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hlučínskénoviny

Ružomberok dostal od Hlučína 
sochu symbolizující znaky měst. 
Partnerství měst už ení jen 
formalitou. 

Čtěte na straně 5

Vstup do areálu Hlučínského jezera 
bude po 17. hodině zdarma. Radní 
se rozhodli otevřít tak lokalitu pro 
procházky.  

Čtěte na straně 2

Kvůli letecké pumě se muselo 
evakuovat okolí zámku,  
stál i provoz na I/56. Bombu
likvidovali pyrotechnici. 

Čtěte na straně 2

SPolu S domácímI Se PředStaVí 
SloVInSKo-SloVenSKá a lIteVSKá 
oHňoStRojná SPolečnoSt. 

Světelná show s mezinárodní účastí se opět po 
roce vrací na Hlučínské jezero. V předchozích 
ročnících se na ni denně přišly podívat tisíce lidí, 
podobná návštěvnost se očekává i letos. Festival 
ohňostrojů se bude odehrávat opět na Hlučín-
ském jezeře ve třech dnech v samotném závěru 
prázdnin od 31. srpna do 2. září.  

Po tři večery bude obloha nad hladinou zářit ba-
revnými světelnými efekty a bude nabitá emoce-
mi. Festival ohňostrojů třetím rokem organizuje 
městská organizace Sport a kultura Hlučín spolu 
s místní společností Tarra pyrotechnik za podpo-
ry města Hlučína. Společně tak každý rok připra-
vují pro obyvatele Hlučína i návštěvníky ze širo-
kého okolí jednu z největších akcí tohoto druhu 
v celé České republice. Festival bude navíc sou-

částí tradičního Hlučínského krmáše. „Termín 
festivalu už podruhé volíme tak, aby nehrozilo, 
že ještě zasáhneme do období hnízdění ptáků ne-
bo vyvádění mláďat, které by hluk z ohňostro-
jů, byť není nijak extrémní, mohl vyděsit,” uve-
dl ředitel Sportu a kultury Hlučín Petr Breitkopf.

„Akce se připravuje měsíce předem a bez vý-
znamné finanční podpory města a dalších part-
nerů by nebyla možná. Jsme rádi, že můžeme být 
u toho, když se v Hlučíně buduje tradice v pořá-
dání ohňostrojů a město se tak zapisuje mezi uni-
kátní místa, kde lze každoročně spatřit velkolepé 
mezinárodní ohňostrojné show,“ uvedl Franti-
šek Křižák z firmy Tarra pyrotechnik. Poděko-
val zároveň všem fanouškům a divákům, kte-
ří i přes nepřízeň počasí loni na festival dorazili 
a pomohli u Hlučínského jezera vytvořit fantas-
tickou festivalovou atmosféru.  

Letos bude charakteristickým prvkem všech 
soutěžních ohňostrojů připomínka stého výročí 

založení Československa. Odpovídá tomu i vý-
běr úvodní hudební skladby, kterou bude Vltava 
ze Smetanova cyklu básní Má vlast. 

„Vůbec poprvé nabídneme návštěvníkům  mož-
nost vidět společný projekt dvou různých pyro-
technických kultur – Slovinska a Slovenska,“ 
prozradil Michal Křižák. Na letošním III. roční-
ku Festivalu ohňostrojů budou o přízeň diváků 
soutěžit domácí Tarra pyrotechnik a dva zahra-
niční týmy, a to slovinsko-slovenská společnost 
Potočnik-Privatex a litevská firma Vilniaus Sa-
liutas. Všechny tři světelné show budou začínat 
vždy ve 21 hodin za každého počasí.        

Město letos navíc uvolnilo finanční prostředky, 
aby se v průběhu festivalu měřily případné škod-
liviny, které ohňostroje vyprodukují. Radní tak 
vyšli vstříc požadavkům některých občanů, kteří 
se obávají případných negativních důsledků ak-
ce. Výsledky měření následně zveřejníme.                             

