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hlučínskénoviny

Na řezbářské show bude k ochut-
nání padesát druhů piv. Hrát 
k tomu bude řada kapel včetně 
Rock n´roll band Marcela Wood-
mana.               Čtěte na straně 11  

Letní kino bude putovat po Hlu-
číně.  Skončí 25. srpna na náměstí 
filmem Ostravak Ostravski, jehož 
inspirací byl svérázný blog utajené-
ho autora.          Čtěte na straně 10  

Výročí 640 let oslaví hned 
dvě městské části. Darkovičky 
připravují dožínkovou slavnost, 
Bobrovníky budou vydávat vlastní 
pohlednice.      Čtěte na straně 7  

Z LegeNDáRNí StaVeBNice 
Se Dá pOStaVit ZMeNšeNiNa 
SkutečNéHO DOMu i ROBOt. 

Marek Plaček, Martin Mikenda 
a František Janík z páté třídy Zá-
kladní školy dr. M. Tyrše v Hlučíně 
strávili zajímavě jeden den třídního 
volna, které měli v červnu kvůli 
závodům. Vypravili se společně 
okouknout, co se děje v Muzeu 
Hlučínska. Tam se zrovna insta-
lovala výstava Fantastické Lego. 
A protože jim Lego přišlo opravdu 
fantastické, nabídli autorce výstavy, 
že jí pomohou s přípravou. 

„Bylo to super. Bavilo nás to. Urči-
tě sem pošleme kluky ze třídy,“ ko-
mentoval netradiční dopoledne Ma-
rek Plaček. Kluci odvedli nejspíše 
dobrou práci, protože výstava slaví 
velké úspěchy u dětí i dospělých. 
Zvát děti do světa fantazie teď bude 
po celé prázdniny. „Obdivovat je 
možné svět pohádek, fantasy i sci-
-fi, stejně jako nejrůznější technické 
zajímavosti postavené z legendární 
stavebnice Lego. Hlučínský zámek 
se stal domovem Šípkové Růženky, 
Harryho Pottera, Sněhurky, armády 
Droidů, mistra Jody nebo Batmana. 
Vedle postaviček jsou na výstavě 
také scény z bitvy za sedmileté vál-

Muzeum Hlučínska zve do světa Lego fantazie

ky, z obléhání hradu a také celá řada 
technických modelů od aut, vláčků, 
letadel až po stavební techniku,“ 
prozradil pracovník Muzea Hlučín-
ska Jiří Neminář. Mezi exponáty 
jsou i zmenšeniny reálných budov, 
třeba hlučínská radnice a Červený 
kostel, nádraží ve Velkých Hošti-
cích a kostel v Kobeřicích. Největ-
ší a zároveň nejunikátnější model 

ovšem představuje areál Kobeřické 
školy. 

„Podobnou zmenšeninu patrně ne-
mají nikde v celé České republice. 
Vlastní školu postavilo 25 kobeřic-
kých žáků během prázdnin a spo-
třebovali na ni asi 50 tisíc kostek,“ 
podotkla Hana Pustková, autorka 
výstavy. Na výstavě, kterou muze-
um pořádá ve spolupráci s kobeřic-

kou školou, se prezentuje více než 
300 modelů, které postavili Lego- 
nadšenci z Hlučínska a z Ostravy. 
Její součástí je také dětský koutek, 
v němž si mohou nejmenší návštěv-
níci poskládat ze stavebnice vlast-
ní modely. Výstava bude otevřena 
denně od 8.30 do 12 a od 13 do 17 
hodin. Potrvá do 17. září. 

Ivana Gračková

tři kluci z tyršovky strávili dopoledne třídního volna výpomocí v muzeu.                                                     Foto: ivana gračková

Německá televizní stanice ARD 
natáčela 8. června v Muzeu Hlu-
čínska pasáž do reportáže o čes-
ko-německých vztazích. Vysílat 
se bude v srpnu.

„Naše muzeum si vybrala jako 
pozitivní příklad budování vzá-
jemné spolupráce,“ uvedl ředitel 
muzea Metoděj Chrástecký. Mu-
zeum Hlučínska láká nejen za-
hraniční televize, ale i zahraniční 
návštěvníky, jejichž počet roste. 
Jen za první pololetí tohoto roku 

Muzeum láká zahraniční návštěvníky i skrze německou televizi

muzeum navštívilo šedesát Něm-
ců, dva Angličané, deset Poláků 

a z toho jedna profesorka germanis-
tiky, sedm Švýcarů, dva Američané 

z Nebrasky a dva Francouzi, re-
spektive Alsasané. „Všichni hos-
té se podivují, že takové nevelké 
město jako Hlučín má tak skvělé 
muzeum, které dokáže komuniko-
vat jejich jazykem,“ dodal ředitel 
Chrástecký. Muzeum v červnu 
spustilo nové stránky www.mu-
zeum-hlucinska.cz. Českou verzi 
hned doplnili verzí německou, 
aby uspokojili německé návštěv-
níky. Připravují ještě verzi pol-
skou a anglickou.                   (iga)
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Strážníci sami nic nezmůžou
Už od dubna loň-

ského roku platí na 
území celého města 
vyhláška zakazují-
cí podomní prodej. 
Informace o tom do-

konce visí na hlavních příjezdových 
silnicích do Hlučína. Přesto se na-
jdou drzí prodejci, kteří ji nerespek-
tují a oslovují obyvatele města na 
ulici nebo dokonce v jejich bytech. 
Občané se právem zlobí. Pokud by 
chtěli vyměnit dodavatele čehokoliv, 
koupit si speciální přikrývky či hrn-
ce, které umí vařit samy, informace 
si najdou sami a nikdo jim kvůli to-
mu nemusí vnucovat své služby ně-
kde na chodníku. Pokud se tak dě-
je, je povinností naší městské policie 
zasáhnout. Hlučínští strážníci to vě-
dí a svůj úkol se snaží plnit. Ovšem 
aby někoho mohli například poku-
tovat za porušování vyhlášky, musí 
ho buď přistihnout přímo při činu, 
takže jedině číhat v křoví, nebo na 
schodišti domu, nebo prokázat pře-
stupek na základě svědecké výpově-
di. Jakmile oslovení odmítnou hlíd-
ce potvrdit, že je někdo obtěžoval se 
snahou vnutit nějaký produkt, jsou 
strážníci bezmocní, maximálně mo-
hou vykutáleným obchodníkům udě-
lat ty ty ty. Nejsem zastáncem regu-
lací, příkazů a zákazů. Každou další 
vyhlášku, která nějak reguluje počí-
nání lidí, vnímám jako nepříjemnou 
přítěž. Uvědomuju si ale, že někte-
ré jsou pro normální a klidné souži-
tí ve městě nutné. Když zamezujeme 
pití alkoholu na veřejných prostran-
stvích, zakazujeme volné pobíhání 
psů nebo dbáme na dodržování noč-
ního klidu, tak sice omezujeme něja-
kou skupinu obyvatel, ale to jen pro-
to, aby svým chováním neobtěžovala 
všechny ostatní. Zákaz podomního 
prodeje patří přesně do této katego-
rie. Proto, pokud chcete mít v Hlučí-
ně klid od podomních prodejců, ne-
bojte se spolupracovat se strážníky. 

město

Za měsíc, co je na hlučínské radni-
ci v provozu wifi zdarma, zazname-
nali pracovníci odboru informatiky 
Městského úřadu Hlučín už 633 při-
hlášení, přičemž se počítá jedno za-
řízení maximálně jedenkrát denně. 

„Zhruba čtvrtina z tohoto počtu 
jsou lidé, kteří se připojovali z ná-
městí, tedy byli mimo budovu rad-

nice,“ informoval Martin Králíček 
z odboru informatiky. Wifi mohou 
využívat hlavně návštěvníci radnice 
v čekárně odboru správních agend, 
kde se vyřizují občanské průkazy 
a cestovní doklady, v čekárně odbo-
ru dopravy a v zasedacích místnos-
tech. „Chceme zřídit volný přístup 
k internetu i v dalších městských 

budovách. Free wifi už od loňska 
funguje v naší knihovně na zámku, 
postupně budou mít možnost přidat 
se i další příspěvkové organizace 
města, například školy,“ uvedl sta-
rosta Pavel Paschek. 

K wifi se lze dostat přes kterýkoliv 
prohlížeč. Po připojení se vesměs 
otevře stránka pro přihlášení. Vý-

zva k přihlášení k free wi-fi je umís-
těná v červeném obdélníčku, na kte-
rý je nutné kliknout. U některých 
zařízení, například značky Apple, 
se stránka nezobrazí automaticky. 
Pak je třeba zadat adresu https://
freewifi.hlucin.cz. Další postup už 
je stejný. Přístup k wi-fi zdarma je 
omezen na tři hodiny denně.    (iga)

O bezplatný internet na radnici je zájem

DiSkuZe Na FaceBOOku 
ukáZaLa, že cO čLOVěk, tO 
NáZOR. 

Má se zásadně omezit parkování 
osobních aut na Mírovém náměstí 
v Hlučíně? Diskuzi na toto téma vy-
volala informace o nedávné opravě 
rozbitých dlaždic na hlavním hlu-
čínském náměstí, která přišla na 50 
tisíc korun. Firma Fichna a Hudec-
zek měnila poškozené žulové dlaž-
dice v klidové části náměstí, která se 
na rozdíl od pojízdných ploch více 
jak deset let neopravovala. Podle 
stavebníků nebyla až tak náročná 
samotná výměna dlaždic, jako je-
jich výroba, protože se neprodukují 
sériově. Zpráva vyvolala širokou 
odezvu, několik lidí na Facebooku 
města Hlučín žádalo jménem ob-
čanů, aby se zásadním způsobem 
omezilo parkování na náměstí, pro-
tože právě parkující auta jsou často 
jednou z příčin poškození dlažby. 
Například Honza Bordovský na 
Facebooku města Hlučín napsal: 
„Možná by se Hlučín jako „zdravé“ 
město měl snažit auta na náměstí 
postupně omezovat, ne tam přidá-
vat další parkovací místa, např. přes 
Vánoce. Potom by se dlažba nemu-

sela pořád měnit.... Náměstí má být 
ozdobou a pýchou každého měs-
ta, kam lidé chodí a pobývají tam 
s radostí. Udržovat na něm největší 
a nejlevnější parkoviště v okolí není 
ten správný způsob oživení, a že to 
nyní ještě nechápete, na tom nic ne-
změní.“ 

Jeho názor podpořila také Iva 
Podstufková: „Důvodem parková-
ní (dokonce půl hodiny zdarma) je 
jeden obchod. Zamezením parko-
vání neodradíte lidi od návštěvy ka-
várniček, hospůdek ... na náměstí. 
Spíše naopak.“ Protože nás zajímal 
názor i dalších obyvatel Hlučína, 
na Facebooku města jsme se jich 
zeptali. Mnozí diskutující zmiňova-
li, že jim náměstí bez větších zele-
ných ploch nebo většího množství 
vzrostlých stromů připadá příliš be-
tonové a vyprahlé. Bohužel pokud 
by se současná reprezentace města 
nerozhodla za další nemalé pení-
ze provést celkovou rekonstrukci 
náměstí, která se přitom dělala asi 
před jedenácti lety, tak prostoru pro 
zeleň nepřibude. Naprostá většina 
účastníků diskuze ale omezení par-
kování jednoznačně odmítla. 

Například Kateřina Hájková na-
psala: „Vyhovuje mi režim, který je 

v současné chvíli nastaven. Přijedu, 
vytisknu lístek, vyřídím do půl ho-
diny co potřebuji a opouštím místo. 
Nehledě na to, že se zde nachází 
úřad, kde se vyřizují potřebné věci 
a né každý člověk je mladý a zdra-
vý, který si zde může dojít pěšky.“

Názor přidala i Alžběta Balejková, 
místní podnikatelka, která provozu-
je na náměstí restauraci: „V dneš-
ní době, pokud lidé vědí, že před 
danou provozovnou, kterou chtějí 
navštívit za jakýmkoliv účelem, 
nelze zaparkovat, tak zajedou tam, 
kde zaparkovat lze. Lidé se nechtějí 
pohybovat, jsou pohodlní. Bez par-
koviště bychom my všichni malí 
živnostníčci ztráceli kupní sílu. 
Takže, nepřidávejme se k těm, kteří 
pro samé nařízení, a že jich přibylo, 
berou malému živnostníkovi šanci 
přežít. Mně se líbí, že náměstí žije. 
Nechte ho na pokoji a za to vám bu-
diž vysloven dík.“ 

Facebooková diskuze ale ukáza-
la ještě jednu věc, že totiž vůbec 
není jednoduché vyhovět všem. 
A také že hovořit za občany města 
je mnohdy velmi ošidné, protože 
většinou co člověk, to názor. Přitom 
někdy bývají názory opravdu zcela 
protichůdné.         Ivana Gračková

Lidé dál chtějí parkovat na náměstí

V pracovní dny je parkoviště na Mírovém náměstí více než plně vytížené.                                                  Foto: ivana gračková
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n stanovila dodavatele kompletní 
rekonstrukce autobusové zastáv-
ky U Renaultu. Součástí prací 
bude údržba chodníku, zbourání 
původní betonové zastávky a vy-
budování nové v designu dalších 
nových zastávek. Práce provede 
firma Fichna-Hudeczek z Píště.  
n potvrdila výsledek výběrového 

řízení na firmu, která bude za-
jišťovat odvoz vodních rostlin 
posekaných vodních kombajnem 
v Hlučínském jezeře. Jejich likvi-
daci bude zajišťovat Gras Servis 
z Hlučína.  
n vybrala dodavatele asfaltace po-

vrchu ve sportovním areálu, kte-
rým bude vítěz výběrového říze-
ní, firma Jankostav z Ostravy,  za 
cenu 499 627 korun bez DPH. 
n potvrdila uzavření smlouvy mezi 

městskou příspěvkovou Sport 
a kultura Hlučín a Vodní záchran-
nou službou Ostrava, která bude 
v letní sezonu dohlížet na bezpeč-
nost koupajích.  
n rozhodla, že rekonstruovat ko-

munikaci v Bobrovníkách na 
parcele 4538/1 bude společnost 
Eurovia z Ostravy, která ve výbě-
rovém řízení nabídla cenu 3 560 
523 korun bez DPH.
n rozhodla, že rekonstruovat vytá-

pění teplé vody v domech číslo 
popisné 8 a 10 v ulici Dr. E. Be-
neše a číslo 16 v ulici Zahradní 
bude firma Řehoř z Bobrovníků 
za 1 021 534 korun bez DPH.  
n  vybrala ve veřejné soutěži doda-

vatele lokálního varovného a in-
formačního výstražného systému, 
který může sloužit i jako rozhlas. 
Bude jím  firma Empemonst 
z Valašského Meziříčí za nejnižší 
nabídnutou cenu. 

RaDa MěSta
V čeRVNu

n

město

MNOZí jSte MOHLi Spatřit Na VLaStNí Oči, 
MNOZí Se aSi přijeDete pODíVat Na tO, že 
Se kapLe paNNY MaRie NaNeBeVZetí SkVí 
V NOVé kRáSe. 

Opravy, které jsme vykonali, byly celkem rozsáhlé 
a zapadají do rámce přípravy na oslavy 50 let od vy-
svěcení této kaple, které si připomeneme v roce 2019. 
V letošním roce se nám podařilo opravit střechu a to 
nejen výměnou krytiny a oplechování, ale též opravou 
a doplněním izolace stropu lodi, presbytáře i zákristie. 
Dále se měnila okna v lodi kaple a také se samozřejmě 
uvnitř malovalo. Na doporučení projektanta jsme rov-
něž pro odvětrání kaple a odstranění kondenzující vlh-
kosti nechali instalovat unikátní větrací systém. Nejví-
ce je asi vidět opravená fasáda s novým nátěrem. Kaple 
se tedy stává krásnou dominantou celé obce. 

Dopadne-li vše dobře, budeme ještě v příštím roce, 
za výrazné podpory města, kapli rozšiřovat o přístavbu, 
kde bude následně umístěn zrestaurovaný historický 
dřevěný pohřební vůz, který před lety pořídili občané 
Darkoviček. 

V přístavbě samozřejmě počítáme s velkoplošnými 
okny, aby si bylo možno vůz prohlédnout kdykoli, 
i když kaple bude mimo bohoslužby uzavřena.

Celá letošní oprava vyšla na celkem velké peníze 
a stála nás cca 1,5 milionu korun. Velkou měrou, kon-
krétně 400 tisíci korunami, nám na opravu přispělo 
město Hlučín a zbytek nákladů, tedy 1,1 milionu korun 
jde na vrub farnosti. Samozřejmě že nejsme schopni 
dát tak velkou částku dohromady hned a tak si farnost 
musela vzít na úhradu faktur půjčku ve výši 600 tisíc 
korun. Splácet ji budeme tři roky. 

