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hlučínskénoviny

Na zastupitelstvu bude skládat 
slib nový člen Jan Latoň. Veřejné 
jednání bude ve čtvrtek 15. září 
v 16 hodin v kulturním domě.                

Čtěte na straně  3

Město hledá řešení největších 
problémů. A pečuje o bohatý 
komunitní život i o setkávání lidí. 

Čtěte v příloze
Zdravého města Hlučín 

Nepříznivé počasí bujné vodní trá-
vy ovlivnily sezonu na štěrkovně.  
Ve srovnání s loňském ubylo 
návštěvníků. 

Čtěte na straně 3 

MístNí zpěVAčkA HANkA 
pAskudoVá poMoHLA 
skupiNě CHiNAski získAt 
obroVské syMpAtie 
HLučíNskéHo pubLikA. 

Celkem 212 účinkujících letos vy-
stoupilo na XII. ročníku festiva-
lu Štěrkovna Open Music, který se 
konal na březích Hlučínského jeze-
ra od pátku 29. do neděle 31. čer-
vence. Jednu chvíli se v zázemí za 
pódiem pohybovalo na osmdesát 
muzikantů. Letos třídenní festival 
byl v sobotu vyprodaný a v nedě-
li sledovaly hlavní hvězdu, kapelu 
Slza, tisíce návštěvníků i přesto, že 
vydatně pršelo. 

Roli hlavních hvězd letošního roč-

níku splnily kapely MIG 21 a Chi-
naski, která si na duet Slovenský 
klín přizvala hlučínskou zpěvačku 
Hanku Paskudovou. Vyplatilo se, 
návštěvníci festivalu nešetřili pot-
leskem. 

„V pátek a v sobotu nám poča-
sí přálo, v sobotu byly vstupenky 
na festival zcela vyprodány. Zato 
v neděli festival odstartoval krátce 
po prudké bouřce. Obávali jsme se, 
zda lidé vůbec přijdou, ale nakonec 
bylo na Slzu v podstatě plno i přes 
vytrvalý déšť,“ hlásil pořadatel Da-
vid Moravec.

 Dramaturgicky bohatý a pest-
rý program letos umožnila podpo-
ra nejen ze strany města Hlučín, 
které bylo už druhým rokem gene-

rálním partnerem festivalu, ale ta-
ké přízeň řady sponzorů. „Přes dvě 
stovky účinkujících jsme na festi-
valu nikdy dříve neměli. Ale ten le-
tošní ročník byl větší rozlohou, po-
čtem scén, protože tentokrát přibyla 
senior stage, délkou, neboť se nám 
ze dvou rozrostl na tři dny, i množ-
stvím speciálních projektů s více 
interprety. Když končilo vystoupe-
ní kapely Poletíme? a sboru Láska 
Opravdivá a na svůj souboj Balkan 
Battle Live už se chystaly český 
Circus Problem a rumunská Fan-
fara Transilvania, bylo najednou v 
zákulisí na osmdesát muzikantů. 
Takový mumraj jsem tam dosud ne-
zažil,“ konstatoval David Moravec.

Pokračování na str. 7

Festival Štěrkovna Open Music 
se opět o něco rozrostl

Vstupenky na festivalovou sobotu byly beznadějně vyprodány.                                                                                Foto: petr Hlubek

Po letní přestávce se na náměstí  
v Hlučíně vrátí farmářské trhy, kte-
ré se budou na podzim konat v so-
boty 10. a 24. září a dále 8. a 22. 
října vždy od 8 do 12 hodin.

„Chceme širší sortiment nabí-
zeného zboží drobných výrobců  
a pěstitelů, takže na náměstí budou 
nabízet své produkty opět i pekaři 
a cukráři z okolí. A předevšm by-
chom rádi na každé trhy připravili 
pro návštěvníky i něco navíc,“ pro-
zradila vedoucí spolupořádajícího 
Kulturního domu Hlučín Veronika 
Antončíková. Například na zářijové 
trhy uvaří hlučínský pivovar Avar 
speciální edici tmavého švestkové-
ho piva.                                    (iga) 

Trhy se vracejí

Tradiční hlučínský krmáš se letos 
uskuteční o víkendu 3. a 4 září na 
březích Hlučínského jezera. Hlavně 
děti se mohou těšit na stánky s dob-
rotami jako turecký med, cukrová 
vata, ale také na kolotoče a další 
atrakce. 

V programu spojeném s poutí rá-
dia Čas vystoupí Zdeněk Krásný, 
kapela Faul, zpěvačka Elis a revival 
populární skupiny Kabát s vtipným 
názvem Vaťák. Hlavní hudební 
hvězdou bude Rock and roll band 
Marcela Woodmana. 

Krmáš se v Hlučíně slaví o prv-
ní zářijové neděli již od vysvěcení 
kostela v roce 1625. „Slovo krmáš 
pochází z německého die Kirmes  
a znamená posvěcení kostela, česky 
posvícení,“ vysvětluje ředital Mu-
zea Hlučínska Metoděj Chrástecký. 
V roce 1616 vypukl v Hlučíně po-
žár, který silně poškodil místní kos-
tel. Po opravě se znova světil právě 
první zářijovou neděli roku 1625. 
Datum předchozího posvěcení kos-
tela, který pochází ze 14. století, 
neznáme.                                   (iga)

Na krmáši zahrají
Krásný i Woodman



SLOVO STAROSTYn
Čeká nás horký podzim
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Chybějící tělo-
cvičny v Bobrov-
níkách a v Darko-
vičkách označili 
občané v březnu na 
veřejném fóru a po-

té také v ankstě za jeden z největ-
ších nedostatků v Hlučíně. Nejvíce 
je pravděpodobně postrádají rodiče 
školáků, kteří musí na tělocvik do-
cházet do místních kulturních domů. 
Rozhodli jsme se vyjít lidem vstříc 
a vzít si  v současné době nízkých 
úrokových sazeb úvěr, ze kterého vý-
stavbu tělocvičen pokryjeme. V příš-
tím roce by to měly být dvě největ-
ší investiční akce města Hlučín, do 
kterých se chceme pustit. A velmi 
brzy se vyloupnou i ty další. S kon-
cem prázdnin totiž nastává pro měs-
to nejdůležitější období v roce, kdy 
se začíná chystat rozpočet. Sečtou 
se předpokládané příjmy, od nichž 
se odečtou nutné výdaje. Výsledná 
částka nikdy nemůže pokrýt všech-
ny investice, které bychom si přáli 
zrealizovat. Nad jejich dlouhým se-
znamem tím pádem určitě povede-
me dlouhé diskuze. Ve vedení města 
už dnes víme, že bychom rádi zre-
konstruovali prostor před kulturním 
domem. Jedná se o frekventované 
místo, které využívají nejen místní 
obyvatelé, ale je na ráně i pro ná-
vštěvníky. Architektonický návrh ře-
šení už je hotov a v radě města se 
nám moc líbil. Pokračovat by v příš-
tím roce měly i opravy historického 
centra města, na řadu přijde rekon-
strukce další části ulice Pode zdí. 
Výběr dalších investičních akcí vů-
bec nebude jednoduchý, takže po ne 
příliš horkém létě nás nejspíše čeká 
hodně horký podzim. Když ne tep-
lotami, tak přinejmenším nelehkým 
rozhodováním.    

NoVou uMěLou tráVu 
NA stAdioNu FC HLučíN 
A oprAVeNý tráVNík 
NA tréNiNkoVé pLoše 
FotbALoVéHo Hřiště 
V dArkoVičkáCH bude Mít 
Ještě Letos HLučíN. 

Zastupitelé schválili pro oba fot-
balové týmy finanční spoluúčast 
z městského rozpočtu k dotacím, 
které hlučínští sportovci získali z 
ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. 

„Zastupitelstvo jsme museli svo-
lávat na poslední chvíli, protože o 
přidělení dotací se rozhodlo před 
pár týdny a definitivní stanovisko 
obou klubů ministerstvo očekává 
nejpozději do 15.  srpna. Musím 
poděkovat všem zastupitelům, že se 
i v době letních dovolených sešli v 
dostatečném počtu. Byla by škoda 
přijít o několik milionů korun pro 
naše sportovce,“ řekl starosta Pavel 
Paschek. Zastupitelé odsouhlasili 
navýšení spoluúčasti pro oba kluby 
jednohlasně.

Nový umělý trávník na stadionu 
FC Hlučín přijde celkem na 12,9 
milionu korun. Původní rozpočet 
byl na 13,5 milionů korun včetně 
osvětlení, kterého se klub kvůli vel-
kému objemu finančních prostřed-
ků pro letošní rok vzdal. FC Hlučín 
žádal o dotaci ve výši 10,8 milionu 
korun, ministerstvo schválilo 9,5 
milionu korun. Povinná dvaceti-
procentní spoluúčast činí necelé 2,4 
milionu korun. Na svém zasedání 
v lednu zastupitelé schválili klubu 
účelovou dotaci 1,6 milionu korun. 
Nyní odsouhlasili dalších 769 tisíc 
korun.

Stadion FC Hlučín leží na měst-

Fotbalisté v Hlučíně i Darkovičkách 
budou hrát na lepších trávnících

ských pozemcích. Za deset let, po 
které budou muset fotbalisté umě-
lý trávník udržovat a využívat, 
bude mít klub povinnost nabídnout 
bezúplatný převod hřiště s umě-
lou trávou na město, to ho ovšem 
může odmítnout. Umělý trávník 
v současnosti využívá přibližně 
250 fotbalistů z řad dětí a dorostu.  
V době, kdy na trávě netrénuje nebo 
nehraje FC Hlučín, na něm mohou 
sportovat samozřejmě i další děti  
a obyvatelé města.

„Spadl nám kámen ze srdce a jsme 
nadšení, že zastupitelé navýšení 
spoluúčasti odsouhlasili. Práce na 
výměně trávníku začaly koncem 
září, dělá je odborná firma EKKL z 
Kroměříže. Věříme, že v říjnu bude 
hřiště hotové. Na současném tráv-
níku, který rychle ztrácí na kvalitě 
a neodpovídá současným požadav-
kům, už nemůžeme podle regulí 
fotbalového svazu hrát mistrovské 
zápasy,“ uvedl jeden z majitelů FC 
Hlučín Alan Jančík.

Finanční spoluúčast ve výši 34 
procent potřebuje také FK Darko-

vičky. Peníze z ministerstva ve výši 
1,08 milionu korun klub získal na 
opravu trávy tréninkového hřiště. 
Fotbalisté ho mají stejně jako celý 
areál v nájmu od města. Městští za-
stupitelé už v lednu darkovičským 
fotbalistům odsouhlasili účelovou 
dotaci 200 tisíc korun, teď zastupi-
telé přidali dalších 167 tisíc korun. 
„Práce na opravě trávníku by měly 
začít v září, hotovy budou v říjnu,“ 
řekl Jiří Tkačík z FK Darkovičky. 

„Zvýšit účelové dotace nám 
umožňuje lepší výběr daní z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti 
do rozpočtu města, než jsme pláno-
vali,“ uvedla vedoucí odboru finan-
cí Městského úřadu Hlučín Krista 
Šoferová. Navýšení spoluúčasti 
doporučil i finanční výbor zastupi-
telstva města. 

Pro hlučínské sportovní kluby 
je získání hned dvou dotací z mi-
nisterstva školství a tělovýchovy 
velkým úspěchem. Přihlášena totiž 
byla více jak tisícovka žadatelů, 
úspěšných jich bylo jen osmdesát.

Ivana Gračková

Radní a zastupitel města Hlučína, 
ale hlavně otec, manžel, kamarád, 
šestačtyřicetiletý Pavel Řeha pod-
lehl v pátek 12. srpna těžké nemo-
ci. Se smutkem v srdci se s ním 
rozloučili jeho spolupracovníci z 
hlučínské radnice, na které zavlál 
černý prapor. 

„Je to bolestná ztráta. Bude mi 
chybět jako člověk i jako zarputilý 
parťák v diskuzích o budoucnosti 
Hlučína, které jsme vedli na radě 

města. Cítím s jeho rodinou a je mi 
těžko, že nedokážu najít ta správná 
slova útěchy,“ řekla jeho stranická 
kolegyně, místostarostka Blanka 
Kotrlová. 

„Ta informace se mi v té chvíli 
zdála neuvěřitelná. Ještě před ne-
dávnem s námi seděl na jednáních 
v jedné místnosti a přestože už byl 
hodně nemocný, bojoval urputně za 
své názory. Chci vyjádřit soustrast 
celé jeho rodině a všem blízkým,“ 

řekl starosta města Pavel Paschek. 
Pavel Řeha byl rodákem z Hlučí-

na, bydlel v Malánkách. Pracoval 
jako bankovní  specialista a úvě-
rový poradce, dělal ředitele ve fir-
mách Frenštátská lesní a poté Fren-
štátská realitní, poslední tři roky se 
věnoval správě pohledávek. V roce 
2014 kandidoval v komunálních 
volbách do Zastupitelstva města 
Hlučína za hnutí ANO, byl zvolen 
radním města.                               (iga)

Hlučín se rozloučil s Pavlem Řehou 

V závěru srpna už specializovaná firma likvidovala původní trávník.
Foto: ivana Gračková
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Rada města v červenci
a srpnu
n odsouhlasila pořízení velkoploš-

ného stanu pro sportovní a kultur-
ní akce města.    

n vzala na vědomí informaci k pří-
pravě na vypracování návrhu roz-
počtu města Hlučína na rok 2017.

n rozhodla doplnit dopraví značku 
Slepá pozemní komunikace a sní-
žit dopravním značením rychlost 
ze 40 na 30 km/h v ulici U Cihelny.  

n rozhodla omezit provoz těžkých 
nákladních vozů po ulici P. Be-
zruče doplněním dopravního zna-
čení.

n souhlasí s projektem na rekon-
strukcí objektu Charity Hlučín 
předkládaným do 29. výzvy 
IROP. 

n ustanovila na základě výběrového 
řízení zhotovitele změny územní 
studie Hlučín Bobrovníky střed, 
kterou provede společnost WMA 
architects z Opavy. 

n rozhodla pořídit územní studie sí-
delní zeleně pro katastrální území 
Hlučín, Darkovičky a Bobrovní-
ky.

n rozhodla o zpracování projektové 
dokumentace na dopravní propo-
jení ulic Hrnčířská a Školní. 

Z RADY MĚSTAn

Nový zastupitel Jan Latoň bude 
skládat slib na veřejném zasedání 
zastupitelstva, které se uskuteční 
ve čtvrtek 15. září od 16 hodin v 
Kulturním domě Hlučín. Nahradí 
zesnulého Pavla Řehu. 

„Na práci zastupitele se těším, 
ovšem okolnosti, za jakých se jí 
ujímám, jsou pro mě mimořádně 
smutné. S Pavlem jsme si byli blíz-
cí, na mnoho věcí jsme měli obdob-
ný názor,“ řekl Jan Latoň. 

Šestapadesátiletý bývalý policista 
bydlí v Hlučíně na sídlišti OKD, 
kam se přistěhoval. Žije s manžel-
kou a zdravotně postiženou dcerou. 
Tři volební období pracuje v osad-
ním výboru a vadí mu, že už mini-
málně dvě a půl volebního období 
nemá OKD nikoho v zastupitelstvu. 

„To je důvod, proč bych chtěl  

v zastupitelstvu prosazovat hlavně 
zájmy lidí ze sídliště OKD, které 
je stále bráno trochu jako periferie 
Hlučína,“ vysvětlil Jan Latoň.  

