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hlučínskénoviny

Tradiční krmáš se letos spojí  
s festivalem ohňostrojů.  
Návštěvníci si navíc smlsnou  
na soutěžních koláčích.

               Čtěte na straně 6

Do Hlučína přijede ve čtvrtek  
7. září prezident Zeman. S občany 
se setká po poledni na Mírovém 
náměstí.

          Čtěte na straně 5

Vodní kombajn za měsíc posekal 
43 tun travin. Nově je vybaven 
navigací, která zefektivňuje jeho 
provoz.

      Čtěte na straně 4

Immaculata klasicistního socha-
ře Johannese Jandy, rodáka z Dar-
koviček, se v létě po opravě vrá-
tila zpět na svůj podstavec vedle 
školy v Darkovičkách. Ve svém 
ateliéru ji restauroval sochař, re-
staurátor a renesanční osobnost 
Tomáš Skalík, který má oprávně-
ní k práci s díly z terakoty.

Sochu Neposkvrněná vysvětil 
16. srpna roku 1863 za přítom-
nosti jejího tvůrce a shromáždě-
ných davů hlučínský děkan Rich-
ter. Nyní už byla terakotová socha 
ve špatném stavu, proto ji město 
nechalo opravit.

Její autor Johannes Janda se na-
rodil v Darkovičkách v roce 1827, 
většinu života ale prožil v Němec-
ku, kde se uchytil v ateliéru slav-
ného berlínského sochaře Chris-
tiana Raucha. Od roku 1864 měl 
v Berlíně vlastní uměleckou díl-
nu. Svému rodnému Hlučínu vě-
noval také reliéf Růžencová slav-
nost, který vytvořil pro někdejší 
hlučínský farní kostel.

Tomáš Skalík poté opravoval ta-
ké podstavec. Zároveň zhotovil 
formu a model sochy pro případ, 
že by byla někdy v budoucnu zni-
čena.                                     (iga)

Jandova socha se dočkala opravy

Panna Maria už opět shlíží laskavým zrakem na Darkovičky.
Foto: Ivana Gračková

Malí klienti Dětské rehabilita-
ce Hlučín už mají k dispozici no-
vý audiometr, který pro ně vy-
tančili účastníci letošního XIII. 
ročníku hudebního festivalu Štěr-
kovna Open Music.

Za dva festivalové dny v závěru 
července nasbírali v aplikaci EPP 
– Pomáhej pohybem Nadace ČEZ 
celkem 50 tisíc korun. Své body, 
které lidé mohli získávat nejen tan-
cem, ale také během, chůzí či jíz-
dou na koni, poslalo dětem z Hlu-
čínska 1407 podporovatelů. 

„Jsme moc rádi, že na nás lidé my-
sleli a věnovali svou energii dobré 
věci. Audiometr už jsme si koupili 
a začínáme ho zkoušet, ale je nám 
jasné, že hlavně u dětí s poruchou 
autistického spektra půjde o del-
ší proces. Nějakou dobu bude tr-
vat, než si zvyknou na sluchátka. 
Naplno budeme audiometr použí-

vat od září a jsem si jistá, že při-
nese své výsledky,“ řekla ředitelka 
Dětské rehabilitace Hlučín Radmi-
la Löwová. Audiometr umožní začít 
s originální rehabilitační metodou, 
takzvaným sluchovým tréninkem 
Benaudira, který je v Česku zatím 
ojedinělý. 

„Je prokázáno, že hudba dokáže 
léčit a rozvíjet intelektuální schop-
nosti člověka; je to specifický ná-
stroj, pomocí kterého můžeme tré-
novat obě mozkové hemisféry. A to 
bez chemie,“ dodala Radmila Lö-
wová.

Dětem se pomocí audiomet-
ru změří práh sluchového vnímá-
ní, výsledky poté umožní sestave-
ní speciálního CD s instrumentální 
hudbou na míru konkrétního paci-
enta, která se mu pak pouští do slu-
chátek.

Pokračování na straně 9

JeDNáNí Se oPěT buDe 
VySílaT V PříMéM PřeNoSu.

Jak se vedení města daří vypořádat 
se s úkoly, které vyplynuly z břez-
nového veřejného fóra, budou mi-
mo jiné projednávat zastupitelé na 
svém jednání, které se uskuteční 
v Kulturním domě Hlučín ve čtvr-
tek 7. září od 16 hodin. Hovořit se 
proto bude o plánech na stavbu no-
vé víceúčelové haly, silničním ob-
chvatu Hlučína, dokončení rege-
nerace sídliště OKD, studii využití 
Hlučínského jezera po jeho sana-
ci, budování wellness, omezení py-
rotechnických produkcí, kontrole 

volného pobíhání psů, větší kapa-
citě bezplatného právního poraden-
ství, rozšíření možností třídění od-
padů na veřejných prostranstvích 
či zavedení jednosměrného provo-
zu v Komenského ulici.  Všechna 
tato témata jsou ještě v živé pamě-
ti účastníků letošního jarního ve-
řejného fóra. Ovšem zastupitelstvo 
tentokrát provětrá i TOP problémy 
z předchozích deseti let a posvítí si 
na to, jak se jednotliví garanti pro 
přípravu řešení zhostili svých po-
vinností. Ze zasedání zastupitelstva, 
jehož podrobný program zájemci 
najdou na webu města, se bude opět 
vysílat přímý přenos.               (iga)

Zastupitelé budou mluvit 
o TOP problémech
i příležitostech města 

Dětská rehabilitace rozšiřuje 
nabídku péče o postižené děti
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Léto budiž pochváleno
Tak máme za sebou 

další letní prázdni-
ny. V Hlučíně by-
ly opět slavnostní 
i hekticky pracovní. 
Dokončuje se rekon-

strukce ulice Pode zdí, odstartova-
ly stavby obou tělocvičen v Darko-
vičkách a Bobrovníkách, začalo se 
upravovat prostranství kolem kul-
turního domu, a hlavně jsou v pl-
ném proudu práce na výstavbě tolik 
očekávaného parkoviště na Rovni-
nách. Další stavby se budou zaha-
jovat v září, ať už jde o opravu ulice 
Rovniny nebo výstavbu komunikace 
pro pěší a cyklisty mezi Jasénkami 
a Bobrovníky. Opravují se chodní-
ky a cesty tam, kde je třeba. Zkrát-
ka snažíme se, aby naše město bylo 
čím dál hezčí. Bohužel bez částečné-
ho omezení pohybu to nejde. Prosím 
proto všechny občany o shovívavost 
a o to, aby dbali pokynů pracovníků 
jednotlivých staveb. 

O prázdninách jsme ale žili i zába-
vou. A že jí, zejména v areálu našeho 
Hlučínského jezera, bylo požehna-
ně. Až si někdy říkám: všeho s mírou. 
Aby se nevytratil smysl názvu spor-
tovně-rekreační areál. Tam, kde se 
jedni chtějí bavit, by druzí chtěli od-
počívat. Přináší to sebou určité roz-
pory a z toho plynoucí stížnosti. Moc 
se omlouvám všem, kteří se někdy ne-
vyspali. Budeme se pro příště snažit 
hudební produkce trochu korigovat. 

Zatímco loni jsme v létě slavili 760 
let od založení města, letos měly vý-
znamná výročí Bobrovníky a Dar-
kovičky. Obě městské části si při-
pomínaly 640 let od první písemné 
zmínky. Ať mi nyní darkovičtí promi-
nou, ale to, jak Pavel Cyrus se svými 
spolupracovníky přichystali výstavu 
v místním kulturním domě i následné 
oslavy v Bobrovníkách, daleko před-
čilo má očekávání. Moc jim všem ješ-
tě jednou děkuji stejně jako těm, kteří 
přispěli exponáty. Prohlížet si staré 
fotografie, uniformy, nábytek či do-
kumenty mnozí z nás vnímali jako 
vrchol oslav. Darkovičkám a jejich 
dožínkám zpočátku nepřálo počasí, 
průvod se konal za intenzivního deš-
tě. Ale následné zábavě na hřišti už 
přálo, a tak se setkání opět vydařilo. 
Velké díky posílám i Martině Kotzu-
rové a jejím spolupracovníkům. 

Věřím, že oslavy krmáše, spojené 
s festivalem ohňostrojů, které pro-
běhnou ve dnech vydání tohoto čísla, 
budou stejně hezké, a že se na nich 
opět všichni setkáme a budeme se 
skvěle bavit. Neboť jak pravila Coco 
Chanel: „Žijete jenom jednou. Tak 
by to měla být zábava.“

město

Logo města Hlučína mohou nyní 
na své propagační materiály využí-
vat i organizace a spolky, které po-
řádají různé akce s podporou měs-
ta, nebo Hlučín reprezentují za jeho 
hranicemi. Na webových stránkách 
města Hlučín je k dispozici manuál, 
který popisuje, v jakých úpravách 
lze logo použít. A zájemci tam na-
jdou také formulář žádosti; smlou-
vu o užití loga se zájemci uzaví-
rá odbor rozvoje Městského úřadu 

Hlučín. Logo města Hlučína vznik-
lo v roce 2016, tvůrcem jeho grafic-
ké části je grafik Andrzej Chlebik 
z ostravské reklamní agentury API. 

Město logo používá od začátku ro-
ku 2017. Je tvořeno ze tří částí: ob-
razové, textové a doplňkového slo-
ganu. Obrazová část je stylizovaný 
prvek, který vychází z půdorysu 
hlavního městského náměstí, do ně-
hož je vloženo písmeno H. Textová 
část obsahuje název města Hlučín. 

Logo může doplnit také slogan Na-
še město. Základní barevnost sestá-
vá ze zeleného přechodu v kombi-
naci s šedou. Pro jednobarevný tisk 
lze použít logo v černé a šedé barvě. 
Nově zveřejněný manuál jednotné-
ho vizuálního stylu popisuje barev-
né a výtvarné provedení loga včet-
ně předpisů, příkladů a doporučení, 
jak postupovat při jeho aplikaci na 
tiskoviny, reklamní předměty a po-
dobně.                                        (iga) 

Pro použití loga je už také manuál

Takto loni v agentuře aPI vznikala inspirace pro logo města Hlučína.       Foto: archiv andrzeje Chlebika

Čerstvě opravený historický po-
hřební kočár z roku 1937 byl jed-
nou z hlavních atrakcí srpnových 
dožínek v Darkovičkách. Nyní bu-
de čekat, zaparkovaný u darkovič-
ských soukromých podnikatelů, 
na speciální přístavbu, v níž bude 
v budoucnu vystaven. 

Černý vůz se zlatým zdobením 
renovoval od letošního dubna re-
staurátor Martin Polášek. Největ-
ší radost má z toho, jak se poved-
lo opravit anděla, který byl vážně 
poškozený zřejmě poté, co s ním 
kočí do něčeho narazil. „Jinak byl 
kočár v překvapivě dobrém stavu, 

lidé se o něj pečlivě starali,“ uve-
dl restaurátor. Na pohřební vůz se 
ve třicátých letech minulého století 
vyhlásila veřejná sbírka, kterou or-
ganizoval místní kapličkový výbor 
v Darkovičkách. Ten, byť už v ji-
ném složení, na budoucí osud ko-
čáru dohlíží stále. Členství v něm 
přecházelo z generace na genera-
ci. Jeho aktuálně nejstarší členkou, 
která pamatuje pořízení kočáru, je 
Lucie Matýsková. 

Kočár vyrobený kolářem Či-
choněm z Petřkovic zakoupil kap-
ličkový výbor v roce 1937 za 6400 
korun. 

Pohřební kočár bude čekat na svou
speciální přístavbu u kapličky 

„Než se pořídil pohřební kočár, 
vozili se zemřelí na poslední cestu 
na voze, kterým se jezdilo na pole. 
Vlastní pohřební vůz, to byla vel-
ká událost,“ vzpomíná Lucie Ma-
týsková.

Kočár, do něhož zapřahali koně 
místní sedláci, stával v přístřešku 
u hasičské zbrojnice. Naposledy 
vezl zesnulého zhruba před pěta-
dvaceti lety. Oficiálně vůz nikomu 
nepatřil, proto ho do svého majet-
ku zařadilo město. Díky tomu by-
lo možné uvolnit peníze z rozpoč-
tu na jeho opravu. Nyní ho spravuje 
Muzeum Hlučínska, uložen je pro-
zatímně v prostorách, které ochotně 
zapůjčili místní podnikatelé. V příš-
tím roce se pro něj zbuduje přístav-
ba u darkovičské kaple.

„Začali jsme s přípravami doku-
mentace a během zimy chceme zís-
kat potřebná povolení ke stavbě pří-
střešku. Příští rok se bude stavět,“ 
popsal farář Martin Šmíd. Přístavba 
bude prosklená, aby byl vůz vidět. 
„Bude tam i osvětlení, aby byl vidi-
telný také večer,“ doplnil. 

„O budoucnosti kočáru se vedly 
diskuze, ovšem lidé z Darkoviček 
si moc přáli mít ho ve své městské 
části, proto jsme se rozhodli respek-
tovat to. Také se těšíme, až bude pří-
stavba hotova a kočár se opět vrátí 
občanům Darkoviček,“ uvedla mís-
tostarostka Hlučína Blanka Kotrlo-
vá.                        Ivana Gračková

Vůz restauroval Martin Polášek. Pyšný je hlavně na to, že se mu podařilo opravit 
zničeného zlatého anděla, který je dominantou pohřebního kočáru.