Ivana Gračková

Festival ohňostrojů v Hlučíně připomene
sté výročí založení Československa 

ohňostroje na Hlučínském jezeře nabízí zcela ojedinělý zážitek. odraz světelné show na hladině je totiž naprosto unikátní.                                               Foto: jan jasiok
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Když jsem v loň-
ských dubnových 
novinách psal o prv-
ním setkání zástup-
ců přemyslovských 
měst, kterého jsme 

se také účastnili, měl jsem v duchu 
trochu obavu, aby velké plány ne-
skončily jen tím jedním setkáním. 
Ale Studio JR Jiřího Reiniše spolu 
se spolkem Města Otakarova a další-
mi organizátory letos vše posunuli na 
ještě vyšší úroveň. Dvoudenní setkání 
se letos v červnu uskutečnilo v arci-
biskupském paláci na Pražském hra-
dě za účasti kardinála Dominika Du-
ky a pod záštitou většiny krajských 
hejtmanů i prezidenta Miloše Zema-
na. A večerní mše na počest Přemy-
sla Otakara II., celebrovaná samot-
ným kardinálem, význam celé akce 
jen potvrdila. Většina lidí této země 
má za největšího krále Karla IV., ale 
podle mě on jen sklízel plody nesmír-
né práce, kterou vykonal jeho před-
chůdce Otakar. A proto já osobně řa-
dím oba krále vedle sebe. 

A věřím, že by měl Přemysl Otakar 
ze správců i lidí svého města radost. 
Město se neustále velmi citlivě rozví-
jí, dbáme na obnovu veřejných pro-
stor i historických památek, ale ta-
ké vytváříme prostory nové. Nová 
ulička, která se začíná budovat me-
zi ulicemi Hrnčířskou a Školní, bu-
de jedním z posledních kamínků do 
mozaiky tzv. Jantarové stezky, která 
historicky propojuje oblast od vla-
kového nádraží, přes náměstí, až po 
ulici Promenádní. Navazujeme tak 
na odkazy našich předků. A o tom to 
všechno je. Mít kořeny i křídla. Ko-
řeny, směřující do minulosti, a kříd-
la, mířící k zodpovědné budoucnos-
ti. Najít hranici těchto dvou věcí není 
jednoduché. Věřím, že nám se to ale-
spoň trochu daří. 

Milí spoluobčané, nastává doba do-
volených. Přeji vám, ať si léto užije-
te, ať poznáte nové lidi, místa i zvy-
ky, ale nejvíce budu potěšen, když si 
po návratu domů řeknete, že to naše 
město, u jehož zrodu stál velký král 
Přemysl Otakar II., je přece jen nej-
krásnější. 

město

Městská obchodní společnost Vo-
dovody a kanalizace Hlučín spus-
tila nový klientský portál, jehož 
cílem je zjednodušit klientům ko-
munikaci s firmou. 

„Mnozí odběratelé si již všimli, že 
jim chodí faktury v novém formátu. 
Za touto změnou je zcela nové soft-
warové vybavení společnosti, které 
by mělo přinést našim klientům pře-
devším vyšší komfort,“ informoval 
ředitel společnosti Petr Schimánek. 
Nový software umožnil spuštění 
informačního klientského portálu, 
kde mohou odběratelé po přihlášení 
získávat informace o svých odběr-
ných místech, jejich odečtech, fak-

turách a provedených platbách. Dá-
le systém umožňuje měnit zasílací 
adresu, email či přihlašovací údaje. 
Nově bude možné zasílat odběrate-
lům faktury v elektronické podobě. 
Přes portál může odběratel nahlásit 
stav vodoměru. Ke všem změnám 
dostane automaticky vygenerovaný 
informační email. 

Služba je dostupná od začátku 
července na stránkách společnos-
ti www.vakhlucin.cz pod názvem 
Virtuální kancelář. Na stránkách 
najdou zájemci veškeré informa-
ce a jednoduchý návod jak postu-
povat. 

S ohledem na Nařízení Evrop-

ského parlamentu a Rady Evrop-
ské unie číslo 2016/679, známé pod 
zkratkou GDPR, o ochraně fyzic-
kých osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a volném po-
hybu těchto údajů je ovšem nutné, 
aby odběratel poskytl souhlas vy-
plněním jednoduchého formuláře, 
který je také dostupný na webových 
stránkách a v tištěné podobě i v síd-
le společnosti v Kulturním domě 
Hlučín.  