Rodák z malé obce cítí, že lidé na 
sídlišti se o sebe vzájemně tolik ne-
zajímají, mnozí se ani neznají. Své 
bydlení v Hlučíně kolikrát vnímají 
jen jako přechodné. Podle něj je to 
jeden z důvodů, proč se příliš nean-
gažují v komunitním životě města. 
Někteří dokonce ani nechodí k vol-
bám. „To bych rád změnil. Myslím, 
že pomůže, když lidé z OKD ucítí, 
že za ně někdo bojuje,“ tvrdí bu-
doucí zastupitel.  

Jan Latoň pracoval třicet let u poli-
cie, z toho sedmnáct let byl členem 
útvaru pro odhalování organizova-
ného zločinu, kde dosáhl funkce 
policejního rady. V současnosti se 

zabývá investičním bankovnictvím, 
i tento zájem ho spojoval Pavlem 
Řehou, s nímž byl také v dozorčí 
radě Tepla Hlučín, v níž působí.  Ve 
volném čase se věnuje cykloturisti-
ce. 

Do zastupitelstva kandidoval po-
prvé v komunálních volbách v roce 
2014 za hnutí Ano.                   (iga)

Na zářijovém zastupitelstvu bude skládat 
slib nový člen, bývalý policista Jan Latoň

Štěrkovnu potrápilo počasí i trávy 

Jan Latoň.              Foto: ivana Gračková

NoVý dětský bAzéN Je  
V proVozu u HLučíNskéHo 
JezerA od druHé poLoViNy 
čerVeNCe.

Podle zájmu, který vzbudil u dětí 
i jejich rodičů, se pětimilionová in-
vestice města vyplatila. V brouzda-
lišti je několik vodních atrakcí pro 
děti jako vodotrysk, vodní hřib, 
vodní hroch nebo malá skluzavka. 
Jenže ani nový nerezový bazén ne-
mohl zásadně ovlivnit letošní pokles 
počtu návštěvníků Sportovně rekre-
ačního areálu, způsobený nepřízni-
vým počasím. Oproti loňským tři-
ceti tropickým dnům jich letos bylo 
sotva patnáct. Tržby areálu tak byly 
za letošní sezonu o 40 procent nižší 
než loni. Počet návštěvníků byl niž-
ší dokonce o 70 procent. Zatímco 
loni přišlo od června do srpna přes 
43 tisíc lidí, letos jich bylo necelých 
13 tisíc.  Ovšem Hlučínské jezero 
nebylo žádnou výjimkou, stejné 
počty vycházejí i na venkovních 
koupalištích v regionu.  O tisíc lidé 
méně využilo autokempu, loni jich 
bylo 6400, letos něco přes 5300, 
většina z nich byla z České republi-
ky, ale hodně jich přijelo i z Polska, 
přijeli i návštěvníci ze Slovenska, 
Litvy, Lotyšska, Německa, Slovin-
ska a Švédska. 

Pravou letní atmosféru zažily bře-
hy jezera opakovaně například při 
projekcích letního kina, ale také 
například na první beach party s 

radiem Helax. Tu nejlepší kulisu jí 
vytvořilo krásné počasí a vedro, ve 
kterém zvláště chutnají míchané ná-
poje. „Celým dnem prováděli mo-
derátoři rádia Helax a DJ, ve stán-
cích se podávaly hlavně míchané 
nápoje s ledovou tříští a samozřej-
mě byly k dispozici i další dobroty. 
Program doplnila módní přehlídka 
letních kolekcí několika módních 
značek z obchodního domu Breda a 
Weinstein z Opavy,“ prozradila Ve-
ronika Antončíková, vedoucí pořá-
dajícího Kulturního centra Hlučín.

Ve druhé polovině sezony zača-
ly návštěvníky jezera trápit vodní 
trávy, které se extrémně rozrostly 
a narušily dokonce 20. ročník Velké 
ceny v dálkovém plavání o putovní 
pohár města Hlučína. Část závodu 
se odehrála na Stříbrném jezeře v 
Opavě, část bylo nutné zrušit. Tra-
viny v Hlučínském jezeře sice do-
konale čistí vodu, ale obtěžují ne-
jen plavce a rekreanty, ale i vodní 
lyžaře. 

„V Hlučínském jezeře byl v ně-

kterých místech potvrzen masivní 
rozvoj vodních rostlin, ze kterých 
převažuje stolístek klasnatý. Tato 
rostlina vyrůstá ze dna a až v ně-
kolikametrových délkách dosahuje 
hladiny, kde vytváří ostrůvky ze-
lené hmoty. Za příznivého počasí 
přirůstá o 10 a 15 cm denně. Při 
kontaktu s kůží člověka není aler-
genní ani toxická; nicméně koupání 
v hustě prorostlé části nádrže je fy-
zicky nepříjemné,“ uvedla ředitelka 
Krajské hygienické stanice Ostrava 
Helena Šebáková. Hygienici proto 
vodu od srpna hodnotili jako vhod-
nou ke koupání se zhoršenými sen-
zorickými vlastnostmi. 

Pracovníci areálu i vedení města 
od začátku srpna, kdy se problém 
s travinami objevil, intenzivně hle-
dali řešení. A pravděpodobně na-
šli, i když bude finančně náročné. 
Ve druhé polovině srpna navštívila 
místostarostka Blanka Kotrlová 
Plzeň, která má k údržbě svého 
jezera vodní kombajn. Jedná se  
v podstatě o člun se sekací lištou  
a zásobníkem, do kterého se vtahují 
traviny sesečené v hloubce 1,8 me-
tru. Kombajn ale přijde na zhruba  
5 milionů korun a jeho výroba trvá 
až půl roku. 

„Ráda bych přesvědčila co nej-
dříve radní a zastupitele, že tato 
investice bude nezbytná, abychom 
zachovali funkci našeho unikátního 
rekreačního areálu,“ řekla místosta-
rostka.                   Ivana Gračková

40%
pokLes NáVštěVNosti 

JezerA zpŮsobiLo 
Letos CHLAdNé Léto 

V Hlučíně od září přibydou za-
stávky autobusů na znamení.  

„Změny v jízdních řádech integro-
vaného dopravního systému ODIS 
v Ostravě a okolí mají za cíl zvy-
šovat komfort cestujících a plynu-
lost dopravy a snižovat provozní 
náklady. Proto budeme zvedat po-
čet zastávek na znamení o dalších 
109 zastávek,“ řekl jednatel společ-
nosti ODIS Martin Dutko. Princip 
fungování zastávek na znamení se 
nemění. Vozidlo zastaví, pokud se v 
prostoru zastávky viditelně nachází 
alespoň jedna osoba, nebo zde již 
stojí jiné vozidlo. Cestující, který 
chce na vystoupit, musí svůj záměr 
včas signalizovat stisknutím tlačít-
ka Znamení k řidiči, nebo dlouhým 
stisknutím tlačítka Stop, případ-
ně stisknutím Předvolby otevírání 
dveří. V Hlučíně se jedná o zastáv-
ky Děhylov, žel. stanice na lince 
75, Finské domky, Hájenka, Hoš-
ťálkovice vysílač, Hřbitov Březiny 
a K Lidicím na lince 34, Petřkovice 
nemocnice na linkách 56 a 67 a o 
zastávku Hlučín cihelna na linkách 
66, 281 a 293.                            (iga) 

Přibydou zastávky 
na znamení 
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Ulice Bochenkova a U Bašty jsou 
opět průjezdné. Rekonstrukce, kte-
rou dělala firma Berkastav, skončila 
dříve. Stavbaři si pospíšili, místo 
22. srpna se průjezd na náměstí ote-
víral už o týden dříve. 

„Na vydláždění ulic v historic-
kém centru města se použily žulové 
kostky, žulové jsou i obrubníky. Sa-
mozřejmě se jedná o dražší materiál 
než třeba beton, ale ten by narušil 
kolorit ulic,“ řekla vedoucí inves-
tičního odboru Městského úřadu 
Hlučín Gabriela Dihlová. 

Městu se podařilo výběrovým ří-

zením dodavatele ušetřit necelé dva 
miliony korun, oprava ulic přišla na 
3,6 milionu korun, původně projek-
tant vypočetl cenu na 5,4 milionu 
korun. 

Město tímto zároveň ruší mož-
nost šikmého parkování po obvo-
du náměstí. To se mohlo využívat 
pod dobu, kdy byla kvůli opravám 
mimo provoz přilehlá parkoviště. 

Dokončení rekonstrukce zároveň 
umožnilo opět otevřít zadní vchod 
do hlavní budovy radnice určený 
pro vozíčkáře a maminky s kočár-
ky.                                               (iga)    

Bochenkova je zase průjezdná 

V NoVéM režiMu zAčNou 
postupNě FuNGoVAt  
pošty V bobroVNíkáCH  
A dArkoVičkáCH. 

Od letošního podzimu už je ne-
bude provozovat Česká pošta, ale 
stanou se součástí projektu Pošta 
Partner, na který Česká pošta pře-
směrovává vybrané pobočky po-
stupně již od roku 2009. První byla 
otevřena v prosinci 2009 na Božím 
Daru. „Projekt Pošta Partner je sou-
částí schválené dlouhodobé strate-
gie udržitelnosti a rozvoje České 
pošty. Navrhovaná změna je v sou-
ladu s programovým prohlášením 
vlády,“ vysvětlila referentka poš-
tovního provozu státního podniku 
Česká pošta Jana Sopuchová. 

Pošta Partner je plnohodnotnou 
náhradou pošty, plní všechny funk-
ce pošty a všechny požadavky na 
jejich kvalitu. 

„Rozdíl spočívá v tom, že pro-
vozovatelem se stane třetí osoba. 
Přitom základním hlediskem pro 

změnu v pobočkové síti je úroveň 
využívání jednotlivých pošt jejími 
zákazníky,“ doplnila Jana Sopucho-
vá. 

Smluvní zástupce nabízí klientům 
zároveň další služby podle toho, 
na co je zaměřen. Někde například 
poštu provozuje prodejna smíšené-
ho zboží, což umožňuje lépe při-
způsobit rozsah provozních hodin 
pro veřejnost potřebám zákazníků. 

„Spojení provozu dvou subjektů je 
ekonomicky přínosné pro obě stra-
ny. Přijde více zákazníků, kteří na 
jednom místě najdou více služeb. 
Klienti tak navíc šetří svůj čas. Je to 
stejný princip jak v nákupních cen-
trech,“ konstatovala Jana Sopucho-
vá. Podle ní jde o běžný model 
užívaný v zahraničí. V České re-
publice umožní zachování rozsáhlé 
pobočkové sítě pošty i ekonomic-
kou udržitelnost jejího provozu.

„S Českou poštou jsme vedli dlou-
há jednání, abychom se ujistili, že 
pro občany se nic nezmění. Nako-
nec jsme zjistili, že se některé věci 

změní, ale ve prospěch zákazníků, 
například se prodlouží provozní 
doba. A v Bobrovníkách už nebu-
dou muset chodit do patra po scho-
dech, což byla zejména pro starší 
lidi nepříjemná komplikace,“ řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek. 
Česká pošta nechtěla pobočky pro-
vozovat ani v případě, že by měla 
prostory od města k dispozici bez-
platně.

Pošta Partner začala v Bobrovní-
kách fungovat už od 1. září, v říjnu 
se bude otevírat také v Darkovič-
kách. Pošty Partner bude provozo-
vat obchodní družstvo Tempo ve 
svých prodejnách Coop. V Bobrov-
níkách v prodejně v Požárnické uli-
ci a v Darkovičkách v ulici Kozmic-
ké. V obou bude k dispozici jedna 
přepážka se speciálně vyškolenou 
obsluhou. Nová provozní doba v 
Bobrovníkách bude každý pracovní 
den od 8 do 11 a od 14 do 17 hodin. 
V Darkovičkách se provozní doba 
zatím upřesňuje.              

Ivana Gračková

Pošty v Bobrovníkách a Darkovičkách
budou mít nového provozovatele 

Semafory se staví na nejproble-
matičtější křižovatce v Hlučíně. 
Dopravu na křížení ulic Ostravská, 
Opavská a Celní u autobusového 
nádraží bude světelná signalizace 
řídit od podzimu. Stavba semaforů 
odstartovala 8. srpna a zhotovitel, 
kterým je společnost Eltodo z Pra-
hy, na ní má sto dní. Světelná signa-
lizace přijde na 4 miliony korun. 

„Vyřešit komplikovanou dopravu 
na hlavní hlučínské křižovatce už 
bylo nutné. Pro řidiče vyjíždějící z 
náměstí nebo z vedlejší Celní ulice 
je nájezd na hlavní silnici zkouškou 
trpělivosti i řidičského umu,“ řek-
la místostarostka Blanka Kotrlová. 
„Jde o mimořádně frekventovanou 
křižovatku, kterou denně projede v 
průměru přes 27 tisíc aut,“ potvrdil 
vedoucí odboru dopravy Robert Vi-
tásek. 

Město bude ještě žádat o dotaci 
Pokud ji nedostane, bude se signa-
lizace hradit z rozpočtu města. „Už 
jsme nechtěli čekat na rozhodnutí, 
zda dotaci získáme nebo ne. Křižo-
vatka semafory potřebuje,“ doplnila 
vedoucí odboru investic hlučínské 
radnice Gabriela Dihlová.        (iga)

Nejhorší křižovatka 
bude mít semafory

OKÉNKO STRÁŽNÍKAn
Naháči měli skoro 
3 promile v krvi

Těžko říct, zda by i střízliví po-
bíhali dva mladíci nazí po březích 
Hlučínského jezera. Ovšem v nedě-
li 24. července se osmadvacetiletý 
muž z Ostravy a čtyřiadvacetiletý 
mladík z Hlučína řádně posilnili 
alkoholem, takže si nenatáhli plav-
ky ani po upozornění plavčíka, že 
už jsou mimo nudistickou pláž. 
Jejich mužské chlouby asi nebyly 
tak obdivuhodné, že by si je chtěli 
další návštěvníci pláže prohlédnout, 
možná i proto se někdo obrátil na 
městskou policii. Hlídka, která do-
razila na místo, mohla upozornit na 
nevhodné chování pouze jednoho 
z nich, druhý mezitím usnul. Poté, 
co se strážníkům podařilo výteč-
níka vzbudit, naměřili u jednoho  
z nich 2,93 a u druhého 2,91 pro-
mile alkoholu v dechu. „Za těchto 
okolností nebylo možné s mladíky 
vyřešit jejich přestupek na místě, 
proto jsme ho postoupili k dořešení 
na příslušný správní orgán,“ uvedl 
velitel Městské policie Hlučín. Tak 
už mladí muži nejspíše přijdou stříz-
liví a nejspíš se sami budou divit, co 
všechno prováděli.                   (iga)

Odlehčovací službu chce nově na-
bízet Domov pro osoby se zdravot-
ním postižením Fontána v Hlučíně. 

„Služba je určená pro osoby se sní-
ženou soběstačností z důvodu střed-
ně těžké, těžké či hluboké mentální 
retardace a přidružených kombi-
novaných postižení, jejichž situace 
vyžaduje soustavnou péči jiné oso-
by,“ vysvětlila sociální pracovnice 
Fontány Iveta Cigánová. Cílem je 
zajistit kvalitní krátkodobou péči po 
dobu, kdy se o ně nemohou postarat 
rodinní příslušníci ať už kvůli zdra-
votním problémům, nebo proto, že 
si  budou potřebovat na čas odpo-
činout, či vyřídit vlastní záležitosti. 
„Po tu dobu budeme zajišťovat co 
nejkvalitnější život uživateli s při-
hlédnutím k typu a hloubce jeho 
postižení,“ doplnila Iveta Cigánová. 
Fontána nyní zpracovává informace 
o tom, jaký by byl zájem občanů o 
tento druh služby. Lidé, kteří by o ni 
mohli mít zájem, mohou kontakto-
vat vedoucí domova, případně soci-
ální pracovnice zařízení.             (iga)

Ve Fontáně vznikne 
nová služba, pokud 
o ni bude zájem

stavbaři dokončili práci o týden dříve.                                        Foto: ivana Gračková
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oprAVu pAMátky 
podpořiLo GrANteM 
Město A FiNANčNíMi dAry 
MístNí FirMy i obyVAteLé.