Foto: Ivana Gračková
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n rozhodla, že zhotovitelem pře-
chodu pro chodce a chodníku 
v ulici Písečná bude společnost 
Berkastav z Bruntálu, která ve 
výběrovém řízení nabídla nejniž-
ší cenu 544 tisíc korun bez DPH.
n udělila souhlas ZŠ a MŠ v Darko-

vičkách s přijetím účelově váza-
ného finančního daru ve výši 57 
941 korun od obecně prospěšné 
společnosti Women for women 
v rámci charitativního projektu 
Obědy pro děti.
n schválila novou smlouvu o užívá-

ní Hasičské stanice Hlučín mezi 
městem Hlučín a Hasičským zá-
chranným sborem MSK. 
n rozhodla poskytnout Sboru dob-

rovolných hasičů Hlučín peněži-
tý dar ve výši 12 tisíc korun na 
financování výdajů spojených 
s účastí družstva starších žáků 
v soutěži O pohár starosty Okres-
ního sdružení hasičů MSK. 
n odsouhlasila uzavření kupní 

smlouvy mezi městem a společ-
ností Eko Deal EU z Českého Tě-
šína na prodej plastových víček, 
jejichž sběr ve prospěch sbírky na 
pomoc postiženým dětem organi-
zuje ZŠ dr. M. Tyrše. 
n vzala na vědomí zprávu o postu-

pu při obnově historické cestní 
sítě v Hlučíně a okolí a rozhod-
la zpracovat projektovou doku-
mentaci a připravit podklady po-
třebné k podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Životní 
prostředí. 
n schválila zapojení města Hlučína 

do projektu Dobrovolnictví ve 
veřejné správě a schválila pode-
psání Memoranda o spolupráci 
s Fondem dalšího vzdělávání.
n rozhodla, že projektovou doku-

mentaci pro wellness při Sportov-
ní hale Hlučín zhotoví společnost 
Stavební klinika z Václavovic, 
která nabídla nejnižší cenu 300 
tisíc korun bez DPH.
n rozhodla, že ulici Rovniny bude 

opravovat společnost Strabag 
z Prahy, která ve výběrovém ří-
zení nabídla nejnižší cenu 13,721 
milionu korun bez DPH. Na stav-
bu město již dříve získalo dotaci, 
která pokryje významnou část 
nákladů. 
n rozhodla, že zpomalovací se-

mafor do ulice Zahradní dodá 
a nainstaluje společnost Eltodo 
z Prahy, která ve výběrovém říze-
ní nabídla nejnižší cenu 425 tisíc 
korun. Bude se jednat už o pátý 
zpomalovací semafor v Hlučíně. 

RaDa MěSTa V léTěn

město

JoSeF Hlubek oPRaVuJe 
V HlučíNě JeDNu SakRálNí 
PaMáTku Za DRuHou. 

Mramorový kříž v Dlouhoveské 
ulici naproti restaurace Stará celni-
ce svítí novotou. O jeho zrestauro-
vání se zasloužil hlučínský nestor 
a patriot Josef Hlubek. Ještě mu zů-
staly nějaké finance, které dostal 
grantem od města, ale i od místních 
lidí a firem, na loňskou renovaci 
kalvárie u kostela sv. Markéty, pro-
to se rozhodl opravit v Hlučíně dal-
ší sakrální památku.   

„Jsem rodákem z Dlouhoveské. 
Ta byla dřív samostatnou Dlouhou 
Vsí a můj děda jejím posledním 
starostou, který ji v roce 1911 při-
pojil k Hlučínu. Mám tady kořeny. 
A když nám tu naši předkové něco 
zanechali, musíme se o to starat,“ 
vysvětlil Josef Hlubek. 

Kříž dříve stával na křižovatce 
dnešních ulic Zahradní a Ostrav-
ské. Když se koncem 60. let stavěl 
průtah městem, někdo jej přestě-
hoval. Odbornou část práce při je-
ho současné opravě odvedl opět re-
staurátor Tomáš Skalík, vybrousit 
kříž mu trvalo dva dny. Zato sháně-
ní dřevěné sošky, která by se hodila 
do výklenku kříže, zabralo Josefu 
Hlubkovi mnoho času. „Dřevěnou, 
ručně vyřezávanou madonu, která 
do výklenku pasuje svou velikos-
tí i tvarem, jsem nakonec objevil 
v Ratiboři v obchodě specializova-
ném na křesťanskou tematiku. Ne-
byla to levná záležitost, přišla na 
490 zlotých. Ale stálo to za to, je 
opravdu krásná. Podobnou jsem 
ještě neviděl,“ řekl Josef Hlubek. 
Čerstvě opravený kříž v neděli 30. 
července za účasti mnoha občanů 
vysvětil kaplan Jan Gajdušek. 

„Chtěl bych poděkovat všem ob-
čanům, kteří se akce zúčastnili. 
Zvláště děkuji Dagmaře Kociano-
vé za skvělé koláčky, které si pak 
mohli všichni dát jako občerstvení, 
a Pavlovi Kubinovi, že k nim po-
skytl kávu i s obsluhou. I díky nim 
byl akt posvěcení skutečně slav-
nostní,“ poznamenal Josef Hlubek. 

Kříž oficiálně nikomu nepatřil. 
Proto ho nyní město zařadilo do 
svého majetku, aby o něj v budouc-
nu mohlo dále pečovat. 

Zásluhou Josef Hlubka jsou ale 
v Hlučíně opraveny i další kříže. 
Jako první byl na řadě dřevěný kříž 
před bývalou školou v Dlouhoves-
ké ulici. „Kříž byl posvěcen roku 

1839 a děti se u něj vždy před vy-
učováním modlily, jak stojí v kroni-
ce. Kříž už byl v tak špatném stavu, 
že jsem jej musel nahradit. Pořídil 
jsem modřínové dřevo ze svého le-
sa a s kolegy jsme jej vyrobili a da-
li na něj původního Krista,“ vylí-
čil Josef Hlubek. Nyní se obává, že 
nakonec bude muset stejně pořídit 
i nového Krista, protože původní 
soška už sotva drží pohromadě.

Náročná byla oprava kalvárie 
u kostela sv. Markéty. „Vím o ní 
všechno, dva roky jsem po tom pát-
ral. Před opravou byla kalvárie z ro-
ku 1919 před zhroucením,“ vzpo-
mněl Josef Hlubek. 

„Oprava kříže v Dlouhoveské uli-
ci byla z mého pohledu poměrně 
snadná a velmi vděčná práce,“ uve-
dl restaurátor Tomáš Skalík: „kříž 
nebylo třeba demontovat, to nám 
renovaci výrazně usnadnilo. Po-
tom, co jsme ho vyčistili, obnovili 
jsme jeho nápisy. S křížem u kos-

tela svaté Markéty, který má mi-
mochodem velmi zajímavou histo-
rii, to bylo daleko složitější. Kříž je 
vyroben z umělého kamene a sesta-
ven z více dílů. Jeho renovace za-
brala dva roky.“ 

Aby Josef Hlubek zjistil, jak zněl 
česko-německý nápis na kříži, který 
nejprve během II. světové války vy-
brousili Němci a později komunis-
té, musel odvést téměř detektivní 
práci. Nakonec mu pomohli ostra-
vští kriminalisté. Společně odhali-
li, že šlo o poslední slova Kristova 
před smrtí. V současnosti má Josef 
Hlubek další plány. Křížů, které by 
si zasloužily renovaci, je v Hlučíně 
ještě několik. „Nedávno mi volala 
jedna paní, která chodí ráda po hřbi-
tovech, že na tom hlučínském ob-
jevila zanedbaný litinový kříž. Také 
by se měl opravit,“ dodal hlučínský 
patriot. Kříž pochází z roku 1838 
a je pod ním pochován místní kněz.                

Ivana Gračková

Kříž v Dlouhoveské jako ze škatulky

čerstvě vysvěcený kříž v  Dlouhoveské ulici nyní zásluhou Josefa Hlubka září 
novotou.                                                                                                   Foto: Ivana Gračková
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Zateplení dvou bytových domů 
na Opavské 10 a 12, které pomáha-
la financovat Evropská unie z pro-
středků Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, skončilo v srpnu 
a přišlo na více jak 2 miliony korun. 
Oba projekty město Hlučín realizo-
valo v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu. 

U obou bytových domů posta-
vených v roce 1920 se zateplova-
la fasáda a stropy sklepa, měnily se 
původní okna a dveře za nové, plas-
tové. 

„Cílem projektů bylo snížit ener-
getickou náročnost budov a uspořit 
energii potřebnou na vytápění. Tím 
se sníží emise CO2, a tudíž i zne-

čištění životního prostředí,“ uved-
la Lucie Barátová z odboru rozvoje 
Městského úřadu Hlučín. 

Na zateplení domu v Opavské 10 
jsou způsobilé výdaje ve výši 1 061 
813 korun, dotace bude činit 31,5 
procent, tedy 334 471 korun. Město 
ze svého rozpočtu uhradí 68,5 pro-
cent způsobilých výdajů, tedy 727 
342 korun a dále nezpůsobilé výda-
je ve výši 9 467 korun. U Opavské 
12 činí způsobilé výdaje 1 258 565 
korun, dotace 31,5 procent je vyčís-
lena na 396 448 korun, spolufinan-
cování z rozpočtu města Hlučína ve 
výši 68,5 bude činit 862 117 korun 
plus nezpůsobilé výdaje 18 094 ko-
run.                                           (iga)

Zateplování domů na Opavské 
pomohla financovat EU

Vodní kombajn se na jezeře osvědčuje

Zrušení automatu na papírové 
jízdenky se odsouvá na podzim

Za PRVNí MěSíC PRoVoZu 
PoSekala žaCí loď Na 
HlučíNSkéM JeZeře už  
43 TuN VoDNíCH RoSTlIN. 

Po prvních zkušenostech se uka-
zuje, že odvoz posečených vodních 
travin, které díky pěknému poča-
sí na březích rychle vysychaly, by 
mohl přijít na zhruba 20 tisíc korun 
měsíčně. Ovšem růst stolístku klas-
natého podle odborníků významnou 
měrou ovlivňuje počasí. Letos ho 
pravděpodobně utlumily intenziv-
ní mrazy uplynulé zimy. Rostliny 
odváží pracovníci firmy Hájovský 
podle potřeby, informaci dostávají 
od posádky lodi. 

„Sekání rostlin v jezeře zkvalitnila 
nová navigace, která posádce zcela 
přesně ukazuje, kudy loď ještě ne-
jela a kde už je naopak posekáno,“ 
vysvětlila místostarostka Blanka 

Ještě zhruba dva měsíce bu-
de v provozu automat na jízden-
ky na autobusovém nádraží, který 
chtěl původně zrušit Dopravní pod-
nik Ostrava už během léta. Ales-
poň částečně tak dopravní firma vy-
šla vstříc požadavku města. Vedení 
Hlučína se totiž obává, že zejmé-
na starší občané budou mít problém 
využívat k úhradě jízdného moder-
ní technologie. 

„V souladu s konceptem Smart ci-
ty a smart region: Nová šance pro 
Ostravu a Moravskoslezský kraj je 
v oblasti veřejných služeb v přepra-
vě cestujících postupně naplňová-
na elektronizace jízdenek a bezho-
tovostní odbavení cestujících s tím, 
že dosavadní systém odbavení ces-
tujících pomocí papírového jízdné-
ho již nebude podporován,“ uvedl 
předseda představenstva Dopravní-
ho podniku Ostrava Daniel Morys.  

Uvedl, že jízdné je možné zapla-
tit elektronicky prostřednictví elek-
tronické peněženky ODISky nebo 
bezkontaktní platební kartou i SMS 
zprávou. 

Na žádost města se z léta posouvá 
i zrušení prodejny jízdních dokladů 
na autobusovém nádraží. Posled-
ním dnem prodeje bude 8. prosinec. 
Získat jízdní doklady bude nadá-
le možné v provozovně na želez-
ničním nádraží v Hlučíně, a to den-
ně od pondělí do pátku od 5.15 do 

žací loď za první měsíc provozu posekala 43 tun vodních travin.                                         Foto: Ivana Gračková

Na autobusovém nádraží se automat 
na jízdenky bude rušit letos v listopa-
du.                             Foto: Ivana Gračková

Kotrlová. Loď se dostane až metr 
ke břehu, jen v zálivu, kde je men-
ší hloubka, může sekat maximál-

ně dva až tři metry od břehu. Zatím 
jezdí vodní kombajn bez poruchy, 
pracuje denně mimo nedělí zhruba 

od 7 do 19 hodin.  Pokaždé se poté 
musí vyčistit a udělat základní drob-
ná údržba.                                            (iga) 

16.35 a o víkendových dnech od 
8.25 do 18.35. 

„Přechod k výhradně elektronic-
kému odbavení cestujících na jed-
notlivé jízdné a úplné zrušení papí-
rových jízdenek je schválena k 1. 
lednu 2019,“ doplnil Daniel Mo-
rys.         (iga)

Stavba dlouho očekávaného par-
koviště odstartovala o letních 
prázdninách na Seifertově ulici 
v místech, kde historicky stávala 
kotelna pro sídliště Rovniny. 

Provoz v ulici se kvůli výstav-
bě změnil dočasným dopravním 
značením. Průjezd vozidel je jed-
nosměrný ve směru od křižovatky 
s ulicí Dukelskou po křížení s uli-
cí Svornosti, což umožňuje řidičům 

parkovat svá vozidla na pravé stra-
ně komunikace ve směru jízdy. Tato 
dopravní omezení by měla trvat do 
konce roku. 

„Parkovací místa budou dláždě-
na zámkovou dlažbou se spárami, 
která umožní vsakování srážkové 
vody,“ řekl Roman Šťastný, ředi-
tel městské společnosti TS Hlučín, 
která je investorem stavby za více 
jak 9 milionů korun.                  (iga) 

Stavba parkoviště na Rovninách
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okéNko STRážNíkan

město

VIléMa DuDkoVá oSlaVIla 
Ve ZDRaVí SToleTé 
NaRoZeNINy. 

Neuvěřitelné výročí oslavila v zá-
věru července Viléma Dudková 
z Hlučína. V kruhu své rodiny si 
užívala své stoleté narozeniny. Ty 
oslavila 27. července. Gratulaci jí 
poslal celý Hlučín. 

„Byli jsme paní Dudkové popřát 
na její oslavě v restauraci. To setká-

ní bylo neuvěřitelné. Paní Dudková 
sice už hůře slyší, ale jinak se dobře 
bavila v kruhu své rodiny,“ řekl sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek. 

„Maminka má moc ráda společ-
nost a oslava je skvělou příležitos-
tí, aby se sešla celá rodina,“ usmí-
vala se dcera Vilma Černá, která 
pro svou maminku připravila na so-
botu 29. července narozeninovou 
oslavu s pozdním obědem v restau-
raci a poté posezením na zahrádce 

Celý Hlučín přeje vše dobré!
společně se všemi dětmi, vnoučaty 
i pravnoučaty.

Viléma Dudková prožila celý svůj 
život na Rovninách, stejně jako je-
jí manžel Jan, který už je po smrti. 
Pracoval jako horník a těžká práce 
pod zemí mu podlomila zdraví. Pa-
ní Viléma byla v domácnosti, ale ja-
ko šikovná švadlena šila pro všech-
ny sousedy. Není proto divu, že se 
mezi jejími narozeninovými dorty 
objevil i nefalšovaný šicí stroj. 