„Věříme, že klientský portál bude 
pro naše odběratele přínosem a že 
rádi využijí našich nových služeb,“ 
řekl ředitel Vodovodů a kanalizací 
Hlučín Petr Schimánek.          (red)      

Vodovody a kanalizace zvyšují komfort 

Tradice začala 

Dramatické okamžiky se odehrály 
v Hlučíně v pondělí 18. června od-
poledne v centru města. Stavbaři, 
kteří dělají rekonstrukci prostran-
ství u Domu dětí a mládeže Hlučín, 
narazili na munici z II. světové vál-
ky. Přivolaní policisté a hasiči oka-
mžitě evakuovali nejen okolí zám-
ku, ale také část Mírového náměstí, 
a zastavili dopravu na silnici I/56. 
Už za dvě hodiny byla bomba zne-
škodněna.

„Podle informací, které jsme do-
stali od policie, se jednalo o deva-
desátikilovou leteckou pumu. Na 
místo dorazili pyrotechnici z Frýd-
ku-Místku, kteří ji rozebrali a od-
vezli k bezpečné likvidaci. Musím 
poděkovat všem členům záchran-
ných složek za profesionální zá-
sah,” řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. Hlučín si při té příleži-
tosti také poprvé naostro vyzkou-
šel nový varovný systém, kterým 
město informovalo o bezpečnost-

V centru našli stavbaři bombu

ních opatřeních. V některých loka-
litách systém nepracoval správně. 
Bude se proto ještě seřizovat. „Žá-
dáme občany, aby nahlásili případ-
né problémy s vysíláním varovného 
systému, například nesrozumitel-
nost, nedostatečnou, nebo naopak 
silnou hlasitost, zkreslení, případ-
ně dokonce nefunkčnost,” obráti-
la se na občany Jarmila Harazinová 
z úseku krizového řízení Městské-
ho úřadu Hlučín. Kvůli dolaďová-

ní bude v červenci a srpnu systém 
častěji vysílat testovací hlášení. Pří-
padné problémy mohou občané hlá-
sit nejlépe mailem na adresu harazi-
nova@hlucin.cz, nebo telefonicky 
na číslo 595 020 203.

„Ideálně je zapotřebí uvést čís-
lo hlásiče a popsat problém. Čís-
lo se nachází přímo na krabici. Na-
hradit ho lze názvem ulice a číslem 
nejbližšího domu,” doplnila Jarmila 
Harazinová.                               (iga)

Pošta v  Bobrovníkách 
bude den uzavřena 
Pošta Partner v Bobrovníkách bu-
de v úterý 10. července od 10 hodin 
uzavřena. Informovala o tom ve-
doucí řídící pošty v Hlučíně Eliška 
Buhlová. „Důvodem jsou stavební 
úpravy v prodejně Tempo,“ uvedla 
vedoucí. Informaci o uzavření po-
bočky Pošta Partner umístila přímo 
v provozovně.                             (red)

Hlučín PoPRVé naoStRo 
VYzKoušel noVý VaRoVný 
SYStém. ještě Se Bude 
SeřIzoVat. 

 leteckou pumu objevili stavbaři při hloubení příkopu.            Foto: jiří neminář

Rekreační areál u Hlučínského je-
zera bude v letošní sezoně po 17. 
hodině přístupný zdarma. Rozhodli 
o tom radní města na svém červno-
vém jednání. 

Chtějí tak rekreační oblast zpří-
stupnit hlavně obyvatelům města 
a výletníkům, kteří nemají priorit-
ně zájem využívat pláže, ale napří-

klad jezdí okolo jezera na kole, ne-
bo chodí na procházky. 

„Město prostřednictvím své pří-
spěvkové organizace Sport a kultu-
ra Hlučín investuje do správy areálu 
poměrně značné prostředky na jeho 
údržbu i vybavení. Peníze ze vstup-
ného jen částečně pokrývají tyto 
náklady. Na druhou stranu si uvě-

domujeme, že se jedná o přírodní 
areál, který navíc v pozdních odpo-
ledních hodinách navštíví s největ-
ší pravděpodobností hlavně občané 
města. Proto jim chceme jeho brány 
alespoň takto otevřít a inspirovat je 
třeba k podvečerním toulkám příro-
dou,“ uvedla místostarostka Blanka 
Kotrlová.                                  (iga)