Před nedávnem byla opravena 
kalvárie před hřbitovní zdí v blíz-
kosti hlavního vchodu na hřbitov. 
Opravy se ujal opavský restaurátor 
Tomáš Skalík. 

Tento pomník byl zhotoven ve 
Vratislavi, do Hlučína byl dovezen 
železniční dráhou a 19. září 1919 
ho slavnostně posvětil páter Jan 
Nepomuk Manderla, hlučínský ro-
dák narozený 11. února 1843. Ne-
pomuk Manderla nechal pomník 
zhotovit na věčnou památku svým 
rodičům a sourozencům jako podě-
kování, že mu umožnili vystudovat 
teologický seminář. 

Kalvárie má na čelní nápisové 
desce citát z Bible – poslední slova 
Krista před skonáním. Jak se mi po-
dařilo zjistit, nápisy byly vyvedeny 
jak v němčině, tak v češtině už od 
jeho zhotovení. Proč dvojjazyčně? 
V době, kdy byl Hlučín pod prus-
kou vládou, tady byla částečně to-
lerována i moravština. A teď něco 
ke kříži v horní části. Pod ukřižova-
ným Kristem stojí po pravici jeho 
matka Marie a po levici svatý Jan 
apoštol. Pomníků tohoto typu je v 
naší republice málo, proto by byla 
škoda, aby zub času tento krásný 
pomník zničil. Vždyť za 97 let byl 
jen jednou natřen cementovým ná-
těrem. Kříž s Kristem není původní, 

byl přidán po druhé světové válce, 
jelikož z původního si údajně osvo-
bozenecká armáda udělala terč. 
Zrekonstruovat ho se mi podařilo 
zásluhou mnoha občanů a  podnika-
telů, kteří přidali své peněžní dary 
ke grantu, který jsem na opravu 

obdržel z rozpočtu města Hlučína. 
A všem děkuji také za bezplatnou 
pomoc při dokončovacích pracích. 
Zároveň zvu občany na posvěce-
ní této kalvárie, které se uskuteční  
v neděli 18. září ve 14 hodin. 

Josef Hlubek

Kříž u kostela svaté Markéty
opět po letech září novotou 

čerstvě opravený kříž.                                                                              Foto: petr Hlubek

Pošty v Bobrovníkách a Darkovičkách
budou mít nového provozovatele 

Senior taxi jezdí
i na další místě, 
nově i k hřbitovu

Počet stanovišť, kam vozí senior 
taxi občany Hlučína, se od srpna 
na základě požadavků občanů opět 
zvyšuje. 

„Nově je možné nastupovat či 
vystupovat u městského hřbitova 
z ulice Zahradní i Školní a také  
u Hřbitova Březiny,“ informovala 
vedoucí sociálního odboru Měst-
ského úřadu Hlučín Lenka Peter-
mannová. Ostatní podmínky zůstá-
vají nezměněny, z organizačních 
důvodů je třeba si službu objedná-
vat alespoň 24 hodin předem. Seni-
or taxi přepravuje v Hlučíně za zvý-
hodněných podmínek občany města 
starší sedmdesáti let v pracovní dny 
od 6 do 15 hodin na vybraná mís-
ta. Provozovatelem služby je pan 
Martin Schmied, objednat si ji u něj 
zájemci mohou na telefonním čísle 
606 600 154. Cena jedné jízdy je 15 
korun, každý může senior taxi vyu-
žít maximálně na osm jízd v měsíci. 

„Měsíčně senior taxi uskuteční 
zhruba 200 jízd. Mnozí senioři vyu-
žívají služeb opakovaně, nejčastěji 
se nechávají přepravovat na poli-
kliniku, nebo na Mírové náměstí,“ 
doplnila Lenka Petermannová. 

Seniory taxi přepravuje z místa 
bydliště na Mírové náměstí, k po-
liklinice, poště, Domovu pod Vin-
nou horou, k zámku, kde sídlí Klub 
důchodců, k ordinacím lékařů v uli-
cích Cihelní, Hrnčířské, Zahradní 
a na hřbitov, případně mezi těmito 
stanovišti a také zpět do místa byd-
liště.                                              (iga)

Jednaosmdesát běžců se v srpnu  
v Hlučíně zúčastnilo třetího ročníku 
nočního běhu. Traťový rekord 36 
minut, kterého loni dosáhl domácí 
závodník Jiří Pytlík, se sice letos 
nepodařilo překonat, ale sportovní 
výsledky byl přesto skvělé. 

Nejrychlejší byl Tomáš Jurečka  
z Tiché, který trasu dlouhou 9 ki-
lometrů v nezvykle dusném poča-
sí zaběhl za 38 minut. K pěti ka-
tegoriím letos přibyla ještě další, 
juniorská, pro běžce do osmnácti 
let, kterou organizátoři otevřeli po 
loňských zkušenostech. Ovšem le-
tos se jí účastnili jen tři sportovci. 
Night run ukončila projekce kul-
tovního filmu Forest Gump, v němž 
hlavní hrdina také běhá. 

„Vzhledem k tomu, že v termínu 
pořádání závodu končily olympij-
ské hry, tak účast byla velmi dob-
rá. O běhání je v Hlučíně velký 
zájem,“ řekla pořadatelka Gabriela 
Svačinová. 

Spolu se Sportovně rekreačním 
areálem Hlučín organizuje každo-
ročně hned několik běhů. Night run 
se osvědčil, bude se proto konat 
opět v srpnu příštího roku. Natréno-
vat na něj mohou běžci na čtvrtém 
ročníku půlmaratonu a maratonu, 
které se na břehu Hlučínského je-
zera napřesrok uskuteční poslední 
sobotu v květnu. „Zvažujeme, že 
připojíme ještě další běh hned na 
jaře,“ prozradila Gabriela Svačino-
vá.                                             (iga)

Nočního běhu Hlučínem se zúčastnilo osm desítek běžců

Nezbytným vybavením nočních běžců je i čelovka.                           Foto: Jan tegláš
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MeziNárodNí prAJzskou 
řezbářskou sHow, která 
se NA HLučíNskéM Jezeře 
koNALA po tři dNy od 
čtVrtku 14. do soboty 
16. čerVeNCe, zAkoNčiL 
Místo záVěrečNéHo 
VyHodNoCeNí déšť. 

Přesto se povedla, a proto se orga-
nizátoři hned na místě rozhodli, že 
na první ročník budou v dalších le-
tech navazovat další. „Rádi bychom 
příští rok spojili řezbářskou show s 
další už tradiční oblíbenou akcí, 
Gulášfestem, který se letos konal v 
první polovině srpna. Obě akce se 
k sobě hodí,“ prozradil ředitel po-
řádajícího Sportovně rekreačního 
areálu Hlučín Petr Breitkopf. 

Řezbáři a sochaři z České repub-
liky, Slovenska a Polska na břehu 
jezera po tři dny vytvářeli převážně 
motorovou pilou sochy na zadaná 
témata. Vznikla motýlová víla, ne-
bezpečný medvěd, saxofonista a 
kytarista, vodní lyžař, anděl, sovy, 
Shrek i čaroděj Krabat. „Dvě so-
chy jsou určeny pro naše partner-
ská města německý Nebelschütz a 
polský Namyslow. Pro slovenský 
Ružomberok chceme nechat vy-
řezat sochu v příštím roce,“ řekla 
místostarostka Blanka Kotrlová. 
Do Polska pojede saxofonista slo-
venského řezbáře Martina Kalma-
na, protože Namyslow má hudební 
školu zaměřenou na hru na saxofon. 
Německý čaroděj Krabat dalšího 
slovenského tvůrce Miroslava Tr-
novského odcestuje do Nebelschüt-
ze. Legendární kytarista Slash z 
kapely Guns N‘ Roses, kterého vy-
robil vřesinský umělec Igor Kučera 

Jezero nově hlídá i dřevěný lyžař

skončil v ostravské hospodě Dřy-
sty v kisni v Přívoze. Další sochy 
se hned na místě prodaly, včetně 
vodníka polského řezbáře Władka 
Ligockeho. Organizátorům se tak 
vrátila část nákladů vynaložených 
na uspořádání akce. Některé sochy 
ozdobí veřejný prostor v Hlučíně, 
převážně břehy Hlučínského jeze-
ra. „Třeba vodního lyžaře Čestmí-
ra Slívy bychom chtěli dát někam 
poblíž rampy pro vodní lyžování,“ 
doplnil Petr Breitkopf. 

Původně plánovaná divácká anke-
ta, která měla rozhodnout o nejlepší 
soše, se ale nekonala. Zatímco ve 
čtvrtek i v pátek práci řezbářů sle-
dovaly desítky diváků, sobotní finá-
le už viděla jen hrstka statečných, 
ostatní vyhnal déšť, takže v závěru 
neměl kdo hlasovat.

„Měl jsem výhodu, že jsem dostal 
buk, z toho se dobře řeže,“ kon-
statoval autor diváky oceňované 
motýlové víly Adam Bakoš. Že to 
se smrkovým dřevem zrovna neby-
la výhra, potvrdil Martin Kalman, 

bývalý operní pěvec, která sběhl  
z jeviště k motorové pile. „Do měk-
kého, navíc suchého dřeva se špat-
ně řeže, i když jsme předvedli, že 
i to umíme,“ prohlásil. Velmi rád 
by napřesrok přijel znova, proto-
že organizace akce byla podle něj 
perfektní. Jen bych uvítal, kdybych 
mohl pracovat s dubem, javorem, 
ořechem nebo kaštanem. „Pokud 
máme soutěžit, bylo by fajn, kdy-
bychom měli více méně obdobný 
materiál, ať jsou podmínky vyrov-
nané,“ dodal Martin Kalman. 

Druhý ročník Prajzské řezbář-
ské show by se měl konat příští rok  
v létě opět na březích jezera. Mohl 
by se spojit nejen s Gulášfestem, 
ale možná také s tradičními Pivní-
mi slavnostmi. Letošního Gulášfes-
tu se zúčastnilo třináct soutěžních 
týmů. Porota vyhodnotila jako nej-
lepší guláš ten od party kamarádů  
v čele s Alešem Baturným.   
K ochutnávání gulášů vyhrávaly 
country kapely Whiskey before the 
breakfest a Skiblu.    Ivana Gračková

Filip Lýsek vyřezal na štěrkovně medvěda.                   Foto: ivana Gračková

Saltatores je nová taneční skupina, která vznik-
la před pár měsíci v Hlučíně. Partu mladých nad-
šených tanečníků vede lektorka Klára Krejčířo-
vá, která vyučuje tanec i na Základní umělecké 
škole P. J. Vejvanovského v Hlučíně. 

„Myšlenka založit Saltatores vznikla zce-
la spontánně z lidí, kteří už dávno žijí tancem. 
Možnost, že si zatančíme ještě častěji, byla jako 
zázrak. A protože se už všichni známe delší 
dobu, podařilo se nám hned vytvořit výbornou 
partu lidí, kteří dokážou spolupracovat,“ prozra-
dila Klára Krejčířová. 

Nápad založit v Hlučíně taneční skupinu zrál už 
delší dobu. Zrealizovat se ho konečně povedlo 
letos v červnu. Skupinu tvoří sedm mladých ta-
nečníků Franta, Káťa, Viki, Ema, Anička, Zuzka 
a Anetka, kteří chtějí tancem bavit sebe i diváky. 

Nová taneční skupina z Hlučína už budí pozornost
Saltatores chce nabízet taneční vystoupení na 
různé společenské události, plesy, slavnosti. „Ta-
nec pro mě byl vždycky srdeční záležitost, takže 
tancovat v Saltatores je pro mě úžasný způsob, 
jak se uvolnit a zaplnit smysluplně volný čas,“ 
řekla členka souboru Kateřina Janišová. 

Pro některá svá taneční čísla přibírá skupina 
výpomoc dalších tanečníků. „Věříme, že se brzy 
dostaneme do podvědomí veřejnosti Hlučínska,“ 
dodala Klára Krejčířová. Více se zájemci mohou 
dozvědět na webových stránkách skupiny www.
saltatores.com, aktuality skupina zveřejňuje také 
na svém Facebooku Saltatores. Už v červnu 
mohli diváci ocenit nápadité vystoupení skupiny 
například na Rathaus párty, v rámci Noci koste-
lů v kostele sv. Markéty a na Festivalu filmové 
hudby Gaudi Musicae.                                  (iga)

Jedna z nápaditých choreografií skupiny se jmenu-
je výstižně thriller.                                   Foto: Miloslav kýta

Odborná historická konference k 
760. výročí města Hlučína se bude 
konat ve čtvrtek 22. září od 16 ho-
din v Červeném kostele. O proble-
matice školství na Hlučínsku za 
pruské éry bude hovořit Eva Hocká, 
Pavel Kladiwa povypráví o vládním 
komisaři Josefu Šrámkovi a jeho 
úloze ve školské politice na mezi-
válečném Hlučínsku, o autorovi 
Hlučínských paměti Karlu Kyasovi 
přinese informace Zdeněk Kravar. 
Vizi architektury Hlučína v období 
Třetí říše přiblíží Jiří Jung a Aleš 
Binar přednese přednášku s názvem 
Od katastrofy ke konsolidaci - Hlu-
čínsko v letech 1945 až 1989.  (iga)

Výročí založení 
města připomene 
konference

Jednodenní poznávací zájezd s 
vodní turistikou pořádá v sobotu 
17. září Společnost přátel M uzea 
Hlučínska.  Odjíždět se bude v 7 
hodin z autobusového nádraží v 
Hlučíně, návrat je plánován ve 20 
hodin. „Účastníci poplují Gliwic-
kým kanálem za doprovodu prů-
vodce, prohlédnou si historické 
centrum města Kędzierzyn-Koźle, 
modernistický kostel sv. Antonína 
Paduánského, kostel sv. Otce Pia 
v Zdzieszowicích, navštíví poutní 
baziliku sv. Anny a trosky nacis-
tického amfiteátru na Góre Świę-
tej Anny,“ prozradil za pořadatele 
Metoděj Chrástecký. Cena zájezdu, 
kterým bude provázet Jiří Jung, je 
450 korun. Hlásit se lze mailem na 
infohlucin@centrum.cz nebo také 
na čísle 595 041 617.                      (iga)

Vyrazí za krásami 
příhraničí
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Pokračování ze str. 1
Letošní ročník měl podle Moravce 

podtitul Special 760, protože město 
slavilo 760. výročí svého založení. 
Ale speciální projekty určené pro 
celé rodiny prý na festivalu zůsta-
nou i v příštím roce. „Rodinný kon-
cept festivalu se nám osvědčil, tak-
že ho budeme dál rozvíjet,“ doplnil 
Moravec. 

Dobrá zpráva dorazila na festival 
v sobotu ráno od Nadace ČEZ. Její 
aplikaci Pomáhej pohybem ve pro-
spěch dvouletého Františka z Hlu-
čína, který trpí dětskou mozkovou 
obrnou, si stáhlo tolik návštěvníků 
festivalu, že potřebných 50 tisíc ko-
run na jeho další rehabilitační léčbu 
se podařilo vytančit už během pát-
ku. František tak je už od 23. srpna 
na rehabilitačním pobytu v Sanato-

riích Klimkovice. Ten první mu za-
platili lidé z Hlučína v celohlučín-
ské sbírce.