„Popřáli jsme paní Vilémě hlavně 
hodně zdraví a lásku všech nejbliž-
ších. Myslím, že určitě nebude ni-
kdo z Hlučínských proti, když té-
to úžasné dámě pošleme gratulaci 
i jménem celého města a všech je-
ho obyvatel,“ uvedla místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrlová. 

V novodobé historii Hlučína to 
zdaleka není poprvé, co se někdo 
z jeho občanů dožil takto požehna-
ného věku. „V roce 1998 oslavil sto 
let Alois Jurczek, v roce 2006 An-
tonín Papež a v roce 2009 Helena 
Bechová, které ještě v roce 2010 je-
jí blízcí blahopřáli k 101. naroze-
ninám,“ prozradila někdejší dlou-
holetá kronikářka města Jarmila 
Harazinová.                               (iga) 

Viléma Dudková na oslavě svých narozenin se svou dcerou Vilmou černou.
Foto: Ivana Gračková 

Prezident České republiky Mi-
loš Zeman navštíví ve čtvrtek 7. 
září město Hlučín. V závěreč-
ný den třídenní návštěvy Morav-
skoslezského kraje to bude jediné 
město, kam zavítá a kde bude mít 
také tiskovou konferenci. Nejprve 
se sejde v obřadní síni s vedením 
města, zastupiteli a pozvanými 
osobnostmi města, poté se zhruba 
ve 12.30 sejde na náměstí s obča-
ny, s nimiž bude diskutovat. Li-
dé budou mít možnost položit 
mu dotazy a vyjádřit své názory. 
Město Hlučín předá prezidentovi 
drobný dar jako vzpomínku a po-
žádá ho o zápis do městské kro-
niky. 

„Jsme rádi, že si prezident vy-
bral pro návštěvu naše město. 
V novodobé historii je to teprve 
druhý prezident, který k nám za-
vítá, první byl Václav Klaus. Zve-
me na náměstí všechny občany, 
kteří budou mít zájem se s prezi-
dentem potkat. Je to hlava státu, 
s níž nikdo z nás nemá možnost 
potkávat se běžně, takže to jistě 

bude pro Hlučín a jeho obyvatele 
významná událost,“ řekl starosta 
Hlučína Pavel Paschek.

Hlučín navštívili i další prezi-
denti. Tomáš Garrigue Masaryk 
(1850–1937) zavítal na Prajzskou 
25. června 1924, když se přesou-
val z Opavy do Moravské Ostra-
vy. Edvard Beneš (1884–1948) 
pobyl v Hlučíně 23. srpna 1937 
asi jen deset minut. Ludvík Svo-
boda (1895–1979) byl posledním 

prezidentem Československa, kte-
rý zavítal do Hlučína, a to 29. dub-
na 1970 cestou z Hrabyně.  Déle se 
zdržel Václav Klaus, který se 29. 
dubna 2003 spolu s chotí Livií se-
tkal s vedením města i občany.  

Ivana Gračková

Více informací a případné
časové zpřesnění návštěvy
bude zveřejněno v aktuali-

tách na webu města Hlučína.  

Do města přijede prezident Zeman

Svoz komunálního odpadu 
ve státní svátek ve čtvrtek

28. září zůstává beze změn.

Prezident Zeman bude pátou hlavou státu, která Hlučín navštíví.   Foto: archív

Zachraňovali lidský život 
Život muže z Hlučína zachránila 

na začátku srpna všímavost soused-
ky, pohotovost hlučínských strážní-
ků i rychlé jednání hasičů. 

„Ve čtvrtek 3. srpna přijali strážní-
ci oznámení od ženy, která se obá-
vala o zdravotní stav svého souse-
da. Ten již delší dobu nevyšel ze 
svého bytu a nereagoval na zvo-
nění. Že to byly obavy odůvodně-
né, se ukázalo po příjezdu hlídky 
na místo. Po zvonění bylo slyšet 
jen tiché sténání a naříkání,“ vylí-
čil velitel městské policie Luděk 
Olšovský. Byt přijeli otevřít hasi-
či. K bytu ale nakonec museli sla-
nit a vniknout přes balkonové dve-
ře, protože bezpečnostní dveře byly 
zamčené a otevření by trvalo dlou-
ho. Mezitím už strážníci zavolali 
záchranáře, kteří poté muže převza-
li do péče. 

Opilec s 2,5 ‰ ujížděl
strážníkům v protisměru

Ani komplikovaná dopravní si-
tuace na Rovninách, související 
se stavbou parkoviště, neodradi-
la některé hazardéry od riskantních 
kousků. O posledním červencovém 
dni zahlédl hlídkující strážník v Sei-
fertově ulici auto, které jelo v proti-
směru. Řidič navíc nerespektoval 
pokyn strážníka k zastavení a ujel 
ještě několik metrů. „Z následné 
komunikace s řidičem bylo patrné, 
že je pod vlivem návykové nebo 
omamné látky. Na místo proto vy-
jela naše motorizovaná hlídka. Ori-
entační dechová zkouška potvrdila 
podezření, muž měl v krvi 2,5 ‰ 
alkoholu,“ uvedl velitel strážníků 
Luděk Olšovský. Výtečníka předali 
strážníci Policii ČR.                  (iga)

Zahradní slavnost Oktoberfest po-
řádá ve středu 6. září od 14 hodin 
Domov pod Vinou horou Hlučín. 
„Na programu bude občerstvení, 
soutěžní klání spřátelených domo-
vů, překvapení lesa Řáholce i vy-
stoupení seniorů z Vrablovce,“ pro-
zradila ředitelka domova Marcela 
Mikulová a s tím, že akce zejmé-
na pro seniory, se bude konat jen za 
příznivého počasí.                   (iga)  

Domov zve na 
Oktoberfest 
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Hlučínský krmáš nabízí vždy spoustu pouťových atrakcí.          Foto: Petr Gatnar

Na HlučíNSkéM JeZeře 
VySTouPí IloNa CSákoVá, 
TeReZa keRNDloVá I kRoky 
MICHala DaVIDa. 

Letošní krmáš bude mimořádně 
bohatý. Poprvé bude na programu 
soutěž o nejlepší hlučínský koláč. 
Navíc se tradiční akce spojí s fes-
tivalem ohňostrojů, který se v Hlu-
číně konal poprvé loni při oslavách 
760 let od založení města králem 
Přemyslem Otakarem II. Hlavními 
hvězdami akce, která se bude konat 
od 1. do 3. září, budou Ilona Csá-
ková, Tereza Kerndlová nebo vy-
nikající showman a vítěz super star 
Ukrajiny Nazar Savko se svým sou-
borem Džerelo. Hrát bude také je-
diný oficiální revival populárního 
zpěváka osmdesátých let minulého 
století, který zažívá úspěšný come 
back, Kroky Michala Davida. 

Hudební produkci doplní pouťo-
vé atrakce, zábava pro děti, kolo-
toče, stánky plné pamlsků, soutě-
že, workshopy, malování na obličej 
i vystoupení kouzelníka. 

Vždy večer ve 21.30 uzavře setká-
ní na jezeře jeden ze tří festivalo-
vých ohňostrojů. Mezinárodní, sou-
těžní festival ohňostrojů bude opět 
spolupořádat hlučínská firma Tarra 
pyrotechnik, která bude měřit sí-
ly se slovenskou společností Pyro-
technics activities a rakouskou oh-
ňostrojnou firmou Feuerwerka Jost.  

Na žádném posvícení nesmí chy-

bět domácí koláče. Ty letošní by 
měly být zvláště vydařené, protože 
jejich tvůrci je budou přihlašovat do 
soutěže O zlatý koláč. Prezentovat 
je budou v sobotu 2. září.  

Každý soutěžní tým musí připravit 
80 koláčů tří druhů. Jejich vzhled, 
chuť i způsob jejich prezentace bu-
de hodnotit jak porota, tak mlsní ná-
vštěvníci. 

Krmáš odstartuje v pátek v 15 ho-
din, v podvečer vystoupí pěvec-
ký sbor Gymnázia Josef Kainara 
a Faul, kapela z Hlučína.  V sobo-
tu hudební produkci zahájí v 15 
hodin Hlučíňanka, v 17 hodin bu-
de pokračovat kapela Nagauč, 
v 18.30 Nazar Savko a ve 20 Ilo-
na Csáková. V neděli přivítá ná-
vštěvníky krmáše v 15 hodin sku-
pina Kroky Michala Davida. V 16 
hodin se odehraje vodní balónko-
vá bitva u vleku. Slavnostní slovo 
faráře hlučínské farnosti Martina 
Šmída přijde na řadu 16.45. Hlučín 
pozdraví také představitelé part-
nerských měst. Po 17. hodině bude 
hrát nejprve Dolbend a poté zazpí-
vá Tereza Kerndlová. 

Po skončení poslední ohňostroj-
né produkce se bude vyhlašovat 
letošní vítěz festivalu ohňostrojů. 
Vstup na hlučínský krmáš bude po 
všechny tři dny zdarma. Informace 
o organizaci dopravy v okolí areálu 
Hlučínského jezera po dobu konání 
krmáše budou zveřejněny na webu 
města Hlučín.       Ivana Gračková

Tradiční krmáš se spojí s festivalem
ohňostrojů a voňavou soutěží koláčů

Nejmodernější traktory, naklada-
če i kombajny místních zemědělců, 
ale také například stylově ozdobe-
né mini sekačky nebo starší traktor 
Zetor 25 Sadař jely v Darkovičkách 
v dožínkovém průvodu v sobo-
tu 19. srpna. Darkovičští si vyzdo-
bili ploty slunečnicemi, kukuřicí, 
klasy obilí, balónky i pestrobarev-
nými pentlemi, ručně vyráběnými 
perníčky a květinami. Peklo se ku-
ře na rožni, na místním hřišti, kde 
se pak odehrály dožínkové slavnos-
ti, všechny vítal býček Karlík vyro-
bený ze slámy. Místní vyrazili do 
průvodu vesměs v krojích, které si 
dělají vlastnoručně s využitím ob-
lečení svých předků i šikovných ru-
kou švadlenek. Největší zásluhu na 
výrobě dobového oblečení má pod-
le organizátorů tradiční akce Iva 
Hrubá, která každoročně připravu-
je a vytváří nejen kroje do průvodu, 
ale i kostýmy pro scénky. Tak pes-
tré byly letos dožínky, na kterých 
Darkovičky zároveň slavily 640 let 
od první písemné zmínky. 

„Průvodu, který vyšel směrem na 
hřiště po mši svaté, se zúčastnilo 

Na dožínkách v  Darkovičkách nechyběly vlastnoručně šité kroje, 
ozdobené ploty a stylová zemědělská technika ani věnec z obilí  

mnoho lidí, přestože ho doprovázel 
déšť. Dožínkový věnec nesla míst-
ní mládež, kočár vezl mimo jiné na-
šeho pana faráře, který pak ukrojil 
krajíc z chleba upečeného z letošní 

úrody. K tomu vyhrávala Weisso-
vjanka,“ popsala pořadatelka Mar-
tina Kotzurová. Dožínkový věnec 
vyráběla poprvé dcera místního ze-
mědělce Veronika Fichnová, kterou 

v pletení věnce z klasů obilí, květin 
a barevných pentlí zaškolila nestor-
ka z Darkoviček, Lucie Matýsková. 

Darkovičkám popřáli vše dobré 
starosta Pavel Paschek i místosta-
rostka Blanka Kotrlová. Zemědělci 
pak jako dobrou zhodnotili letošní 
úrodu, kterou mohli díky příznivé-
mu počasí sklidit v předstihu. Při-
pomněli také, jak užitečná a zásluž-
ná je práce drobných rolníků, kteří 
sami pracují na svých polích a mají 
díky tomu k půdě pevný vztah. 

Letos organizátoři vyhlásili Sou-
těž o nejfajnější výzdobu plotu. 
V hlasování účastníků dožínek vy-
hrála výzdoba Rudolfa Važíka, kte-
rý před vesele ověšený plot navíc 
postavil celou řadu zvířátek a posta-
viček vyrobených s velkou dávkou 
fantazie. Program akce obohatilo 
kromě každoročních scének sku-
piny Mona i vystoupení Vlašanky 
z Bohuslavic a večerní koncert sku-
piny Beatles Collection Band, který 
byl dárkem města Hlučína pro Dar-
kovičky k jejich výročí. Akci ukon-
čil ohňostroj hlučínské firmy Tarra 
Pyrotechnik.                             (iga)

Do průvodu vyjely nejen nejmodernější traktory a kombajny, ale i drobná ze-
mědělská technika.                      Foto: Michal Machala
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640. NaRoZeNINy PřIšly 
oSlaVIT SToVky lIDí. 

Na oslavy výročí 640 let od první 
písemné zmínky obce Bobrovníky 
jsme nachystali pro všechny hosty 
bohatý program. Akci jsme zaháji-
li v pátek 11. srpna v 18 hodin před 
sálem hasičské zbrojnice. 

Po dobu, kdy se scházeli lidé na 
zahájení výstavy, jsme posloucha-
li lidové vyprávění a také písně 
Bolatických seniorek. Po krásném 
vystoupení, které navodilo tu správ-
nou atmosféru, jsme pokřtili limi-
tovanou edici pěti kusů bobrovnic-
kých pohlednic. Poté se ujal slova 
starosta města Pavel Paschek a spo-
lu s místostarostkou Blankou Kotr-
lovou slavnostně přestřihli pásku, 
a tak začaly i celé oslavy. 

Na výstavě návštěvníci mohli 
zhlédnout staré fotografie, dobové 
oblečení, nálezy z 2. světové války, 
domácí i zemědělské nástroje, před-
stavily se i místní složky jako za-
hrádkáři, chovatelé, TJ Sokol a také 
hasiči. Na výstavě bylo také možné 
zakoupit pohlednice vydané při té-
to příležitosti. Ve 21 hodin jsme se 
přemístili na asfaltové hřiště, kde 
bylo připraveno letní kino a projek-
ce filmu Slavnosti sněženek. Večer 
uzavřel krásný a bohatý ohňostroj. 