Každé odpoledne v sezóně se areál 
Hlučínského jezera lidem otevře zdarma 
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Rada měSta V čeRVnun

město

n poskytla školám zřizovaným měs-
tem příspěvek na lyžařský výcvik 
žáků 7. tříd v roce 2018/2019.
n schválila finanční dar 20 tisíc korun 

na opravu kříže na hřbitově u kaple 
sv. Markéty v Hlučíně. 
n podpořila účast MK Ballerisi-

mo Hlučín na Mistrovství Evropy 
v mažoretkovém sportu v Crikve-
nici částkou ve výši 10 tisíc korun. 
n rozhodla restaurovat plastiku na ná-

městí sídliště OKD. 
n rozhodla umístit v ulici Cihelní do-

pravní značku obytná zóna.  
n vyhověla žádosti občanů z byto-

vých domů v ulici ČSA 20 a 22 
a neudělila souhlas města Hlučína 
jako vlastníka pozemku s umístě-
ním předzahrádky u Sportbaru Cry-
stal kvůli hlučnosti hostů v noci.  

První místo vybojoval Hlučín  
14. června na 2. ročníku branného 
závodu Den legionáře, který orga-
nizovala Československá obec legi-
onářská, jednota Ostrava 1. Účast-
nili se ho starostové Sdružení obcí 
Hlučínska a žáci a pedagogové ze 
základních škol. 

V netradičních disciplínách měřilo 
síly třináct tříčlenných týmů, repre-
zentujících jednotlivá města a obce. 
Týmy tvořili vždy žáci místní ško-
ly a starosta. Hlučín reprezentova-
ly děti za Základní školy Hornická 
Adéla Kozubková a Ondřej Petráš 
a starosta Hlučína Pavel Paschek. 

Museli překonat překážkovou drá-
hu, absolvovat běh s cvičnou mi-
nou, společně se přesunout na ly-
žích ovládaných pouze rukou 
gumovými úchopy, střílet ze vzdu-
chovky a také kuší, házet granátem 
a též poskytnout první pomoc. 

„Soutěžící prokázali nejen dobrou 
fyzickou kondici, ale také pořád-
nou dávku smyslu pro humor. Gra-
tulujeme Hlučínu, který obhájil své 
loňské vítězství,“ řekla Ingrid Kři-
žáková z odboru rozvoje Městské-
ho úřadu Hlučín.                      (red)

Hlučín bodoval
na Dni legionáře

Starosta Pavel Paschek se svým tý-
mem podruhé převálcoval konkuren-
ci.                          Foto: Ingrid Křižáková

zaStuPItelé V čeRVnu 
dalI noVý ImPulS 
dalšímu RozVojI 
HlučínSKéHo zařízení
PRo dětI S PoStIžením. 

Dětská rehabilitace Hlučín má vel-
kou šanci na další zásadní rozvoj. 
Dostala ji od zastupitelů, kteří o ní 
hlasovali na svém zasedání ve čtvr-
tek 7. června. Odsouhlasili, aby to-
to městské zařízení určené pro děti 
s postižením žádalo o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operač-
ního programu (IROP) na rozsáhlé 
stavební úpravy prvního patra ob-
jektu, v němž sídlí. Město se na ná-
kladech musí podílet minimálně 10 
procenty. 

„Chceme reagovat na výzvu ur-
čenou k rozvoji sociálních služeb. 
Pokud bychom s naší žádostí uspě-
li, mohli bychom pravděpodobně 
v letech 2020 až 2022 udělat zá-
sadní stavební úpravy druhého nad-
zemního podlaží, zajistit tam bez-
bariérový přístup výtahem a zvýšit 
tak kapacity stávající služby denní-
ho stacionáře a rozšířit cílovou sku-
pinu i na děti starší sedmi roků až 
do patnácti let,” prozradila ředitelka 
Dětské rehabilitace Hlučín Radmi-
la Löwová. Stavební úpravy prav-
děpodobně přijdou na více jak 10 
milionů korun. Zastupitelé svým 
rozhodnutím potěšili mnohé rodiče 
v Hlučíně. 