„Již loni se podařilo vysportovat 
cílovou částku 50 tisíc korun, tehdy 
na rehabilitaci pro čtyřletou Adél-
ku z Hlučína Darkoviček už za prv-
ní den. A teď opět!  Hlučínský fes-
tival je tím zcela mimořádný,“ řekl 
mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav So-
bol. 

„Jsem moc šťastná. František dě-
lá velké pokroky. Před odjezdem do 
sanatorií jsme pravidelně trénovali 
na rehabilitační tříkolce Loped, kte-
rá se kupovala také ze sbírky. Moc 
chci poděkovat všem, kteří nás tak 
podporují. Máme štěstí, že bydlíme 
právě v Hlučíně, kde nám lidé tolik 
pomáhají,“ řekla Františkova ma-
minka Martina Štěpaníková. 

V nabitém festivalovém programu 
nedošlo na původně plánovanou 
dražbu sochy festivalového motý-
la, kterou zhotovil hlučínský sochař 
Petr Gerych. Nový maskot Štěrkov-
ny Open Music tak zůstává majet-
kem festivalu.

„Nevím jistě, jestli se mám ra-
dovat, nebo být nešťastný. Motý-
la můžeme díky tomu využít i na 
třináctém ročníku festivalu, což je 
dobře. Ale zatím netuším, kam ho 
na zimu uložím. Má 170 kilogramů 
a je tři metry vysoký a tři metry ši-
roký. Na balkón hlučínské radnice, 
kde avizoval zahájení festivalu už 
týden předem, jsme ho dostávali je-
řábem. Takže na zahrádku si ho nej-
spíše neumístím,“ povzdechl si Da-
vid Moravec.  

Ivana Gračková 

Festival Štěrkovna Open Music se opět rozrostl

JedeN z koNCertŮ 
sVAtoVáCLAVskéHo 
HudebNíHo FestiVALu se 
bude JAko už trAdičNě 
odeHráVAt V HLučíNě.

Začne v neděli 25. září v 15 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele, kde jsou 
mimořádně kvalitní varhany. 

„Svatováclavský hudební festi-
val od svého založení v roce 2004 
realizuje jeden ze svých koncertů 
každoročně také v Hlučíně. V po-
sledních letech se snažíme využívat 
unikátních varhan, které postavila 
varhanářská dílna Kánský-Brachtl. 
Ty patří v Moravskoslezském kraji 
mezi nejkrásnější a nejkvalitnější 
nástroje,“ řekl pořadatel Igor Fran-
tišák.  

Letošní program navazuje na loň-
ský koncert, na němž vystoupilo 
Stadlerovo klarinetové kvarteto 
společně s varhaníkem Petrem Raj-
nohou. Tentokrát se v Hlučíně před-
staví dva polští interpreti, varhaník 
Bartosz Jakubczak společně se 
svým kolegou Pawłem Gusnarem, 
který patří mezi přední evropské 
hráče na saxofon a zároveň působí 
jako profesor na Chopinově hudeb-
ní akademii ve Varšavě. Bartosz 
Jakubczak po absolvování Hudební 
akademie Fryderyka Chopina ve 
Varšavě postgraduálně studoval na 
Royal Academy of Music v Lon-
dýně, kde později působil jako od-
borný asistent. V roce 2015 mu byl 

udělen postdoktorandský titul na 
Hudební akademii Stanisława Mo-
niuszka v Gdaňsku. V lednu 2015 
byl zvolen společníkem Royal Aca-
demy of Music. Toto mimořádné 
ocenění je udělováno pouze býva-
lým studentům Akademie, kteří se 
vyznamenali v hudební profesi a 
významně přispěli k jejímu rozvoji. 

Je nositelem ceny Prix de la Presse 
z Bachova festivalu v Lausanne ve 
Švýcarsku. Účinkoval v Royal Fes-
tival Hall v Londýně, kde provedl 
světovou premiéru díla britského 
skladatele Davida Gortona pro só-
lové varhany Salve Sancta Facies. 
Vystupoval na řadě prestižních fes-
tivalů ve Spojeném království, ved-
le České republiky koncertoval také 
ve Francii, Řecku, Nizozemsku, Ir-
sku, Německu, Polsku, Švýcarsku, 
Švédsku a Maďarsku. 

„Letošní program bude prezen-
tovat jak hudbu původní, určenou 
pro sólové varhany, tedy především 
skladby období baroka, tak zároveň 

představí řadu transkripcí pro saxo-
fon s doprovodem varhan. Slovíčko 
versus v názvu koncertu má cha-
rakterizovat různost nebo přesněji 
polaritu, kterou se oba nástroje od 
sebe vzájemně liší. 

Varhany budou prezentovat hud-
bu originálně komponovanou do 
sakrálního prostoru a představí ten-
to `královský nástroj´ ve své plné 
kráse a zvuku. Proti polyfonní var-
hanní hudbě uvede saxofon přepis 
sólové violoncellové Suity č. 1 a 
také skladby italských barokních 
skladatelů T. A. Vitaliho a A. Mar-
cella společně s hudbou známého 
argentinského skladatele Astora 
Piazzolly, který slavnou Ave Maria 
původně zkomponoval pro film Jin-
dřich IV. s Claudií Cardinalovou,” 
prozradil Igor Františák. 

Hlučínský koncert je jedním z 35 
hudebních produkcí, které 13. roč-
ník přinese do jednatřiceti kostelů 
různých měst Moravskoslezského 
kraje v době od 1. do 28. září. 

Letos festival přiváží opět hvězdy 
evropského i světového formátu, 
například fenomenálního trumpetis-
tu Sergeje Nakarjakova, Collegium 
1704 Václava Lukse, sopranistky 
Simonu Šaturovou, Martinu Janko-
vou či Hanu Blažíkovou, izraelské-
ho violoncellistu Gavriela Lipkinda 
a další přední umělce. Hrát se bude 
hudba z období od středověku až po 
20. století. 

Ivana Gračková

Hudebníci přijedou do Hlučína
za jedinečnými varhany

Letos FestiVAL opět 
přiVáží HVězdy 
eVropskéHo 
i sVětoVéHo 
ForMátu. 

„

Krásné šesté místo získalo Mu-
zeum Hlučínska v další soutěži, 
kterou vyhlásila Asociace muzeí a 
galerií. Je určena pro návštěvníky 
muzeí a odstartovala poprvé loni. 

„Už v prvním ročníku zaujaly ex-
pozice a výstavy v Hlučíně návštěv-
níky natolik, že nás svými hlasy 
poslali v konkurenci mnoha desítek 
českých, mnohdy i daleko větších a 
proslulejších muzeí na šesté místo,“ 
uvedl ředitel muzea Metoděj Chrás-
tecký. 

Návštěvníci posuzovali muzea 
prostřednictvím speciálního webu 
www.do-muzea.cz, na kterém hod-
notili jednotlivé služby. Pořadí 
vítězů určuje dosažený průměrný 
součet bodů vzhledem k počtu ná-
vštěvníků, a to za předpokladu, že 
muzeum získalo v daném ročníku 
alespoň sto hodnocení. 

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme se 
umístili v této nové soutěži v první 
desítce. Věřím, že nám návštěvníci 
zachovají přízeň a pomohou nám ve 
druhém ročníku minimálně obhájit 
naši pozici,“ doplnil ředitel Chrás-
tecký. 

Už loni bodovalo Muzeum Hlu-
čínska v odborné soutěži Asociace 
muzeí a galerií s názvem Gloria 
Musealis, v níž získalo zvláštní 
ocenění za expozici Kdo jsou lidé 
na Hlučínsku. Spolu s ní je v září 
největším lákadlem výstava z do-
bových fotografií a obrazů Hlučín v 
proměnách času, která odstartovala 
v červnu.                                        (iga)

Muzeum znovu 
bodovalo

Oblíbená dětská kratochvíle se 
opět vrátí na podzim před kulturní 
dům v Hlučíně. 

V rámci Evropského týdne mobi-
lity budou děti malovat na chodník. 
Akce je určena pro mateřské školy, 
přijdou i děti z Dětské rehabilitace 
Hlučín a zvány jsou i děti v dopr-
vodu rodičů.  

„Letos chceme oslovit i první a 
druhé třídy základních škol, zda 
se nechtějí zúčastnit,“ prozradila 
Tereza Šimánková, koordinátorka 
Zdravého města Hlučín z městské-
ho úřadu. 

Malování na chodník bude pouze 
za příznivého počasí v pátek 23. 
září od 9.30 do 11 hodin. Na pro-
gramu bude také předvedení nové-
ho vozidla, kterým nyní disponuje 
městská policie a filmová projekce 
epizod Bořka stavitele.               (red)

Pomalují chodník



hlučínskénoviny [8] kultura

NetrAdičNí koMorNí 
koNCert pro soCHu se 
odeHráL 12. čerVeNCe  
V pArku u uLiCe NA VALeCH 
u oCeLoVé pLAstiky 
VýzNAMNéHo českéHo 
soCHAře FrANtiškA 
štorkA. 

Na harfu pod širým nebem hrála 
polská interpretka Luisa Harasim 
Grzelka. Letní hudební setkání 
bylo připomínkou významného 
umělce, který zemřel 19. června 
1999 ve svých šestašedesáti letech,  
3. červenec je datem jeho naroze-
ní. Štorkova socha ozdobila parčík 
mezi ulicemi Na valech a Pode zdí 
už před více jak dvěma lety, přesto 
mnozí obyvatelé Hlučína netuší, že 
denně procházejí kolem umělecké-
ho skvostu.

Předchozí osudy významného 
uměleckého díla byly velmi pohnu-
té. „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-
vané do té doby cenzurou komuni-

Harfistka zahrála pro Štorkovu sochu 

stického režimu. Je jednou z mála 
zachovaných realizací, polovina 
soch z tohoto sympozia totiž byla 
v dobách normalizace zničena,“ 
připomněl historik umění Jaroslav 
Michna z Městského úřadu Hlučín.

Právě jeho zásluhou se v roce 
2014 podařilo sochu umístit do pří-
jemného veřejného prostoru poté, 
co ji zrestauroval renomovaný re-
staurátor Ondřej Šimek z Jindřicho-

va Hradce. Do té doby ležela kryta 
živým plotem v zahradě hlučínské 
Základní školy na Rovninách. Tam 
byla převezena počátkem 70. let 
díky hlučínskému rodákovi Mojmí-
rovi Sonnkovi. Ten s autorem vy-
jednal její přemístění do Hlučína a 
tím ji prakticky zachránil.  

„Abstraktní charakter sochy je 
protipólem unifikovaného konceptu 
socialistického realismu, tzv. so-

rely, prosazovaného jako oficiální 
umění v předešlé dekádě let 1948 
až 1958. Utopický směr sorely ří-
zený komunistickou stranou, ne-
umožňoval svobodný umělecký 
projev. Tuto avantgardní sochu lze 
tedy pokládat za symbolický po-
mník svobodné tvůrčí vůle a jako 
doklad tzv. informelní podoby čes-
kého umění 2. poloviny 60. let 20. 
století,“ doplnil Jaroslav Michna. 
Prozradil, že stanoviska odborníků 
k tomu, co socha představuje, se 
liší. On sám se přiklání k názoru, 
že se jedná o torzo ženy. V Hlučíně 
ale bezejmenné plastice stejně lidé 
neřeknou jinak než lokomotiva.

„Byl to velmi příjemný večer. 
Doufám, že jsme založili další mi-
lou tradici a že v budoucnu Kul-
turní centrum Hlučín opět připraví 
nějaké komorní koncerty třeba i na 
jiných významných místech města. 
A věřím, že si obyvatelé Hlučína 
postupně zvyknou, že takové akce 
děláme opravdu pro ně! Že nebu-
dou jen překvapeně procházet ko-
lem, ale přisednou, nebo si prostě 
lehnou do trávy a nechají se unést 
hudbou,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová.  Ivana Gračková

štorkově soše hrála polská interpretka Luisa Harasim Grzelka. 
Foto: ivana Gračková

Hlučínský ateliér Viridian vysta-
voval v létě v Kulturním domě měs-
ta Ostravy. 

Kolekce obrázků šedesátky autorů 
sestávala z děl vytvořených růz-
nými technikami, jako jsou tužka, 
uhel, hrudka, kombinované tech-
niky, suchý pastel, olejový pastel, 
akryl, akvarel či tempera. Byly 
mezi nimi portréty i motivy z pří-
rody. 

„Častým tématem malířů z Viri-
dianu jsou zvířata, protože s námi 
hodně spolupracuje Ludvík Kunc, 
mistr v zobrazování  divokých zví-
řata,“ prozradila Elen Thiemlová, 
autorka projektu ateliéru Viridian. 

Kolektivní výstava malířů z Viri-

dianu měla v Ostravě vernisáž ve 
čtvrtek 7. července a v kulturním 
domě byla instalována až do po-
loviny srpna. Další menší je ještě 
stále v knihovně na náměstí Svato-
pluka Čecha v Ostravě – Přívoze. Je 
možné navštívit ji už jen do 2. září. 

Další prezentace prací frekventan-
tů kurzů ve Viridianu je naplánová-
na v ostravské galerii Gaudeamus 
na podzim příštího roku. 

Od října Viridian sídlící v Hrn-
čířské ulici zahájí školní rok, už 
dvacátý ve své historii. Dospělým 
zájemcům opět nabídne výtvarné 
kurzy kresby, malby a grafiky. Více 
informací je k dispozici na webo-
vých stránkách ateliéru.             (iga) 

Viridian vystavoval v Ostravě

častým tématem výtvarníků ve Viridianu jsou zvířata.        Foto: ivana Gračková 

I letos se v Hlučíně bude konat tra-
diční Burčákobraní. Uskuteční se v 
sobotu 24. září na nádvoří hlučín-
ského zámku. 

Akci pořádá dodavatel vín malých 
moravských vinařů, hlučínská firma 
Nová vína. Už od 13 hodin mohou 
zájemci na nádvoří kupovat lahod-
ný burčák, od 15 hodin bude připra-
ven doprovodný kulturní program 
včetně cimbálové muziky, která k 
vínu neodmyslitelně patří. Pro děti 
budou připraveny nafukovací atrak-
ce. „Letošní počasí vinaři chválí. 
Opět má být výborný ročník vína. 
Věříme, že se to odrazí i na kvali-
tě burčáku," uvedl za pořadatele 
David Moravec. Dodal, že stejně 
jako v minulých letech burčák dodá 
vinařství Blatel z Blatnice pod sva-
tým Antonínkem. 

Burčákobraní se konalo v Hlučíně 
již třikrát a vždy se setkalo s veli-
kým zájmem hostů. Organizátoři 
doufají, že letošní ročník nebude 
poznamenaný nepříznivým poča-
sím v průběhu konání akce, tak jako 
tomu bylo loni.                           (red) 

K Burčákobraní 
na zámku zahraje 
cimbálovkaSetkání schol Hlučínska se le-

tos uskuteční v Píšti v kostele sv. 
Vavřince v neděli 18. září v 16 ho-
din. Na koncertu vystoupí jedenáct 
dětských chrámových sborů z Hlu-
čína, Ludgeřovic, Hatě, Chuchelné, 
Oldřišova, Bohuslavic, Darkovic, 
Hněvošic, Vřesiny, Velkých Hoštic 
a Píště, každá schola bude mít na 
své vystoupení cca 10 minut. 