Touto cestou bych chtěl moc poděkovat jednak doda-
vatelské firmě za bezproblémový průběh prací, městu 
Hlučín za podporu a rovněž také všem dárcům a dobro-
dincům, kteří přispěli svou modlitbou, prací, či jakou-
koli jinou pomocí a samozřejmě penězi. Na darech se 

Dobré dílo se  v Darkovičkách podařilo

už konkrétně na tuto opravu sešlo více než 130 tisíc ko-
run. Opravdu velké Pán Bůh zaplať. Pochopitelně vel-
mi rádi uvítáme jakoukoli finanční pomoc při splácení 
dluhu. S Boží pomocí se můžeme těšit na slavnostní 
ukončení letošních prací, kdy chceme za vše poděkovat 
při mši svaté 9. července v 10 hodin přímo v kapli Pan-
ny Marie v Darkovičkách. Všichni jste srdečně zváni.                        

Martin Šmíd
farář římskokatolické farnosti Hlučín 

V nedaleké budoucnosti nás čeká 
více dní s extrémními teplotami, 
menší počet srážek, ale přitom zá-
roveň povodně a záplavy po příva-
lových deštích a na to navazující 
sesuvy půdy. Protože voda se v kra-
jině neudrží, hrozí zároveň její zá-
sadní nedostatek. 

Tvrdí to dokument Adaptační stra-
tegie na změnu klimatu pro město 
Hlučín, který na svém zasedání ve 
čtvrtek 8. června schválili hlučínští 
zastupitelé. Vypracovali ho odbor-
níci obecně prospěšné společnosti 
CI2, kteří na něj dostali dotaci z mi-
nisterstva životního prostředí. Pilot-
ního projektu s názvem Adaptace 
města na změnu klimatu – výběr 
opatření a účast veřejnosti se z Mo-
ravskoslezského kraje účastnilo 
také město Kopřivnice. 

„Experti z CI2 s námi už dříve 
spolupracovali při tvorbě indiká-

torů trvale udržitelného rozvoje 
a ekologické stopy města. Protože 
se jim spolupráce s Hlučínem v mi-
nulosti osvědčila, vybrali si nás 
i pro tento pilotní projekt,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Soňa Prášková. 

Dokument může město v budouc-
nu využívat při tvorbě různých 
strategií svého rozvoje, ale i v kaž-
dodenní praxi. Navíc jeho výstupy 
se stanou podpůrnými argumenty 
při získávání některých dotací. Dá 
se přitom očekávat, že obdobné do-
kumenty si budou v příštích letech 
zpracovávat i další města. 

„Experti považují změnu klimatu 
za mnohem závažnější než sami 
občané. Většina z nich se domnívá, 
že dopady změny klimatu se v blíz-
ké budoucnosti dotknou i Hlučína. 
Jako nejzávažnější riziko spatřují 
experti extrémy počasí, degradaci 

půdy či ekonomické dopady,“ píše 
se například v analýze. Dokument 
doporučuje Hlučínu do budoucna 
soustředit se na citlivé hospodaření 
s vodou, budování protipovodňo-
vých opatření, rozšiřování zeleně 
konkrétních druhů a odolnosti, 
přidávání vodních prvků do veřej-
ného prostoru i snižování množ-
ství nepropustných ploch při další 
výstavbě tak, aby mohla srážková 
voda vsakovat do země. Některá 
navrhovaná opatření se vztahují 
také k hospodaření s půdou, mno-
hé z nich ale v současnosti nemůže 
ovlivnit město, protože jsou závislá 
na dobré vůli soukromých země-
dělců. Celý dokument je k dispo-
zici zde: http://www.hlucin.cz/cs/
mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/
dokument-radi-jak-se-hlucin-mu-
ze-chranit-pred-zmenami-klimatu.
html                                           (iga)

Hlučín se připravuje na změnu klimatu

Nezaměstnanost
je rekordně nízká 

Jako v uplynulých měsících, 
i v květnu se na Hlučínsku počet 
uchazečů o zaměstnání snižoval. 
Opět dosáhl na rekordní hodnotu, 
nižší počet uchazečů byl naposledy 
zaznamenán přesně před devate-
nácti lety v roce 1998. V evidenci 
bylo koncem měsíce 813 uchazečů 
o zaměstnání.  Podíl nezaměstna-
ných se snížil na 2,5. Od roku 2013, 
kdy se přešlo na nový ukazatel re-
gistrované nezaměstnanosti, je to 
nejnižší hodnota.        Jakubec Leoš

ředitel ÚP v Hlučíně

OkéNkO Úpn

Základní kámen kaple byl položen v roce 1969, v devade-
sátých letech se kaple rozšiřovala. interiér zdobí mimo jiné 
socha panny Marie, která je dílem místního rodáka a so-
chaře johannese jandy.                          Foto: Michal kubíček
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Vyšší podpora, než jaká je v In-
tegrovaném regionálním operač-
ním programu, se v tomto progra-
movacím období (2014–2020) již 
nedá očekávat. Proto je důležité, 
aby zpozorněli všichni ti, co uva-
žují o zateplování či pořízení fo-
tovoltaických kolektorů, případně 
o změně zdroje tepla. Minister-
stvo pro místní rozvoj (MMR) 
totiž zjednodušuje podmínky, 
zrychluje administraci a zároveň 
hledá další možnosti jak pomoci 
žadatelům získat potřebnou pod-
poru, která od léta 2016 činí 30–
40 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje 
proces předložení žádostí o pod-
poru energeticky úsporných opat-
ření pro bytové domy se čtyř-
mi a více bytovými jednotkami 
a urychluje jejich administraci. 
Díky přijatým opatřením je aktu-
álně třeba předložit méně dokladů 
a pro vlastníky bytových domů 
je nyní také výrazně jednodušší 
vybrat dodavatele prací. Také se 
podařilo výrazně zkrátit proces 
hodnocení žádosti. Záměrem je 
také zjednodušit pravidla pro zís-
kání podpory na zdroje tepla, in-
formuje náměstek pro řízení sek-
ce evropských programů Zdeněk 
Semorád. Snahou MMR je umož-
nit podporu výměny např. plyno-

vého nebo elektrického kotle za 
tepelné čerpadlo, což v současné 
době není možné a nabídnout tedy 
vlastníkům bytových domů více 
možností při hledání nejvhodněj-
šího řešení. 

Podporováno je jak zateplení 
obvodových stěn nebo výměna 
oken a dveří, tak i pořízení nové-
ho zdroje vytápění nebo fotovol-
taických kolektorů. V létě 2016 se 
podařilo dojednat vyšší míru pod-
pory pro žadatele a tedy zateplit 
bytový dům je v současné výzvě 
ještě výhodnější. Zároveň je mož-
né říci, že podpora je výhodná pro 
všechny typy bytových domů: 
evidujeme žádosti o podporu na 
malé bytové domy o 4 bytech, 
ale také na velké panelové domy, 
dodává náměstek Semorád. Jako 
nejaktivnější v předkládání žádos-
tí se zatím jeví vlastníci bytových 
domů v Moravskoslezském kraji, 
odkud byly zatím podány žádos-
ti o podporu v celkovém objemu 
280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory 
všech administrovaných žádostí 
v aktuální výzvě). Příjem žádostí 
o podporu v aktuální výzvě potr-
vá do 30. listopadu 2017. Zájemci 
o bližší informace se mohou obrá-
tit na regionální pracoviště Centra 
pro regionální rozvoj ČR (www.
crr.cz).                   Miroslav Krob

Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotace na zateplení domů 
jsou nyní velice výhodné

Tři měsíce funguje Facebook 
města Hlučína a už se osvědčil.

Poprvé když osmdesátiletý pán 
z Čech hledal svého hlučínského 
kamaráda z vojny. Díky všem, kteří 
informaci sdíleli, se staří kamará-
di potkali. Se svým, poměrně dra-
hým mobilem, se také potkal jeho 
majitel a ztracená fenka našla přes 
hlučínský FB nové páníčky. Zpátky 
ke svému vlastníkovi se ale stále 
nedostalo pouzdro s brýlemi, které 
kdosi zapomněl na hlučínské radni-
ci. Zdá se, že patří někomu, kdo ne-
požívá sociální sítě. Takže si možná 
informaci přečte v Hlučínských no-
vinách; brýle na něj čekají v poda-
telně úřadu.                           (iga)

Faceboook našel štěněti nové páníčky

Nové páníčky zatoulané fenečce se přes Facebook podařilo najít za několik ho-
din, pouzdro s brýlemi stále čeká na svého majitele na radnici. Foto: archiv MěÚ

Nového pomocníka, který by měl 
posílit bezpečnost seniorů a osob 
s handicapem v současnosti testuje 
několik obyvatel Hlučína. 

Originální elektronický systém 
prevence a péče eHelper je zalo-
žený na několika senzorech, které 
snímají pohyb nebo naopak nestan-
dardní klidový režim v bytě. Jak-
mile zařízení zaznamená odchylku, 
samo kontaktuje prostřednictvím 
mobilního telefonu rodinné přísluš-
níky. Pomoc se tak dostane k po-
třebným mnohem rychleji. Dalším 
bezpečnostním prvkem je SOS tla-
čítko, které může být umístěno jak 
v bytě, tak přímo na těle uživatele. 
Pokud nastane nenadálá zdravotní 

situace, stačí tlačítko zmáčknout 
a systém přivolá pomoc. 

„Testování přístroje jsme domlu-
vili prostřednictvím některých na-
šich klubů seniorů, tak jsem sám 
zvědav, jak se osvědčí,“ uvedl 
starosta Pavel Paschek. Zařízení 
eHelper rozpozná pád z postele, 
umí kontrolovat ohřev jídla, zazna-
mená dlouho otevřené dveře nebo 
identifikuje příchozí hosty. Senioři 
i osoby s handicapem se díky němu 
mohou cítit bezpečněji, protože 
ví, že stiskem jediného tlačítka se 
dovolají pomoci. Více informací 
včetně ceny služby najdou zájemci 
na internetových stránkách www.
ehelper.cz.              Zora Tylečková

Hlučínští testují e-hlídače

Do projektu Otevřené chrámy, 
který organizuje Ostravsko-opav-
ská diecéze spolu s Moravsko-
slezským krajem, se letos zapojilo  
i město. Až do září nabízí každý ví-
kend komentované prohlídky kos-
tela sv. Jana Křtitele v Kostelní 
ulici. Proškolení farníci budou zá-
jemce kostelem provádět každou 
sobotu od 9 do 11 a od 13 do 17 ho-
din a v neděli pouze v odpoledních 
hodinách, aby se dopoledne mohly 
nerušeně konat bohoslužby. „Kos-
tel patří k nejstarším na Hlučínsku. 
Stavba pochází ze 14. Století, v in-
teriéru jistě zaujme Jandův reliéf či 
Bochenkovy obrazy,“ zmínil farář 
Martin Šmíd.                            (iga)

Kostel se otevírá

Festival kultury a hlučínských 
řemesel se uskuteční v Hlučíně na 
Mírovém náměstí 9. července, tedy 
tradičně druhou červencovou nedě-
li. Vzhledem k datu konání je pří-
značné, že půjde o jeho už devátý 
ročník. 

„Kde jinde pořádat festival kultu-
ry Hlučínska než v hlavním městě 
regionu...,“ poznamenala Lenka 
Osmančíková, referentka Sdružení 
obcí Hlučínska, které je pořadate-
lem akce spolu s městskou příspěv-
kovou organizací Sport a kultura 
Hlučín. 

Mezi folklórními tělesy z Hlučín-
ska, které se na něm letos představí, 
budou například  dechové kapely 
Hlučíňanka a Rohovanka, folklor-
ní soubory Vlašanky z Bohuslavic, 
Karmašnice z Kravař, Bolatické se-

niorky, mažoretky nejen z Hlučína, 
taneční skupiny seniorek z Kobe-
řic, Vřesiny a Závady, taneční sku-
pina Bobři z Bolatic a mnohé další. 
„Hlučínsko miluje humor, asi proto 
se návštěvníci vesměs nejvíce těší 
na vystoupení mužské taneční re-
cesní skupiny Bobři, jinak také Bo-
latičtí břicháčci,“ prozradila Lenka 
Osmančíková.

Součástí festivalu bude jarmark 
řemesel a regionálních výrobků. 
V nabídce budou hlučínské koláče, 
domácí langoše a bramboráky, kozí 
sýry a jogurty, paličkovaná krajka, 
výrobky pletené z papíru, ručně šité 
dekorační předměty, keramika, vit-
ráže a široký sortiment občerstvení. 
Nudit se určitě nebudou ani děti, 
pro které bude na náměstí celá řada 
atrakcí.                     Ivana Gračková

Festival kultury Hlučínska 
bude ve znamení devítky
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OkéNkO StRážNíkan
město

Vlastník vozu, který potřebuje na-
příklad zapsat změny v technickém 
průkaze svého auta, už nemusí nut-
ně na přepážku ve městě, kde má 
trvalé bydliště.

„Od června letošního roku může 
provádět úkony v registru silnič-
ních vozidel jakýkoliv obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. 
Omezení se týká pouze některých 
vývozů vozidel do zahraničí. Také 
registrační značky uložené v de-
pozitu nebo registrační značky na 
přání je možné vyzvednout pouze 
na tom úřadě, kde si je majitel vozu 
objednal,“ vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy Městského úřadu Hlučín 
Robert Vitásek. 

Odbor se na změny připravil, pro-
tože očekává zvýšený zájem obča-
nů z větších měst. „Už se u nás na 
možnosti změn v registru dotazova-
ly například některé mimohlučín-
ské autobazary,“ uvedl Robert Vi-
tásek. Na přepážkách proto přibyla 
jedna nová pracovní síla, aby se 
zájemce dařilo odbavovat rychleji. 
Do budoucna město plánuje také 
zavedení nového, elektronického 
odbavovacího systému.             (iga)      

Zákon ušetří
motoristům
cestování

První měsíc platnosti nového záko-
na, který zakazuje kouření v restau-
racích, včetně jejich zastřešených 
zahrádek, se zatím v Hlučíně nijak 
dramaticky neprojevoval. Obavy, 
že budou kuřáci před restauracemi 
odhazovat nedopalky a hlučet, se 
nepotvrdily. 

„Strážníci Městské policie Hlučín 
mají za úkol bedlivěji kontrolovat 
okolí restaurací, zda kuřáci venku 
například hlukem neobtěžují okolní 
obyvatele, nebo nedělají nepořá-
dek. Žádné stížnosti tohoto druhu 
jsme ale nezaznamenali. Věříme, 
že kuřáci v našem městě k sobě do-
kážou být ohleduplní,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek. 

„Jen o prvním červnovém víken-
du si stěžovali na hluk ze zahradní 
restaurace krátce po 22 hodině oby-
vatelé sídliště OKD. V souvislosti 
s kouřením před hospodami a re-
stauracemi se žádné stížnosti ne-
objevily,“ potvrdil velitel Městské 
policie Hlučín Luděk Olšovský. 

U některých podniků v Hlučíně na 
kuřáky mysleli a nachystali pro ně 
venku popelníky, aby měli kuřáci 
kam odhazovat nedopalky.

Nový zákon o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návyko-
vých látek, který omezuje na mno-
ha místech kouření tabáku i elek-
tronických cigaret, platí v České 
republice od 31. května letošního 
roku. Za jeho porušení mohou kuřá-
ci už nyní dostat pokutu až do výše 
5 tisíc korun. Prodejci a provozo-
vatelé barů, vináren restaurací, dis-
koték a dalších obdobných podniků 
mají dle zákona odklad devadesát 
dní. To znamená, že na přizpůsobe-
ní své činnosti novým povinnostem 
mají čas do konce srpna. Provo-
zovatelé restaurací úlevu přivítali, 
v létě však stejně spoléhali na to, že 
se bude moci kouřit na zahrádkách. 
Otázkou je, jak se zákazníci zacho-
vají  na podzim a v zimě, až nebu-
de pokuřování venku tak příjemné. 
Kouřit se nesmí ani na nástupištích 
a v čekárnách veřejné dopravy, ve 
zdravotnických zařízeních, v pro-
storu dětských hřišť a sportovišť, 
v zábavních prostorech, jako kina, 
divadla, výstavní a koncertní síně, 
sportovní haly, ve školských zaří-
zeních, ve veřejnosti přístupných 
vnitřních prostorech a v prostřed-
cích veřejné dopravy.                (red)

Zákaz kouření 
bez problémů

Jako každoročně i letos bude 
prázdninová otevírací doba knihov-
ny v hlučínském zámku omezená. 