„Rozhodnutí zastupitelů nám 
s manželkou udělalo velkou radost. 
Naše handicapovaná dcera Adélka 
navštěvovala stacionář dětské reha-
bilitace do svých sedmi let. Teď už 
tuto možnost nemá. Proto jsme vel-
mi uvítali, že by se měla zvýšit ka-
pacita zařízení i věková hranice pro 
děti. Osobně jsem upřímně rád ne-
jen kvůli Adélce, která tak možná 
bude mít ještě šanci využít nabíd-
ku  rehabilitačních služeb v Hlučí-
ně, ale i kvůli dalším hlučínským 
dětem s postižením. Rodičům by 
mohla odpadnout starost s hledá-
ním vhodného zařízení pro děti star-
ší sedmi let, což je dnes v Hlučíně 
problém. Je dobře, že bude fungo-
vat rehabilitační péče o děti alespoň 
do patnácti let v místě bydliště. Pro-
tože jinak jsou rodiče nuceni buď 
místo vlastního života a práce dělat 
taxikáře, nebo rezignovat na rozvoj 
dítěte v útlém věku, kdy je největší 
šance, že se podaří handicap zmír-
nit,“ komentoval rozhodnutí otec 
postižené Adélky Radim Matějček.

Pomohou Dětské rehabilitaci 

Dětská rehabilitace Hlučín už lo-
ni a letos postupně významně roz-
šířila nabídku služeb pro rodiče 
a jejich postižené děti. Zvedla ka-
pacitu, posunula provozní dobu do 
odpoledních hodin a přidala moder-
ní rehabilitační terapie. Aktuálně 
připravuje vybudování nové míst-
nosti Snoezelen, na kterou získa-
la dotaci od Místní akční skupiny 
Hlučínsko. Tato specifická místnost 
určená k terapii multismyslové sti-
mulace pro děti s vývojovým opož-
děním by mohla být hotová do kon-
ce letošního roku. 

„Současné terapeutické interven-
ce, jako jsou fyzioterapie, slucho-
vá stimulace, bazální stimulace, 
logopedie či muzikoterapie, chce-
me obohatit o metodu, která působí 
najednou na všechny smysly, nebo 
v různých kombinacích. Koncept 
Snoezelen se nám jeví jako nej-
vhodnější metoda, která výborně 
doplní současnou nabídku péče,” 
objasnila ředitelka Löwová. Peníze 
už má Dětská rehabilitace zajištěny 
také na vybavení pro neurorehabi-
litační systém TheraSuit. Na speci-
ální obleček, který umí při cvičení 
nahradit svaly s omezenou funkč-
ností, zařízení získalo 300 tisíc ko-
run od Nadace Naše dítě. 

„Metoda TheraSuit umožňu-
je i dosud nechodícím dětem udr-
žet rovnováhu ve vertikální poloze. 
Při cvičení používá klient speciál-
ní, takzvané kosmické oblečky. Dí-
ky uchycení v závěsném systému 

lze eliminovat gravitační síly a sti-
mulovat u něj správné svalové sku-
piny. TheraSuit obleček tělo zpevní 
a klientovi umožní posilovat vybra-
né svalové skupiny a  prožít nezá-
vislý pohyb a asistovaný pohyb, 
například vstávání, lezení, nebo 
i chůzi.  Therasuit neprovádí pohyb 
za jednotlivce, pouze mu napomá-
há ho vytvořit správně,“ vysvětluje 
Radmila Löwová. Aby mohla Dět-
ská rehabilitace Hlučín novou re-
habilitační metodu používat, musí 
projít alespoň jeden fyzioterapeut 
náročným proškolením. To ale ta-
ké přijde na vysokou částku, je na 
ně zapotřebí více něž 50 tisíc korun. 

„Nadace ČEZ nás zahrnula do 
svého programu EPP - Pomáhej 
pohybem. Věříme, že nám peníze 
na školení fyzioterapeutky pomo-
hou vytančit, vyběhat, nebo jinak 
vysportovat návštěvníci letošního 
festivalu Štěrkovna Open Music," 
uvedla Radmila Löwová.  

„Dětskou rehabilitaci Hlučín pod-
pořila Nadace ČEZ už před rokem. 
Stejně jako vloni budeme i tento-
krát potřebovat spolupráci diváků 
i dalších obyvatel, kteří v závěru 
července na festivalu nebudou. Sta-
čí si v době konání festivalu spus-
tit aplikaci EPP – Pomáhej pohy-
bem a svou chůzí, během, jízdou na 
kole nebo jinou sportovní aktivitou 
vygenerovat body a ty pak „poslat“ 
právě tomuto projektu,“ vysvětlil 
mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav So-
bol.                        Ivana Gračková