„Na závěr zazní společná píseň 
Kéž poznají nás po ovoci,“ prozra-
dil starosta pořádající obce Píšť Da-
niel Fichna. Setkání schol na Hlu-
čínsku má již dlouholetou tradici, 
koná se minimálně jedenkrát za dva 
roky, i častěji. V pořádání se střídají 
jednotlivé obce a města Hlučínska 
spolu s farnostmi. „Cílem není pou-
ze uspořádat hudební vystoupení 
jednotlivých sborů. Malí zpěváci 
na setkání navazují nová přátelství, 
načerpají inspirací,“ řekla Lenka 
Osmančíková, referentka spolupo-
řádajícího Sdružení obcí Hlučínska.  

Na podzim se na Hlučínsku před-
staví také chrámové sbory dospě-
lých. Koncertovat budou v neděli  
2. října od 15 hodin v kostele sv. Jana 
Křtitele v Sudicích.                      (iga)

Scholy si zazpívají 
v Píšti v kostele



Sotva skončilo léto, už začínají 
přípravy na zimu. Také letos by měl 
mít Hlučín na náměstí svůj vánoční 
strom.

„Pokud by někdo uvažoval, že 
bude v letošním roce kácet vzrost-
lý smrk, který by byl vhodný jako 
vánoční strom na Mírové náměstí, 
uvítáme, kdyby ho městu věnoval,“ 
řekla Soňa Prášková z hlučínské 
radnice.

Případní dárci se mohou s nabíd-
kou obracet na odbor životního pro-
středí a komunálních služeb Měst-
ského úřadu Hlučín. V případě, že 
by se jednalo o vhodný strom, pak 
město uhradí jeho skácení. 

Jako v minulých letech, i letos 
chce hlučínský nestor Josef Hlu-
bek ozdobit hlučínské náměstí také 
adventním věncem. Za tím účelem 
bude potřebovat dostatečné množ-
ství větví smrků a tují. I on doufá, 
že se najdou dárci. „Mohou mě 
kontaktovat na mém čísle 603 757 
552,“ řekl Josef Hlubek.             (iga)

spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

V Hlučíně opět lidé diskutovali, 
co je ve městě trápí a co by chtěli 
zlepšit. 

TOP problémy města, jak je obča-
né určili letos 22. března na veřej-
ném fóru a poté potvrdili, případně 

doplnili v anketě, bude projednávat 
zastupitelstvo ve čtvrtek 15. září na 
svém zasedání v Kulturním domě 
Hlučín. 

„Mnohé z nich už vedení města 
řeší, na dalších se ještě začne pra-

covat, jakmile k nim zaujmou sta-
novisko zastupitelé. Město Hlučín 
jako člen národní sítě Zdravých 
měst se jimi zabývá v rámci místní 
agendy 21,“ vysvětlila  koordiná-
torka Zdravého města Hlučín Tere-

za Šimánková. Veřejné diskuze na 
fóru se letos zúčastnilo  zhruba 70 
občanů, v anketě, která vyšla také 
v Hlučínských novinách, pak odpo-
vědělo 641 lidí, pouze třináct anket-
ních lístků bylo neplatných.      (iga)

 Problém města bez pořadí důležitosti Počet hlasů
v anketě

Pořadí
v anketě

Počet hlasů 
na veřej-
ném fóru

Pořadí na 
veřejném 

fóru

Problém
z veřejného fóra 
ověřený anketou

Výstavba tělocvičny v Darkovičkách a Bobrovníkách 173 2 25 1 ano 
Řešit znečištění ovzduší 206 1 16 2 ano 
Vybudování chodníků Hlučín - Březiny 78 7 13 3 ano 
Oprava povrchu místní komunikace Rovniny 99 5 10 4 ano 
Vybudovat osvětlení, dláždění v parku u tenisových kurtů 57 9 9 5-6 ano 
Zvýšit bezpečnost u autobusového nádraží 128 4 9 5-6 ano 
Zvyšovat množství dřevin 76 8 7 7 ano 
Snížení bariér u veřejných budov, komunikací
(zdravotně znevýhodnění občané, maminky s dětmi) 

43 10 6 8-9 ano 

Dlouhé čekací doby u odborných lékařů a jejich nedostatek ve městě 81 6 6 8-9 ano 
Vybudovat novou krytou halu (víceúčelovou) 132 3 5 10 ano 

Největší problémy města projednají zastupitelé

V AreáLu sběrNéHo dVorA 
se budou oprAVoVAt 
Ještě VrAtA. proVoz to 
NeNAruší. 

Kvůli opravám byl sběrný dvůr 
pro veřejnost uzavřen první dva 
týdny v srpnu.  

„Asfaltování povrchu bylo pláno-
vanou investiční akcí TS Hlučín. 
Povrch už byl plný výtluků. Jeho 
oprava zlepšila podmínky jak pro 
občany, kteří k nám přijíždějí, tak 
pro naše řidiče. Zároveň snížila 
prašnost kolem kontejnerů, kam 
zajíždějí občané s odpadem,“ uve-
dl Roman Šťastný, ředitel firmy TS 

Hlučín, která sběrný dvůr provozu-
je. Letos budou TS Hlučín ještě re-
konstruovat garážová vrata pro ná-
kladní vozidla, která již nevyhovují 
potřebám firmy.

„Oprava vrat zlepší vzhled provo-
zovny  a usnadní manipulaci s vra-
ty,“ doplnil ředitel Šťastný. Oprava 
vrat už nijak neomezí provoz TS 
Hlučín ani sběrného dvora. Odpad 
do sběrného dvora mohou obča-
né uložit pouze v případě, že mají 
uhrazen poplatek za odpady dle 
místní vyhlášky. Dvůr je otevřen  
v pracovní dny denně od 8 do 17 
hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 

(iga)
před opravou byl povrch v areálu sběrného dvora plný děr.                                                                              

Foto: ivana Gračková 

Sběrný dvůr má fungl nový povrch 

Nová provozní doba správy společnosti 
Pondělí 6.00 – 16.00 (přestávka 12.00 – 12.30) 
Úterý 6.00 – 14.00 (přestávka 12.00 – 12.30) 
Středa 6.00 – 16.00 (přestávka 12.00 – 12.30) 
Čtvrtek 6.00 – 14.00 (přestávka 12.00 – 12.30) 
Pátek 6.00 – 12.30 (přestávka 11.00 – 11.30) 

Nová provozní doba
technických služeb

Vyřídit si parkovací kartu nebo 
záležitosti kolem pohřbu v měst-
ské firmě TS Hlučín budou moci 
občané v jiných časech, než byli 
zvyklí. 

„Provozní doba správy společ-
nosti TS Hlučín se mění, aby měli 
lidé více časových možností si své 

záležitosti dojednat,“ řekl ředitel 
TS Hlučín Roman Šťastný. Oteví-
rací doba sběrného dvora, záchyt-
né stanice pro psy a pracovní doba 
výkonných zaměstnanců zůstává 
beze změny. Podrobnější informa-
ce najdou zájemci na webových 
stránkách společnosti.            (red)

Hledá se vánoční strom, ale 
i větve na adventní věnec



spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kampaň Evropský týden mobilty, která propa-
guje alternativní, ekologické způsoby dopravy, 
letos opět podpoří i město Hlučín.

Na středu 21. září připravuje už 3. ročník akce 
Na úřad bez auta. Obdobně si kampaň připome-
nou také pracovníci Úřadu Moravskoslezského 
kraje, dále městských úřadů Kopřivnice, Krnov 
a Opava. 

„V daný den nevyužijí úředníci k dopravě do a z 
práce svůj osobní automobil, ale použijí jiný do-
pravní prostředek, například bicykl, koloběžku, 
in-line brusle nebo veřejnou dopravou. Případně 
dorazí pěšky. Přihlásit se mohu i ti zaměstnanci 
úřadu, kteří k cestě do práce využívají veřejnou 
dopravu nebo alternativní dopravní prostředky 
pravidelně,“ prozradila koordinátorka Zdravého 

města Hlučín Tereza Šimánková. Akce se koná 
v rámci Zdravého města Hlučín a místní agendy 
21. Celoevropská kampaň Evropský týden mo-
bility se koná již po patnácté. Letos připadne na 
dobu od 16. do 22. září. Jejím tématem je tento-
krát Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro 
Evropu. Hlavní heslo týden zní: „Chytrá a čistá 
mobilita. Silná ekonomika.“                            (iga)

Úředníci se jeden den obejdou bez aut

Loni se do akce zapojila celá řada úředníků, ale také starosta a místostarostka.  každý účastník dostal speciální triko.                                                          Foto: ingrid křižáková



spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Jízda zručnosti pro žáky prvního 
stupně základních škol se bude ko-
nat na Mírovém náměstí v Hlučíně 
ve čtvrtek 22. září dopoledne. 

Uskuteční se v rámci Evropského 
týdne mobility a agendy 21 ve spo-
lupráci s autoškolou Jany ji pořádá 
město Hlučín jako hrdý člen národ-
ní sítě Zdravých měst. 

„Každý soutěžící přijede na svém 

kole, nezbytnou součástí jeho vý-
stroje musí být ochranná přilba. Na 
náměstí bude připraveno několik 
překážek, na kterých si děti pod 
dozorem vyzkouší svoji sportovní 
zdatnost. V testech si pak ověří, 
jak jsou na tom se znalostí pravidel 
silničního provozu,“ prozradila Te-
reza Šimánková, pořadatelka akce  
z hlučínské radnice.                      (red)

Žáci si otestují zručnost na kole

Nepostradatelným pomocníkem 
lidí s tělesným postižením, případ-
ně nevidomých, se mnohdy stává 
asistenční či vodicí pes. Protože se 
bez jeho pomoci mnohdy neobe-
jdou, mají tito lidé právo vstupovat 
se svým psem do veřejných pro-
stor, například na úřady, do budov 
soudů, do zdravotnických zařízení, 
mají právo na přístup ke službám, 
ať už se jedná o dopravu, stravova-
cí, kulturní zařízení nebo prodejny, 
tedy i tam, kam běžně psi nesmí. 
Mnohým postiženým speciálně vy-
cvičený pes umožňuje plně uplat-
ňovat jejich právo na volný pohyb, 
samostatnost a nezávislost. „Podle 
vyjádření veřejného ochránce práv, 
pokud by byl znemožněn přístup 
osoby s vodicím či asistenčním 

psem například do prodejen, mohlo 
by se jednat o nepřípustnou diskri-
minaci,“ upozornila Lenka Peter-
mannová, vedoucí sociálních věcí 
a zdravotnictví. Podle jejich infor-
mací je totiž většina provozovatelů 
a majitelů obchodů nebo restaurací 
informovaných a vstřícných, ale v 
ojedinělých případech se stalo, že 
někteří upozorňovali majitele, že 
jejich psi do provozovny nesmí.

„ Vyloučení vodicího nebo asis-
tenčního psa z veřejných prostor 
je možné jen v odůvodněných pří-
padech, pokud by se pes choval 
nekontrolovaně, třeba znečišťoval 
prostory, což je právě díky speci-
álnímu výcviku velmi málo prav-
děpodobné,“ doplnila Lenka Peter-
mannová.                                   (red)

Asistenční pes může
do obchodu, hospod i na úřad 

Již tradiční akce Kluby klubům se 
bude konat opět v Kulturním domě 
Hlučín v pondělí 29. září od 15 ho-
din. Letos se jí zúčastní nejen senio-
ři šestnácti klubů, ale také klienti 
Domova pod Vinnou horou. „Kluby 
si opět připravují bohatý program. 
Zatímco na předchozích ročnících 
se volila Miss Seniorka, co před-
vedla nejinspirativnější dovednost, 
letos se bude vybírat Mr. Senior. K 
tanci a poslechu bude hrát oblíbená 
skupina Klasik,“ uvedla za pořada-
tele Tereza Šimánková, koordiná-
torka Zdravého města Hlučín. 

Akci bude letos opět moderovat 
místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová. „Jsme moc rádi, že se 
akce našim seniorům tak líbí. Po-
kud by se jí chtěli účastnit i další 
starší obyvatelé Hlučína, už by ne-
měli váhat s členstvím v některém z 
klubů seniorů,“ řekla místostarost-
ka. 

Seniorské kluby v Hlučíně na-
bízí i další zajímavý program, ať 
už to jsou zájezdy, Den matek, kr-
máš, Mikulášská a podobně. Noví 
zájemci o členství mohou na hlu-
čínské radnici kontaktovat Terezu 
Šimánkovou osobně nebo na tele-
fonním čísle 595 020 317, případ-
ně mailem na adrese simankova@
hlucin.cz V Hlučíně fungují čtyři 
kluby seniorů.  Klub Hlučín působí 
v zámeckém klubu a schází se co 
čtrnáct dní vždy ve čtvrtek. Členo-
vé Klubu Bobrovníky se setkávají v 
Kulturním domě v pondělí dvakrát 
do měsíce. V místním kulturním 
domě mají zázemí také členové 
Klubu Darkovičky, kteří se scházejí 
jednou do měsíce. Mnoho senio-
rů z Rovnin se zapojilo do Klubu 
Vrablovec, který funguje v bývalé 
hasičárně a schůzky má ve středy 
jednou za čtrnáct dní.                   (iga)

Tradiční akce bude mít opět
netradiční moderátorku

Na tradiční akci kluby klubům se senioři baví vlastním programem.
Foto: ingrid křižáková

Zájezd pro seniory na Jesenicko 
do Zlatých hor a na Rejvíz vyvolal 
letos v červnu tak velký zájem, že 
ho bude hlučínská radnice pořádat 
znova. 

Uskuteční se 8. září opět s průvod-
cem Arnoldem Dudkem. „Průvodce 

Arnold Dudek připravuje pro naše 
seniory už mnoho let vynikající zá-
jezdy, je hlavně jeho zásluhou, že na 
ně lidé tak rádi jezdí,“ uvedla Tere-
za Šimánková, koordinátorka Zdra-
vého města Hlučín, pod jehož hla-
vičkou se akce koná.                 (iga)

Na Jesenicko se pojede podruhé

 senioři na zájezdu navštívili i poutní místo Maria Hilfe.    Foto: tereza šimánková

Mobilní toalety budou i nadále k 
dispozici návštěvníkům hřbitova 
Březiny. Rozhodli o tom radní na 
své srpnové schůzi.

Mobilní zařízení nechalo město 
přivést na hřbitov v době, kdy byla 
v rekonstrukci pizzerie Zlatý časy, 
kde se dalo WC využívat jako ve-
řejné. Restaurace je sice už v provo-
zu, ale ukázalo se, že lidem mobilní 
WC vyhovuje hlavně proto, že je k 
dispozici i v ranních hodinách, kdy 
je pizzerie ještě zavřená. „Máme od 
občanů k mobilnímu WC na hřbi-
tově zatím jen samé kladné odezvy. 

Toaleta je k dispozici po celou ote-
vírací dobu hřbitova, což kvitují 
zejména starší občané, kteří chodí 
na hřbitov vbrzo ráno. A oceňují to  
i zaměstnanci, kteří provádí na 
hřbitově práce spojené s údržbou či 
výkopy hrobů,“ řekl ředitel TS Hlu-
čín Roman Šťastný.

„Náklady na mobilní WC jsou sice 
o něco vyšší, než při využití toalety 
v restauraci, ale lidé jsou spokoje-
nější, takže se podle našeho názoru 
jedná o účelně vynaložené finance,“ 
dodala místostarostka Blanka Kotr-
lová.                                               (iga)

Konečně přijdou ke slovu zbytky 
vlny, které od letošního jara sbíral 
celý Hlučín. Na Den stromů, který 
letos připadá na 20. října, plánuje 
Kulturní dům Hlučín spolu se Zdra-
vým městem Hlučín recesní akci-
Bambulky a šály. 

Dobrovolníci v tu dobu ozdobí 
stromy v okolí kulturního domu 
pletenými bambulkami a šálami, 

aby tak upozornili na význam ze-
leně pro městský prostor, pro jeho 
atmosféru i životní prostředí. 