V červenci a srpnu bude otevřena 
pouze v pondělí od 8 do 12 a od 13 
do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 
a od 13 do 18 hodin.

O prázdninách knihovna zave-
de zcela novou službu obalování 
knih pro veřejnost. Kus přijde na 

8 korun a knihovnice slibují, že si 
poradí s každým formátem. Bliž-
ší informace najdou zájemci na 
webu knihovny. Pobočky knihovny 
v Bobrovníkách a Darkovičkách 
budou v červenci a srpnu uzavřeny.

„Všem našim čtenářům přejeme 
hezké prázdniny, nejlépe s dobrou 
knihou,“ řekla vedoucí knihovny 
Lucie Kostková.                       (iga)

Knihovna v letním režimu

Tříletý František Stěpáník odjíždí 
v červenci na další rehabilitační po-
byt do Sanatorií Klimkovice. 

Od roku 2015 je to už po páté, co 
mu lázně schválila jeho Česká prů-
myslová zdravotní pojišťovna, ač 
taková frekvence lázeňské péče ne-
ní standardní. Za chlapcovu léčbu 
dosud pojišťovna postupně zaplati-
la téměř 2,5 milionu korun, jeho re-
habilitace už přišla na více jak 200 
tisíc korun. 

„Lázeňskou péči v trvání 28 dnů 
s doprovodem jsme Františkovi 
schválili s ohledem na jeho diagnó-
zu a vzhledem k dosavadnímu příz-
nivému efektu rehabilitační léčby,“ 
uvedla mluvčí pojišťovny Elenka 
Mazurová. 

Zdravotní pojišťovny ale nehradí 
intenzivní neurorehabilitační pro-
gramy, které František v sanato- 

riích absolvuje. Ty mu v minulos-
ti už třikrát zaplatili lidé z Hlučína 
i odjinud, kteří různými formami 
přispívají do celohlučínské sbírky. 

Jedním z čerstvých dárců je i os-
travská IT firma ShopSys, která 
staví e-shopy. Do sbírky přispěla 
bezmála 6 tisíci korunami. Zaměst-
nanci společnosti mají k dispozi-
ci jedno kafe denně zdarma, dal-
ší kávy si hradí pětikorunou. Takto 
se každé dva měsíce podaří vybrat 
vždy 5 až 6 tisíc korun. Sami za-
městnanci se rozhodli, že peníze by 
měly jít ve prospěch postižných dě-
tí. Pro Františka kafíčkovali během 
dubna a května.  

„Sám jsem postižený a na vozí-
ku, proto se snažím vždy vybírat 
děti, které pomoc opravdu potře-
bují,“ prozradil Radomír Krupa ze 
ShopSysu.            Ivana Gračková

Pijí kafe pro Fanouška

Speciální vodní kombajn na sekání vodních travin dorazil 27. června do Hlučína. Hned začal sekat stolístek klasnatý, 
který se loni v Hlučínském jezeře rozrostl tak, že znepříjemňoval pobyt ve vodě plavcům, zkomplikoval letní sezónu 
vodním lyžařům a dokonce omezoval pohyb záchranných člunů.  „jsme rádi, že stroj dorazil. Vodní rostliny v teplém 
počasí nyní opět rychle rostou a z břehů už jsou vidět i když hladiny ještě nedosáhly. Nechceme, aby rekreantům 
znepříjemnily další sezónu,“ řekla místostarostka Blanka kotrlová.                                                                                          (iga)

Vodní kombajn již seče podvodní traviny
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Stát
Rychlostní limity (km/hod)

povolený 
alkohol

trojúhelník Svícení
Hasicí 

přístroj
Vesta

Důležitá tel. čísla

dálnice
mimo
obec

obec lékař. služba policie

Belgie 120 90 50 0,5 ano ne ne ano 100 101

Francie 130
(110 za deště)

90
(80 za déště)

50 0,5 ano doporuče-
no

ne ano 112 (15) 17

chorvatsko 130 (120 do 24 
let)

90 (80 do24 let) 50 0,5 s praxí
(0,0 ostatní)

ano ne ne ano 112 (194) 192

itálie 130 (110 praxe 
do 3 let)

90 50 0,5 s praxí 
(0,0 ostatní)

ano ano na 
dálnici 

a v tunelu

ne ano 118 113

Maďarsko 130 90 50 0,0 ano ano mimo 
obec

ne ano 104 107

Německo 130 doporu-
čená

100 50 0,5 s praxí 
(0,0 ostatní)

ano pouze 
v tunelu

ne ne 112 110

polsko 140 90 50 (5-23 h), 
60 (23 - 5 h)

0,2 ano ano ano ne 999 (112) 997

Rakousko 130 100 50 0,5 s praxí 
(0,0 ostatní)

ne ne ne ano 141
(144; 112)

133

Rumunsko 130 90 50 0,0 ano ano ano ne 961 955

Rusko 110 90 60 0,0 ano ano ano ne 03 02

řecko 130 90 50 0,5 s praxí 
(0,2 ostatní)

ano ne ano ne 166 100

Slovensko 130 90 50 0,0 ano ano ne ano 155 (112) 158

Slovinsko 130 90 50 0,5 s praxí 
(0,0 ostatní)

ano ano ne ano 01/5228408 
(112)

113

Srbsko 120 80 50 0,3 s praxí
(0,0 ostatní)

ano ano ne ano 94 92

V. Británie 112 96 48 0,8 ne ne ne ne 999 999

ukrajina 130 90 60 0,0 ne ano ano ano 103 102

pozn.: alkohol je uváděn v promilích.

Řidiči, kteří plánují cestu osobním 
vozem do zahraničí, by se měli před 
cestou seznámit s místními předpi-
sy.  

Odbor dopravy Městského úřadu 
Hlučín pro ně připravil základní, 
„nezaručené“ informace k pravi-
dlům v jednotlivých evropských 
státech.

„Kromě údajů, které jsme sesta-
vili do tabulky, považuji za důleži-
té upozornit, že pokud by řidiči na 
cestách chybělo něco z výbavy, tak 
platí tzv. Vídeňská smlouva z roku 

1968. Ta říká, že vozidlo má být 
vybaveno pouze podle právní úpra-
vy země, ve které je registrováno. 
Stačit by tedy měla výbava povinná 
v České republice,“ uvádí vedoucí 
odboru Robert Vitásek. 

 Důležité také je mít u sebe potvr-
zení o užívání vozidla vlastněného 
cizí osobou v případě, když si řidič 
na cestu půjčí auto jiného majitele. 
„Vzor takového potvrzení je ke sta-
žení na internetu. Jeho text by měl 
být minimálně v angličtině nebo 
v jiném světovém jazyce, doporu-

čený je jazyk cílové země a potvr-
zení by mělo být notářsky ověře-
no,“ radí vedoucí odboru. Některé 
evropské státy totiž auta kontrolují 
na hranicích a jestliže řidič nedoká-
že doložit souhlas majitele vozidla, 
může mu být znemožněn vjezd na 
území státu. 

„V mnoha evropských zemích 
přísně sledují také dodržování ma-
ximální povolené rychlosti. V ně-
kterých státech se provádí měření 
jak okamžité, tak úsekové rychlosti. 
Při jejím překročení může majitele 

vozu doma čekat nepříjemné pře-
kvapení v podobě pokuty, která se 
platí v eurech. Vesměs se nejedná 
o zanedbatelné částky,“ varuje Ro-
bert Vitásek. Některé státy Evrop-
ské unie mají propojení na registr 
vozidel v České republice, dohledat 
si podle této evidence vlastníka auta 
i s jeho adresou proto pro ně není 
problém. „Jezděte proto opatrně 
a s rozmyslem, abyste se z každé 
cesty vrátili bezpečně domů,“ přeje 
Robert Vitásek všem řidičům z Hlu-
čínska.                                       (red) 

Jak jezdit v zahraničí, radí odbor dopravy hlučínské radnice 

Celá řada lidí v Hlučíně nabízí po-
moc tam, kde je to zapotřebí. Urči-
tě si ji zaslouží například uživatelé 
Domova pod Vinnou horou. 

Je to sotva dva měsíce, co se me-
cenáši zasloužili o zbudování mini 
fit parku se dvěma cvičebními stroji 
v zahradě domova. Nyní pro změnu 
mohou klienti využívat venkovního 
posezení s novými sedáky v křesíl-
cích. 

Bez nároku na jakoukoliv odměnu 

je do křesel našil hlučínský čalou-
ník Milan Dluhoš.

 „Panu Dluhošovi posíláme velké 
poděkování za přízeň, kterou vě-
nuje uživatelům našeho domova. 
Podsedáky do invalidních vozíků či 
polštářky do křesílek šije pro naše 
seniory pravidelně, věnuje nám je 
například vždy k vánocům. Moc si 
takové pomoci vážíme,“ řekla ře-
ditelka Domova pod Vinnou horou 
Marcela Mikulová.                           (iga)

Nové podsedáky zpříjemňují
venkovní posezení

pětadvacet kluků a holek z pěti dětských domovů prožilo v kempu jezero 
na břehu hlučínské štěrkovny skvělý červnový víkend. Děti si užily lodič-
ky a  pobavily se při vystoupení kouzelníka, na které je pozvalo Muzeum 
Hlučínska. „S programem nám pomohli naši přátelé z Hlučína, takže jsme 
měli pořád co dělat,“ řekl Vladislav Sobol z pořadatelské organizace Duha 
Zámeček. Motto aktivit těchto dobrovolníků je: Opuštěným dětem dáváme 
místo dárků zážitky.                                                                                                  (red) 

Správná pětka děkuje Hlučínu
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Ve DVOu MěStSkýcH 
čáStecH HLučíNa BuDe 
LetOšNí LétO ZVLáště žiVé.

Letos totiž Darkovičky i Bobrov-
níky slaví 640. výročí svého zalo-
žení. Bobrovníky si první písemnou 
zmínku připomenou hudební slav-
ností, Darkovičky obnovenou tradi-
cí dožínek. 

Jejich 8. ročník se bude konat 
v sobotu 19. srpna.  Akce začne 
ve 13 hodin mší svatou v místním, 
stylově vyzdobeném kostele. Ve 
14 hodin vyjde za doprovodu hud-
by Weissovanky krojovaný průvod 
z ulice Kozmické. Pojede v něm 
i zemědělská technika a se vší 
pravděpodobností i znovuobjevený 
pohřební kočár, který město v sou-
časnosti nechává renovovat. Kdysi 
si ho Darkovičští pořídili z veřejné 
sbírky a teď už se těší až jednou 
bude stát v přístavbě kaple, jejíž 
stavba se plánuje.  Průvod se ode-
bere na místní fotbalové hřiště, kde 
se bude konat dožínková slavnost. 
Programem bude provázet umě-
lecká skupina Mona, pro děti bu-
dou připraveny soutěže, malování 
na obličej, skákací hrady a dalších 
atrakce, kterých oproti minulým 
ročníkům přibude. Na všechny pak 
bude čekat bohaté občerstvení včet-
ně koláčů, zabijačkových specialit 
a oblíbené játry. O večerní zába-
vu se postará The Beatles revival 

640 let budou slavit Darkovičky i Bobrovníky 

a noční ohňostroj. Na všechno bude 
shlížet ze svého podstavce už opra-
vená madona Johannese Jandy, kte-
rý plastiku Panny Marie Neposkvr-
něné Darkovičkám daroval v roce 
1863. Na soše už se začal projevo-
vat zub času, proto ji město nechalo 
opravit. V současnosti je v dílně To-
máše Skalíka, restaurátora s certifi-
kátem na práci s terakotou, ze které 
je socha vyrobena.  

Osmý ročník dožínkových slav-
ností navazuje na někdejší tradice, 
které se rozhodla obnovit skupina 
aktivních darkovičských občanů. 

„Do pořádání dožínek se zapojuje 
většina složek působících v Dar-
kovičkách, přispíváme tak k za-
chování místních tradic,“ řekla za 
organizátory Martina Kotzurová. 

První zmínka o vzniku Darkoviček 
je v dochovaných listinách děle-
ní Opavska datována k roku 1377. 
Zrodily se pravděpodobně na místě 
zaniklé obce Žibřidovice. K Hlu-
čínu se jako městská část připojily 
v roce 1960. 

Také Bobrovničtí nechali své 
oslavy na srpen. V pátek 11. srpna 
se v sále místní hasičské zbrojnice 
slavnostně zahájí výstava s názvem 
640 let v Bobrovníkách, která bude 
v sobotu 12. srpna otevřena pro 
veřejnost od 10 do 20 hodin. Na 
vernisáži výstavy v jejímž progra-
mu vystoupí Bolatické seniorky,  se 
bude křtít pět druhů pohlednic se 
záběry zajímavých míst Boborvní-
ků. Autorkami fotografií jsou Petra 
Kopcová a Anna a Kateřina Kýto-

Dožínkový průvod v Darkovičkách je vždy pestrý.               Foto: Michal Machala

vy. Zábava bude pokračovat na hři-
šti letním kinem s filmem Slavnosti 
sněženek, projekce začne ve 21 ho-
din. „Pro všechny návštěvníky let-
ního kina bude nachystané občer-
stvení a čepované pivečko,“ slíbil 
jeden z organizátorů akce, předseda 
spolku Malánky Pavel Cyrus. 

Hlavním dnem oslav bude sobota. 
V Bobry clubu bude od 13 hodin 
vyhrávat dechovka Aloise Ondru-
še. Ve 14 hodin vyjde slavnostní 
průvod, který bude procházet obcí 
za doprovodu dechovky. Půjdou 
v něm mažoretky, hasiči, krojova-
né páry, starostové okolních obcí 
a hlavně místní občané. Společně 
se přesunou do zahrady hasičské 
zbrojnice, kde budou probíhat celé 
oslavy. 

„To je důvod, proč tolik spěcháme 
s rekonstrukcí zahrady. Jsme rádi, 
že se oslavy už uskuteční v krásně 
upraveném prostředí,“ řekla mís-
tostarostka Hlučína Blanka Kotrlo-
vá. Zábavu v zahradě zahájí tanec 
slezská beseda, v programu vystou-
pí malí hasiči Bobříci, jeho součástí 
bude módní přehlídka spartakiád-
ních oblečků. Hrát budou kapely 
Lucky Jane, ABBA Revival, Elton 
John Revival, Cover Band, a Nadě-
je a zazpívá známa hlučínská zpě-
vačka Eva Burešová. Večer uzavře 
ohňová show. Po celý den bude 
u místní základní školy připravena 
také zábava pro děti.                (iga)

Letní se-
zóna na 
H l u č í n -
ském jezeře 
opět přilá-
ká  mnoho 
z a h r a n i č -
ních ná-
vštěvníků. 

Budou mezi nimi i zástupci dru-
žebních měst. Spolupráce s nimi se 
v poslední době prohlubuje, všech-
na města vyslala své představite-
le například na loňské oslavy 760. 
výročí založení města. Iniciátor-
kou společných projektů je zejmé-
na místostarostka Blanka Kotrlová. 

V posledních měsících se usku-
tečnila celá řada opravdu nefor-
málních kontaktů zástupců dru-
žebních měst s Hlučínem. Jak se 
taková spolupráce rodí? 

Když jsme před více než dvě-
ma lety nastoupili do funkcí, tak 

se vzájemně navštěvovaly oficiální 
delegace. My jsme jeli do němec-
kého města Nebelschütz, polského 
Namyslowa nebo slovenského Ru-
žomberku, představitelé těcho měst 
zase při různých příležitostech při-
jížděli k nám. Oficiální kontakty se 
změnily na přátelství a hlavně jsme 
zjistili, že se od sebe vzájemně mů-
žeme učit, v mnohém se inspirovat. 

Na loňské řezbářské show ně-
kteří řezbáři tesali sochy přímo 
pro naše družební partnery. Jak 
vznikl ten nápad? 

Chtěli jsme družebním městům 
udělat radost. Pro Nebelschütz jsme 
nechali dělat tamní populární po-
stavu čarodějova učně Krabata, 
pro Namyslow saxofonistu, proto-
že mají slavnou dechovou sekci své 
hudební školy. Možná, že na letoš-
ním řezbářském sympoziu vznikne 
socha pro Ružomberok. 

Dechová sekce polské ško-

ly se letos v květnu představi-
la i v Hlučíně na festivalu Srdeč-
ní záležitost. Jak vznikl nápad na 
společný koncert s naší základní 
uměleckou školou? 