Bobrovníky se bavily, slavily a vzpomínaly

Druhým dnem oslav byla sobota 
12. srpna, kdy jsme se všichni se-
šli ve 14 hodin u bývalé restaurace 
Bobry Club. Po zformování muzi-
kantů a naladění hudebních nástro-
jů jsme mohli vyrazit slavnostním 
průvodem za doprovodu mažore-
tek, dechovky, krojovaných pá-
rů, hasičů i jejich odchovanců, zá-
stupců Sokola a místních občanů 
do zahrady za hasičskou zbrojnicí. 
Vlajkonoši v průvodu nesli českou 
zástavu, zástavy města i spolku Ma-

lánky a také dobrovolných hasičů. 
Hlavní část oslav se poté odehrála 
na čerstvě zrekonstruované zahradě 
za hasičkou zbrojnicí. Na připrave-
ném pódiu se za celý den prostřída-
lo mnoho kapel, jako Lucky Jane, 
Abba revival, Elton John revival, 
Naděje nebo Cover Band. Zazpíva-
la také hlučínská rodačka Eva Bu-
rešová. V doprovodném programu 
se představili i bobrovnické slož-
ky, jako malí hasiči Bobříci, členo-
vé TJ Sokol, kteří připravili módní 

přehlídku, zahrádkáři a místní dů-
chodci. Pro všechny bylo nachysta-
né bohaté občerstvení včetně cukro-
vinek. Naprosto největším hitem se 
stala dobová cukrová vata. Na ce-
lých oslavách se prostřídala tisícov-
ka návštěvníků. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem složkám, or-
ganizátorům za přípravu celé akce, 
a hlavně všem sponzorům, bez kte-
rých by se akce nemohla konat.                                 

Pavel Cyrus
organizátor akce

oslavy v bobrovníkách byly mimořádně vydařené i díky příznivému počasí.                                                         Foto: Jan Jasiok

Kolem Kulturního domu Hlučín 
je v současné době jedno velké sta-
veniště, místní komunikace včetně 
všech jejích větví je uzavřena, uzá-
věry potrvají celý rok. Bohužel bez 
některých omezení, která stavba 
přináší, prostranství a přilehlý park 
opravit nejde. 

Revitalizace odstartovala na pře-
lomu července a srpna. Stavební 
práce dělá firma Skanska. Kultur-
ní dům bude po dobu jejich trvá-
ní přístupný pouze z boku služeb-
ním vchodem. Omezen je i vstup 
do kulturního domu, který je mož-
ný jen přes služební vchod.

Z prostranství u kulturního domu  je aktuálně staveniště. Foto: Ivana Gračková

Nedělní Pohodový večer se spiso-
vatelkou Janou Schlossarkovou se 
uskuteční 8. října od 16.30 v Čer-
veném kostele. Protože kapacita je 
omezena, pořadatelé doporučují za-
koupit si vstupenky předem. K do-
stání jsou v předprodeji v kulturním 
domě nebo na místě před zahájením 
akce v ceně 70 korun.

„Jana Schlossarková bude předčí-
tat ze svého díla, zazní básně, kte-
ré zatím na Pohodovém večeru ne-
četla. V doprovodném programu 
vystoupí Seniorky z Bolatic, Boro-
vičkovi, akordeonistka Hanka Ko-
sková, žáci a pěvecký soubor Roz-
mar z Dolního Benešova,“ pozvala 
vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková.            (iga) 

Janu Schlossarkovou 
doplní při čtení
bolatické seniorky 

Úpravy prostranství před kulturním
domem jsou v plném proudu

„Prosíme návštěvníky kulturního 
domu o trpělivost a pochopení. Půl 
roku nepohodlí by se nám v příštím 
roce mělo vrátit v podobě vlídné-
ho, moderně pojatého a příjemného 
veřejného prostranství,“ řekla mís-
tostarostka Hlučína Blanka Kotrlo-
vá.  

Stavební práce samozřejmě kom-
plikují organizaci akcí v kulturním 
domě, třeba jen samotné vykládání 
přivezených kulis, kostýmů a dal-
ších rekvizit pro hostující divadla. 

„Doufám, že zejména pravidelní 
návštěvníci kulturního domu, napří-
klad účastníci různých kurzů, bu-
dou mít pochopení pro různá dočas-
ná omezení související se stavbou. 
Na druhou stranu se už ale všichni 
těšíme, až bude revitalizace hotova, 
protože k městskému kulturnímu 
stánku nepochybně patří i kulturně 
vyhlížející okolí,“ doplnila vedoucí 
Kulturního domu Hlučín Veronika 
Antončíková.       Ivana Gračková
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Možná si někteří čtenáři vybaví 
rok 2011, ve kterém se v Hlučíně 
uskutečnilo několik akcí připomí-
najících výročí úmrtí významného 
českého básníka Josefa Kainara.

Rovněž letos, kdy uplynulo 100 
let od Kainarova narození, si chce 
gymnázium tohoto svého nejslav-
nějšího absolventa připomenout. 
Začali jsme tím, že jsme přispěli or-
ganizátorům výstavy „Josef Kainar 
1917-1971“ z Památníku písemnic-
tví na Moravě několika zajímavými 
materiály z Kainarova středoškol-
ského života. Výstavu již také na-
vštívili někteří naši žáci a další se 
na ni mohou těšit po prázdninách.

Ve školním roce 2017/2018 chys-
táme několik dalších akcí, které 
upozorní na osobnost a dílo této vý-
znamné osobnosti české literatury.

V září 2017 se uskuteční semi-
nář „Setkání nejen s Josefem Kai-
narem“, který připomene odborné 
veřejnosti význam autora v českém 

kulturním kontextu. V dalších pod-
zimních měsících proběhne reci-
tační soutěž organizovaná pro žáky 
hlučínského regionu a bude oficiál-
ně otevřena nová školní knihovna, 
která ponese jméno Josefa Kainara.

Na jaře budou následovat před-
nášky, které pro studenty připra-
ví odborníci z Ostravské univerzi-
ty, a také „Literární autobus“, což 
je interaktivní poznávání autora pří-
mo v místech spojených s jeho ži-
votem.

Do organizace „Roku s Kaina-
rem“ se zapojí pedagogové, studen-
ti, vědci a příznivci autora i gym-
názia a každý z nich přispěje svým 
výtvarným, literárním, hudebním, 
organizačním, popřípadě jiným na-
dáním. Město Hlučín nám na po-
řádání akcí přispěje darem ve výši 
osmnáct tisíc korun.  

Charlotta Grenarová
ředitelka Gymnázia

 Josefa Kainara v Hlučíně

Gymnázium si připomene 
nejslavnějšího absolventa

Josef kainar se narodil 29. června 1917 v  Přerově, kde začal navštěvovat 
místní gymnázium. V roce 1934 se na rok přestěhoval do olomouce, kde 
jeho otec působil jako vrchní drážní inspektor. Tam také mladý kainar po-
kračoval ve studiu na gymnáziu. Následovala další změna otcova působiště. 
Tím se stalo nádraží v ostravě-Přívoze. Protože v ostravě tehdy překvapivě 
nebylo ani jedno tzv. reálné gymnázium s češtinou jako vyučovací řečí, ocitl 
se kainar v Hlučíně. Studium zahájil v září 1935 a ukončil ho maturitní zkouš-
kou v červnu 1938. během pobytu v Hlučíně se již věnoval básnické tvorbě 
a také hudbě, kterou měl vedle poezie tak rád. Po maturitě a odchodu na 
studia do Prahy se i vzhledem k politické situaci do Hlučína již nevrátil. Přes-
to ho pobyt v Hlučíně ovlivnil a v několika jeho raných básních můžeme 
najít motivy spojené s Hlučínskem. Postupně se prosadil jako úspěšný bás-
ník. Jeho dílo je poměrně rozmanité. k nejznámějším sbírkám patří Nové 
mýty z období, kdy byl členem tzv. Skupiny 42. Významná byla rovněž jeho 
spolupráce s  hudebníky, například Vladimírem Mišíkem nebo Michalem 
Prokopem. Hlučínské gymnázium nese od roku 2007 čestný název po svém 
dosud nejslavnějším absolventovi. Jeho prosazení před více než deseti lety 
nebylo jednoduché, trvalo skoro dva roky. Dnes můžeme konstatovat, že 
tehdejší úsilí stálo za to. kainarovo jméno se rychle stalo neodmyslitelnou 
součástí identity hlučínské střední školy. Pokud v  následujících měsících 
někde uvidíte skupinku převážně mladých lidí diskutujících o Josefu kaina-
rovi, budou to pravděpodobně studenti gymnázia se svými profesory. a vy 
se k nim můžete směle přidat.                                                          Martin Rostek

pedagog a organizátor akce Rok s Kainarem 

Mladou umělkyni Annu Hrbáčo-
vou zaštitil Kulturní dům Hlučín. 
Její tvorbu představí na přelomu zá-
ří a října v Červeném kostele.

Výtvarnice z Hlučína v součas-
nosti studuje volnou grafiku ve 
Vídni. Její hlučínská prezentace bu-
de její první samostatnou výstavou. 

„Leptám, ryju, kreslím, malu-
ju a teď už i vystavuji. Premiérově 
sama! Říkala jsem si, že mě to fakt 
baví čím dál víc, tak proč neudě-
lat výstavu! A bum, vernisáž je ta-

dy,“ řekla s potěšením mladá autor-
ka.  Vernisáž se uskuteční ve středu 
27. září v 18 hodin v Červeném 
kostele a zahájí ji známý ostravský 
kunsthistorik Petr Beránek. Výsta-
va potrvá do 15. října. Kostel bude 
otevřen vždy od čtvrtku do neděle 
vždy od 12 do 17 hodin. „Přijďte! 
Na vernisáž, na výstavu, za mnou! 
Trocha toho umění, hudby, jídla, pi-
tí přece nezaškodí! Už teď se těším. 
Nebo bojím, nebo stydím?“ pozvala 
originálně Anička Hrbáčová.    (iga) 

MeloDIe V PoDáNí 
koleMJDouCíCH ožIVIly 
PRáZDNINoVou NálaDu Ve 
MěSTě.

Pod balkonem historické budovy 
hlučínské radnice opět stojí wes-
ternové pianino, na které si mo-
hou během dne zahrát kolemjdoucí. 
Jde o starý nástroj z roku 1902, kte-
rý už jako vysloužilý koupil Hlučín 
z Dobroslavic. Radost rozdával již 
loni v létě, kdy ho pracovníci kul-
turního domu nechali instalovat do 
veřejného prostoru k oslavám 760. 
let města. Letos se na náměstí vrá-
til, zase o něco více pošramocený, 
ale v rámci možností čerstvě nala-
děný. Po zkušenostech z loňského 
roku ale na noc pracovníci radnice 

zamykají jeho klaviaturu. Na Míro-
vém náměstí vydrží už jen několik 
dní, pak se musí opět uschovat před 
nepřízní počasí. 

Hrát na něj může kdokoliv, ať už 
umí preludovat náročné kousky, ne-
bo si troufne jen na Ovčáky čtverá-
ky. 

„Byli bychom však rádi, kdyby 
rodiče nenechali své děti jen tak 
tlouct do kláves. Ruší to lidi na ná-
městí, a navíc to ničí nástroj. Mys-
lím, že klavír ve veřejném prostoru 
by mohl posloužit i k tomu, aby-
chom dětem vysvětlili, jak se cho-
vat k hudebnímu nástroji,“ řekla po 
zkušenostech z loňského léta, ale 
i po čerstvých zážitcích z prázdnin, 
vedoucí Kulturního domu Hlučín 
Veronika Antončíková.             (iga)

Náměstí znělo klavírem

Když se autorka trochu stydí

klavír na náměstí slouží všem kolemjdoucím s úctou k hudbě i samotnému ná-
stroji.                     Foto: Ivana Gračková

Koncert mimořádné muzikantské 
osobnosti Neala Blacka se bude ko-
nat v Červeném kostele ve středu  
4. října. 

„Blues-rockového kytaristu a 
charismatického zpěváka z Texa-
su jsme pozvali, abychom uspoko-
jili i hudebně náročnější část nejen 
hlučínského publika. Chceme tak 
navázat na úspěšný jarní koncert 
Leburna Maddoxe,“ prozradila ve-

doucí Kulturního domu Hlučín Ve-
ronika Antončíková. 

Hudební časopis Rolling Sto-
ne o Blackovi napsal: „Talentova-
ný umělec, nadaný skladatel a nad-
pozemský kytarista. Neal Black je 
nejžhavější talent posledního de-
setiletí, který vzešel z Texasu.“   
Vstupenky v ceně 170 korun jsou 
k dostání v předprodeji v pokladně 
kulturního domu.                      (iga)  

Další kytarová lahůdka v Hlučíně



eVRoPSký TýDeN MobIlITy 
Je leToS ZaMěřeN 
Na čISTou, SDíleNou 
a INTelIGeNTNí MobIlITu.

Kampaň Evropský týden mobili-
ty tradičně probíhá po celé Evro-
pě. Město Hlučín se k ní letos opět 
připojuje a podpoří ji v rámci akti-
vit Zdravého města Hlučín a místní 
agendy 21. „Takže nastartujte kolo-
běžky, kola a přiberte spolujezdce! 
Aktuálním heslem totiž je: sdílením 
vpřed!“ řekla vedoucí odboru roz-
voje Městského úřadu Hlučín Dari-
na Krejzlová. 

Jednou z hlavních akcí bude v ne-
děli 17. září Cyklojízda pro ve-
řejnost aneb pro úplně každého. 
Startovat se bude v 10 hodin z hlu-
čínského náměstí. Připraveny bu-
dou tři trasy v délkách 10, 20 a 30 
kilometrů, které povedou po cyklo-
trasách Hlučínska. 

„Každý účastník si tak vybere dle 
svého uvážení a kondice trasu, kte-
rá mu bude vyhovovat. Tato spor-
tovní aktivita je vhodná pro všech-

ny generace,“ řekla koordinátorka 
Zdravého města Hlučín Tereza Ši-
mánková. 

Konec všech tras bude u penziónu 
Rodos na Hlučínském jezeře, kde 
bude pro všechny účastníky při-
chystáno občerstvení a také tombo-
la s věcnými cenami. Startovné se 
nehradí. 