„Děkujeme všem lidem, kteří no-
sili vlnu a pletli ozdoby. Do naše-
ho recesního projektu se zapojily 
členky z klubů seniorů i jednotliv-
ci,“ prozradila vedoucí Kulturního 
domu Hlučín Veronika Antončíko-
vá.                                            (red)

Bambulky a šály ozdobí stromy

Mobilní WC na hřbitově zůstane
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Čtyři pejsci čekají v hlučínském 
útulku na nové majitele. Dva  
z nich obývají neútulné kotce už 
od loňského roku, přitom se jedná  
o středně velké hodné psy vhodné 
do zahrady k rodinnému domu. 

Z obou by mohli být výborní hlí-
dači a věrní společníci. Rikimu 
je zhruba pět let, Brok je nejspíše 
zhruba o rok mladší. Letos na za-
čátku léta přivezli městští strážníci 
do útulku další ztracenou psí duši. 
Pravděpodobně jde o křížence dlou-
hosrstého jezevčíka, kterému dal 
ošetřovatel Jan Seleš jméno Tim. 

„Odhaduji, že se pejsek zaběhl ze 
zahrady nějakého rodinného domu 
z některé ze sousedních obcí. Ma-

jitelé nejspíše čekali, že se jako ob-
vykle vrátí ze své potulky a když se 
neobjevil, asi si řekli, že ho mohl 
zastřelit myslivec nebo přejet auto. 
Strážníky přivolala majitelka fenky, 
kterou si Tim vyhlédl. A přišel kvůli 
tomu o domov,“ povzdechl si ošet-
řovatel. Pouze zkušenému chovateli 
by doporučil zcela nový přírůstek. 
Ještě mladý, možná dvouletý pes, 
pravděpodobně kříženec pitbulteri-
éra je ve výborné zdravotní kondici, 
krásně osvalený. Ale zatímco ostat-
ní pejsci na základní povely poslou-
chají, sebevědomý Tom potřebuje 
ráznou ruku. Zájemci o pejsky se 
mohou hlásit přímo v útulku. 

Ivana Gračková

Tom potřebuje pevnou ruku, ostatní tři ztracenci zahrádku a lásku

BROK RIKI

TOM

TIM

Již čtvrtý ročník Běhu Hlučínem 
se uskuteční v sobotu 17. září. Star-
tovat se bude jako už tradičně z 
náměstí od Hospody u Bětky v 16 
hodin, registrace sportovců začne v 
15 hodin. 

„Běh, který pořádám s podporou 
grantu města Hlučín, je součástí 
Prajzsko-opavské běžecké ligy,“ 

prozradil organizátor Petr Martiník. 
Trasa běhu je dlouhá 8 kilometrů. 
Celkem se ho účastní padesátka 
běžců rozdělených do tří kategorií 
muži do 39 let, muži nad 39 let a 
ženy. První tři v každé kategorii ob-
drží věcné ceny. Další informace se 
zájemci dozví na webových strán-
kách www.hlucinskybeh.cz.     (iga)

Hlučínský běh odstartuje od Bětky

DNA pro jízdní kola
Značení jízdních kol syntetickou 

DNA pokračuje. Městská policie 
Hlučín ho bude zajišťovat na pod-
zim s ohledem na velký zájem ze 
strany občanů. „Zájemci, kteří si 
chtějí nechat v září označit bicy-
kl nebo invalidní vozík, se mohou 
objednat telefonicky na služebně 
městské policie na číslech 595 020 
202 nebo 595 041 885,“ informoval 
velitel Městské policie Hlučín Lu-
děk Olšovský.                             (red) 

Jubilejní desátý ročník Vřesinské 
šlápoty se uskuteční v sobotu 1. říj-
na. Oblíbené akce se zúčastňuje rok 
od roku více lidí. V roce 2014 or-
ganizátoři jásali nad rekordní účas-
tí 631 nadšených turistů, loni jich 
bylo už více než 788.

„Zda minulý rekord opět padne, 
rozhodne pravděpodobně počasí. 
Snažili jsme se objednat pravé babí 
léto,“ poznamenala za organizáto-
ry Veronika Antončíková, vedoucí 
Kulturního domu Hlučín. 

Sraz účastníků bude v 9 hodin na 

nádvoří hlučínského zámku, od-
kud účastníci vyrazí na 11 kilome-
trů dlouhý pochod. Speciální trasu 
organizátoři připravují pro turisty  
s kočárky. Dvě naučná stanoviště 
prověří v kvízech znalosti sportov-
ců z přírodovědy a speciálně ze vče-
lařství. Cíl bude ve sportovním are-
álu Vřesina. Startovné je 30 korun 
na osobu, je v něm zahrnuto i drob-
né občerstvení. Zváni jsou všichni 
od rodičů s dětmi po seniory, vítání 
jsou i čtyřnozí parťáci, pokud se bu-
dou chovat ukázněně.               (iga)

Vřesinská šlápota se těší na další rekord

Pěšky, na kole nebo autem je téma 
výstavy výtvarných prací žáků  
z hlučínských základních i mateř-
ských škol a z výtvarného kroužku 
DDM Hlučín. Uskuteční se v hlu-
čínském zámku u knihovny, a bude 
k vidění až do 10. října. Vernisáž 
je naplánovaná na pondělí 19. září  
v 9 hodin s programem v podání dětí 
ZUŠ J. P. Vejvanovského.        (red)

Děti budou malovat
a přemýšlet o dopravě

i loňský ročník startoval z hlučínského náměstí.        Foto: archiv běhu Hlučínem
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K R O U Ž K Y 2016/2017 v DDM

zájmový útvar den + hodina lektor
AerobiC (pro děti 4 - 7 let) Út 15:30 – 16:30 Mgr. k. Gratzová
AerobiC (pro děti od 7 let) Út 16:30 – 17:30 Mgr. k. Gratzová
HáčkoVáNí pro děti Út 17:30 – 18:30 (1 x měsíčně) Mgr. k. Gratzová
kerAMikA pro dospěLé čt 17:30 – 19:30 (1 x měsíčně) bc. V. Novosadová
šACHoVý kLub pro dospělé pá 17:00 – 19:00 (1 x měsíčně) L. Chrostek
zákLAdy FotoGrAFie (od 12 let) Út 16:00 – 17:30 b. Chlebišová
HrA NA kytAru i. začátečníci Út 15:00 – 16:00 M. košáková
HrA NA kytAru ii. pokročilí Út 16:00 – 17:00 M. košáková
disCo dANCe rychlý tanec (pro děti 10 - 15 let) bude upřesněno Mgr. b. kaštovská
Judo i. - začátečníci (pro 1. stupeň zš) po, st 15:15 – 16:15 V. Mečár
Judo  ii. - pokročilí  (děti od 10 let) po, st 16:15 –  17:30 V. Mečár 
kArAte, kuNG-Fu od 15 let pá 16:0 – 17:30 J. Nohejl
poHyboVá škoLičkA s tetou editou  (od 3 let) čt 15:30 – 17:30 (2 x měsíčně) bc. e. studená
rybářský - začátečníci po 15:00 – 17:00 t. pater
rybářský - pokročilí st 16:00 – 17:30 t. klečka
stoLNí teNis - začátečníci po 16:00 – 17:30 Mgr. p. Vondráček
stoLNí teNis - pokročilí po 17:30 – 19:00 Mgr. p. Vondráček
stoLNí teNis - začátečníci čt 15:30 – 17:00 ing. J. kladiva
šACHy bude upřesněno L. Chrostek
kerAMiCký kLub  (pro školní děti) pá 15:00 – 17:00 (1 – 2 x měsíčně) bc. V. Novosadová
kerAMiCký kLubík  (rodiče s dětmi) pá 17:00 – 18:30 (1 – 2 x měsíčně) bc. V. Novosadová
kerAMikA i.  (pro školní děti) po 16:30 – 18:00 bc. V. Novosadová
kerAMikA ii.  (pro klienty Úsp Fontána) st 9:00 – 11:00 bc. V. Novosadová
VýtVArNá díLNA  (pro školní děti) po 15:00 – 16:30 bc. V. Novosadová
VýtVArNé tVořeNíčko i. děti od 4 let ddM st 16:45 – 17:45 M. Nosiadková
VýtVArNé tVořeNíčko ii. děti  5 - 6 let ddM st 15:30 – 16:30 M. Nosiadková
VýtVArNý občAsNík (pro děti i dospělé) čtvrtletně b. kladivová
tVořiVý sVět i. (pro 1. stupeň zš) čt 15:00 – 16:15 b. kladivová
tVořiVý sVět ii. od 10 let  čt  16:15 – 17:30 b. kladivová
kroužek eLektroNiky A rAdioteCHNiky i. začátečníci (pro děti od 10 let) čt 17:00 – 18:30 ing. i. Guňka
kroužek eLektroNiky A rAdioteCHNiky ii. pokročilí čt 18:30 – 20:00 ing. i. Guňka
LeteCký A LodNí ModeLář (9 - 15 let) Út 15:30 – 17:30 t. Hurina 
klub MAMiNek s dětMi i. od 1 roku po 9:00 – 11:30 bc. e. studená
klub MAMiNek s dětMi ii. od 1 roku st 9:00 – 11:30 bc. e. studená
škoLičkA děti od 3 let ddM Út 9:00 – 10:30 bc. e. studená

 K R O U Ž K Y 2016/2017 ve školách

FLétNA pro začátečníky - zš dArkoVičky bude upřesněno Mgr. e. blažková
HrAJeMe si spoLu (zpěv, tanec, hry, prvky dramatické výchovy) - zš dArkoVičky po 13:00 – 14:00 J. šandalová
kerAMikA darkovičky - zš dArkoVičky st 16:00 – 17:30 t. kotlářová
koNVerzACe V ANGLičtiNě - zš dArkoVičky bude upřesněno k. salawová
skAutík - zš dArkoVičky čt 15:00 – 16:00 V. Faiková, Mgr. M. Němcová
sportoVNí GyMNAstikA - zš dArkoVičky Út bude upřesněno V. Gúberová
FLorbAL i. - starší - zš VřesiNA po 16:00 – 17:00 k. šaková
FLorbAL ii. - mladší - zš VřesiNA čt 14:30 – 15:30 k. šaková
FLétNA  i. - starší - zš VřesiNA st 15:30 – 16:15 A. seidlerová
FLétNA  ii. - mladší - zš VřesiNA čt 15:30 – 16:15 A. seidlerová
diVAdeLNí kroužek - zš VřesiNA po 13:30 – 14:15 V. Vojáčková
kerAMikA i. - mladší - zš VřesiNA po 14:00 – 15:00  L. bizoňová
kerAMikA ii. starší - zš VřesiNA st 14:00 – 15:00 H. štefková
VýtVArNý kroužek - zš VřesiNA po 14:00 – 15:00 k. šandalová
FLorbA - zš HorNiCká čt 14:30 – 16:00 paeddr. ing. p. rýgl, phd.
poHyboVé Hr - zš HorNiCká (1. - 4. třída) bude upřesněno b. kladivová
tAekwoNdo - zš HorNiCká čt 16:00 – 17:30 paeddr. ing. p. rýgl, phd.
VýtVArNé čiNNosti i. -  zš bobroVNíky (1. - 2. třída) bude upřesněno b. kladivová
VýtVArNé čiNNosti ii. - zš bobroVNíky(3. - 5. třída) bude upřesněno b. kladivová
VýtVArNý kroužek HAťáNek - zš HAť st 12:30 – 14:30 Mgr. e. Hřivňáková
MíčoVé Hry  (6. - 9. třída) - zš HorNiCká st 14:00 – 15:00 Mgr. J. boček
kerAMiCký kLub  i. - zš bobroVNíky Út 13:30 – 15:00 (1 x měsíčně) bc. V. Novosadová
kerAMiCký kLub  ii. - zš bobroVNíky Út 15:00 – 16:30 (1 x měsíčně) bc. V. Novosadová
ryboLoVNá teCHNikA - zš roVNiNy so 10:00 – 12:00 t. klečka, r. stuchlý

dům dětí a mládeže Hlučín, zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz, více informací na www.ddmhlucin.cz 
podrobnější informace, ceník, přihlášku a aktualizace kroužků najdete na stránkách www.ddmhlucin.cz         
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Zápis do výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy P. J. Vejva-
novského v Hlučíně se bude konat v 
pracovní dny od 1. do 9. září. 

„Nabízíme klasickou i projekto-
vou výuku nebo výuku ve výtvar-
ných řadách. Připravujeme děti i k 
talentovým zkouškám na umělecké 
skoly,“ prozradila vedoucí výtvar-
ného oboru Helena Hantkeová.  

Vyučování probíhá v odpoledních 
hodinách ve skupinkách v počtu 
do patnácti žáků. Bližší informa-
ce včetně rozvrhu hodin a galerie 
s ukázkami tvorby najdou zájemci 
za dveřmi virtuální školy na www.
zus-hlucin.cz

Letos obor otvírá přípravné stu-
dium pro děti od pěti do šesti let a 
základní studium pro žáky od sedmi 
od sedmnácti let. Studentům střed-
ních a vyšších škol je určena večer-
ní výuka v úterky od 18 hodin do 
20.15. 

Zápis pro  nové i stávající žáky 
se bude konat první školní den - ve 
čtvrtek 1. září od 10 do 17 hodin, 
dále následující den v pátek 2. září 
od 14 do 17 hodin a od pondělí  
5. do pátku 9. září denně od 14 do 
17 hodin na hlučínském zámku, kde 
výtvarný obor sídlí. Domluvit lze i 
jiný termín na telefonním čísle 552 
309 142, případně na mailové adre-
se zushlucinvo@volny.cz.       (iga)

Zdokonalit se ve 
výtvarce mohou 
děti na zámku

NA NedáVNo čerstVě 
oprAVeNé FAsádě doMu 
dětí A MLádeže HLučíN se 
běHeM prázdNiN obJeViLy 
dVA Citáty s HLubokýM 
FiLosoFiCkýM přesAHeM. 

Výroky francouzského spiso-
vatele, dramatika, kritika a nosi-
tele Nobelovy ceny za literaturu 
R. Rollanda a ruského filozofa  
V. V. Rozanova vertikálně navržené 
na čelním rizalitu průčelí budovy 
jsou podle autora nápadu Jaroslava 
Michny prostředkem sdílení vý-
znamných myšlenkových hodnot. 

„Citáty, které jsem vybral, jsou 
edukativní, inspirativní, morálně 
výživné a přitom politicky a ná-
božensky nezabarvené. Usilují  
o sdílení myšlenek s filozofickým 
přesahem,“ řekl Jaroslav Mich-
na z oddělení rozvoje, plánování  

a památkové péče Městského úřadu 
Hlučín. Vizuální provedení citátů je 
navrženo tak, aby nepopíralo danou 
architekturu. 

„Z pohledu z dálky se citáty mo-
hou projevovat jako šedá linie zdů-
razňující nároží rizalitu. Zblízka 
působí jako hravý rébus, protože 
je zapotřebí pootočit hlavu, abych 
člověk rozluštil význam,“ dopl-
nil Jaroslav Michna s odkazem na 
historické opodstatnění nápisů na 
fasádě, neboť ty se na veřejných  
i soukromých budovách objevova-
ly již za dob starověkého Egypta  
i v antické kultuře.