V Polsku je trochu jiná struktura 
školství než u nás, nemají základ-
ní umělecké školy, jako je známe 
v Česku. Spolupráci namyslowské 
školy s naší ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho jsme domluvili při jedné ze vzá-
jemných návštěv. Školy si dohodly 
společný repertoár, polská decho-
vá a naše smyčcová sekce je secvi-
čily každá zvlášť, pak se na jedné 
společné zkoušce sehráli a nako-
nec z toho byly dva koncerty, jeden 
v Hlučíně a druhý v Namyslowě. 
Oba měly obrovský úspěch. Kdo 
byl na našem festivalu Srdeční zá-
ležitost, určitě mi dá za pravdu. 

Poláci prý u nás byli i běhat? 
Ano, někteří tamní radní holdují 

sportu, tak přijeli na náš Hlučínský 

půlmaraton.  A cílem nebylo jen za-
běhat si, ale také posbírat zkušenos-
ti. Polským kolegům se líbí některé 
akce, třeba Hlučínské běhy. Tak se 
přijeli podívat, jak je děláme, pro-
tože je chtějí pořádat i v Polsku. 
V nejbližší době se také chystají pro 
inspiraci do Muzea Hlučínska. 

Proč právě do muzea? 
V Namyslowě opravili starý mlýn, 

který zpřístupnili veřejnosti. V čás-
ti prostor by chtěli udělat klasic-
ké muzeum, kde chtějí prezentovat 
i místní historické artefakty získané 
např. od místních obyvatel. Ta pa-
ralela s naší expozicí i s některými 
našimi výstavami je evidentní. Na-
víc jsme se samozřejmě pochlubili 
cenami, které naše muzeum v po-
sledních třech letech získalo. Inspi-
rujeme se vzájemně. I my při svých 
cestách do družebních měst vždyc-
ky koukáme, co z jejich nápadů by-
chom mohli u nás aplikovat.     (iga)

Spolupráce s družebními městy už není jen formalitou



Pro své zamyšlení jsem si vy-
půjčila téma okresní soutěže žáků 
škol pro děti s postižením. Jedná 
se o dnes velmi skloňovanou pro-
blematiku. Jaká je naše Základní 
škola Generála Svobody v Hlučíně? 
Snese kritický pohled svého okolí? 
Vzdělává moderně a přiměřeně ná-
rokům svých žáků? 

Při hledání odpovědí použiji výňa-
tek ze slohové práce žákyně 9. roč-
níku Terezky Juhové: „Moc se mi 
na naší škole líbí. Nejdříve jsem se 
bála, že nebudu mít žádné kamará-
dy, ale teď jich mám spoustu. Jsem 
ráda, že jsem tu přišla, učitelé jsou 
na nás hodní a milí. Můžeme se jim 
svěřit a oni nám pomůžou…… Jez-
díme na výlety každý rok a pokaž-
dé do jiného města. Je to super, po-
znáváme Českou republiku. Máme 
také hodně soutěží a projektů. To 
v minulosti vůbec nebylo. Dnešní 
mládež by asi nevydržela sedět ve 
škole s rukama za zády, na slovo 
poslechnout a jenom se pořád učit. 
Je mi docela líto těch, kteří chodili 
do školy třeba před sto lety.“

Slova, která zahřejí u srdce. Po-
těší, protože jsou vyslovena tím, 
komu je naše práce určena.  Svědčí 
o naplňování cíle školy, kterým je 
co nejúspěšnější socializace žáků za 
pomoci důvěry, otevřeného prostře-

Chceme, aby se naši žáci cítili dobře 
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Pracovní tým, který sestavuje 
strategický plán, se v Základní ško-
le Bobrovníky naposledy sešel 22. 
června.  Sestává z rodičů, pedago-
gických i nepedagogičtí pracovní-
ků školy a školky a zástupců Vý-
zkumného a rozvojového centra 
Regio, kteří celý proces tvorby stra-
tegie koordinují.

„Pro sestavení strategického plánu 
rozvoje školy jsme se rozhodli pro-
to, abychom dali celé naší práci jas-
né a srozumitelné obrysy a uměli se 
kvalitně prezentovat navenek. Dí-
ky strategickému plánu dáme všem 
těmto činnostem systém a řád, bu-
deme si jistější sami sebou a získá-
me nástroj, jak lépe zaujmout stá-
vající i potenciální rodiče, možné 
donátory či investory,“ řekla ředi-
telka školy Veronika Mrázková.

S přípravou dokumentu škola za-
čala už na jaře roku 2016. „Vím, že 
pro mé kolegy není nijak jednodu-
ché podílet se na tvorbě a postup-
né implementaci strategie takzvaně 
za pochodu – během školního roku. 
Pohlcuje to spoustu osobního času, 
proto si velice vážím účasti všech 
členů a moc jim za to všem děku-
ji,“ dodala ředitelka.

Škola v Bobrovníkách měla ov-
šem nabitý celý červen. Žáci čtvr-
tých a pátých tří reprezentovali 
školu v atletickém čtyřboji v Hoš-
ťálkovicích, odkud přivezli Anež-
ka Petermannová a Martin Hlošek 
stříbro a David Závadský bronz. 
Oba kluci ještě společně s Davi-
dem Doležilem a Vojtou Petruškou 
uspěli také v soutěži družstev. Cel-
kově školička získala v 1. ročníku 
soutěže Atletický talent roku první 
místo v kategorii mladších žáků. 

Výjimečnou návštěvou poctil ško-
lu Ondřej Müller, programový ředi-
tel Albatrosu. Zcela netradičně se 
u nás vžil do role šéfkuchaře, aby 
s dětmi první a druhé třídy uvařil 
knihu. Se staršími žáčky tvořil ko-
miks. 

S pracovníky Českého červeného 
kříže se děti učily zásady první po-
moci, klub rodičů připravil soutěž-
ní odpoledne s opékáním buřtů na 
závěr. Na polovinu června děti při-
pravily slavnostní program s tan-
cem, zpěvem, recitací i divadlem 
a také fotoprezentací a soutěžemi. 
V samotném závěru školního roku 
si žáci užili sportovního odpoledne 
i výletu na Dětský ranč Hlučín.   

Barbora Růžičková
asistentka pedagoga

Pestrý červen na  
ZŠ Bobrovníky

ZáVěR škOLNíHO ROku 
Na ROVNiNSké ZákLaDNí 
škOLe OkOřeNiLY DVě 
akce: ROZBěHaNé ROVNiNY 
a tRaDičNí škOLNí SHOW. 

Loni jsme je poprvé spojili do jed-
né a přestěhovali pod širé nebe, což 
se osvědčilo. 

Školní show má dlouholetou tra-
dici a výtěžek z ní byl vždy určen 
výhradně pro charitativní účely. Le-
tos jsme přichystali projekt malin-
ko jiný. Není tajemstvím, že ve ško-
le po deseti letech přestal fungovat 
bufet. Po vybourání chladícího pul-
tu a vitrín zůstává prázdný nevyu-
žitý prostor. A zrodil se nápad. Co 
takhle vytvořit zde jakési odpočin-
kové a setkávací místo pro všechny 
napříč ročníky? Zákoutí je prostor-
né, v samotném srdci školy.

V hodinách výtvarné výchovy žá-
ci tvořili návrhy, jak by prostor mo-
hl vypadat. Z nich bylo vybráno pět 
vítězných nápadů a spojením toho 
nejlepšího, co nabízely, vznikl de-

Škola na Rovninách v červnu zežloutla 

finitivní projekt. Rozpočet školy 
není bezedný a na prvních místech 
samozřejmě figurují jiné polož-
ky. Doufali jsme, že se pomocí té-
to akce podaří shromáždit dostateč-
nou finanční hotovost, aby se mohl 
projekt nazvaný  S-Cool relax zóna 
uskutečnit. 

V den D nám přálo počasí, dav 
běžců tvořený rodiči i žáky na-
příč ročníky proběhl radostně cí-
lem a odměnou všem byla vystou-
pení dětí, které přípravou akce žily 

dlouhé týdny. Třešničkou na dor-
tu a překvapením byl závěrečný ta-
nec, který si společně s dětmi užili 
i kantoři. Celá akce se nesla v po-
hodovém duchu a navíc se poda-
řilo dát dohromady částku 39 313 
korun.  Od října budeme využívat 
nový prostor!

Děkujeme všem běžcům a divá-
kům za podporu, potlesk a těšíme 
se na příští ročník!

Veronika Kadlecová
učitelka

žlutá převládala i na hřišti.                                                 Foto: Veronika kadlecová

dí, podpory důležitých kompetencí 
pro praktický život. Pohled zvenčí 
vždy nezachytí celou atmosféru, 
není vidět každodenní snažení. 

Nejde jen o způsob vyučování, ale 
i o zlepšování materiálního vybave-
ní, zkvalitňování zázemí pro výuku. 
Za poslední rok v hlučínské škole 
Gen. Svobody se dočkal nové pod-
lahy gymnastický sál, byly vybave-
ny stimulační a relaxační učebna. 

Máme novou interaktivní tabuli, 
pět žákovských počítačů, výukové 
programy pro děti s těžším postiže-
ním, nové pomůcky pro logopedii, 
komunikační výchovu i matemati-

ku. S pomocí projektu Moravsko-
slezského kraje „Život v zahradě“ 
rozšiřujeme venkovní učebnu. 
V rámci Šablon pro MŠ a ZŠ na-
bízíme žákům čtenářský klub, klub 
deskových her i doučování. 

Žádná škola není dokonalá, stá-
le je co zlepšovat. My plánujeme 
energeticky zkvalitnit její plášť za-
teplením, rozšířit bezbariérovost, 
renovovat sociální zázemí. Důležité 
pro nás je především to, aby se žáci 
cítili ve škole dobře a našli zde své 
místo i nové kamarády. Jsme škola 
malá, rodinná, máme však co na-
bídnout.         Zuzana Harazimová

V rámci výuky škola spolupracuje s odborníky, třeba při ukázkách poskytnutí 
prní pomoci.                                                                                 Foto: Marcela Rončková



První červen je slaven jako Me-
zinárodní den dětí. Ten letošní 
„dětský den“ se ale pro studenty 
předmaturitních ročníků stal neza-
pomenutelným z jiného důvodu – 
hlučínské Gymnázium Josefa Kai-
nara totiž navštívila trojice hostů, 
jejichž úkolem bylo seznámit žáky 
s problematikou holocaustu čili šoa.

Jako první se slova ujala hlavní 
organizátorka setkání paní Jana 
Hlávková, která posluchačům při-
blížila dějiny Židů a antisemitismu. 
Pak hovořil bývalý ostravský herec 
a také přeživší vyhlazovacího tábo-
ra Osvětim pan Luděk Eliáš, který 
svou krásnou češtinou povyprávěl 
svůj životní příběh.

A jak dokazují reakce samotných 
studentů - „Pan Eliáš se dnes stal 
mým vzorem díky způsobu, jakým 
se popral se životem.“, „Neskuteč-
ný zážitek, pana Eliáše bych mohl 

poslouchat pořád, ten okamžik, 
když vyhrnul rukáv a já uviděl jeho 
číslo A2026, nikdy nezapomenu.“, 
„Bylo to zajímavé a určitě to hodně 
lidem otevřelo oči a zodpovědělo 
hodně otázek, co se týče tohoto ne-
příjemného tématu.“ - bylo to vy-
právění poučné i dojemné.

Třetím přednášejícím byl vzácný 
host, švýcarský sociolog Michal 
Arend, který hovořil o tom, jak ho-
locaust ovlivnil životy jeho rodičů, 
kteří přežili pobyt v koncentračních 
táborech, a jak tato zkušenost ovliv-
nila jeho život - jako příslušníka 
tzv. druhé generace přeživších ho-
locaust. Závěr čtyřhodinové před-
nášky patřil otázkám studentů, kteří 
využili svou příležitost a zeptali se 
pana Eliáše, jak žil po skončení dru-
hé světové války.

Dle ohlasů žáků hlučínského gym-
názia -„Díky zajímavé přednášce 

Studenti spatřili holokaust očima svědků
Luďka Eliáše a Michala Arenda

jsme měli možnost poznat dopady 
holocaustu nejen na lidi, kteří jej 
přežili, ale také na jejich děti, což 
mně přišlo zajímavé.“, „I když už 
jsem o tom slyšela mnoho, tohle 
bylo jiné, silnější a těžko vstřeba-
telné.“, „Přednáška byla nesmírně 

poučná. Přinesla mi spoustu nových 
informací. Určitě by se to mělo pře-
nášet dál na další generace, aby se 
na to nikdy nezapomnělo.“ - mělo 
celé čtvrteční dopoledne velký 
smysl.              Markéta Haburová

učitelka 

Luděk eliáš inspiroval nejednoho studenta.                                                  Foto: archiv
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Hrál jsem PC hry. Dívala jsem se 
s kamarádkou na seriály. Takto ob-
vykle odpovídáme v pondělní ho-
dině angličtiny na otázku, co jsme 
dělali o víkendu. Ale po poslední 
květnové sobotě se k odpovědím 
přidala ještě jedna – běželi jsme 
Hlučínský půlmaraton. 

Oblečení v našich jedinečných 
tričkách s logem školy jsme vyra-
zili na štěrkovnu. Po obdržení star-
tovního čísla a čipu jsme se pořádně 
rozcvičili. Byli jsme také skvělou 
atrakcí pro profesionální fotografy, 
protože náš outfit byl nepřehlédnu-
telný. V 9.20 zazněl výstřel z pisto-
le a my vystartovali. Proběhli jsme 
startovní čarou a už po několika 
metrech jsme zjistili, že uběhnout 
devítikilometrovou trať nebude tak 

jednoduché. Nakonec jsme to ale 
zvládli. Do cíle jsme všichni do-
razili s úsměvem na tváři a někteří 
jedinci prokázali svou skvělou kon-
dičku umístěním na stupních vítě-
zů: maturantka Eliška Maršíková 
získala druhé a Petra Jančíková třetí 
místo ve svých kategoriích. A klu-
kům se taky dařilo: Jakub Bargel 
obsadil třetí místo v juniorské ka-
tegorii. Ostatní doběhli s malinko 
horšími časy. Ale o ně nám nešlo. 
Strávili jsme krásné sobotní do-
poledne na hlučínské štěrkovně se 
svými spolužáky. Těšíme se na dal-
ší podobnou akci, protože Gymná-
zium Josefa Kainara přijímá výzvy 
rádo a je prostě prima!

Barbora Plačková
studentka gymnázia

Hlučínský půlmaratón byl
náročný, ale bavil nás V rámci předcházení rizikové-

ho chování u dětí nižšího i vyšší-
ho stupně realizujeme na ZŠ Rov-
niny každoročně přednášky, besedy 
a prožitkové programy vedené lek-
tory z Renarkonu.

Podle ročníků se zaměřují na roz-
voj komunikačních dovedností, ře-
šení konfliktních situací, utváření 
zdravých vztahů v kolektivu, pro-
blematiku šikany, zdravého život-
ního stylu, na téma drog a podob-
ně. Letos jsme tyto aktivity doplnili 
o Den prevence, který se konal dne 
22. června a byl určený žákům dru-
hého stupně. Cílem bylo, aby si dě-
ti osvojily znalosti a dovednosti po-
třebné pro krizové situace.

Oslovili jsme odborníky, kteří na-
še pozvání přijali a bez nároku na 
honorář připravili lekce pro jednot-
livé ročníky. V šestých třídách žáci 
zhlédli dokument o poruchách pří-
jmu potravy Sami. Pracovníci Kraj-
ské hygienické stanice pod vede-
ním MVDr. Michaely Pavelkové 
poučili žáky o zdravém životním 
stylu a vyvážené skladbě jídelníč-
ku jako prevenci civilizačních cho-
rob. Žáky sedmých ročníků sezná-
mili s drogovou problematikou 
zaměstnanci Městské policie Hlu-
čín, strážníci Lumír Prejda a Moni-
ka Kološová. Svou přednášku dopl-
nili o názornou ukázku vyhledávání 
návykových látek policejními psy, 

kterou se svými svěřenci předved-
li praporčíci Martin Štěrba a Pavel 
Krmášek z ostravského policejního 
sboru. Osmé ročníky si prošly prak-
tický nácvik první pomoci od ošet-
ření zlomenin, přenosu raněného, 
zastavování krvácení až po oživo-
vání a použití defibrilátoru. Odbor-
ným garantem první pomoci byla 
Ivana Kreuzerová z ostravské zdra-
votní školy, s výkladem jí pomáhali 
studenti. Mezi deváťáky zavítal se-
nátor Peter Koliba, profesí gyneko-
log, s přednáškou o rané sexualitě. 