Týden mobility si připomenou ta-

ké úředníci radnice. Čtvrtý ročník 
oblíbené akce Na úřad bez aut při-
padne na středu 20. září. Zaměst-
nanci Městského úřadu Hlučín, kte-
ří se do kampaně zapojí, v tento den 
odloží klíčky od aut a do práce při-
jedou hromadnou dopravou, na ko-
le, koloběžce nebo kolečkových 
bruslích, případně dojdou pěšky. 
Nebudou sami, podobně se na 20. 

září chystají také úředníci v Krno-
vě, Opavě, Kopřivnici a též pracov-
níci Krajského úřadu v Ostravě. 

„Všichni úředníci, kteří zvolí al-
ternativní dopravu, upozorní na tuto 
možnost, jež bychom měli využívat 
nejen jeden den v roce, také sym-
bolickým tričkem s nápisem Den 
Bez Aut,“ uvedla Tereza Šimánko-
vá.                                            (iga) 

I v loňském roce se do akce Den bez aut zapojila velká část hlučínské radnice.                                          Foto: Ivana Gračková 

Hlučín se přidá k Evropskému týdnu mobility

Evropský týden mobility si v Hlu-
číně pravidelně připomínají ta-
ké děti a mládež. Téma zpracová-
vají například výtvarně. Vernisáž 
výstavy jejich prací se bude konat 
v pondělí 18. září v 9 hodin na zám-
ku v Hlučíně. Program připraví žáci 
Základní umělecké školy P. J. Vej-
vanovského Hlučín.  

„Své práce představí žáci druhé-
ho stupně hlučínských základních 
škol i odborného učiliště a praktic-
ké školy Hlučín a také studenti hlu-
čínského gymnázia. Výstavka tvo-
řivosti dětí v rámci Zdravého města 
Hlučín bude v chodbě zámku ve 
druhém patře u knihovny k vidě-
ní až do 6. října,“ pozvala koordi-
nátorka Zdravého města Hlučín Te-
reza Šimánková. Malovat budou 
ale i menší děti. Na čerstvém vzdu-
chu a s křídami se vyřádí v pátek 
22. září od 9.30 do 11 hodin na hlu-
čínském dopravním hřišti, kde se 
uskuteční už 10. ročník oblíbené 
akce Malování na chodník pod hes-
lem: Pokreslíme dopravní hřiště.   

„Prostor okolo kulturního domu se 
opravuje, proto budou děti v rámci 
Evropského týdne mobility tento-
krát malovat na dopravním hřišti,“ 
vysvětlila vedoucí odboru rozvo-
je Městského úřadu Hlučín Dari-

na Krejzlová. Malovat přijdou děti 
hlučínských mateřských škol, zvá-
ni jsou ale i rodiče se svými rato-
lestmi. Součástí setkání bude také 
osvětová přednáška strážníků měst-
ské policie včetně praktických rad 
pro rodiče. 

O den dříve, ve čtvrtek 21. září, 
bude rušno na náměstí v Hlučíně, 
kde se bude konat jízda zručnosti 
pro děti prvního stupně základních 
škol.  „Bude to velké rojení, protože 
akce se zúčastní více jak stovka dě-
tí ze základních škol Rovniny, Gen. 
Svobody, dr. M. Tyrše a Hornické. 
Děti otestují svou zručnost na bi-
cyklu. Součástí bude také písemný 
test s otázkami zaměřenými na bez-
pečnost cyklistů i chodců v dopra-
vě,“ vyjmenovala Tereza Šimánko-
vá. Na vítěze budou čekat hodnotné 
ceny jako třeba přilby na kolo či po-
ukázky do obchodu se sportovní té-
matikou.  

„Stejně jako v minulosti i letos bu-
de z důvodu bezpečnosti dětí i dal-
ších účastníků akce včetně diváků 
od 8 do 12 hodin uzavřeno celé Mí-
rové náměstí. Řidičům, chodcům 
i místním obchodníkům se předem 
omlouváme za komplikace a chce-
me je požádat o ohleduplnost k dě-
tem,“ řekla Darina Krejzlová.  (iga)

Děti malují, soutěží i sportují
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NoVINka V PoDobě 
elekTRoNICkéHo 
HlaSoVáNí ožIVIla ZáJeM 
občaNů o aNkeTu.

Přes sto účastníků se letos sešlo na 
veřejném projednávání největších 
příležitostí pro rozvoj města, které 
se konalo 21. března v Kulturním 
domě Hlučín. 

Byla to jedna z nejvyšších účas-
tí za deset let, co je Hlučín součástí 
sítě Zdravých měst. Mnohé náměty, 
které občané na veřejném fóru na-
vrhli, už vedení města řeší. 

Mezi TOP problémy se objevují 
tradiční stesky, které trápí obyvate-
le Hlučína dlouhodoběji, například 
obchvat Hlučína. Letos se ale uká-
zala jako palčivá i zcela nová téma-
ta, třeba vytvoření studie využití 
Hlučínského jezera po jeho revi-
talizaci, jejíž zahájení se chystá na 
příští rok. Seznam deseti TOP pro-

blémů podle počtu hlasů obyvatel 
města naleznete v tabulce pod člán-
kem. 

Náměty, které v březnu získaly 
největší počet hlasů občanů na ve-
řejném fóru, poté město ověřilo an-
ketou. Ta probíhala tradičně formou 
klasických papírových anketních 
lístku, poprvé ale byly dotazníky 
umístěny také na nových webových 
stránkách města, kde hlasovalo 698 
občanů. Papírové hlasovací lístky 
odevzdalo 455 respondentů.

„To ukazuje, že přidání elektronic-
kého hlasování byla dobrá volba,“ 
upozornila koordinátorka Zdravého 
města Hlučín Tereza Šimánková. 

Dalším zdrojem ověření byl socio-
logický průzkum, v němž speciali-
zovaná firma oslovila 500 občanů 
v ulicích města. Mnohými náměty 
už se vedení města intenzivně zabý-
vá, v září o nich budou hovořit také 
zastupitelé na svém zasedání.  (red)

Největší problémy města projednají zastupitelé 

Takto občané hlasovali na jarním veřejném fóru o tom, kterými náměty by se 
mělo vedení města zabývat přednostně.                                  Foto: Ivana Gračková

TOP Problémy města s pořadím důležitosti Počet hlasů v anketě Počet hlasů na fóru
Vybudovat víceúčelovou sportovní halu v Hlučíně 512 39
Pokračovat v přípravě silničního obchvatu Hlučína 353 33
Dokončit regeneraci sídliště OKD 280 7
Vytvořit studii Hlučínského jezera po sanaci 153 12
Vybudovat wellness 135 18
Zajistit vydání obecně závazné vyhlášky o pyrotechnických produkcích ohňostrojů na území města 113 12
Zajistit větší kontrolu volně pobíhajících psů 94 12
Zvýšit kapacitu bezplatného právního poradenství 48 7
Umožnit třídit odpad na veřejných prostranstvích 42 8
Zavést jednosměrný provoz na ulici Komenského 30 8

Zaplněn květinami byl o víken-
du 19. a 20. srpna Červený kostel 
v Hlučíně. Mezinárodní výstavu 
mečíků a jiřinek pořádala Základ-
ní organizace Českého svazu za-
hrádkářů Iris Hlučín ve spolupráci 
se spolkem Sousedé 55+. 

Slavnostního zahájení se účastnili 
starosta města Pavel Paschek, mís-
tostarostka Blanka Kotrlová, před-
seda Územního sdružení ČZS Opa-
va Stanislav Šmajdler a zástupci 
obou organizací.

Svými mečíky a jiřinkami se při-
šli pochlubit členové organizace 
Iris Hlučín, přátelé z Polska při-
vezli jiřinky. Dohromady vystavi-
li na 80 odrůd mečíků a 120 odrůd 
jiřinek. Další květiny byly použity 
do aranžmá, které provedly členky 
obou organizací pod vedením Líby 
Markové. 

Členky spolku Sousedé 55+ se 
prezentovaly výstavou maleb a kre-
seb květin. Návštěvníci obdivovali 

krásu a rozmanitost mečíků, jiřinek, 
i nápaditost aranžmá. 

Výstava mečíků a jiřinek potěšila oči i duši

Mečíky na výstavě v červeném kostele.                                        Foto: Josef Chlebiš
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V anketě pak hlasováním návštěv-
níci vybírali nejhezčí mečík a ji-
řinku. Potěšilo mě, že nejvíce hla-
sů dostal můj mečík s názvem Jiří 
Václavík, největší úspěch měla ji-
řinka Sombrero Zdeňka Seidla.  

Vybrat nejhezčí květy bylo dle tvr-
zení návštěvníků velice těžké, pro-
tože všechny udivovaly krásou 
a všechny mečíky i jiřinky se líbi-
ly. Pěstitelé dostali malou odměnu 
a vylosovaní návštěvníci, kteří ode-
vzdali anketní lístek, obdrželi pár 
hlíz mečíků. 

Organizátoři výstavy děkují vysta-
vujícím, i všem těm, kteří se podí-
leli na přípravě a zdárném průbě-
hu nádherné výstavy. Poděkování 
za přízeň patří ale bezesporu i všem 
hostům, kteří povzbudili pěstitele 
svou návštěvou naší akce.

Josef Chlebiš
předseda Iris Hlučín



TaHokoV NeJDe PRoloMIT 
aNI PoSPReJoVaT.  

Boxy, které ohraničují a částeč-
ně kryjí nádoby na odpad, přibudou 
letos v ulicích Požárnická, Generá-
la Svobody za drogerií DM a v Du-
kelské. Město se snaží postupně je 
umístit všude, kde je v ulicích vět-
ší kumulace popelnic a boxy se tam 
hodí. 

„Nádoby na separovaný odpad 
jsou v Hlučíně umístěny většinou 
podél komunikací před bytovými 
domy, před objekty občanské vyba-
venosti a podobně. Není to estetic-
ké, navíc se kolem popelnic často 
objevuje nepořádek. Proto postupně 
kolem takových hnízd s popelnice-
mi budujeme speciální boxy. Archi-
tekt města vytipoval lokality, které 
řešíme přednostně,“ uvedla pracov-
nice odboru investic Městského 
úřadu Hlučín Kateřina Buchtelová. 

Vzhledem ke specifickým pod-
mínkám a rozdílným požadovaným 
kapacitám na sběrné nádoby se mu-
sí každá lokalita řešit samostatně. 
Hrazení se vždy skládá z jednotli-
vých modulů o rozměrech 1,5 x 1,5 
metru. Moduly jsou vyrobeny ze 
svařených ocelových profilů obdél-

Přibudou boxy skrývající nádoby na odpad 

níkového průřezu a vyplněné taho-
kovem, který nejde prolomit ani po-
sprejovat. Povrchová úprava boxů 
je pozink. 

„Výhodou modulů je snadná 
a levná výroba, opakovatelnost, 
možnost použití pro různá stanovi-
ště. Velikost modulu vychází z roz-
měru sběrné nádoby na odpad a po-
třebného manipulačního prostoru. 
Jejich údržba je jednoduchá,“ infor-
moval městský architekt Jan Rich-

ter. Poloprůhledný tahokov zajiš-
ťuje zakrytí nevzhledných popelnic 
ve veřejném prostoru, ale zároveň 
umožňuje vizuální kontrolu, zda se 
okolo nádob nehromadí nepořádek. 

„Tahokov slouží zároveň jako 
podpěra pro pnoucí rostliny, které 
můžou postupně obrůst celé ohra-
zení a přispět tak dalším kouskem 
zeleně do veřejného prostoru,“ do-
dal architekt Richter.  

Boxy na popelnice už v Hlučíně 

máme do roku 2015 v ulicích Bo-
chenkova, Svornosti u točny auto-
busů Rovniny, a v Seifertově ulici. 
V roce 2016 přibyl v ulici Dukel-
ské. Vzhledem k různým modifika-
cím není cena jednotná, v roce 2015 
za jejich instalaci město zaplatilo 
necelých 250 tisíc korun a v roce 
2016 to bylo 90 tisíc korun. Letos 
by mělo na budování dalších boxů 
z rozpočtu vynaložit přes 300 tisíc 
korun.                       Ivana Gračková

Mezi prvními místy, kam se instalovaly boxy na popelnice, byla ulice bochenkova.                                          Foto: Ivana Gračková

Buksusy, růže či levandule zdobí 
nově od letošního jara Mírové ná-
městí v Hlučíně. Květiny se sotva 
ujaly a už musí čelit velmi tvrdým 
podmínkám. 

Majitelé pejsků totiž často ne-
chávají své mazlíčky, aby si čers-
tvě vysazené záhony a květináče 
značkovali. Moč je velmi agresivní 
a rostlinám nedělá dobře. 

„Prosíme proto všechny majite-
le psů, aby svou lásku ke zvířatům 
a přírodě promítli i do svého kaž-
dodenního jednání a nenechali své 
pejsky poškozovat čerstvou výsad-
ku ve městě. Slouží nám všem,“ ob-
rátila se na pejskaře vedoucí odboru 
životního prostředí a komunálních 
služeb hlučínské radnice Soňa Práš-
ková.                                       (iga) 

kdyby pejsci rozuměli značkám, určitě by se záhonům s květinami vyhnuli ši-
rokým obloukem. ale protože jim nerozumí, nezbývá než apelovat na majitele.

Foto: Ivana Gračková

Pejsi, nečůrejte na květiny! 
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Nezisková společnost ASEKOL, 
která organizuje celostátní systém 
zpětného odběru elektrozařízení, 
vystavila městu Hlučín certifikát 
s environmentálním vyúčtováním 
za rok 2016.

Ten vyčísluje, kolik jsme sběrem 
vysloužilých elektrozařízení ušetřili 
přírodních zdrojů. Základem envi-
ronmentálního vyúčtování je studie 
životního cyklu vyřazených CRT 
televizí a monitorů, které tvoří 62 
procent posbíraného elektroodpa-
du, ale i drobných elektrospotřebi-
čů. Loni Hlučín sesbíral přes 24 ti-
síc kilogramů elektrozařízení. Čísla 
v certifikátu (na reprodukci vpravo) 
dokládají, že se sběr vysloužilého 

elektrozařízení vyplácí. Například 
recyklace stovky televizorů uspo-
ří elektrickou energii, kterou běžná 
domácnost potřebuje na čtyři roky, 
nebo až 400 litrů ropy potřebných 
k sedmi cestám z Česka do Chor-
vatska. 