„Například v antickém Římě 
byly nápisy na budovách běžnou 
součástí veřejného života, ať už 
se jednalo o tympanony antických 
chrámů, vítězné sloupy, vítězné ob-
louky, budovy lázní, apod. Přitom 
antická kultura dala základ i ději-

Moudré myšlenky dětem zprostředkovává fasáda

V polovině července byly prázd-
niny v plném proudu, tedy alespoň 
pro drtivou většinu studentů hlučín-
ského gymnázia. Výjimka ovšem 
potvrzuje pravidlo. Matouš Melec-
ký, který na konci června 2016 ab-
solvoval kvartu, totiž právě v tomto 
období odpočinku zahájil své stu-
dium na nové škole v australském 
městě Dubbo.

K protinožcům se vypravil v rám-
ci výměnného studijního pobytu 
pořádaného Rotary klubem Opa-
va 14. července 2016 z pražského 
Letiště Václava Havla. Přes Dubaj 

a Sydney doletěl až na nejmenší 
kontinent světa, kde nyní stráví rok 
svého života.

Jak sám Matouš říká, je to jeho vy-
sněná cesta, neboť do Austrálie se 
chtěl vždy podívat, a teď se mu jeho 
sen vyplnil. Z příspěvků na jeho 
blogu je jasné, že se v nové rodi-
ně zabydlel celkem bez problémů, 
seznamuje se s novými spolužáky 
a postupně proniká i do záludností 
australského školního systému – 
prostě se sžívá se svým novým do-
movem.            Markéta Haburová

pedagožka Gymnázia J. Kainar

Matouš zdraví od protinožců

Matouš Melecký na svém vysněném pobytu v Austrálii.
Foto: blog Matouše Meleckého (http://landdu.blogspot.cz/) 

O sto procent více prvňáčků letos 
zahájí 1. září školní rok na Základ-
ní škole dr. M. Tyrše. Loni přišlo 
poprvé do školy 17 dětí, letos jich 
bude 34.

„Lákadlem pro mnohé rodiče je 
nově otevřená Montessori třída,“ 
řekla místostarostka Blanka Kotrlo-
vá, která se o zavedení systému do 
školy zasadila.  Na ostatních ško-
lách se počty prvňáků příliš nemě-
ní, vesměs o něco málo klesají. Na 
Rovninách je 65 prvňáčků, loni jich 
bylo 73, v Darkovičkách 19 oproti 
loňským čtyřiadvaceti, v Bobrov-
níkách 11, loni to bylo 14. Ještě na 
Hornické mají o jednoho prvňáčka 
více než loni, a to 23.                    (iga)

nám evropské architektury a proto 
nápisy na fasádách ve formě citátů, 
nebo oznamovacích vět lze označit 
za jednu z nejhlubších tradic váží-

cích se k dějinám architektury jako 
takové,“ upozornil historik umění 
Michna. 

Ivana Gračková

Montessori táhne

Infrasaunu bude pro děti pořizovat 
Mateřská škola Severní.  „Chceme 
pro děti opět něco nového. Ifrasau-
na posílí jejich imunitu, je dobrá pro 
otužování, dýchací cesty, preven-
ci nemocí, zvýšení odolnosti a má 
velký vliv také na psychiku, hlavně 
celkové zklidnění,“ vysvětlila ředi-
telka mateřinky Kateřina Boková. 
Pořízení infrasauny školku přijde 
na necelých 200 tisíc korun, finan-
ce jsou z vlastních zdrojů. Je určena 
pro dvanáct dětí. Už od podzimu se 
budou saunovat každý týden. Radní 
města v srpnu odsouhlasili převod 
potřebné částky z rezervního do in-
vestičního fondu.                      (iga)  

V mateřince 
budou mít saunu

také si půjdete přečíst, co je napsáno na fasádě domu dětí?      Foto: vizualizace
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Balet Hlučín.cz pořádá zápis do lekcí baletu  
a moderního tance pro děti. Konat se bude  
6. a 7. září vždy od 14.30 do 16.30 v tělo-
cvičně Gymnázia J. Kainara v Hlučíně.  
Do baletu se mohou hlásit děti od 3 let, do 
moderního tance od 8 let. „Lekce pořádáme 
už třetím rokem. Jejich už tradiční součástí 
se stala vystoupení pro rodiče i veřej-
nost vždy v pololetí a na závěr školního 
roku. Pokud máte tancechtivé dítě, neváhejte  
a přijďte!“ vyzývá lektorka Klára Krejčířo-
vá. Více informací najdou zájemci na webových 
stránkách www.balethlucin.cz, dotazy lze zaslat na 
email info@balethlucin.cz.                                        (iga)

Foto: archiv kláry krejčířové  

Oddíl hlučínských mažoretek 
Ballerisimo dělá po celé září nábor 
nových adeptek tohoto sportu. 

Zájemkyně mohou přijít každý pá-
tek v 16.30 do tělocvičny ZŠ dr. M. 
Tyrše, kde probíhají tréninky. Děvča-
ta o sobě dávala po celý minulý 
školní rok pravidelně vědět různými 
cenami, které přivážela ze soutěží. 
Hlučínskému publiku se mažoretky 
přestavily také v pátečním programu 
oslav města 24. června. 

„Dívky vystupovaly mezi progra-
my jednotlivých škol po celý den. 
Protože se na začátku června účast-

nily mistrovství Čr v mažoretkovém 
sportu, měly na oslavy opravdu dob-
ře natrénováno,“ prozradila trenérka 
Karin Wronová. 

V MK Ballerisimo trénují dív-
ky od čtyř do čtrnácti let. Tým se 
účastní mnoha celostátních i mezi-
národních soutěží, na kterých jen 
letos získal již sedmnáct medailí, z 
nichž většina je zlatých. Nejmlad-
ší mažoretky se mimo jiné pyš-
ní titulem Šance talentům, který 
zvláště talentovaným dětem udělu-
je asociace mažoretkového sportu  
IFMS.                                            (iga)

Sedmý ročník florbalového turna-
je Open Air Cup 2016 se odehrál od 
čtvrtku 28. do soboty 30. červen-
ce na březích Hlučínského jezera. 
Sportovci se tak mohli po celo-
denních bojích vždy večer bavit na 
festivalu Štěrkovna Open Music, 
čehož bohatě využívali. Souboje 
týmů byly do poslední chvíle napí-
navé, ale se skončením turnaje na-
pětí zdaleka neskončilo. Na jeden 
důležitý výsledek se čekalo až do 
pondělí.

„Loni jsme se rozhodli pomoci 
Hlučínu se sbírkou na Adélku, le-
tos jsme měli na turnaji kasičky pro 
Františka,“ prozradil Martin Vil-
tavský z pořádajícího Sportovního 
klubu mFloor Hlučín. Kasičky flor-
balisté předali v závěru turnaje mís-
tostarostce Hlučína Blance Kotrlo-
vé. „Jsem ráda, že se kluci rozhodli 
přispět do naší celohlučínské sbírky 
na intenzivní rehabilitace pro Fran-
tiška, který trpí dětskou mozkovou 
obrnou. A také jsem moc ráda, že 
se u nás florbalistům líbí a že příští 
ročník chtějí opět dělat na Hlučín-
ském jezeře,“ řekla místostarostka 
Blanka Kotrlová. Kasička se oteví-
rala v přítomnosti starosty a pracov-
níků finančního odboru Městského 
úřadu Hlučín až v pondělí na radni-
ci. Celková vybraná částka je 7472 
korun. Florbalistům se tak splnilo 
jejich přání, aby letos dali dohro-
mady více peněz než loni, kdy na 
Adélku z Darkoviček mezi sebou 
vybrali celkem 5669 korun.

Florbalový turnaj se loni poprvé 
přestěhoval na hlučínskou štěr-
kovnu, protože v původním místě 
konání se vyskytly technické pro-
blémy. Jenže sportovcům se v Hlu-

číně tak líbilo, že se vrátili i letos. 
„A pravděpodobně už se turnaj na 
Hlučínské jezero přestěhuje defini-
tivně,“ prozradil Martin Viltavský. 

Areál s možností spát ve stanech 
a využitím technického a hygienic-
kého zázemí sportovcům naprosto 
vyhovuje. Letos se mezinárodního 
turnaje zúčastnilo 75 týmů, tak-
že na štěrkovnu se sjelo přes pět 
set hráčů. Stejně jako loni vyhrálo 
mužstvo Jackpot B, což jsou tré-
novaní borci, kteří hrají I. ligu za 
Rožnov pod Radhoštěm. Velmi dra-
matický průběh mělo finále hlavně 
zásluhou týmu G5 z Prahy, který 
loni nepostoupil ani ze své skupi-
ny, ovšem tentokrát přijel ve své 
nejsilnější sestavě a skončil druhý. 
Své zástupce v turnaji měl i Hlučín. 
Mužstvo FCB Hlučín narazilo v 
šestnáctifinále na celkového vítěze 
turnaje, který zastavil další postup 
domácích. Misce Laneos Hlučín si 
zase vylámal zuby na loni druhém 
Ekozenu Selection.                    (iga)

Výsledky mužského finále:
1. místo - Jackpot B (obhájce loň-

ského titulu)
2. místo - G5
3. místo - IBK Falus
Individuální ocenění: Nejlepší 

hráč turnaje Josef Viktořík (Jackpot 
B), nejlepší brankář Jan Chrást (G5)

Výsledky ženského finále:
1. místo - Citrus Ladies Team
2. místo - Už Idu
3. místo - Vector
Individuální ocenění: nejlepší 

hráčka turnaje Pavlína Orságová 
(Už Idu), nejlepší brankářka Lucie 
Kluzová (Citrus Ladies Team)

Děti v Hlučíně mohou baletit

Florbalisté si užili sportu
 i hudebního festivalu

Ballerisimo hledá nové adeptky

Na náměstí se předvedly i nejmenší mažoretky ve věku od čtyř do osmi let, kte-
ré letos sbíraly nejvíce vavřínů.                                                   Foto: zuzana kalinová

Hlučínský závodník Vojtěch Krč-
mář se v sobotu 27. srpna stal mis-
trem republiky ve wakeboardingu. 
V hlavním závodě skončil osmnác-
tiletý Krčmář na druhém místě za 
Rakušanem Timem Kaplem, vice-
mistrem Evropy, který se českého 
mistrovství neúčastnil.    

„Dva dny před závody jsem se zra-
nil, s výronem kotníku jsem skončil 
o berlích. Před startem jsem prostě 
berle odložil a předvedl to nejlep-
ší, co jsem mohl,“ prohlásil Vojta 
Krčmář po závodě. Ve druhé jízdě 
zkusil i náročnější triky, s nimiž by 
se dostal na Kaplovu úroveň, ale 
nezvládl je a spadl. Počítala se mu 
tedy jen první jízda, kterou jel na 
jistotu. Porazil i svého dalšího vel-
kého konkurenta, Holanďana Sama 
de Haana, který se v jízdě na wa-
keoardu s překážkama dlouhodobě 
řadí ke světové špičce. Holandské-
mu sportovci se v Pasohlávkách  
u Brna, kde se mistrovství na vleku 
Wakepark Merkur konalo, příliš ne-
dařilo. 

„Mám v repertoáru triky, kterými 
se můžu rovnat těmhle závodníkům 
ze světové špičky. Rozdíl je ale  
v tom, že oni je skákali už třeba 
tisíckrát, já dvacetkrát, třicetkrát,“ 
řekl Vojtěch Krčmář.

Jako čerstvý mistr republiky by se 
mohl Krčmář už 10. září zúčastnit 

I se zraněním se stal mistrem

Mistrovství Evropy ve wakeboar-
dingu v Izraeli. „Doufám, že po-
jedu. Snad si do té doby dám do 
pořádku kotník a mou účast schválí 
i naše federace,“ uzavřel Krčmář, 
který má domovský tréninkový 
vlek na Hlučínském jezeře. 

„Vojtovi gratulujeme k získání 
mistrovského titulu a doufáme, že 
Hlučín bude skvěle reprezentovat  
i v Izraeli. Bude to pro něj jistě ne-
ocenitelná zkušenost,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek. 

Vojtěch Krčmář získal mistrovský 
titul i v loňském roce. Poté se ale na 
oslavu vítězství opil a pořadatelé ho 
dodatečně diskvalifikovali. 

„Poučil jsem se. Tenkrát jsem slí-
bil sobě i svým fanouškům, že už 
se nic podobného nebude opakovat,  
a slib dodržuju,“ dodal Vojtěch Krč-
mář.                                             (iga)

Vojta krčmář při své mistrovské jízdě.
Foto: Miroslav kirinovič
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Kinokavárna se opět vrací do kul-
turního domu. Po loňských zkuše-
nostech se ale nebudou promítat 
filmy pro dospělé, zato projekce 
snímků pro děti bude probíhat ka-
ždou neděli od 16 hodin.  První se 
již 25. září.

„Loni jsme začínali s kinokavár-
nou i letním kinem a otestovali 
jsme, o co je zájem. Letní kino se 
plnilo podle počasí, většina pro-
jekcí byla úspěšná. V kinokavárně 
jsme mívali na odpolední před-
stavení plno a večer poloprázdno. 
Proto jsme změnili strategii,“ vy-
světlila vedoucí kulturního domu 
Veronika Antončíková.

První představená budou Zloba – krá-
lovna černé magie a Popelka od Dis-
neyho. Aby kulturní dům umožnil ná-
vštěvu představení co největšímu počtu 
hlučínských rodin, snižuje vstupné pro 
dospělý doprovod ze 70 na 60 korun, 
vstup pro děti zůstává na 40 korunách. 
Rodinné vstupné pro rodiče s dvěma 
dětmi či pro dospělého a tři děti je 150 
korun.                                           (iga)

Provozní hodiny pokladny v Kul-
turním domě Hlučín se mění tak, 
aby bylo možno zakoupit vstupenky 
i ve večerních hodnách. „Chceme 
zlepšit služby občanům. Proto jsme 
zkoordinovali naši provozní dobu  
s hlučínským informačním cent-
rem,“ vysvětlila vedoucí kulturního 
domu Veronika Antončíková. 

Zatímco zakoupit vstupenky v in-
formačním centru mohou zájemci 
denně do 17 hodin, kulturní dům 
bude mít v pondělí, ve středu a ve 

čtvrtek pokladnu otevřenou od 17 
až do 20 hodin. 

Jednou z prvních akcí, u které 
by mohli zájemci využít vstřícné 
provozní doby, je divadelní před-
stavení s pikantním názvem Sex, 
čachry a kultura pro všechny. V Hlu-
číně s ním bude hostovat v sobotu  
24. září v 19 hodin v kulturním 
domě Divadlo Pavla Trávníčka  
z Prahy. V hlavní roli bláznivé fran-
couzské komedie samozřejmě bude 
Pavel Trávníček.                             (iga) 

Kinokavárna
bude jen pro děti

Pro lístky se dá jít i večer

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, kteří dopro-
vodili na poslední cestě našeho syna Pavla Řehu, za účast, projevy sou-
strasti a květinové dary. Poděkování patří rovněž pohřební službě Breuer, 
s.r.o. za profesionální poskytnutí všech služeb a paní Janě Košařové za 
zajištění důstojného průběhu celého obřadu. Ze srdce děkujeme za vzornou 
péči Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s. Ostrava - Zábřeh a celému kolek-
tivu sester z Charity Hlučín.                                 Rodiče Hana a Josef Řehovi

Rádi bychom poděkovali všem příbuzným, přátelům a známým, včetně 
místních hasičů za účast na posledním rozloučení s mým manželem Jose-
fem Křonem, za projevy soustrasti a květinové dary. Panu děkanovi Mgr. 
Martinu Šmídovi chceme vyjádřit vděk za jeho vstřícnost a za moudrá, 
povzbudivá slova. Děkujeme také zpěvačkám, varhaníkovi, ministrantům, 
hudbě pana Weisse a za profesionální přístup pohřební službě Breuer. Ze 
srdce děkujeme paní Mudr. Ondrušové, odborným lékařům, sestrám a pra-
covnicím Charity Hlučín za obětavou péči o mého manžela.