„Žáci ocenili připravenost studen-
tů, pestrost aktivit i využití v praxi. 
Vyzdvihla bych i profesní přístup 
studentů, kteří navozovali situace, 
při nichž museli žáci reagovat, ak-
tivně řešit možnou vzniklou situa-
ci,“ komentovala nácvik zdravotní 
pomoci třídní učitelka 8. C Vero-
nika Kadlecová. „Na dni prevence 
jsem se dozvěděla plno nových věcí 
a získala nové zkušenosti. Jsem rá-
da, že jsem měla možnost se s tím-
to programem setkat a naučit se, 
jak se zachovat v rozličných i dra-
matických situacích,“ řekla žákyně 
8. B Michaela Pannová. 

Všem, kdo se podíleli na realizaci 
Dne prevence, patří velký dík. Mi-
mochodem, a vy víte, jak poskyt-
nout první pomoc?

Kamila Hrušková
školní metodik prevence

gymnazisté měli plno sil a hlavně dobrou náladu.     Foto:  andrea pastrňáková 

Věnujeme se prevenci



hlučínskénoviny [10] kultura

Nový cyklus tanečních kurzů, 
které se pravidelně konají v Kul-
turním domě Hlučín, odstartuje 8. 
září a bude probíhat do 12. prosin-
ce každý pátek odpoledne.

„O taneční lekce pro mládež je 
v Hlučíně zájem. Otevíráme hned 
dva kurzy, protože počet přihláše-
ných uchazečů je velký. Nejspíše 
tu máme silný ročník,“ řekla ve-
doucí Kulturního domu Hlučín Ve-
ronika Antončíková. Lekce povede 
zkušený trenér, tanečník a porotce 
Milan Kysučan. Kurz v ceně 1400 
korun zahrnuje dvanáct lekcí, půl-
kolonu a závěrečnou kolonu. 

Jednotlivé lekce budou začínat 
v 17 hodin a druhý běh v 19.15. 
Přihlášky už mohou zájemci zasílat 
mailem na adresu info@sak-hlu-
cin.cz. Nábor bude probíhat do na-
plnění kapacity.                         (tyl)

O taneční je
nebývalý zájem

Květiny z Hlučína bodují doma i také v zahraničí
Až v Paříži bodoval kosatec Cha-

char hlučínského šlechtitele Zdeň-
ka Seidla. 

Zvítězil v soutěži Franciris 2017 
v konkurenci 120 kultivarů od 34 
šlechtitelů z celého světa. Druhý 
kosatec z Hlučína pojmenovaný 
Ogar si zpod Eifelovky přivezl 
cenu návštěvníků.

Nebude tedy přehnané tvrzení, že 
Hlučín je město květin a mimořád-
né talentovaných zahradníků. Pře-
svědčit se o tom mohou zájemci na 
výstavě mečíků a jiřinek, která se 
uskuteční v Hlučíně v Červeném 
kostele o víkendu 19. a 20. srpna. 
Pořádá ji specializovaná základní 
organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu Iris Hlučín ve spolupráci 
se spolkem Sousedé 55+ a měst-
skou organizací Sport a Kultura 
Hlučín. Po oba dny bude výstava 
přístupné od 9 do 17 hodin a nepo-
chybně bude opět na co koukat.

„Návštěvníci uvidí nejen pestrou 

škálu odrůd mečíků a jiřinek, ale 
také novošlechtění mečíků a jiřinek 
našich a polských pěstitelů a šlech-
titelů. Výstavu naaranžují členky 
obou pořádajících organizací,“ pro-
zradil předseda organizace Iris Hlu-
čín Josef Chlebiš. 

Specializované výstavy zahrád-
kářů z Irisu mají v Hlučíně silnou 
tradici a vysokou laťku. To minulá 
se uskutečnila na začátku června 
v hlučínském kulturním domě, kam 
se na kosatce a pivoňky přišlo podí-
vat na 500 návštěvníků.  Prohlédli 

si více než 300 kosatců, ze všech 
v tu dobu kvetoucích skupin, od 
šesti pěstitelů z Česka a z Polska, 
a kolem sta odrůd pivoněk od pěti 
pěstitelů z obou zemí. „Čestné mís-
to jsme na výstavě věnovali ukázce 
ze sbírky pivoněk našeho kolegy 
Henryka Klyszcze, který bohužel 
vloni zemřel,“ připomněl hlavní 
organizátor výstavy Zdeněk Seidl. 

Výstavní prostor byl vyzdoben 
mnoha kyticemi, které naaranžova-
ly členky organizace pod vedením 
Libuše Markové. Atmosféře po-
mohl zahradní nábytek zapůjčený 
prodejnou Mountfield. Poprvé se 
při v rámci výstavy konala soutěž 
v aranžování pro věkovou katego-
rii 50+. Soutěžilo dvacet účastnic, 
výsledky hodnotila profesionální 
odborná komise. Velice dobře si 
vedly Marie Hanusová a Karla Jo-
sefusová z Darkoviček, které spolu 
s Olgou Adamcovou ze Slavkova 
vytvořily nejlepší aranže.         (iga) 

již pOtřetí Se Ve SpORtOVNě 
RekReačNíM aReáLu HLučíN 
BuDe kONat guLášFeSt. 

Více jak patnáct gulášů budou 
moci návštěvníci otestovat v sobotu 
5. srpna. 

„V nabídce bude také samozřej-
mě několik druhů piva i grilované 
speciality pro masožravce i vegeta-
riány,“ prozradil ředitel areálu Petr 
Breitkopf. 

Stejně jako v minulých letech, 
bude i letos ve vaření guláše sou-
těžit dvanáct týmů. Guláše budou 
samozřejmě posádky připravovat  
před návštěvníky hned na místě. 
Hotové pokrmy bude hodnotit od-
borná porota a poté mohou tyto 
gurmánské speciality ochutnat také 
návštěvníci. K tanci a poslechu 
bude hrát Revival Michala Tučného 
a další kapely.                           (iga) 

Michal Tučný dodá gulášfestu říz 

Foto vítězného kosatce chachara.                                                  Foto: Zdeněk Seidl

Loni se kuchařské posádky předháněly nápaditostí nejen v chuti, ale i v origi-
nálním provedením, jako v případě týmu z lesa řáholce.                Foto: archiv Sak

Už třetím rokem vyrazí do jednotlivých částí Hlučí-
na za svými diváky letní kino. Mobilní plátno, které 
svého času koupila městská příspěvková organizace 
Sport a kultura Hlučín, se osvědčuje. „Letos startuje-
me na Rovninách, projedeme Darkovičky, Malánky, 
sídliště OKD, Staré Rovniny a Bobrovníky a sezónu 
letního kina jako už tradičně uzavřeme na Mírovém 
náměstí v Hlučíně, kde budeme promítat kultovní sní-
mek Ostravak Ostravski,“ řekla vedoucí pořádajícího 
Kulturního domu Hlučín Veronika Antončíková. 

Program letního kina 2017 v Hlučíně

4.7. Rovniny louka u školy - tajný život mazlíčků

14.7. Darkovičky – Bezva ženská na krku 

21.7. Malánky – kniha Džunglí 

22.7. OkD - Bridget jones - dítě Bj

4.8. Staré Rovniny „u agiťáku“ - kráska a zvíře

11.8. Bobrovníky – Slavnosti sněženek 

25.8. Hlučínské náměstí – Ostravák Ostravski

Letní kino nabídne pohodu pod noční oblohou Sun on lake se jmenuje sportov-
ně hudební festival, který spolu 
s agenturou Silesianguide pomáhá 
pořádat Sport a kultura Hlučín. Ko-
nat se bude v sobotu 12. srpna od 
12 hodin. 

„Návštěvníky čeká kupa spor-
tů, workshopů a exhibicí, a to vše 
proloženo skvělou hudbou  až do 
ranních hodin. Připraven bude pro-
gram pro děti, mladé, dospělé i star-
ší,“ slibují pořadatelé.             (iga) 

Slunce na jezeře



šaNci pODíLet Se Na ÚSpěcHu akce 
Mají VšicHNi ZDatNí pekaři a cukRáři, 
SOutěžit Se BuDe O ZLatý kOLáč. 

Vždy první zářijovou neděli se už od roku 1625, 
kdy byl po požáru znovu vysvěcen kostel sv. Ja-
na Křtitele, v Hlučíně pořádá tradiční krmáš. Ten 
letošní se tedy uskuteční od 1. do 3. září na bře-
hu Hlučínského jezera a vedle pouťových atrakcí 
a hudebních vystoupení se jeho návštěvníci mo-
hou těšit i na druhý ročník Festivalu ohňostrojů 
a novinku, kterou bude soutěž O zlatý koláč. 

„Festival ohňostrojů jsme po loňské zkušenos-
ti přesunuli až na září, abychom nerušili letní re-
kreační sezonu,“ objasnil Petr Bretikopf, ředitel 
pořádající městské příspěvkové organizace Sport 
a kultura Hlučín.  V programu vystoupí Petr Ben-
de nebo například také vynikající showman a ví-
těz Superstar Ukrajiny Nazar Savko se svým sou-
borem Džerelo a další hvězdy popového nebe. 
Chybět nebudou tradiční atrakce pro děti, kolo-
toče, stánky plné pamlsků, soutěže, workshopy, 
malování na obličej, ani vystoupení kouzelníka. 

 Na žádném posvícení nesmí chybět domácí 
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Krmáš bude letos s ohňostroji a soutěží koláčů

Druhý ročník Prajzské řezbářské 
show odstartuje v pátek 14. čer-
vence a bude po tři dny probíhat 
na Hlučínském jezeře. Také letos 
se této akce zúčastní nejen domácí 
řezbáři, ale i zahraniční.

Představí se slovenští Miroslav 
Trnovský a Michal Trnovský z Lip-
tova, Martin Kalmán z Horehroní 
a Adam Bakoš ze Spiše. Polsko 
budou zastupovat Władek Ligoc-
ki z Bażanowic a Artur Szołdra 
z Ustroně. Českou republika budou 
reprezentovat Petr Gerych z Hlučí-
na, Igor Kučera z Vřesiny u Hlu-
čína, Milan Lysek a Filip Lysek 
z Mostů u Jablunkova, Jan Paďour 

Na řezbářské show bude k ochutnání padesát druhů piv

jednou z  nejobdivovanějších soch 
loňského roku byl hudebník Slash 
z  guns N‘ Roses vřesinského řezbáře 
igora kučery.       Foto: Michal kubíček

z Jaroměře a Čestmír Slíva z Ha-
vířova. Každý z řezbářů bude pra-
covat na předem zadaném tématu. 
Stejně jako v loni bude i letos mož-
né hotové sochy odkoupit. Součástí 
akce bude také rychlořezba, ve kte-
ré řezbáři během krátké doby vy-
tvoří dílo dle vlastní fantazie. Sou-
časně v pátek 14. července vypukne 
v areálu od 14 hodin další ročník 
Hlučínských pivních slavností. 
Návštěvníci si budou moci vybrat 
z nabídky více než padesáti druhů 
piva velkých i malých pivovarů.
např. z Beskydského pivovárku, 
z pivovarů BON, Morava, Lucky 
Bastard, Konrád či Bravůr. Chybět 

nebude také Nachmelená opice, ro-
hovský Rohan a speciální várka piv 
z hlučínského pivovaru Avar. V na-
bídce budou pmandlová, očechová 
či borůvková piva. Slavnosti skončí 
neděli ve večerních hodinách. Před-
tím ještě nabídnou zajímavý dopro-
vodný program s dobrou muzikou. 
Hrát bude v Hlučíně oblíbený Rock 
n´ roll band Marcela Woodmana, 
ale také Legendy se vrací, Ba-
stard, Red Hot Chilli Peppers Re-
vival Band, Ptakustik, Karpina, The 
Ticks, Šajtar, Kakaczech, Graphite, 
Simple Muffin, Retroblues a Lucky 
Jane.                        Petr Breitkopf

ředitel organizace SaK Hlučín

Loňský festival ohňostrojů přilákal k  Hlučínskému 
jezeru tisíce lidí.                                                 Foto: archiv

Mezinárodní festival ohňostrojů bude opět spo-
lupořádat hlučínská firma Tarra pyrotechnik. 

Tři soutěžící firmy budou předvádět ohňostroj-
nou pyromuzikální show s hudebním doprovo-
dem. Úvodní povinnou dvouminutovou část pro 
všechny soutěžící bude tvořit vlastní ohňostroj-
ný design na hudbu Royal Philharmonic Orches-
tra „Classic Medley“. Rakouská společnost Fe-
uerwerka Jost připravuje ohňostrojnou show: 
Passion & emotion (Vášně & emoce) na hud-
bu Cirque du soleil „Alegria“, Ennio Morricone 
„Ecstasy of gold“. Neobyčejná desetiminutová 
pyromuzikální show bude rozdělena do tří částí. 
První část na povinnou skladbu s rytmickou cho-
reografií bude sestavena z jednoranných výstřelů 
a komet v kombinaci s tradičními cylindrickými 
pumami. Ve druhé části firma použije jednoran-
né výmetnice, římské svíce a kulové pumy, tře-

tí část bude kombinací fantastických sekvencí. 
Bude mít neobyčejnou choreografii a design bu-
de ladit s hudbou s mimořádně silným a rytmic-
kým finále. 

Život s srdci Evropy se jmenuje ohňostrojná 
show, kterou přiveze slovenská společnost Pyro-
technics activities, která je organizátorem jedi-
ného slovenského Festivalu Ohňostrojov v Ko-
šicích. Choreografie je na hudbu Havasi „The 
Storm“ a Karol Duchoň „Čardáš dvoch sŕdc“. 
Show povypráví příběh o krajině, která se na-
chází v srdci Evropy a jejích lidech. Slováci jsou 
emocionální národ, který naplno prožívá radosti, 
úspěchy, smutky i zklamání. Jsou upřímní, přá-
telští, otevření, srdeční, pohostinní lidé, vždy 
věrní vzpomínkám na pěkné roky se svými na-
vždy bratry Čechy. To všechno chce slovenská 
firma říct svým ohňostrojem. 

Domácí společnost Tarra pyrotechnik, kterou 
diváci znají už z loňského festivalu,  vybrala pro 
své publikum show s názvem Cassiopea na hud-
bu Alexandra Burke „The Silence“, Parov Stelar 
„Booty Swing“, Trevor Jones „Main Title The 
Last of The Mohicans“ a Really Slow Motion 
„Cassiopea“. Desetiminutová choreografie Ca-
siopea vrcholí stejnojmennou finální skladbou. 

„Celá show je inspirovaná fantastickými úkazy, 
které můžeme pozorovat nejen na nebi, ale s tro-
chou fantazie i v životě každého z nás. Ať už se 
jedná o červánky, duhu, hromy, blesky, komety, 
perseidy, meteory, hvězdy, svítící oblaka nebo 
mléčnou dráhu, s kapkou představivosti spatří-
me i meteorický roj. Zobrazuje také Zemi, která 
se otáčí kolem své osy a obíhá okolo slunce, vy-
jadřuje její nekonečnost a tajemnost,“ prozradil 
Michal Křižák.                            Ivana Gračková

koláče. Ty letošní by měly být zvláště vydaře-
né, protože jejich tvůrci je budou přihlašovat do 
soutěže O zlatý koláč. 

Organizuje ji Místní akční skupina Hlučínsko, 
která už vyzývá pekařské týmy o dvou až čty-
řech soutěžících, aby se hlásily. Koláče se bu-
dou péct 2. září přímo na místě. Každý soutěžní 
tým musí upéct 80 koláčů. Jejich vzhled, chuť 
i prezentaci bude hodnotit jak porota, tak mlsní 
návštěvníci. Organizátoři doporučují použít co 
nejvíce regionálních surovin a výslednou pre-
zentaci koláčů doplnit o vtipný komentář, po-
stup přípravy, píseň, tanec nebo krojový úbor. 
Každý tým dostane na upečení 80 koláčů pří-
spěvek 1000 korun na suroviny. Na vlastní ná-
klady je možné upéct koláčů samozřejmě více 
a prodávat je na akci nebo třeba i volně nabízet 
návštěvníkům. 

Podrobné propozice k soutěži najdou zájemci 
na webu MAS Hlučínsko, dotazy za pořadatele 
zodpoví Dagmar Quisková na čísle 737 807 293. 
Přihlášky je možné posílat na e-mail mashlucin-
sko@seznam.cz až do 21. srpna.                         .

Zora Tylečková

Festival ohňostrojů bude opět velkolepý a mezinárodní 
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štěRkOVNa OpeN MuSic 
BuDe Opět FeStiVaLeM 
SpeciáLNícH pROjektů. 