„V Hlučíně máme červené kontej-
nery ASEKOLu určené na elektro-
odpad umístěny na parkovišti v uli-
ci Bochenkova, v Darkovičkách za 
prodejnou Jednota a v Bobrovní-
kách za prodejnou v ulici Požárnic-
ké. Odpad z nich se sváží dle potře-
by,“ informovala vedoucí odboru 
životního prostředí a komunálních 
služeb Městského úřadu Hlučín So-
ňa Prášková.                                  (iga) 

V Hlučíně jsme společně sběrem elektrospotřebičů 
ušetřili přes tisíc litrů vody nebo 244 megawathodin

V rámci Zdravého města Hlučín 
a místní agendy 21 se v září usku-
teční přednášky na téma bezpeč-
nosti. Konat se budou v klubech se-
niorů Hlučín-Darkovičky a Hlučín. 

V ostatních klubech seniorů si 
přednášku vyslechli už dříve. Před-

nášky jsou obohaceny o zajíma-
vé postřehy a užitečné informace 
z terénní praxe strážníků Městské 
policie Hlučín, policistů z Hlučí-
na a také krajského koordináto-
ra BESIP pro Moravskoslezský  
kraj.                                               (red)

Úprava komunikace mezi Hlučí-
nem a Bobrovníky, určené zejména 
pro cyklisty, odstartovala v závěru 
srpna. Stavba přijde na 3,56 milio-
nu korun a bude ji dělat společnost 
Eurovia, která vyhrála výběrové ří-
zení nejnižší cenou z osmi nabídek. 

„Kvůli technickým parametrům se 
nebude jednat o standardní cyklo-
stezku, ale komunikace bude cyk-

listům vyhovovat. Rozšíří dosavad-
ní síť stezek pro cykloturistiku,“ 
vysvětlila Gabriela Dihlová, vedou-
cí odboru investic Městského úřadu 
Hlučín. Trasa vede po městských 
pozemcích, využívá stávající účelo-
vé komunikace, kde je třeba zpev-
nit povrch. Doplněno bude doprav-
ní značení. Práce by měla skončit 
v říjnu.         (iga) 

Nová trasa pro cyklisty
povede do Bobrovníků

BESIP v klubech o bezpečnosti  

Soutěž o nejlepší marmeládu či 
džem bude letos poprvé součástí 
tradiční akce Kluby klubům Hlu-
čínska. 

Její již desátý ročník se uskuteční 
v úterý 3. října.  Akce se opět zú-
častní senioři z hlučínských klubů 
seniorů i z přilehlých obcí spadají-
cích pod Hlučín jako obec s rozší-
řenou působností. 

„Setkání je unikátní hlavně tím, 
že si senioři sami připravují pro-
gram, kterým pak baví ostatní,“ při-

pomněla koordinátorka Zdravého 
města Hlučín Tereza Šimánková. 
Akce kluby klubům zároveň při-
pomene Mezinárodní den seniorů, 
který připadá na 1. říjen.

„To je ta nejlepší chvíle, kdy by-
chom měli ještě více než kdy jindy 
myslet na své rodiče, babičky a dě-
dečky a všechny starší lidi, kteří ko-
lem nás žijí a potřebují náš zájem, 
lásku a někdy i pomoc,“ připomně-
la vedoucí odboru rozvoje Darina 
Krejzlová.                                 (iga)

Letošní jarní zájezd pro seniory na 
Javornicko měl obrovský úspěch. 
Proto se začátkem září bude konat 
stejný zájezd, který je ale už v této 
chvíli plně obsazen. 

„Ráda bych poděkovala průvodci 
Arnoldu Dudkovi za zajištění veš-
kerých služeb a za podrobný a zají-
mavý výklad během celého zájez-
du. Je to hlavně jeho zásluha, že se 

naši občané vracejí spokojeni a od-
počati,“ řekla koordinátorka Zdra-
vého města Hlučín Tereza Šimán-
ková. 

Zároveň slíbila, že další zájezdy 
požádané městem Hlučín na sebe 
nenechají dlouho čekat, aby se za 
dobrodružstvím mohli vypravit i ti, 
na které tentokráte bohužel nevyby-
lo místo.                                     (iga)

Soutěží o nejlepší marmeládu

Senioři pojedou na Javornicko 
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 [9] hlučínskénoviny školství a mládež

Děti už využívají nový přístroj.                               Foto: Dětská rehabilitace Hlučín

INDIáNSký PříMěSTSký 
TáboR Se oDeHRál Ve 
DRuHéM PRáZDNINoVéM 
TýDNu V PRoSToRáCH Naší 
školIčky V bobRoVNíkáCH. 

Zúčastnilo se ho celkem 14 dětí, 
z toho 12 chlapců a 2 dívky. Vyjma 
jedné sourozenecké dvojice to byli 
všechno žáčci naší školy.

Tábor se nesl v duchu odkazu ná-
čelníka Hiawathy, který v 16. sto-
letí sjednotil znesvářené indiánské 
kmeny při jezeře Ontario do alian-
ce Pěti národů. Patřili sem Moha-
wkové, Oneidové, Onondagové, 
Cayugové a Senecové. Tyto alianč-
ní kmeny si společně říkaly Iroké-
zové.

Naše děti se rozhodly reprezen-
tovat kmeny Mohawků a Seneců. 
Po celou dobu tábora tak proti so-
bě vedly hravé souboje v rychlos-
ti, bystrosti a vytrvalosti. Ke hrám 
využívaly prostory školní družiny, 
zahrady, místní louku před školkou 
a také okolní lesy.

Během celého táborového týdne 
všichni sbírali pro svůj kmen bo-
dy za splněné úkoly i projeveného 
týmového ducha. Celotáborová hra 
pak vyvrcholila v pátek, kdy děti 
pátraly v terénní bojovce po odkazu 

náčelníka Hiawathy. Podle šifrova-
ných zpráv plnily jednotlivé úkoly 
a mohly tak zhodnotit své indián-
ské dovednosti, kterým se po celý 
tábor učily. Zatímco od pondělí do 
čtvrtka se mezi sebou škorpily ja-
ko Mohawkové a Senecové, v pá-
tek pochopily, jak důležitá je jedno-
ta Irokézů. Oba kmeny totiž v lese 
napadli zarytí nepřátelé Irokézů – 
Huroni. Bitva však netrvala ani 15 
minut. Mohawkové i Senecové pro-
jevili důvtip a společnými silami 
útok Huronů odrazili. Hiawathův 
odkaz tedy našli.

Na znamení jednoty a bratrství vy-
kouřili náčelníci obou kmenů indi-
ánskou dýmku míru.

Tábor byl zakončen slavnostním 
nástupem, při kterém byli všichni 
účastníci oceněni diplomy, cenami 
a pamětními tričky.

Naše školička je hrdá na kvalit-
ně probíhající proces integrace žá-
ka s autismem, který se díky svým 
spolužákům celého tábora plno-
hodnotně účastnil. Organizátorem 
a vedoucím tábora byl Emil Mo-
rav, třídní učitel našich budoucích 
třeťáčků. 

Barbora Růžičková
asistentka pedagoga 

na ZŠ Bobrovníky

Skvělá zpráva přišla v době uzá-
věrky tohoto čísla Hlučínských no-
vin. Mažoretky Ballerisima Hlu-
čín získaly po pouhých dvou letech 
svého fungování na Mistrovství 
světa v mažoretkovém sportu v Pra-
ze bronzové medaile a titul II. vice-
mistryně světa. Všechny jejich vel-
ké formace, tedy pódiovky kadetek 
a juniorek i defilé, skončily mezi 
nejlepšími deseti z celého světa!

„Posíláme našim mažoretkám vel-
kou gratulaci. Jsme rádi, že může-
me podporovat takový tým,“ řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek.

Úspěšné mažoretky nyní hledají 
čerstvé posily. „Pokud máte doma 

dcerku, která ráda tancuje, neustále 
se hýbe do rytmu a nevydrží dlouho 
sedět, rozhodně je pro ni právě ma-
žoretkový sport tou nejlepší volbou. 
Náš mažoretkový tým zve do svých 
řad děvčata ve věku od čtyř do pat-
nácti let, která by s námi chtěla 
tancovat,“ vyzvala trenérka Karin 
Wronová. Nábor se bude konat 1. 
září od 16.30 v tělocvičně Základní 
školy dr. M. Tyrše v Hlučíně. Kdo 
nábor nestihne, může se přihlásit 
mailem na adrese mazoretky-balle-
risimo@seznam.cz a přijít v úterý 
5. září v 16 hodin. Více informa-
cí najdou zájemci na webu www.
ballerisimo.webnode.cz.          (iga)

Pokračování ze strany 1
Pravidelný poslech takto na-

mixované muziky pozitivně ovliv-
ní funkci mozku, zlepší spolupráci 
mezi jednotlivými mozkovými cen-
try i sluchové vnímání. Pomůže dí-
těti lépe vnímat a chápat řeč, posílí 
porozumění řeči.

„Metodu může využít většina sou-
časných klientů Dětské rehabilitace 
Hlučín, neboť skoro všechny naše 
děti vykazují opoždění ve vývoji či 
vadu řeči, případně trpí nedostateč-
nou koncentrací. Speciálně namixo-
vaná hudba na míru konkrétního 
pacienta umí zklidnit hyperaktiv-
ní děti, a naopak stimulovat ty hy-
poaktivní,“ doplnila Löwová. 

Protože stacionář Dětské rehabili-
tace Hlučín je posledních deset let 
neustále zaplněn a existuje pořad-

ník zájemců, bude zařízení na pod-
zim zvyšovat kapacitu z patnácti 
na dvacet dětí. Navíc začne nabí-
zet možnost, aby děti pracujících 
rodičů mohly zůstávat až do 15 ho-
din včetně odpoledního odpočinku. 
Zařízení se tak snaží v maximální 
možné míře ulehčit rodičům péči o 
jejich postižené děti a vytvořit jim 
podmínky srovnatelné s těmi rodi-
nami, které mají zdravé potomky. 

Klienti Dětské rehabilitace Hlučín 
jsou zhruba ze dvou třetin z Hlučí-
na, Bobrovníků či Darkoviček, jed-
na třetina dětí je z dalších obcí re-
gionu. Například v letošním roce 
do stacionáře dochází děti z Darko-
vic, Ludgeřovic, Hati, Markvarto-
vic a z Kozmic.                          (iga)

Více v aktualitách na webu města.

Dětská rehabilitace rozšiřuje 
nabídku péče o postižené děti

Indiáni nejprve válčili
a pak kouřili dýmku míru 
v Bobrovníkách

Ballerisimo po účinkování na 
mistrovství světa hledá posily
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Starší žáci Sboru dobrovolných 
hasičů Hlučín vybojovali výbor-
ným výsledkem v okresní postu-
pové soutěži O pohár starosty OSH 
Opava postup do krajského kola 
v požárním sportu, které se bude 
konat 2. září ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm.  Mladí hasiči tak zažili mís-
to odpočinkových prázdnin nároč-
ný trénink. 

„Žáci se připravují hlavně na dvě 
disciplíny, v nichž se bude soutěžit. 

Konkrétně štafeta požárních dvo-
jic a královská disciplína – požární 
útok,“ prozradila členka sboru Ště-
pánka Czyžová. Tým se schází dva-
krát týdně na tři hodiny, buď na sta-
nici Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, nebo na 
travnaté ploše u jezera, kterou pro 
trénink mladým hasičům poskytlo 
město Hlučín. 

Okresní soutěže se ve dvou ka-
tegoriích zúčastnilo patnáct nej-

lepších týmů z Opavska. Hlučínští 
mladší žáci se na okresní postu-
povou soutěž probojovali po dob-
rém celosezónním výkonu z páté-
ho místa v Hlučínské lize. Skončili 
na čtrnáctém místě. Starší žáci byli 
v Hlučínské lize třetí a třetí příčku 
obsadili i v okresním poháru. 

„Letos jsme vybojovali vel-
ké množství pohárů a cen. Sešla 
se skvělá skupina lidí, ze kterých 
se podařilo složit dva týmy vede-

né partou dobrých trenérů, kterým 
pomáhají naši dva dorostenci. Po-
stup starších žáků do krajského ko-
la v požárním sportu je největší od-
měnou za jejich celoroční dřinu,“ 
doplnila Štěpánka Czyzová a posla-
la poděkování celému Sboru dob-
rovolných hasičů Hlučín i městu 
Hlučín za podporu a také trenérům 
Jiřímu a Veronice Šimíčkovým za 
čas a úsilí, které do práce s mladými 
hasiči vkládají.                             (iga)

Mladí hasiči o prázdninách nezaháleli, naopak tvrdě trénovali

 Dům dětí a mládeže Hlučín, p. o.l Zámecká 6, Hlučín 
tel: 595 041 156, www.ddmhlucin.cz, info@ddmhlucin.cz 

Seznam zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018 
Název zájmového útvaru Doporučený věk (úroveň) Den, hodina Jméno lektora 

Hudební obory 

Hra na kytaru I. začátečníci ÚT 15:00 – 16:00 M. košáková 

Hra na kytaru II. pokročilí ÚT 16:00 – 17:00 M. košáková 

Dramatický obor 

Jevištník 1. st. Zš ST 15:00 - 16:30 bc. k. Chudějová 

Výtvarné obory a ruční práce 

Výtvarné tvořeníčko I. předškolní děti (od 4 let) ST 16:45 - 17:45 M. Nosiadková 

Výtvarné tvořeníčko II. 5 - 6 let ST 15:30 - 16:30 M. Nosiadková 

Základy fotografie II. 12 a více let ÚT 16:00 – 17:30 b. Chlebišová 

keramika pro začátečníky 5 a více let ÚT 15:00 - 16:30 bc. k. Chudějová 

keramika pro pokročilé 1. a 2. st. Zš ÚT 16:45 - 18:15 bc. k. Chudějová 

keramika Fontána pouze pro klienty ÚSP Fontána ST 9:00 - 11:00 bc. k. Chudějová 

keramika pro mládež a dospělé 15 a více let (zač. i pokroč.) Pá 15:00 - 17:00 2x za měsíc bc. k. Chudějová