Za zarmoucenou rodinu manželka Anna Křonová 

PODĚKOVÁNÍn

Rodiče s dětmi i další zájemce 
zve na výlet do pohádkového hra-
du Bouzov Dům dětí a mládeže 
Hlučín. Zájezd se koná v sobotu 
1. října. „Součástí výletu bude 
nejen prohlídka hradu, ale také 
výlet po krásné podzimní krajině 
u Bouzova, návštěva muzea tva-
růžek a tvarůžkové cukrárny  
v Lošticích i Arboreta v Bílé Lho-

tě,“ prozradila Veronika Novosa-
dová z DDM. Cena je 390 korun 
za účastníka a zahrnuje cestu au-
tobusem a průvodce. Přihlášky 
je možné podávat v DDM, infor-
mace zájemci najdou na webo-
vých stránkách, ptát se mohou 
na mailové adrese novosadova@
ddmhlucin.cz nebo na telefonním 
čísle 595 041 156.                   (iga)

Děti pojedou do kraje
pohádek, na hrad či tvarůžky

Kurzy němčiny, francouzštiny, an-
gličtiny a španělštiny bude v přípa-
dě dostatečného zájmu od září ote-
vírat Kulturní dům Hlučín. 

Zimní semestr začne v posledním 
zářijovém týdnu a skončí v únoru, 
kdy odstartuje semestr letní, který 
poběží do června. Předběžná cena 
za semestr o osmnácti devadesáti-
minutových lekcích je 2500 korun 
a zpřesňovat se bude podle počtu 
účastníků. Lekce budou jednou 
týdně od 18 hodin. Počet účastníků  
kurzu je minimálně čtyři, maximál-
ně osm lidí. Lektory budou zkušení 
pedagogové jazykové školy Po-
lygot. Zájemci se mohou hlásit na 
vedouci.kd@kc-hlucin.cz.        (iga)

Cizí jazyky
v kulturním doměNa pochodu poznají 

krásy Hlučínska
Pěší podzimní pochod připravuje 

pro všechny zájemce místní orga-
nizace KDU-ČSL Hlučín. Konat se 
bude v sobotu 1. října. 

„Start pochodu bude mezi 9. a 
10. Hodinou u rybníka na Jasén-
kách. Trasu vedoucí z Jasének přes  
Malánky, Bobrovníky, Kraví Důl 
a zpátky přes Vinnou Horu zpest-
ří stanoviště s kvízem. V cíli čeká 
všechny účastníky pochodu po-
hoštění i program pro děti,“ řekl za 
organizátory zastupitel Tomáš Há-
jovský. Cílem akce není jen zdravý 
pohyb a setkání sousedů i rodin, ale 
i poznávání krás Hlučínska.     (red) 

3. - 4. 9. Hlučínský krmáš Štěrkovna 
10. 9. 8:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
10. 9. 14:00 Krmášové odpoledne - u příležitosti vysvěcení Božích 

muk 
Náměstí v Malánkách

18. 9. 10:00 Cyklo jízda Mírové náměstí
22. - 23. 9. Pasování druháčků na čtenáře Knihovna

24. 9. 8:00 Farmářské trhy Mírové náměstí
24. 9. 19:00 Divadlo Pavla Trávníčka Kulturní dům
25. 9. 16:00 Zloba královny černé magie Kinokavárna KD
25. 9. 15:00 Svatováclavský hudební festival Kostel sv. Jana Křtitele
29. 9. 15:00 Kluby klubům Kulturní dům

Připravujeme
1. 10. Hlučínsko-vřesinská šlápota Zámecké nádvoří

3. - 7. 10. Týden knihoven Knihovna
4. 10. 16:00 Kulatý stůl - diskuze na téma Kulturní dům
8. 10. 8:00 Farmářské trhy Mírové náměstí

KAM V HLUČÍNĚ V ZÁŘÍn

Hlučíňák Zdeněk Res není v te-
levizních soutěžích žádným no-
váčkem.

V říjnu předvede své znalosti 
v televizní show s názvem Kde 
domov můj. Zábavná vědomost-
ní soutěž zaměřená na znalosti o 
naší vlasti, kterou moderuje Aleš 

Háma, se bude vysílat na ČT I v 
pondělí 12. října.

zdeněk res s moderátorem zábav-
ní vědomostní soutěže kde domov 
můj Alešem Hámou během natáče-
ní v pražském studiu.

Foto: archiv zdeňka rese  

Všichni mohou u televizních obrazovek
držet palce Hlučíňákovi Zdeňkovi Resovi
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Na zastupitelstvu bude skládat 
slib nový člen Jan Latoň. Veřejné 
jednání bude ve čtvrtek 15. září 

v 16 hodin v kulturním domě.                
Čtěte na straně  3

Město hledá řešení největších 
problémů. A pečuje o bohatý 
komunitní život i o setkávání lidí. 

Čtěte v příloze
Zdravého města Hlučín 

Nepříznivé počasí bujné vodní trá-
vy ovlivnily sezonu na štěrkovně.  
Ve srovnání s loňském ubylo 
návštěvníků. 

Čtěte na straně 3 

MístNí zpěVAčkA HANkA 
pAskudoVá poMoHLA 
skupiNě CHiNAski získAt 
obroVské syMpAtie 
HLučíNskéHo pubLikA. 

Celkem 212 účinkujících letos vy-
stoupilo na XII. ročníku festiva-
lu Štěrkovna Open Music, který se 
konal na březích Hlučínského jeze-
ra od pátku 29. do neděle 31. čer-
vence. Jednu chvíli se v zázemí za 
pódiem pohybovalo na osmdesát 
muzikantů. Letos třídenní festival 
byl v sobotu vyprodaný a v nedě-
li sledovaly hlavní hvězdu, kapelu 
Slza, tisíce návštěvníků i přesto, že 
vydatně pršelo. 

Roli hlavní hlavních hvězd letoš-

ního ročníku splnily kapely MIG 21 
a Chinaski, která si na duet Sloven-
ský klín přizvala hlučínskou zpě-
vačku Hanku Paskudovou. Vyplati-
lo se, návštěvníci festivalu nešetřili 
potleskem. 

„V pátek a v sobotu nám poča-
sí přálo, v sobotu byly vstupenky 
na festival zcela vyprodány. Zato 
v neděli festival odstartoval krátce 
po prudké bouřce. Obávali jsme se, 
zda lidé vůbec přijdou, ale nakonec 
bylo na Slzu v podstatě plno i přes 
vytrvalý déšť,“ hlásil pořadatel Da-
vid Moravec.

 Dramaturgicky bohatý a pest-
rý program letos umožnila podpo-
ra nejen ze strany města Hlučín, 
které bylo už druhým rokem gene-

rálním partnerem festivalu, ale ta-
ké přízeň řady sponzorů. „Přes dvě 
stovky účinkujících jsme na festi-
valu nikdy dříve neměli. Ale ten le-
tošní ročník byl větší rozlohou, po-
čtem scén, protože tentokrát přibyla 
senior stage, délkou, neboť se nám 
ze dvou rozrostl na tři dny, i množ-
stvím speciálních projektů s více 
interprety. Když končilo vystoupe-
ní kapely Poletíme? a sboru Láska 
Opravdivá a na svůj souboj Balkan 
Bettle Live už se chystaly český 
Circus Problem a rumunská Fan-
fara Transilvania, bylo najednou v 
zákulisí na osmdesát muzikantů. 
Takový mumraj jsem tam dosud ne-
zažil,“ konstatoval David Moravec.

Pokračování na str. 7

Festival Štěrkovna Open Music 
se opět o něco rozrostl

Vstupenky na festivalovou sobotu byly beznadějně vyprodány.                                                                                Foto: petr Hlubek

Po letní přestávce se na náměstí v 
Hlučíně vrátí farmářské trhy, které 
se budou na podzim konat v soboty 
10. a 24. září a dále 8. a 22. října 
vždy od 8 do 12 hodin.

„Chceme širší sortiment nabíze-
ného zboží drobných výrobců a 
pěstitelů, takže na náměstí budou 
nabízet své produkty opět i pekaři 
a cukráři z okolí. A předevšm by-
chom rádi na každé trhy připravili 
pro návštěvníky i něco navíc,“ pro-
zradila vedoucí spolupořádajícího 
Kulturního domu Hlučín Veronika 
Antončíková. Například na zářijové 
trhy uvaří hlučínský pivovar Avar 
speciální edici tmavého švestkové-
ho piva.                                    (iga) 

Trhy se vracejí

Tradiční hlučínský krmáš se letos 
uskuteční o víkendu 3. a 4 září na 
březích Hlučínského jezera. Hlavně 
děti se mohou těšit na stánky s dob-
rotami jako turecký med, cukrová 
vata, ale také na kolotoče a další 
atrakce. V programu spojeném s 
poutí rádia Čas vystoupí Zdeněk 
Krásný, kapela Faul, zpěvačka Elis 
a revival populární skupiny Kabát s 
vtipným názvem Vaťák. Hlavní hu-
dební hvězdou bude Rock and roll 
Marcela Woodmana. 

Krmáš se v Hlučíně slaví o prv-
ní zářijové neděli již od vysvěcení 
kostela v roce 1625. „Slovo krmáš 
pochází z německého die Kirmes a 
znamená posvěcení kostela, česky 
posvícení,“ vysvětluje ředital Mu-
zea Hlučínska Metoděj Chrástecký. 
V roce 1616 vypukl v Hlučíně po-
žár, který silně poškodil místní kos-
tel. Po opravě se znova světil právě 
první zářijovou neděli roku 1625. 
Datum předchozího posvěcení kos-
tela, který pochází ze 14. století, 
neznáme.                                   (iga)

Na krmáši zahrají
Krásný i Woodman

MÍSTO KYTIČKYn
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DROBNÉ RADY DO ZAHRADY NA ZÁŘÍ  n
Přivítali jsme:
Anežka Kosaková *2016
Ondřej Sobala *2016
Michal Odziomek *2016
Ondřej Olšák *2016
Adriana Prudilová *2016
Jiří Zelený *2016
Sabina Hoferová *2016

Jubilanti:
Günter Pecuch *1926
Hilda Ostárková *1929
Jindřich Heiný *1931
Jiří Mušálek *1932
Danuška Zátopková *1933
Günter Lefenda *1936
Herta Šigutová *1936

ŘÁDKOVÁ INZERCEn

Přijmeme zaměstnance na hlavní pracovní poměr
Domov pod Vinnou horou p.o., Dlouhoveská 91/1915, Hlučín

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
– PŘÍMÁ PÉČE – Domov pro seniory.

Nástup možný dle domluvy.

Nabízíme:
- Pracovní úvazek 37,5 hodin týdně vč. sobot a nedělí

- Směnnost – nepřetržitý provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
- Předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 15.000,-- Kč
- Možnost osobnostního rozvoje a profesionálního růstu

- Seriózní přístup zaměstnavatele
- Zajímavou a smysluplnou práci

- Příjemné pracovní prostředí

Požadujeme:
- Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu i samostatně
- Spolehlivost, zodpovědnost, loajálnost k zaměstnavateli
- Trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup ke klientům

- Ochotu se vzdělávat, flexibilita
- Profesionální vystupování

Zájemci o uvedené pracovní místo mohou zasílat své životopisy na e-mailovou adresu: 
dps@ddhlucin.cz nebo osobně doručte na recepci Domova pod Vinnou horou.

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

Domov pod Vinnou horou, p. o. si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. Poskytnutím svých 
osobních údajů v životopise dávají uchazeči Domovu pro seniory souhlas s jejich správou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-

ně osobních údajů. Budou kontaktováni pouze ti uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. Děkujeme za pochopení.

Hlučínské koláče
Na břehu jezera vyhrává muzika, 
Děti, mladí, staří – každý tam pospíchá. 
Kolotoče září, jakoby ze zlata, 
pečou se koláče, makrely, klobásy, 
na děti čeká cukrová vata. 

Hlučínský krmáš  má dlouhé tradice,
koná se na počest vysvěcení kostela. 
Sejdou se přátelé, sousedi, rodina, 
příjemně posedí u skleničky vína. 

Hlučínské koláče nejlepší na světě, 
v žádném jiném městě je určitě nenajdete.      
Náplň je s tvarohem, povidly, ale i maková, 
kdo jednou ochutná, víckrát neodolá. 

Dobře se nám žije v našem krásném městě, 
kde lidé jsou k sobě uctiví a milí. 
Přejme si společně, abychom příští rok
zase tak radostný krmáš ve zdraví prožili. 

Tma si tiše sedla na břehy jezera, 
muziky dohrály, utichly kolotoče, 
jen stříbrný měsíc se dívá do vody. 
Skončil den sváteční, den plný pohody. 

Valerie Cymorková, Domov pod Vinnou horou   

„…tento rozkvět zralého věku je 
mocnější a vášnivější než ty neklid-
né a prchavé hejble mladého jara. 
Je v tom rozum a důslednost …  

Tak vidí září Karel Čapek ve své 
knize Zahradníkův rok, ze které 
průběžně uvádíme citáty. Množ-
stvím květů a pestrostí barev se 
září loučí s létem a celou vegetační 
sezónou. Kvetou podzimní astry, 
jiřiny, chryzantémy. Vybarvují se 
jablka, hrušky nebo hrozny vína. 
Všemi barvami hýří rovněž průběž-
ně sklízená zelenina.

Na záhony můžeme vysévat zele-
ninu pro přezimování: zimní salát, 
špenát nebo polníček. Do pařeniš-
tě vysazujeme salát pro podzimní 
sklizeň. Pokračujeme v ošetřování, 
zalévání a sklizni košťálové ze-
leniny, rajčat, paprik a tykvovité 
zeleniny. Pokud si chceme trochu 
zaexperimentovat, zjistíme, že  
v září dozrávají v našich podmín-
kách melouny. Posloucháme před-

pověď počasí, abychom zachránili 
před prvními ranními mrazíky cit-
livé druhy zeleniny. 

Počátkem měsíce dokončíme let-
ní řez ovocných stromů. Vyčistíme 
a vydezinfikujeme sklepy a police 
k uskladnění ovoce. Sklízíme pod-
zimní odrůdy jabloní a hrušní, kon-
cem září začínáme sklízet první část 
zimních odrůd. 

Kromě typicky podzimních kvě-

tin ještě dokvétají mečíky. Krátké 
nebo slabé květní klasy nenecháme 
kvést a vylamujeme je, aby mohly 
narůst hlízy pro příští kvetení. Na 
chryzantémách vyštipujeme boč-
ní pupeny, aby byl vrcholový květ 
mohutnější. Podle potřeby zalévá-
me a rostliny ošetřujeme postřiky. 
Vysazujeme a přesazujeme trvalky 
a skalničky. Koncem měsíce za-
čneme sklízet hlízy mečíků a vy-
sazujeme drobné cibuloviny. Hlízy 
jiřin a begonií sklízíme až po prv-
ních mrazech, které jim sežehnou 
listy. Trávník ještě stále pravidelně 
sekáme. Na trávník i na květiny 
použijeme podzimní hnojivo, ve 
kterém převládá draslo. To pomáhá  
k vyzrání pletiv a u květin k založe-
ní květních pupenů pro příští sezó-
nu.  A co hlavně: vychutnáváme ne-
jen všechny sklízené plody, ale taky 
si vychutnáme krásu začínajícího 
babího léta.                 Zdeněk Seidl

Svaz zahrádkářů Iris Hlučín 

Jiřinky jsou královny podzimu.
Foto: zdeněk seidl

n Přijmeme zedníka a pomocníka. 
Zručnost, spolehlivost. Tel.: 777 
593 376