Náš motýl modrásek bahenní, kte-
rý se loni stal logem multižánrové-
ho rodinného festivalu Štěrkovna 
Open Music, znova zamává křídly 
na březích Hlučínského jezera v sa-
motném závěru července. Lákat 
bude jako už tradičně na zvučná 
jména muzikantů, kteří budou vy-
stupovat na dvou rovnoprávných 
hudebních scénách, i na neopako-
vatelnou atmosféru Hlučínského je-
zera. XIII. ročník jedné z největších 
hudebních akcí v Moravskoslez-
ském kraji a největší na Opavsku se 
uskuteční 28. a 29. července a jeho 
generálním partnerem bude opět, už 
potřetí v řadě, město Hlučín. Právě 
i díky jeho přízni můžeme festival 
každým rokem vylepšovat a rozši-
řovat. K hlavním hvězdám letošní-
ho dvoudenního hudebního svátku 
určeného pro celé rodiny  budou 
patřit Vojta Dyk s B-Side Band, pís-
ničkářka Aneta Langerová, kapela 
Tata Bojs nebo německo-americká 

skupina N.O.H.A, jejíž zaklada-
tel a saxofonista Philipe Noha nás 
velmi potěšil. Prohlásil totiž, že 
skupina se do Hlučína mimořádně 
těší, protože náš festival je pověst-
ný skvělou atmosférou umocněnou 
jedinečným prostředím na březích 
jezera. Protože jsme festivalem spe-

ciálních projektů, hned několik jich 
přivezeme i v letošním roce. Ojedi-
nělý zážitek slibuje projekt Bohe-
mia, který přibližuje lidovou hudbu 
v moderním aranžmá. Na hlavní 
scénu opět vrátíme Balkan Battle 
Live, který loni slavil u posluchačů 
velký úspěch. V originálním ná-

strojovém složení, v doprovodu du-
dáka a smyčcového tria, bude hrát  
skupina kapela Limetal sestávající 
z bývalých členů kapely Citron. 
Specialitou hlučínského festivalu 
bude už druhým rokem scéna urče-
ná pro seniory, situovaná do zahra-
dy nedalekého Domova pod Vinnou 
horou, letos nazvaná Odpoledne 
plné šlágrů aneb un a ona se baví. 
V pátek od 14 hodin na ní vystoupí 
Karel Kahovec se skupinou George 
& Beatovens a kapela Dandy Band, 
která měla loni  velký ohlas. Vstup  
bude zdarma a zahrada bude ote-
vřena nejen pro klienty domova, ale 
i pro všechny další zájemce. 

Poslední necelý měsíc příprav je 
vždy nejnáročnější a nejhektičtěj-
ší. Přesto se těšíme, protože dva 
večery s hlučínským festivalovým 
publikem za uplynulých dvanáct 
let vždy stály zato. Tak si společně 
držme palce, ať je tomu letos neji-
nak, abyste se vy dobře bavili a my 
si prožili tu radost z vyvedené akce. 

David Moravec
pořadatel festivalu

Štěrkovna Open Music 

Největší hudební akce na Opavsku láká na 
Langerovou, Dyka i další hvězdy

Rodinný festival nabízí pro děti 
vedle scény ČEZ Cirkulum art 
i mnoho další zábavy. Už loni se 
drobotina hrnula k Montessori cent-
ru, které bude lákadlem i letos. 

„Pro menší i větší děti připravu-
jeme tradiční Montessori aktivity. 
Zároveň hned ukážeme rodičům, 
jak si mohou vyrobit pomůcky pro 
tyto aktivity sami doma,“ prozradi-
la vedoucí Monttessori centra Mo-
nika Vokřínková. Děti budou tvořit 
velkoplošné obrazy, dělat chemické 
pokusy a zkoušet těžbu štěrku. Ti 
nejmenší se zapojí do pyramidy zá-
žitků a projdou se třeba po smyslo-
vém chodníčku. 

I v případě, že si budou chtít ro-
diče v klidu poslechnout některý 
z koncertů, bude o ratolesti postará-
no. Hlídací službu stejně jako loni 
i tentokrát zajistí skupina Mámy 
sobě, která jinak funguje při ZŠ 
Rovniny Hlučín, kde během školní-
ho roku nabízí různé aktivity pro ro-
diče s malými dětmi. „Už loni jsme 
zajišťovali hlídání dětí a i letos bu-
deme tuto službu nabízet zdarma,“ 
řekla zakladatelka spolku Petra 
Schimetzková.                                  (iga) 

O děti bude postaráno

Novinka letos doplní Perplex po-
etickou scénu. Její součástí bude 
juke box na básně, takzvaný poe-
ziomat. Zařízení vysoké 180 cen-
timetrů bude deklamovat básně dle 
výběru posluchačů.

„Poeziomat má v repertoáru zhru-
ba dvacet děl současných regionál-
ních autorů, kteří si je sami načetli. 
Jejich výběr měli na starosti drama-
turgové a básníci Jan Kunze a Dan 
Jedlička,“ prozradila Michaela 
Hečková, ředitelka spolku Piana na 
ulici, který poeziomaty instaluje na 
různá místa. Už je jich celkem čtr-
náct, z toho sedm po České republi-
ce a sedm dokonce v zahraničí. 

„Poeziomat se v Hlučíně zdrží 

déle. Po skončení festivalu se na 
měsíc přestěhuje k hlučínskému 
zámku, kam jsme si ho také objed-
nali,“ uvedla místostarostka Hlučí-
na Blanka Kotrlová.  

Číst ze současné poezie se bude 
na poetické scéně i na živo. Ze šes-
ti autorů, kteří budou listovat ve 
svých sbírkách, jsou už známá čtyři 
jména. Z Prahy přijedou zkušený 
autor a vítěz Ceny Jiřího Ortena 
Jan Těsnohlídek a vítězka loňského 
ročníku Drážďanské ceny lyriky Si-
mona Racková. Z regionální scény 
se představí třinecký Jan Delong 
a opavský Radek Glabazňa, který 
nepochybně představí svou zcela 
čerstvou sbírku.                              (iga) 

Perplex  scénu doplní poeziomat, 
který se pak zdrží v Hlučíně Vstupenky na festival lze zakoupit 

online z pohodlí domova v síti Tic-
ketstream, osobně pak v hlučínské 
Hospodě 56, v opavské prodejně 
Sluna a také v Informačním centru 
Hlučín na zámku. „Zájem návštěv-
níků je velký. Průběžné předpro-
deje překonávají loňský rekordní 
ročník,“ upozornil David Moravec. 
Cena dvoudenní permanentky je 
v předprodeji aktuálně za 590 ko-
run. Na místě lze dvoudenní vstu-
penku pořídit za 650 korun, páteční 
za 400 korun a samostatnou nedělní 
za 450 korun.                           (red) 

V předprodeji levnější

Desítky festivalových motýlů 
obsadí plot Fontány v Promenádní 
ulici na konci července.

Malovali je žáci základních škol 
dr. M. Tyrše, Hornické, Bobrovní-
ky, Darkovičky a školy z Rovnin, 
která se ujala organizace výstavy. 

„Obrázky jsme zalaminovali, aby 
odolaly povětrnostním vlivům, 
a instalovat je budeme už 26. čer-
vence. Objeví se mezi nimi i troj-
rozměrná díla,“ prozradila učitel-
ka výtvarné výchovy z pořádající 
školy Daniela Žídková.         (iga)

Plot obarví festivaloví motýli 

Muzika by se špatně poslouchala 
s prázdným žaludkem. Aby byly zá-
žitky z letošního hudebního setkání 
na štěrkovně skutečně komplexní, 
připravili pořadatelé poprvé také 
mini food festival Mňam štěrkovna. 

„Zveme prodejce s opravdovými 
specialitami,“ prozradil Matěj Ostá-
rek z pořádající firmy New Wind 
Production. V sortimentu by se tak 
mohli objevit třeba pražení brouci 
nebo speciality argentinské kuchy-
ně.                                             (iga)

Budou i pražení brouci

Motýl už má od loňska i svou trojrozměrnou podobu.         Foto: ivana gračková 
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Hlavní stage Stage II.                                                                                  PÁTEK

od do interpret od do interpret

15:30 16:30 OFF

17:00 18:00 Limetal

18:00 19:00 pavel callta

19:00 20:00 Vojtěch Dyk & B-Side Band

20:00 21:00 kapitán DeMO

21:00 22:30 Balkan battle live

22:30 23:30 Majk Spirit

23:30 0:30 Mandrage

0:30 1:30 Dj Lowa

1:30 4:00 Djs

Hlavní stage Stage II.                                                                              SOBOTA

12:00 12:30 Supersonic

13:00 14:00 Mňaga a žďorp

14:00 14:30 Retro Blues

14:30 15:30 Mirai

15:30 16:00 element

16:00 17:00 tiNg!

17:00 17:30 Memoary

17:30 18:30 aneta Langerová

18:30 19:30 Luboš pospíšil a 5p

19:30 20:30 BOHeMia

20:30 21:00 Surrender Brainchild

21:00 22:00 polemic

22:00 23:00 Voxel

23:00 0:00 tata Bojs

0:30 1:30 N.O.H.a.

1:30 4:00 Matamar

Tanec pomůže
hlučínským dětem

Návštěvníci festivalu mohou ne-
jen poslouchat dobrou muziku a ba-
vit se, ale také pomáhat. Stačí to 
pořádně rozparádit v kotli pod pó-
diem. Vytančit mohou prostředky 
na speciální přístroj pro děti z Dět-
ské rehabilitace Hlučín. 

„Pokud si návštěvníci Štěrkovny 
nebo i další obyvatelé Hlučína za-
pnou před nebo v době festivalu při 
chůzi, jízdě na kole nebo jakémko-
liv jiném pohybu ve svém mobilním 
telefonu aplikaci EPP – Pomáhej 
pohybem, pomohou tím hlučínské 
Dětské rehabilitaci vydělat 50 tisíc 
korun na speciální audiometr pro 
sluchovou stimulaci. Vysportova-
né body převede Nadace ČEZ na fi-
nance a ty pošle do Hlučína na za-
koupení přístroje,“ vysvětlil mluvčí 
skupiny ČEZ Vladislav Sobol. 

„Zcela ojedinělá terapie umožňu-
je rehabilitaci pomocí individuálně 
nastavených zvukových frekvencí,“ 
prozradila ředitelka Dětské rehabi-
litace Hlučín Radmila Löwová. 

Jde o další moderní rehabilitač-
ní metodu prosazující se ve světě, 
kterou zařízení zavádí pro své ma-
lé klienty.               Ivana Gračková 

 

čeSké uSkupeNí VYZVe 
cikáNSkOu kapeLu 
V pekeLNéM teMpu. 

Po úspěchu souboje dvou kapel 
v balkánských rytmech, který měl 
loni na festivalu svou premiéru, bu-
de letošní Balkan Battle Live ještě 
dramatičtější. „Letos budou kapely 
usilovat o přízeň posluchačů ještě 
svižněji než loni. Po svém úvodním 
představení, na které bude mít kaž-
dá kapela patnáct minut, budou půl 
hodiny bojovat písničku po písnič-
ce, závěr si dají společně,“ prozradil 
producent projektu Michael Tardík. 
Loni souboj rumunské dechovky 
Fanfara Transilvania a party praž-
ských punkových klaunů Circus 
Problem vyhrála u diváků česká 
kapela. Ta bude obhajovat své ví-
tězství po své transformaci pod no-
vým názvem Circus Brothers proti 
uskupení Fanfare Ciocarlia, což je 
jedna z nejlepších kapel svého dru-
hu na světě. 

„Energie a vynalézavost zajistila 
kapele fanoušky po celém svět. Ka-
ždý koncert bere kapela nejen jako 

Zahraje i nejrychlejší kapela světa

výzvu, jak roztančit a pobavit pub-
likum, ale také jako cestu, jak za-
chovat skutečnou identitu a fee-
ling cikánské muziky, který členům 
Fanfare Ciocarlia předali jejich ot-
cové a dědové,“ nešetřil chválou 
Michal Tardík. 

O muzikantech Fanfare Ciocarlia 
se traduje, pocházejí ze skryté ves-
nice Zece Prajini, která se nachází 
v severovýchodním Rumunsku. Po 
dobu komunismu se v ní udržela 
tradice svatebních, pohřebních a ar-

mádních kapel, zatímco ve zbyt-
ku Rumunska tato stará osmanská 
tradice vymizela. Podle legendy se 
vesnice skrývá v mlžném údolí, kde 
žije na osmdesát rodin cikánských 
farmářů tradičním venkovským 
způsobem. Fanfare Ciocarlia po-
stupně dobývá Evropu a svět od ro-
ku 1997. Nejrychlejší kapela světa 
se v Hlučíně představí svou šílenou 
svižností, skvělou technikou, per-
fektně frázovanými rytmy a sladko-
kyselými dechy.    Ivana Gračková

Rumunská dechovka vychází z tradice osmanských kapel.                  Foto: archiv

Poslech hudby na festivalu bude 
letos opět možné obohatit o adrena-
linovou vyjížďku po vodní hladině. 
Mimořádně budou k dispozici k vý-
letům po Hlučínském jezeře ve vy-
týčené trase vodní skútry, nafuko-
vací banány a kola nebo tahadla či 
sedačky.

 Startovat se bude od penzio-
nu Rhodos po oba festivalové dny 
vždy až do soumraku. Neobvyklý 
zážitek bude návštěvníkům nabízet 
společnost Vodní adrenalin z Hlučí-
na – Bobrovníků. 

Skútr si mohou zájemci prona-
jmout v cenách od 700 korun za 10 
minut jízdy po 2700 korun za hodi-
nu. Při jízdě s řidičem přijde 10 mi-
nut na 400 a 15 minut na 600 korun. 
Za skútr je možné připojit například 
nafukovací banán určený až pro 6 
osob, nebo nafukovací kruhy.

„Zájem bývá o jízdu na několi-
ka kruzích. Když se různě srážejí 
a proplétají, bývá to celkem legra-
ce,“ prozradil Jakub Balcar z firmy 
Vodní adrenalin. Skútry budou par-
kovat u penzionu Rhodos a jezdit 
budou každý festivalový den až do 
soumraku.                                       (iga)

Adrenalin na vodě 
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V čeSké RepuBLice 
NeFiguRuje MNOHO 
MěSt, kteRé BY Se MOHLY 
pOcHLuBit přítOMNOStí 
aRMáDY a FuNkčNíMi 
kaSáRNaMi. 

Je malým zázrakem, že se Hlučín 
k tomuto okruhu „vyvolených“ stá-
le řadí. A aby nebylo málo, tak ve 
svých zdech hostí i unikátní útvar 
hasičského záchranného sboru. 

Výstavba kasáren v Hlučíně se 
datuje do doby, kdy Českosloven-
sko provádělo rozsáhlé opevňovací 
práce proti sousednímu Německu, 
které představovalo pro mladý stát 
vojenskou hrozbu. Protože vznika-
jící opevnění mělo být v době míru 
obsazeno jen polovinou osádky, 
bylo třeba pro plánovaný pevnost-
ní útvar vybudovat také kasárny, 
kde by byl ubytován zbytek muž-
stva. Že se zraky projektantů upřely 
k Hlučínu, bylo poměrně nasnadě. 
Město má ideální polohu, napoje-
ní na železnici a od linie pevností 
je vzdáleno necelých 5 kilometrů. 
A protože bylo i sídlem politické-
ho okresu, mělo ideální předpoklad 
pro umístění velitelství chystaného 
hraničářského pluku. Ten nakonec 
v srpnu 1937 v Hlučíně vznikl. Do-
stal označení Hraničářský pluk 4 
a měl na starost obranu území od 
Jamnice až po Bohumín. Vzhle-

Hlučínská kasárna oslaví 80 let existence

dem k takto široké spádové oblasti 
musela být zřízena řada pobočných 
posádek v dalších městech a vesni-
cích. 

Místo pro kasárny v Hlučně bylo 
vybráno při výjezdu na Opavu, na 
parcele dr. Alfonse Rothslichlda, 
v sousedství jeho hospodářského 
dvora. Práce byly zahájeny 14. září 
1936 a plocha areálu měla přesáh-
nout 4 hektary. Neuplynul ani rok 
od zahájení stavební činnosti a do 
kasáren se mohli nastěhovat jejich 
noví obyvatelé. Umístění zde na-
šlo velitelství hraničářského pluku, 
II. prapor, pomocná rota, rota vel-
kých kulometů proti letadlům, jak 
dobové pojmenování označovalo 
protiletadlovou obranu, a poddů-
stojnická škola. Kasárna deklarova-
la kapacitu pro 610 mužů, nicméně 
při takové koncentraci jednotek 
musela pojmout větší počet vojáků. 