Výtvarný občasník rodiče s dětmi čtvrtletně b. kladivová 

Tvořivý svět I. 1. st. Zš čT 15:00 - 16:00 b. kladivová 

Tvořivý svět II. 9 a více let čT 16:15 – 17:30 b. kladivová 

Háčkování pro děti ÚT 17:30 – 18:30 1x za měsíc Mgr. k. Pchálková

Sport a bojová umění 

PoHyboVá školIčka s tetou 
editou 

předškolní děti (od 3 let) čT 15:30 - 17:30
2 x za měsíc

bc. e. Studená 

aerobic I. 4 - 7 let ÚT 15:30 – 16:30 Mgr. k. Pchálková 

aerobic II. 7 a více let ÚT 16:30 – 17:30 Mgr. k. Pchálková 

Disco Dance I. 10 - 15 let pokročilí bude upřesněno v září Mgr. b. kaštovská 

Disco Dance II. 11 - 15 let začátečníci bude upřesněno v září Mgr. b. kaštovská

JuDo I. 1. st. Zš (začátečníci) Po, ST 15:15 -16:15 V. Mečár 

JuDo II. 10 a více let Po, ST 16:15 - 17:30 V. Mečár 

Rybářský kroužek zač. i pokroč. ST 16:00 - 17:30 T. klečka 

Stolní tenis I. začátečníci Po 16:00 – 17:30 Mgr. P. Vondráček 

Stolní tenis II. pokročilí Po 17:30 – 19:00 Mgr. P. Vondráček

Stolní tenis III. začátečníci čT 15:30 – 17:00 Ing. J. kladiva 

šachy 1. st. Zš bude upřesněno v září bc. l. Chrostek 

šaCHoVý klub pro dospělé 18 a více let bude upřesněno v září 
1 x za měsíc

bc. l. Chrostek

Technické obory

elektronika a radiotechnika I. 10 a více let (začátečníci) čT 16:00 – 17:30 Ing. I. Guňka

elektronika a radiotechnika II. pokročilí čT 18:00 – 19:30 Ing. I. Guňka

letecký a lodní modelář 9 - 15 let ÚT 15:30 - 17:30 T. Hurina 

ostatní

klub maminek s dětmi I  předškolní děti (od 1 roku) Po 9:00 - 11:30 bc. e. Studená

klub maminek s dětmi II. předškolní děti (od 1 roku) ST 9:00 - 11:30 bc. e. Studená

školička předškolní děti (od 3 let) ÚT 9:00 - 10:30 bc. e. Studená

Výuka zájmových kroužků začíná 2. října 2017.
Ceník a podrobnější informace budou k dispozici od září 2017 na webových stránkách www.ddmhlucin.cz.

Jedenáctý ročník Hlučínsko – vře-
sinské šlápoty, tradičního dvanácti-
kilometrového turistického výšla-
pu, se uskuteční letos v sobotu 7. 
října. 

„Letos se bude konat v rámci pro-
jektu Razem po zdrowie! a bude-
me ho pořádat ve spolupráci s part-
nerskou obcí Kornowac z Polska. 
Připravujeme ho také ve spoluprá-
ci s kulturní komisí obce Vřesi-
na,“ uvedla za pořádající organiza-
ci Sport a kultura Hlučín Veronika 
Antončíková, vedoucí Kulturního 
domu Hlučín. 

Vyrážet se bude v 9 hodin z Mí-
rového náměstí v Hlučíně, kde bu-
de registrace od 8.30. Startovné je 
symbolických 30 korun.         (iga) 

Ke Šlápotě se
připojí i Poláci

Hledají se nové 
volejbalistky  

Dívky ve věku od 9 do 14 let při-
jme oddíl volejbalu Tělovýchovné 
jednoty Hlučín. 

„Nábor nových volejbalistek od-
startuje 4. září a bude se konat kaž-
dé pondělí a čtvrtek vždy od 16 ho-
din ve sportovní hale v Hlučíně,“ 
informoval manažer oddílu Franti-
šek Košař. 

Roční členský příspěvek je 800 
korun. Více informací zájemci mo-
hou získat telefonicky na číslech 
723 975 364 nebo 777 138 206.

Volejbal v Hlučíně má bohatou 
historii, v roce 2013 slavil 50. výro-
čí od svého založení.  Za tu dobu se 
postupně podařilo vybudovat široké 
sportovní zázemí. 

 Rekordní byl pro volejbal v Hlu-
číně rok 1994, kdy se do okres-
ních nebo oblastních soutěží za-
pojilo celkem devět hlučínských 
družstev, včetně žákovských a do-
rosteneckých. V práci s volejbalo-
vou mládeží tak má oddíl silnou tra-
dici.                                           (red)
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HlučíNSké HáZeNkářSké 
TýMy MaJí Za Sebou MěSíC 
NáRočNýCH PříPRaV Na 
NoVou SeZóNu. 

Házenkářská sezóna startuje v zá-
ří.  Celý srpen družstva trénovala na 
hřišti u Základní školy dr. M. Tyrše, 
kde hrají i většinu zápasů. 

„Pouze dorostenky, které hrají li-
gu, musí domácí zápasy odehrát ve 
sportovní hale v Polance, protože 
naše hlučínská hala nemá potřeb-
né rozměry a ligové zápasy nelze 
hrát na venkovním hřišti,“ vysvět-
lil Martin Schmack, manažer celé-
ho týmu. Příprava ligových doros-
tenek vyvrcholila ve druhé půlce 
srpna týdenním soustředěním v ho-
telu Excelsior v Horní Lomné. 

V nadcházející sezóně budou hrát 
muži, ženy a mladší žáci a žákyně 
Moravskoslezskou ligu ve svých 
kategoriích. Tu řídí Krajský svaz 
házené v Ostravě. Nejvýše v této 
sezóně dosáhly dorostenky, které se 
už pilně připravují na 1. ligu star-
ších dorostenek, část Morava vý-
chod. Tuto soutěž řídí Český svaz 
házené v Praze.  

Družstvo žen vzniklo před dvěma 
lety z děvčat, která kdysi hrávala za 
žákyně, nebo dorost Hlučína a pak 
hostovala v Porubě, nebo nehrála 
vůbec a rozhodla se vrátit zpět k há-
zené. V Moravskoslezském kraji je 
jediná krajská soutěž žen, v níž hra-
je šest týmů. V uplynulé sezóně v ní 
ženy skončily na pátém místě. 

Tradičními účastníky krajské sou-
těže jsou hlučínští muži, i když 
v ročníku 2014/2015 okusili také 2. 
ligu. V minulé sezóně hráli na špi-
ci krajské soutěže, ve které je devět 
týmů. V ní obsadili nádherné druhé 
místo. Letos muži hrají ještě další 
soutěž Český pohár, který se skládá 
ze všech kategorií od nejvyšší až po 
nejnižší soutěž. 

Dorostenky v minulé úspěšné se-
zóně postoupily z 2. do 1. ligy. To 
byl velký úspěch, protože se prosa-
dily mezi deseti týmy z jižní a se-
verní Moravy. „V uplynulé se-
zóně holky záhy pochopily, že je 
čeká úplně jiná soutěž než v žá-
cích. Začaly více trénovat, v zápa-
sech makat, takže nakonec na pod-
zim vybojovaly 12 bodů a držely se 
v horní části tabulky. To bylo pře-
kvapením jak pro ně samé, tak pro 
trenéry i rodiče. Přípravu na jarní 
část soutěže jsme zahájili už první 
týden v lednu. Fyzický blok jsme 
dokončili soustředěním na Ko-
přivné, kde si děvčata užila běhá-
ní v hlubokém sněhu. Po herní pří-
pravě jsme vstoupili do jarní části 
utkáním se Zábřehem, kde soupeře 
zaskočily a vysoko porazily. V na-
staveném trendu pak děvčata po-
kračovala i v dalších jarních utká-
ních, bavila svou hrou a do konce 
bojovala o medailové umístění. Na-
konec skončila na čtvrtém místě,“ 
popsal minulou sezónu trenér do-
rostenek Josef Jaroš.

Poslední turnajový víkend uplynu-

Házenkářským týmům začala sezóna,
dorostenky budou hrát 1. ligu

lé sezóny 20. a 21. května dorosten-
ky strávily v Novém Jičíně na Lau-
don handball cupu, kde se utkalo 36 
týmů z pěti zemí, a to z Česka, Slo-
venska, Polska, Německa a Fran-
cie. V základní skupině absolvova-
ly tři zápasy se silnými soupeřkami. 

Lepší start než výhru nad celkem 
Otrokovic, který hraje stejnou li-
gu, si děvčata nemohla přát. Ve 
druhém zápase Hlučínu podlehly 
hráčky z Polska.  Hlučínské doros-
tenky nakonec nepustily ani souboj 
s družstvem Poruby, které minulou 
sezónu bojovalo v 1. lize, a osla-

vily vítězství ve skupině. V semi-
finále porazily Bohumín. Do fi-
nále postoupily spolu s Hlučínem 
celky z Ostravy-Zábřehu a Prahy-
-Kobylis. Zábřeh nechaly Hlučí-
ňanky také za sebou a zrodilo se fi-
nále Praha-Kobylisy proti Hlučínu. 
A výsledek? Hlučín vyhrál a ovládl 
celý turnaj!

Mladé házenkářky hned po-
slaly poděkování trenérům i ro-
dičům za podporu. Namlsané 
úspěchem se jistě vrhnou do nad-
cházející sezóny s chutí a nadše-
ním.                                          (iga)

Hlučínské dorostenky na laudon cupu.                                            Foto: archiv klubu

Sedmdesáté výročí tenisu v Hlučíně bude le-
tos slavit náš tenisový klub. Slavnostní setkání se 
bude konat v závěru letní sezóny v sobotu 9. září 
od 15 hodin v tenisovém areálu. 

Letošní sezona byla uspokojivá. Soutěží smíše-
ných družstev se zúčastnila družstva TK Hlučín 
v kategoriích mladších žáků, starších žáků, dvě 
družstva dorostu a družstvo dospělých. Žáci bo-
jovali ze všech sil a nebylo možné upřít jim mi-
mořádnou snahu. Dorost zanechal dobrý dojem, 
hlavně družstvo A, které hrálo soutěž Liga Juni-
or Tour a obsadilo třetí místo. Po roční pauze se 
znovu do soutěží zapojilo družstvo dospělých se-
stavené z hráčů dorosteneckého věku v kombina-
ci se zkušenými matadory. Dospělí museli hrát 
nejnižší oblastní soutěž, kterou prošli bez poráž-
ky a postoupili do krajského přeboru. 

Sestavy: Mladší žáci: Moravec D., Kubiš F., 
Vlček R., Plaček T., Meinhard A., Wawrzinková 
N., Watorová V., Losková V. Starší žáci: Wan-

Hlučínský tenis slaví sedmdesáté výročí

derburg P., Reiský Š., Moravec D., Kubiš F., Vl-
ček R., Wawrzinková N., Hadamcziková A., Lo-
sková V. Dorost A: Moravec O., Wanderburg T., 

Srba J., Glumbík M., Ustupská M., Flašarová Z. 
Dorost B: Chrobák A., Pchálek Š., Burda J., Reis-
ký V., Reiský Š., Wanderburg P., Kráčmarová A., 
Kusáková T., Černocká K., Pchálková A. Dospělí: 
Kučera M., Moravec O., Wanderburg T., Srba J., 
Glumbík M., Flašarová Z., Míčková L., Dubnická 
A., Kusáková T.

V červenci se hrály doma tři celostátní turna-
je v kategoriích mladší žáci, starší žáci a dorost. 
I v nich dosáhli naši hráči dobrých výsledků: 
Mladší žáci: Kubiš F. – 2. místo dvouhra, Mora-
vec D. – 3. místo dvouhra, Moravec D. +  Vlček 
R. -  2. místo čtyřhra. Mladší žačky: Losková V. 
– 2. místo dvouhra, Losková V. + Wawrzinková 
N. – 1. místo čtyřhra. Starší žáci: Wanderburg P. 
+ Reiský Š. – 2. místo čtyřhra. Dorostenci:  Mo-
ravec O. – 1. místo dvouhra, Wanderburg T. – 3. 
místo dvouhra Moravec O. + Wanderburg T. – 1. 
místo čtyřhra.                               Martin Kučera

předseda TK Hlučín

Družstvo dospělých Tk Hlučín.               Foto: Tk Hlučín 
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KAM V HLUČÍNĚ V ZÁŘÍn
volný čas

1. - 3.9. 15:00  Krmáš  – Hlučínské jezero
7.9. 16:00 Zastupitelstvo – KD Hlučín
8.9. 17:00, 

19:00 
Taneční kurzy - KD Hlučín

16.9. 8:00 Farmářské trhy – Hlučínské náměstí  
17.9. 9:30 Cyklojízda - Hlučínské náměstí  
do 17.9. Výstava Fantastické Lego - Muzeum
21.9. 7:30 Jízda zručnosti – Hlučínské náměstí 
26.9. 16:00 Tajemství Nazca, výstava - Muzeum
26.9. 19:00 Biostory – divadlo – KD Hlučín
27.9. 18:00 Vernisáž Anna Hrbáčová – Červený kostel
27.9. - 15.10. Výstava SA-MA SaKR – Červený kostel
30.9. 8:00 Farmářské trhy – Hlučínské náměstí 
do 30.9. Fotosoutěž Byli jsme při tom 
Připravujeme na říjen 2017
3.10. Kluby klubům – KD Hlučín
4.10. Neal Black – koncert – Červený kostel
7.10. Hlučínsko - Vřesinská šlápota 
8.10. Pohodový večer s Janou Schlossarkovou – Červený kos-

tel 
9.10. Kulatý stůl – KD Hlučín 
10.10. ŠAMU – A do pyžam! – KD Hlučín 
12.10. Beseda o fotografii, vyhodnocení Fotosoutěže – KD Hlu-

čín
12.-13.10. Půlkolona tanečního kurzu
14.10. Farmářské trhy – Hlučínské náměstí
15.10. Vztahy na úrovni – divadlo – KD Hlučín
21.10. Čaj o 5té – KD Hlučín
24.10. Ženská epopej – divadlo – KD Hlučín
28.10.  Farmářské trhy – Hlučínské náměstí 

 CHCeTe Také, abyCHoM ZVeřeJNIlI PoZVáNku
Na VašI akCI? SVé TIPy ZaSíleJTe MaIleM Na

INFoHluCIN@CeNTRuM.CZ 

Zájezd do Olomouce na tradiční 
podzimní výstavu květin Flora po-
řádá základní organizace České-
ho zahrádkářského svazu Hlučín 
– město. Uskuteční se ve čtvrtek  
5. října.