Celý pluk měl tou dobou dohro-
mady 1887 osob, z toho 987 bylo 
ubytováno v Hlučíně. Část mužstva 
se sice přesunula do pevností, avšak 
početní stav pluku nadále rostl. 
V květnu 1938 již sloužilo u pluku 
3616 osob a po vyhlášení mobiliza-
ce v září dokonce 5 502 vojáků.

Svou architekturou se hlučínská 
kasárna řadí k typické produkci 
vojenského stavitelství meziváleč-
ného Československa. Jejich hlavní 
prvek tvoří standardizované patro-
vé budovy s valbovými střechami 
bez výraznějších dekorativních 
prvků. Vše se podřídilo účelnos-
ti a rychlosti výstavby, aby mohly 
být zprovozněny co nejdříve. Okolo 
prostorného nádvoří se tak nachází 
budova štábu, kotelna, jídelna a 6 
ubytovacích objektů pro jednotlivé 
roty, které jsou spojovacími krčky 
řazeny do dvojic. 

takto vypadala kasárna kdysi.                                      Foto: archiv Muzea Hlučínska

Komplex budov hlučínských ka-
sáren dnes vytváří zázemí pro Zá-
chranný útvar i sídlo Vojenského 
veterinárního ústavu. 

Záchranný útvar Hasičského zá-
chranného sboru ČR vznikl k 1. 
lednu 2009 a byl předurčen k řešení 
živelních pohrom. Jednotky útvaru 
zasahují u mimořádných událostí 
velkého rozsahu, živelných pohrom, 
přírodních kalamit, rozsáhlých po-
žárů a dalších katastrof, které vy-
žadují použití speciální techniky, 
jíž hlučínský útvar disponuje. Tím 
se liší od klasických ,mokrých‘ ha-
sičů, kteří vyjíždějí k požárům do 
dvou minut. Dvě stěžejní roty jsou 
umístěny v Hlučíně, další rota je ve 
Zbirohu. V roce 2016 vznikla ještě 
další rota v Jihlavě. 

Útvar má širší pole působnosti, 
např. vlastní humanitární základnu 
až pro 150 lidí, která se využívá 
například při povodních. Výstavba 
takového zázemí trvá několik hodin 
a pravidelně se nacvičuje. 

Současná podoba hlučínských kasáren.                                          Foto: Zora tylečková

Vznik kasáren a přítomnost armá-
dy v Hlučíně přinášela také kulturní 
a ekonomický dopad. Několik sto-
vek dislokovaných vojáků stejně 
jako ubytovaní důstojníci využívali 
služeb městské infrastruktury. Také 
místní hospodská a stravovací zaří-
zení se z přítomnosti posádky moh-
la radovat, neboť tvořila oblíbený 
cíl vycházek. Součástí městské 
společnosti byl vojenský element 
a strukturu města obohatil o areál, 
který dodnes tvoří jeho západní do-
minantu.

I ve 21. století zůstal Hlučín po-
sádkovým městem. Jeden blok 
zdejších kasáren stále obývá Vo-
jenský veterinární ústav, který je 
ústředním armádním pracovištěm 
veterinární medicíny. Zbytek areálu 
má k dispozici hasičský záchranný 
sbor. Při reorganizaci armády byl 
v roce 2009 záchranný prapor pře-
veden do podřízenosti ministerstva 
vnitra a vznikl tak Záchranný útvar 
Hasičského záchranného sboru ČR. 
Jedná se o unikátní jednotku, která 
je určena zejména k zásahům při 
živeních katastrofách. Kromě toho 
funguje i jako výcvikové centrum 
pro hasiče z celé republiky, což mi-
moděk podporuje propagaci našeho 
města, které v rámci plnění služeb-
ních povinností ročně navštíví ně-
kolik stovek hasičů.    Jiří Neminář

Muzeum Hlučínska

Kasárna dnes slouží nejen armádě, ale také hasičům

Záchranný útvar Hlučín nevyjíždí 
jen k zásahům v blízkém okolí, ale 
pomáhá po celé republice. Dokonce 
operuje i v zahraničí, například loni 
v německých Drážďanech pomá-
hal vyprošťovat uvíznuté nákladní 
lodě. Za tuto pomoc získal letos 
v dubnu ocenění ,Zlatý záchranář-
ský kříž‘ za nejkurióznější záchra-
nářský čin. Účastnil se také expert-
ní mise do Bosny a Hercegoviny, 
kde dva potápěči pomáhali Policii 
ČR při odminování řek Sávy a Uny.

Pracovníci Záchranného útvaru 
vyjíždějí k zásahům průměrně ka-
ždý třetí den. Zhruba dvě třetiny 
výjezdů jsou kvůli požárům, další 
početnou skupinou jsou zásahy při 
živelních pohromách. Okrajovou 
činností je vyprošťování osob při 
autonehodách. Organizuje i řadu 
vzdělávacích kurzů, od obsluhy 
zemních a stavebních strojů po 
manipulaci se zvířaty při mimořád-
ných událostech.

Útvar pořádá i akce určené pro ši-

rokou veřejnost. Na hlučínské štěr-
kovně si 1. června mohli zájemci 
prohlédnout v rámci Dne se složka-
mi IZS požární tank nebo řetězové 
pily. 

„Školáci měli velký zájem o pro-
jížďky po hladině vodní nádrže na 
hasičských lodích. Potěšila nás vy-
soká návštěvnost a už se těšíme na 
další ročník,“ poznamenal kapitán 
Marek Pjaták.

Složkou integrovaného systému je 
i hlučínské kynologické družstvo, 
které má momentálně k dispozici 
tři psy. Zvířata jsou cvičená na vy-
hledávání osob v sutinách a splňují 
podmínky i pro mezinárodní zá-
chranné operace.

Součástí areálu kasáren je také Vo-
jenský veterinární ústav, který zde 
má své sídlo. Kromě hospitalizace 
služebních psů a provádění speci-
alizovaných zákroků u nich nabízí 
i komplexní laboratorní vyšetření 
potravin nebo diagnostiku vybra-
ných nákaz.            Zora Tylečková
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užijí Si NejeNOM SpORtu, 
aLe i MuZikY Na BřeHu 
jeZeRa. FLORBaLOVý tuRNaj 
Se BuDe čaSOVě kRýt  
S FeStiVaLeM.

Osmý ročník florbalového turnaje 
se uskuteční ve sportovním areálu 
na březích jezera 28. a 29. červen-
ce. Zúčastní se ho 64 týmů v muž-
ské a dvanáct v ženské kategorii. 
Bude to již potřetí za sebou, co se 
turnaj koná v Hlučíně, zdá se tedy, 
že ze svého původního působiště 
přesídlil na štěrkovnu už defini-
tivně. Většina týmů už ví, do čeho 
jde, ale každý rok se objeví i nějací 
nováčci. Jedná se o různá seskupení 
z celé České republiky, ale přijíždí 
i družstva ze Slovenska a vzdále-
nějších zemí jako například Ang-
lie. Většina hráčů hraje některou 
z florbalových lig napříč úrovněmi,  
1. ligou počínaje a tou nejnižší 
konče. Není ale výjimkou, že jsou 
na turnaji i florbaloví nadšenci, 
naprostí amatéři. Jedinou podmín-
kou je, že hráči i hráčky musí mít 
nejméně 17 let. Své tituly z loň-

Florbalisté se opět sejdou v Hlučíně

ska a předloňska přijede obhajovat 
mužstvo Jackpot B, chybět nebudou 
loňské Citrus Ladies Team. Turnaj 
odstartuje v pátek, kdy budou jako 
obvykle hrát skupiny, ve kterých se 
utká každý s každým. Do play off 
postoupí týmy z prvních dvou míst. 
Samotné finále se pak uskuteční 
v sobotu.

„Duely nejatraktivnější pro diváky 

se nejspíše odehrají v sobotu odpo-
ledne, kdy se bude bojovat o medai-
lové pozice“ prozradila Petra Pole-
sová z organizačního výboru. A po 
náročných výkonech většina flor-
balistů využije neobvyklého spo-
jení sportu a hudby jen se přesune 
o kousek vedle poslouchat kapely 
na festivalu Štěrkovna Open Music.                  

Ivana Gračková

Jednu z největších soutěží mažo-
retek v České republice hostil v ne-
děli 4. června Hlučín. Organizací 
Silesia Grand Prix, která je nomi-
nační soutěží pro mistrovství Evro-
py a světa v mažoretkovém sportu, 
byl pověřen domácí tým MK Balle-
risimo ve spolupráci se Základní 
školou dr. Miroslava Tyrše.

Prestižní akce se konala pod zášti-
tou místostarostky Hlučína Blanky 
Kotrlové. Pořádající klub odvedl 
výbornou práci a navíc bodoval i ve 
všech soutěžích. 

V dopoledním soutěžním bloku se 
předvedly little kadetky do osmi let. 
„Pro malé mažoretky to byla úplně 
poslední národní soutěž v celé se-
zóně. Dále už je čekají jen tréninky 
na sezónu novou. Udělaly nám vel-
kou radost, protože jejich zásluhou 
zůstaly doma všechny zlaté medai-
le pro tuto kategorii,“ řekla trenérka 
Karin Wronová. Dívky zvítězily ve 
velkých formací, další první místa 
vybojovaly sólistky Laura Léblová 
a Melanie Kalinová. Třešničkou na 
dortu byla zlatá pro malou forma-
ci, která se nejvíce líbila už o týden 
dříve i na mistrovství České repub-
liky. 

V kategorii kadetek ve věku od 
osmi do jedenácti let byl boj o me-

Mažoretkové týmy Ballerisimo i Paprsky uvítají posily

daile mimořádně vyrovnaný. Dívky 
z Hlučína ale obhájily své vítězství 
z finále Mistrovství ČR mažoretek 
v Opavě, které se konalo před mě-
sícem a postoupily tak až na srpno-
vé mistrovství světa. Malá formace 
hlučínských kadetek získala třetí 
místo. 

V odpoledním bloku závodily 
juniorky, tedy děvčata ve věku od 
dvanácti do čtrnácti let a také se-
niorky, dívky od patnácti let. Sou-
těžily s hůlkou a také s třásněmi. 
Nejatraktivnější diváckou disciplí-
nou bylo pochodové defilé na tra-
se 100 metrů se třemi zatáčkami. 
I v této náročné disciplíně zvítězil 
MK Ballerisimo, juniorky si záro-
veň zajistily postup na mistrovství 
světa. Stříbro jim porota udělila 

za pódiovou sestavu Královna říše 
stínů, se kterou také postupují na 
letošní mistrovství světa do Prahy. 
Poslední juniorský postup na světo-
vý šampionát pro Ballerisimo zajis-
tila nejvyšší příčka pro choreografii 
sedmi juniorek s náčiním mix, se 
třemi hůlkami a čtyřmi třásněmi. 
A zlatou vybojovaly také nedávné 
juniorské vítězky mistrovství ČR 
v malé formaci. 

Loňská mistryně České republiky, 
domácí Gabriela Křížová přidala do 
sbírky medailí pro MK Ballerisimo 
stříbro v seniorské kategorii a další 
postup na mistrovství světa.

I když MK Ballerisomo funguje 
teprve druhým rokem, sbírá úspě-
chy všude, kam přijede. Letos má 
na svém kontě padesát zlatých, 16 

stříbrných a 21 bronzových medai-
lí. Kromě ocenění za reprezentaci 
města Hlučína děvčata získala také 
dvě ceny VIP poroty, patnáct postu-
pů na mistrovství Evropy a devět 
postupů na mistrovství světa. Už po 
dvou letech se tak zařadily mezi eli-
tu mažoretkového sportu. 

„Uvítáme další posily. Zájemkyně 
o tento krásný sport, které se k nám 
budou chtít přidat, mohou přijít ka-
ždý pátek v 16.30 do tělocvičny na 
Základní školy dr. M. Tyrše v Hlu-
číně nebo nám  napsat na mail ma-
zoretky-ballerisimo@seznam.cz,“ 
doplnila Karin Wronová. Další in-
formace jsou k dispozici na webo-
vých stránkách www.ballerisimo.
webnode.cz. 

Posily uvítá i další mažoretkový 
tým Paprsky, který trénuje na Zá-
kladní škole Rovniny. Přijímá dív-
ky ve věku od čtyř do patnácti let. 
Zájemkyně se mohou přijít podívat 
na některý z tréninků, které se kona-
jí vždy v pátek od 15.30 do 18.30.  
I Paprský sbírají body na soutěžích. 
Naposledy děvčata přivezla tituly 
II. vicemistr Evropy v kategorii mix 
junior a II. vicemistr Evropy v duo 
senior z červnového Mistrovství 
Evropy v chorvatské Crikvenici.  

Ivana Gračková

Domácí tým Ballerisima sklízel na hlučínských závodech vavříny.
Foto: Zuzana kalinová

Na turnaj přijíždějí na Hlučínské jezero sportovci z celé republiky.
Foto: jakub čubík  

Posádky Automotoklubu Hlu-
čín dobře reprezentovaly svůj tým 
i město na pátém a šestém kole 
Středoevropského poháru v auto-
mobilových orientačních soutěžích 
9. a 10. června v polských Mys-
lowicích. „Po svém výkonu v noční 
části manželé Klasovi vystoupili 
na pomyslnou bednu za třetí místo, 
manželé Drobíkovi skončili na pěk-
ném šestém místě. V denní části si 
manželé Drobíkovi udrželi standard 
šestého místa, manželé Klasovi byli 
devátí,“ řekl předseda automotoklu-
bu Pavel Zbytovský.                 (red)

V Polsku bodovali

Nový trenér a také sportovní ma-
nažer nastupuje do FC Hlučín mís-
to Romana Holiše, který odešel do 
Baníku Ostrava. Jaroslav Daniš při-
chází z MSK Vítkovice.

„Chci navázat na práci předchůd-
ce. Mým cílem je prohloubit spolu-
práci se školu dr. M. Tyrše, kde by 
se měli trenéři účastnit hodin těles-
né výchovy, předpokládáme přidání 
ranních tréninků před výukou,“ in-
formoval Jaroslav Daniš.         (iga)

Nový šéf FC Hlučín 
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KAM V HLUČÍNĚ V LÉTĚn
volný čas

Červenec

do 17.9. Výstava Fantastické lego - Hlučínské muzeum

1. 7. 14:00 SupeR DeN  – Hlučínské jezero 

4. 7. 21:30 Letní kino Rovniny (louka u ZŚ) – tajný život mazlíčků

9 . 7. 14:00 Festival kultury a hlučínských řemesel – Hlučínské náměstí 

14. 7. 21:30 Letní kino Darkovičky – Bezva ženská na krku

14. -16. 7.  15:00 prajzská řezbářská show – Hlučínské jezero

14. - 16. 7.  15:00 pivní slavnosti – Hlučínské jezero

15. 7. 8:30 Volejbalový turnaj mužů „Hlučínská smeč“ - Stadion

21. 7. 21:30 Letní kino Malánky – kniha džunglí

22. 7. 21:30 Letní kino OkD – Dítě Bridget jones

28. - 29.7. štěrkovna open Music – Hlučínské jezero

28. – 29. 7. Florbalový turnaj – Hlučínské jezero

Srpen 

4. 8. 21:00 Letní kino Staré Rovniny (agiťák) – kráska a zvíře

4. 8. 18:00 Rathaus – /náhradní termín/ ul. u Bašty

5. 8. 10:00 iii. ročník guláš fest – Hlučínské jezero, u terasy

11. 8. 21:00 Letní kino Bobrovníky – Slavnosti sněženek

11. – 12. 8. Oslavy 640 let – Bobrovníky

12. 8. 12:00 Sun on Lake – Hlučínské jezero

18. 8. Summer Open air, u terasy

19. 8. Oslavy 640 let – Darkovičky

19. - 20. 8. 9:00 Výstava mečíků a jiřinek iRiS – červený kostel

25. 8. Letní kino hlučínské náměstí – Ostravak Ostravski

25. 8. HeLaX open air 2017

26. 8. 19:00 Night run – Hlučínské jezero 

Připravujeme na září

1. - 3. 9. Hlučínský krmáš/ Festival ohňostrojů – Hlučínské jezero

8. 9. taneční kurz pro mládež – kD Hlučín

16. 9. Farmářské trhy – Hlučínské náměstí 

26. 9. Divadelní úterky v kD Hlučín – Biostory 

Hlučínské běhy pokračují letos 
koncem prázdnin už tradičním noč-
ním během.

„Devítikilometrová crossová trasa 
třetího ročníku nočního běhu, kte-
rý se uskuteční v sobotu 26. srpna, 
povede dobroslavickým černočer-
ným lesem. Značená bude reflexní-
mi prvky,“ řekla pořadatelka Gab-
riela Svačinová, která akci pořádá 
ve spolupráci s městskou příspěv-

kovou organizací Sport a kultura 
Hlučín. 

Přihlášky se budou přijímat na 
místě, prezentace závodníků se ode-
hraje v čase od 19 hodin do 20.30. 
Startovné je 70 korun. Závodníci 
budou rozděleni do sedmi katego-
rií: junioři do 18, muži do 40, mu-
ži do 50, muži do 60 let, juniorky 
do 18, ženy do 40 a ženy nad 40 let. 

Účast v závodě je na vlastní ne-

bezpečí, běžci musí respektovat 
pravidla silničního provozu, spor-
tovci mladší patnácti let se mohou 
účastnit jen s písemným souhlasem 
rodičů. 

Závod odstartuje z areálu hlučín-
ské štěrkovny ve 21 hodin. Výsled-
ky se budou vyhlašovat po jeho 
ukončení. Na věcné ceny se mo-
hou těšit první tři v každé kategorii, 
všechny pak bude v cíli čekat ob-

čerstvení v podobě tradičního pár-
ku. Voda bude pro závodníky k dis-
pozici v neomezeném množství. 

„Náš noční závod je skutečně 
noční, neběží se osvětlenými uli-
cemi města. Čelovka je proto sou-
částí povinné výbavy,“ upozornila 
pořadatelka. Loni se nočního běhu 
účastnilo 81 sportovců, letos orga-
nizátoři očekávají minimálně stov-
ku účastníků.                             (iga)

Noční hlučínský běh vede černočerným lesem

Většina školních hřišť v Hlučí-
ně je otevřena pro veřejnost i v do-
bě prázdnin. Například víceúčelo-
vé hřiště ZŠ Hornická je otevřeno 
od dubna do října denně od 10 do 
20 hodin a od listopadu do března 
od 10 do 20 hodin. Ve dnech vy-
učování je školní hřiště vyhrazeno 
pro školu od 8 hodin do 15.30 a dět-
ské hřiště pro družinu od 12.30 do 
16 hodin. Tyršovka nabízí své hři-
ště veřejnosti od dubna do října ve 
dnech školního vyučování od 16 
do 20 hodin, v ostatních dnech od 
10 do 20 hodin. Konkrétní hodiny 
sportování je možné domluvit na te-
lefonním čísle 774813373. 

Volný je v provozní době vstup 
i na sportoviště rovninské ško-
ly. Objednávky na využívání jed-
notlivých kurtů na beachvolejbal, 
minikopanou, basketbal, nohej-
bal a volejbal přijímá správce hři-
ště v provozní době přímo na mís-
tě, nebo na čísle 731 002 733, 
přičemž tato služba je zpoplatně-
na částkou 80 korun. Zahrnuje re-
zervaci kurtu, zapůjčení sportovní-
ho vybavení, využití šaten a sprch. 
Organizované složky dětí a mláde-
že poplatek nehradí. Provozní do-
ba hřiště pro veřejnost je ve dnech 
vyučování od 16 do 20 hodin a mi-
mo dny vyučování od 10 do 20 ho-
din.                                           (iga)

Školní hřiště
nemají prázdniny

Speciální projekt Divadelní pod-
zim připravuje na podzim Kulturní 
dům Hlučín. 

Z Ostravy na něj přijede kultovní 
divadelní scéna Stará Aréna s Euri-
pidovým antickým dramatem Elek-
tra. 

Divadlo Malé hry potěší Hlučíňá-
ky komedií Biostory. Soubor je au-
torským divadlem tří hereček Da-
niely Zbytovské, Barbory Seidlové 
a Nikoly Zbytovské, které o sobě 

tvrdí, že jsou prvním třinoherním 
divadlem. 

Z Prahy přiveze divadlo ArtWay 
autorské monodrama vycházející ze 
života a díla malíře Alfonse Muchy 
s názvem Ženská epopej. 

Ochotnický divadelní spolek že 
Štítiny baví už svým názvem, ŠA-
MU totiž znamená štítinská akade-
mie múzických umění. Zábavu sli-
buje i název jejich inscenace A do 
pyžam. Od sousedů dorazí také 

skupina mladých amatérských her-
ců Mokrolazecká ochotnická čino-
hra, která ve své úpravě předvede 
hru Divadla Járy Cimrmana Dlou-
hý, široky a krátkozraký. 

Festival začne poslední úterý v zá-
ří a hrát se poté bude vždy v úterý 
co čtrnáct dní. 

„„Věříme, že milovníci malých di-
vadelních forem novinku ocení, bu-
de to opět něco jiného, než na co 
jsme v Hlučíně zvyklí. Pro zájem-

ce jsme navíc připravili zajímavou 
nabídku Po celé léto až do uvede-
ní prvního představení budou mít 
možnost rezervovat si zavýhodně-
nou cenu nově přes Ticketstream 
rezervovat si balíček vstupenek na 
celou přehlídku. Po prvním předsta-
vení bude možné kupovat lístky už 
pouze za plnou cenu na jednotlivá 
divadla,“ řekla vedoucí Kulturního 
domu Hlučín Veronika Antončíko-
vá.                                             (iga) 

Vstupenky na divadelní podzim je možné koupit výhodněji



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

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. srpna 2017

hlučínskénoviny     www.hlucinskenoviny.cz

ročník 22 | číslo 7 - 8  | červenec - srpen 2017 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Na řezbářské show bude k 
ochutnání padesát druhů piv. Hrát 
k tomu bude řada kapel včetně 
Rock n´roll band Marcela Wood-
mana.               Čtěte na straně 11  

Letní kino bude putovat po Hlu-
číně.  Skončí 25. srpna na náměstí 
filmem Ostravak Ostravski, jehož 
inspirací byl svérázný blog utajené-
ho autora.          Čtěte na straně 10  

Výročí 640 let oslaví hned 
dvě městské části. Darkovičky 
připravují dožínkovou slavnost, 
Bobrovníky budou vydávat vlastní 
pohlednice.      Čtěte na straně 7  

Z LegeNDáRNí StaVeBNice 
Se Dá pOStaVit ZMeNšeNiNa 
SkutečNéHO DOMu i ROBOt. 

Marek Plaček, Martin Mikenda a 
František Janík z páté třídy Základní 
školy dr. M. Tyrše v Hlučíně strávili 
zajímavě jeden den třídního volna, 
které měli v červnu kvůli závodům. 
Vypravili se společně okouknout, 
co se děje v Muzeu Hlučínska. Tam 
se zrovna instalovala výstava Fan-
tastické Lego. A protože jim Lego 
přišlo opravdu fantastické, nabídli 
autorce výstavy, že jí pomohou s 
přípravou. „Bylo to super. Bavilo 
nás to. Určitě sem pošleme kluky 
ze třídy,“ komentoval netradiční 
dopoledne Marek Plaček. Kluci od-
vedli nejspíše dobrou práci, protože 
výstava slaví velké úspěchy u dětí i 
dospělých. Zvát děti do světa fan-
tazie teď bude po celé prázdniny. 
„Obdivovat je možné svět pohádek, 
fantasy i sci-fi, stejně jako nejrůz-
nější technické zajímavosti posta-
vené z legendární stavebnice Lego. 
Hlučínský zámek se stal domovem 
Šípkové Růženky, Harryho Pottera, 
Sněhurky, armády Droidů, mistra 
Jody nebo Batmana. Vedle posta-
viček jsou na výstavě také scény z 
bitvy za sedmileté války, z obléhání 

Muzeum Hlučínska zve do světa Lego fantazie

hradu a také celá řada technických 
modelů od aut, vláčků, letadel až 
po stavební techniku,“ prozradil 
pracovník Muzea Hlučínska Jiří 
Neminář. Mezi exponáty jsou i 
zmenšeniny reálných budov, třeba 
hlučínská radnice a Červený kos-
tel, nádraží ve Velkých Hošticích a 
kostel v Kobeřicích. Největší a zá-
roveň nejunikátnější model ovšem 

představuje areál Kobeřické školy. 
„Podobnou zmenšeninu patrně 

nemají nikde v celé České repub-
lice. Vlastní školu postavilo 25 
kobeřických žáků během prázdnin 
a spotřebovali na ni asi 50 tisíc 
kostek,“ podotkla Hana Pustková, 
autorka výstavy. Na výstavě, kte-
rou muzeum pořádá ve spolupráci 
s kobeřickou školou, se prezentuje 

více než 300 modelů, které posta-
vili Lego-nadšenci z Hlučínska a z 
Ostravy. Její součástí je také dětský 
koutek, v němž si mohou nejmenší 
návštěvníci poskládat ze stavebnice 
vlastní modely. Výstava bude ote-
vřena denně od 8.30 do 12 a od 13 
do 17 hodin. Potrvá do 17. září. 

Ivana Gračková

tři kluci z tyršovky strávili dopoledne třídního volna výpomocí v muzeu.                                                     Foto: ivana gračková

Německá televizní stanice ARD 
natáčela 8. června v Muzeu Hlu-
čínska pasáž do reportáže o čes-
ko-německých vztazích. Vysílat 
se bude v srpnu.

„Naše muzeum si vybrala jako 
pozitivní příklad budování vzá-
jemné spolupráce,“ uvedl ředitel 
muzea Metoděj Chrástecký. Mu-
zeum Hlučínska láká nejen za-
hraniční televize, ale i zahraniční 
návštěvníky, jejichž počet roste. 
Jen za první pololetí tohoto roku 

Muzeum láká zahraniční návštěvníky i skrze německou televizi

muzeum navštívilo šedesát Něm-
ců, dva Angličané, deset Poláků a 

z toho jedna profesorka germanis-
tiky, sedm Švýcarů, dva Američané 

z Nebrasky a dva Francouzi, re-
spektive Alsasané. „Všichni hos-
té se podivují, že takové nevelké 
město jako Hlučín má tak skvělé 
muzeum, které dokáže komuniko-
vat jejich jazykem,“ dodal ředitel 
Chrástecký. Muzeum v červnu 
spustilo nové stránky www.mu-
zeum-hlucinska.cz. Českou verzi 
hned doplnili verzí německou, 
aby uspokojili německé návštěv-
níky. Připravují ještě verzi pol-
skou a anglickou.                   (iga)

MíStO kYtičkYn
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paDeSát Let V žiVOtě jeDiNce i MěSta (8. díl – rok 2011)n
Přivítali jsme:
Maxmilián Růžička *2016
Ester Novosadová *2017
Adam Korbáš *2017
Sebastian Riedl *2017
Sebastien Vlček * 2017
Martin Skyba *2017
Laura Musiolová *2017
Oliver Surý *2017
Patrik Zahradník *2017

Jubilanti:
Viléma Dudková *1917
Jindřich Prudil *1923
Františka Svačinová *1923
Vilém Tomas *1933
Gabriela Gajdová *1933
Růžena Postulková *1933
Anna Menšíková *1934
Anna Nováková *1936

občané

Celkem 22 nových občánků Hlu-
čína přivítal starosta Hlučína Pavel 
Paschek v polovině června v slav-
nostní atmosféře obřadní síně hlu-
čínské radnice.

„Tentokrát to bylo opravdu pade-
sát na padesát, tedy jedenáct chlap-
ců a stejný počet děvčat,“ řekla Sva-
tava Baránková z odboru rozvoje 
Městského úřadu Hlučín. 

Další vítání by se mělo konat 
pravděpodobně až na přelomu roku 
a bude se týkat dětí narozených ve 
druhé polovině roku 2016 a v roce 
2017. 

Přesný termín bude včas zveřejněn 

Na vítání občánků neměl nikdo přesilu

V roce 2011 má Hlučín 755 let. 
Dvaadvacátého února vyznamenal 
polský prezident Bronislav Kmo-
rowski čtyři hlučínské hasiče za 
poskytování pomoci při povodní 
v Polsku v květnu a červnu roku 
2010. V únoru se začala zateplo-
vat Základní škola Rovniny, kde se 
zároveň měnila okna. Škola získa-
la s teplými pastelovými barvami 
úplně nový vzhled. V červnu bylo 
zahájeno zateplování Základní ško-
ly Hornická. Osmého května byl 
vysvěcen obnovený kříž na Jasén-
kách, 10. července uplynulo 100 let 
od připojení Dlouhé Vsi k městu 
Hlučínu, 13. července slavily Ma-
lánky 190 let od první zmínky a 90 
let od založení osady. Bobrovnič-
tí zahrádkáři oslavili padesátiny. 
V závěru července se v Darkovič-
kách otvíralo nové víceúčelové hři-
ště. 

Uplynulo 100 let od zahájení stav-
by železniční tratě Kravaře ve Slez-
sku – Hlučín. Evangelický kostel 
na základě doporučení komise pro 
kulturu a školství změnil název na 
Červený kostel. Nemovitost č. p. 
1660 se stala kulturní památkou. 

V neděli 11. září se uskutečnila 
uliční slavnost v Dlouhoveské uli-
ci. Průvod vyšel v 15 hodin za krás-
ného slunečného počasí při teplotě 
28 oC od restaurace Stará celnice 
a prošel až ke staré škole. Akce 
měla u občanů nebývalý ohlas. 

Slavnost na krásně vyzdobené uli-
ci se organizátorům skutečně po-
vedla. Ukončena byla ve 20 hodin 
ohňostrojem na štěrkovně. Další 
dny se o ničem jiném nemluvilo. 
Nákladem 150 výtisků vyšla publi-
kace s názvem Dlouhá Ves historie 
a současnost autora Josefa Hlubka. 

Fontána, bývalý Ústav sociální 
péče, měla padesát let. Svým pů-
vodním sociálním účelům začala 
opětně sloužit od 4. října 1961

Šestnáctého listopadu se slavnost-
ně ukončila stavba rozšíření kana-
lizace na Rovninách a intenzifikace 
čistírny odpadních vod na Jasén-
kách, která začala v září roku 2010. 

Padesátileté výročí Kulturního 
domu Hlučín vyvrcholilo oslavou 
19. listopadu. Historii objektu za-
chycovala i výstava. 

V prosinci se otevíral nový pavi-
lon Mateřské školy Cihelní. Zvýšila 
se tak kapacita mateřinky o 40 míst.

Generace životem zkoušená byl 
název projektu, který realizovalo 
Muzeum Hlučínska v průběhu roku. 
Filmový archiv sestavilo z autentic-
kých výpovědí pamětníků z celého 
Hlučínska. Kondem roku ozdobil 
náměstí vánoční strom, věnovali ho 
manželé Nyčovi z Darkoviček. 

Anna Heczková
bývalá archivářka

Dlouhoveská uliční slavnost zůstala nadlouho v pamětích účastníků. 
Foto: archiv HN

v Hlučínských novinách i na webu 
města. Zájemci se mohou průběžně 

hlásit na odboru rozvoje u Terezy 
Šimánkové v kanceláři B 101. (iga)  

jedno mimčo krásnější než druhé.                                       Foto: Svatava Baránková

Zrušit automat na prodej jízdenek 
na točně na Rovninách chce Do-
pravní podnik Ostrava (DPO). Zá-
roveň má v plánu ukončit činnost 
výdejního místa měsíčních jízde-
nek na autobusovém nádraží v Hlu-
číně. Město Hlučín ale s tímto roz-
hodnutím nesouhlasí a svůj postoj 
sdělilo DPO dopisem.

„Chápeme, že dnes už se dá mnoho 
věcí vyřídit elektronicky, jízdenky 
je možné koupit přes mobilní apli-
kace. Ne všichni obyvatelé Hlučína 
ale mají přístup k moderním tech-
nologiím a přijdou tak o službu, na 
kterou byli zvyklí,“ uvedl starosta 
Pavel Paschek.                         (iga)

Hlučín nesouhlasí 
s rušením automatů

SOUKROMÁ INZERCEn
n Prodám byt 2+1, Hlučín, ul.  

J. Seiferta 5, přízemí 58 m2, cena  
1 350 000 Kč. Volný 10/2017.

n Koupím stavební pozemek nebo 
rodinný dům v Hlučíně. 724 777 
369.

n Hledám pozemek – zahradu k pro-
nájmu v Hlučíně. 732 453 507.



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod

So: 9:00 – 12:00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a kácení stromů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
keře na živý plot od 24kč/ks

Vše pro svatební dorty najdete na
WWW.SVETCUKRARU.CZ/SVATBA

a navíc se slevovým kódem 
HN0517 získáte slevu 100,- 
u všech objednávek nad 1000,- 
+ DOPRAVA ZDARMA

Neváhejte, sleva platí pouze do 31. 08. 2017