„Letos bude náš zájezd obzvláště 
atraktivní, neboť Český zahrádkář-
ský svaz oslaví na Floře své kula-
té 60. narozeniny. Našim zahrád-
kářům se představí EUROPOM, 
což je mezinárodní putovní výsta-
va ovoce, kterou založila již v ro-
ce 1989 belgická organizace ovoc-

nářů. V roce 2017 se tato prestižní 
přehlídka ovoce uskuteční poprvé 
ve své historii na území bývalého 
východního bloku! To bychom si 
neměli nechat ujít!“ zve členka vý-
boru hlučínských zahrádkářů Jana 
Sabolová. 

Odjezd od Kulturního domu 
v Hlučín bude 7 hodin. Cena pro 
členy organizace je 250 korun, pro 
ostatní 280 korun. Přihlášky se při-
jímají v prodejně Zahrádkář v Hlu-
číně, volat lze na telefonní číslo  
607 037 760.        (red) 

Milovníci burčáku a moravské-
ho vína se mohou opět těšit. Tra-
diční Burčákobraní se uskuteční na 
nádvoří zámku v sobotu 30. září.

 Akci pořádá dodavatel vín ma-
lých moravských vinařů, hlučínská 
firma Nová vína. Už od 13 hodin 
mohou zájemci na nádvoří kupovat 
lahodný burčák, od 15 hodin bu-
de připraven doprovodný kulturní 
program včetně cimbálové muziky, 

která k vínu neodmyslitelně patří. 
Pro děti budou připraveny nafuko-
vací atrakce.

„Letošní počasí vinaři chválí. 
Opět má být výborný ročník vína. 
Věříme, že se to odrazí i na kvalitě 
burčáku,“ uvedl za pořadatele Da-
vid Moravec. Stejně jako v minu-
lých letech i letos bude burčák do-
dávat vinařství Blatel z Blatnice 
pod svatým Antonínkem.         (red) 

Burčák opět poteče proudem

Zahrádkáři jedou slavit na Floru
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Tradiční krmáš se letos spojí s 
festivalem ohňostrojů. Návštěvníci 
si navíc smlsnou na soutěžních 
koláčích.

               Čtěte na straně XX

Do Hlučína přijede ve čtvrtek 7. 
září prezident Zeman. S občany 
se setká po poledni na Mírovém 
náměstí.

          Čtěte na straně XX  

Vodní kombajn za měsíc posekal 
43 tun travin. Nově je vybaven 
navigací, která zefektivňuje jeho 
provoz.

      Čtěte na straně XX

Immaculata klasicistního socha-
ře Johannese Jandy, rodáka z Dar-
koviček, se v létě po opravě vrá-
tila zpět na svůj podstavec vedle 
školy v Darkovičkách. Restauro-
val ji sochař, restaurátor a rene-
sanční osobnost Tomáš Skalík.

Sochu Neposkvrněná vysvětil 
16. srpna roku 1863 za přítom-
nosti jejího tvůrce a hromáždě-
ných davů hlučínský děkan Rich-
ter. Nyní už byla terakotová socha 
ve špatném stavu, proto ji město 
nechalo opravit.

Její autor Johannes Janda se na-
rodil v Darkovičkách v roce 1827, 

většinu života ale prožil v Němec-
ku, kde se uchytil v ateliéru slav-
ného berlínského sochaře Chris-
tiana Raucha. Od roku 1864 měl 
v Berlíně vlastní uměleckou díl-
nu. Svému rodnému Hlučínu vě-
noval také reliéf Růžencová slav-
nost, který vytvořil pro někdejší 
hlučínský farní kostel.

Tomáš Skalík, terý má oprávně-
ní k práci s díly z terakoty, restau-
roval sochu ve svém ateliéru, poté 
opravoval také její podstavec. Zá-
roveň zhotovil model sochy pro 
případ, že by byla někdy v bu-
doucnu zničena.                     (iga)

Jandova socha se dočkala opravy

Panna Maria už opět shlíží laskavým zrakem na Darkovičky.
Foto: Ivana Gračková

Malí klienti Dětské rehabilita-
ce Hlučín už mají k dispozici no-
vý audiometr, který pro ně vy-
tančili účastníci letošního XIII. 
ročníku hudebního festivalu Štěr-
kovna Open Music.

Za dva festivalové dny v závěru 
července nasbírali v aplikaci EPP 
– Pomáhej pohybem Nadace ČEZ 
celkem 50 tisíc korun. Své body, 
které lidé mohli získávat nejen tan-
cem, ale také během, chůzí či jíz-
dou na koni, poslalo dětem z Hlu-
čínska 1407 podporovatelů. 

„Jsme moc rádi, že na nás lidé my-
sleli a věnovali svou energii dobré 
věci. Audiometr už jsme si koupili 
a začínáme ho zkoušet, ale je nám 
jasné, že hlavně u dětí s poruchou 
autistického spektra půjde o del-
ší proces. Nějakou dobu bude trvat 
jen to, než si zvyknou na sluchát-
ka. Naplno budeme audiometr po-

užívat od září a jsem si jistá, že při-
nese své výsledky,“ řekla ředitelka 
Dětské rehabilitace Hlučín Radmila 
Löwowa. Audiometr umožní začít 
s originální rehabilitační metodou, 
takzvaným sluchovým tréninkem 
Benaudira, který je v Česku zatím 
ojedinělý. 

„Je prokázáno, že hudba dokáže 
léčit a rozvíjet intelektuální schop-
nosti člověka; je to specifický ná-
stroj, pomocí kterého můžeme tré-
novat obě mozkové hemisféry, a to 
bez chemie,“ dodala Radmila Lö-
wowa.

Dětem se pomocí audiomet-
ru změří práh sluchového vnímá-
ní, výsledky poté umožní sestave-
ní speciálního CD s instrumentální 
hudbou na míru konkrétního paci-
enta, která se mu pak pouští do slu-
chátek.

Pokračování na straně 9

JeDNáNí Se oPěT buDe 
VySílaT V PříMéM PřeNoSu.

Jak se vedení města daří vypořá-
dat se s úkoly, které vyplynuly z 
březnového veřejného fóra, budou 
mimo jiné projednávat zastupite-
lé na svém jednání, které se usku-
teční v Kulturním domě Hlučín ve 
čtvrtek 7. září od 16 hodin.  Hovo-
řit se proto bude o plánech na stav-
bu nové víceúčelové haly, silničním 
obchvatu Hlučína, dokončení re-
generace sídliště OKD, studii vyu-
žití Hlučínského jezera po jeho sa-
naci, budování wellnes, omezení 
pyrotechnických produkcí, kontrole 

volného pobíhání psů, větší kapa-
citě bezplatného právního poraden-
ství, rozšíření možností třídění od-
padu na veřejných prostranstvích či 
i zavedení jednosměrného provozu 
v Komenského ulici.  Všechny tyto 
noviny jsou ještě v povědomí účast-
níků letošního jarního veřejného fó-
ra, ovšem zastupitelstvo tentokrát 
provětrá i TOP problémy z před-
chozích deseti let a posvítí si na 
to, jak se jednotliví garanti zhosti-
li svých povinností. Zasedání zastu-
pitelstva, jehož podrobný program 
zájemci najdou na webu města, kde 
se také bude vysílat přímý přenos 
celého jednání.           (iga)

Zastupitelé budou mluvit 
o TOP problémech
i příležitostech města 

Dětská rehabilitace rozšiřuje 
nabídku péče o postižené děti

MíSTo kyTIčkyn
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PaDeSáT leT V žIVoTě JeDINCe I MěSTa (9. díl – rok 2012)n
Přivítali jsme:
Natálie Heiderová *2017
Tobiáš Lapčík *2017
Štěpán Krejčí *2017
Anežka Haltofová *2017   
Kryštof Greguš *2017
Dorota Kopečková *2017
Mikuláš Dědoch *2017  

Jubilanti:
Josef Wehowský *1937
Jana Kopečková *1937
Alois Šindlář *1927
Bruno Hájovský *1927
Alois Šindlář *1927

občané

Druhého ledna byl postaven na 
stejném místě nový kříž stojící me-
zi Darkovičkami a Hlučínem. Na-
hradil původní, který byl 8. břez-
na roku 2000 zničen během bouřky.

V polovině února pomáhali při ka-
lamitě specialisté záchranného sbo-
ru HZS ČR z Hlučína krajům Vyso-
čina, Olomouc a Pardubice. Jejich 
úkolem bylo vyprošťování zapad-
lé techniky a zprůjezdnění komu-
nikací.

Historicky první stavění Máje na 
Malánkách se konalo 29. dubna na 
Malánkářském náměstí.

Hlučín oslavil 150 let kulturní pa-
mátky Červený kostel. Základní ká-
men byl posvěcen 3.  června 1862. 

Byl zastaven provoz hlučínského 
kina Mír. 

Skončila rekonstrukce Základní 
školy Rovniny, slavnostní předání 
stavby se uskutečnilo 20. června. 
Spolu se zateplením fasády se mě-
nila také okna a postavilo nové ví-
ceúčelové hřiště. 

Dne 30. června se konalo roz-
loučení se školní budovou v ulici 
Dlouhoveské. Bývalou školní bu-
dovu město nabídlo k prodeji. 

Hlučínská hřiště u školy v Dar-
kovičkách, u školy dr. M. Tyrše 
a u školy v Severní ulici se otevíra-
jí veřejnosti.  

Fotbalový klub slaví 90 let. 
Stále pokračuje program regenera-

ce panelového sídliště OKD – vý-
chod, který začal v roce 2009

Zrekonstruovaná zahrada Dětské 
rehabilitace Hlučín byla uvedena 
do provozu 24. září. 

Sokolové oslavili na sletu 150 let
Základní umělecká školy J. P Vej-

vanovského Hlučín má 60 let. Vý-
uka byla zahájena 1. září 1952 
v budově gymnázia. I bobrovnická 
škola má nový kabát. Stavba včetně 

zateplení skončila 7. listopadu, při-
šla na 800 tisíc korun. 

Nová ulice na Rovninách se jme-
nuje Přímá. Vznikla výstavbou ro-
dinných domků a navazuje na ulici 
V. Balarina.

Vánoční strom Hlučín rozsvítil 2. 
prosince. Ozdoby na něj vyrobili 
žáci základních škol.

Spisovatelka Jana Schlossarková 
vydala knížku „Už by toho bylo do-
šč“.   Anna Heczková

bývalá archivářka

od konce září 2012 je v provozu zahrada dětské rehabilitace se spoustou no-
vých herních prvků.                                                                                    Foto: archiv HN SOUKROMÁ INZERCEn

n Děkujeme všem příbuzným, přá-
telům, sousedům a známým, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě 
pana Huberta Šmaka. Panu kapla-
novi děkujeme za povzbudivá 
slova a pohřební službě Breuer za 
profesionální přístup. Zarmouce-
ná rodina. 

n Prodám stavební parcelu v Bob-
rovníkách 938 m2 za 1 600 000 
Kč. Tel.: 777 836 616

n Hledám pronájem garáže, pří-
střešku, části garáže. Tel.: 603 365 
942

Další tradiční setkání vedoucích 
představitelů města s čerstvými ro-
diči a jejich nově narozenými ob-
čánky Hlučína se připravuje na le-
tošní říjen. Zájemci o účast se musí 
hlásit na radnici. 

„Legislativa nám neumožňuje 
zjišťovat adresy čerstvých rodičů 
a zvát je na vítání občánků. Proto 
rodiče moc prosím, pokud uvíta-
jí účast na tomto slavnostním aktu 
a setkání s vedením města, aby své 
děti předem přihlásili,“ řekla Tereza 
Šimánková z odboru rozvoje Měst-
ského úřadu Hlučín. 

Slavnostní vítání se bude konat 
v obřadní síni, přesný termín obdrží 
rodiče v pozvánce, kterou jim rad-

nice včas zašle.  Vítání občánků se 
bude tentokrát vztahovat na všech-
ny děti narozené po 1. říjnu 2016, 
s trvalým pobytem na území města 
Hlučína a částí Bobrovníků a Dar-
koviček. 

Zájemci o setkání se mohou hlá-
sit osobně na odboru rozvoje MěÚ 
Hlučín v úředních hodinách v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin 
a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 ho-
din. Zapotřebí je originál rodného 
listu dítěte a platný občanský prů-
kaz rodiče. 

Bližší informace je možné získat 
u Terezy Šimánkové na MěÚ Hlu-
čín dveře B101, nebo na telefonním 
čísle 595 020 317.                    (iga) 

Vítání občánků bude na podzimoTeVřeNý DoPISn
Vážená redakce, 
chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat našemu panu starosto-

vi Paschkovi, paní místostarostce Kotrlové i celému současnému ve-
dení města zato, jak se starají o jeho rozvoj. Je mi 75 let a v Hlučíně 
bydlím po celý život. Nepamatuji, kdy dříve se ve městě dělalo to-
lik věcí, opravovalo tolik cest a chodníků i budov. I naši Cihelní uli-
ci, kde žiju, máme čerstvě spravenou. To mě potěšilo, protože už se tu 
nedalo chodit. A to je důvod, proč jsem se rozhodla vám napsat. Když 
probíhaly opravy, tak jsem slyšela mnoho lidí nadávat, že je město ce-
lé rozkopané a všude se práší. Jenže jinak to nejde. Když se rozhodne-
te zrekonstruovat si dům, také máte napřed všude prach a nepořádek. 
Jediné, co se mi moc nelíbí, je ta bílá socha, co stojí naproti kultur-
nímu domu. Možná i proto, že si z ní lidi dělají legraci. Zdá se mi, že 
lepší tam byly hodiny. Ale jinak jsem nadšená z toho, že se staví tě-
locvičny, že se opravuje okolí kulturního domu i ulice v historickém 
centru. Moc držím panu starostovi i všem jeho kolegům palce, aby se 
jim i nadále dařilo takto pracovat ve prospěch občanů. 

Markéta Zavrtalová, obyvatelka Hlučína 



ATRAKTIVNÍ S TRANSITIONS!
 
- samozabarvovací brýlové čočky Transitions a Transitions XTRActive se  slevou 40%
- více informací v Optice Lens

Optika Lens, Čs.armády 6, 748 01 Hlučín
(červená budova vedle polikliniky )
tel.: 603 969 968
www.optikalens.cz

Pobočka Optiky Lens na ul. Ostravská 13 v Hlučíně
je od 1.6.2017 uzavřena.