 Rozhodnutí zastupitelů vítá otec postižené adélky Radim matějček. 
Foto: archiv rodiny matějíčkových
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Fit park v zahradě domova mohou využívat všichni klienti k posilování a udržo-
vání dobré pohyblivosti rukou i nohou. eva díková na strojích cvičí  za dohledu 
anny Kružicové.                       Foto: Ivana Gračková

Většina měst v České republice 
se potýká s nedostatkem míst v do-
movech pro seniory. Lidé, kteří již 
nezvládají žít samostatně, si samo-
zřejmě zaslouží trávit plnohodnotně 
a důstojně svůj čas, s čímž jim umí 
příslušné sociální zařízení pomoci. 
Občané Hlučína mají velkou výho-
du, že ve městě je moderní, dobře 
vybavený Domov pod Vinnou ho-
rou. Ale i ten má omezenou kapa-
citu a pro přijetí proto musí platit 
přísná pravidla. Občané se na ně 
velmi často dotazují. Ty nejčastější 
jsme položili místostarostce města 
Hlučína Blance Kotrlové, která má 
domov ve své gesci.  

Jaké služby Domov pod Vinnou 
horou nabízí?

Domov nabízí tři služby. Tou zá-
kladní je domov pro seniory, tedy 
pro občany starší 65 let, kteří už sa-
mi nezvládají péči o sebe. Dále je 
jeho součástí domov se zvláštním 
režimem určený pro občany star-
ší šedesáti let, kteří trpí stařeckou 
demencí, Alzheimerovou chorobou, 
či jiným psychiatrickým onemocně-
ním. A třetí je takzvaná odlehčova-
cí. Poskytujeme ji občanům starším 
šedesáti let, o něž pečují v jejich 
domácím prostředí jejich blízcí, 
kteří si ale sami potřebují například 
odpočinout, vyřídit si osobní věci, 
řešit zdravotní problém a podobně. 
Službu poskytujeme minimálně na 
sedm dní a je na ni pořadník, pro-
tože zájem je obrovský. Čím dříve si 
zájemci pobyt objednají, tím větší je 
šance, se nám podaří jejich požada-
vek splnit. Ovšem na předchozí dvě 
služby žádné pořadníky neděláme, 
u nich rozhodují jiná kritéria.  

Kdy si mohou občané podat žá-
dost o přijetí do Domova pod 
Vinnou horou?

Žádat o přijetí do domova pro se-
niory mohou občané Hlučína, kte-
ří se již doma o sebe nedokáží sami 
postarat ani za pomoci svých blíz-
kých a terénní služby jsou pro ně již 
nedostačující.

Kdo v Hlučíně zajišťuje terénní 
služby? 

Charita Hlučín nabízí donášku 
obědů, úklid, nákup, podání léků, 
pomoc s koupelí a podobně. Díky 
jejím pracovníkům může starší člo-
věk zůstat ve svém přirozeném pro-
středí, kde se cítí dobře, a přitom se 

Pro přijetí do hlučínského domova pro
seniory platí jasná a přísná pravidla

mu dostává základní péče, kterou 
by si již sám nezajistil. 

Kdo rozhoduje o přijetí do do-
mova?

Rozhoduje komise, která se sklá-
dá ze dvou zástupců města Hlučína 
jako zřizovatele, vedoucí zdravotní 
péče, vedoucí jednotlivých služeb 
a sociální pracovnice domova.

Jak dlouho trvá vyřízení samot-
né žádosti?

Občan či rodina mohou v pracov-
ní dny dojít do domova za sociální 
pracovnicí Monikou Vicenecovou 
pro potřebné informace. Násled-
ně jednáme se zájemcem o služ-
bu, abychom zjistili, zda odpovídá 
kritériím. Pokud ano, předáme mu 
formulář žádosti. Žadatel si ji mu-
sí vyplnit a dodat ji do domova i se 
stanoviskem jeho obvodního lékaře, 
které je součástí žádosti. Doruče-
nou žádost domov zaeviduje a pře-
dá komisi k posouzení.

Jsou nějaké pravidla pro přije-
tí?

Samozřejmě, v souladu se záko-
nem o sociálních službách před-
nostně přijímáme občany, kteří po-
třebují komplexní péči, tedy pomoc 
s koupáním, podáním jídla a léků. 

Déle bude čekat ten, kdo tyto úkony, 
nebo jejich část zvládá sám.

Mezi seniory se šíří informace, 
že pro přijetí do domova je nut-
ný sponzorský dar. Je tomu tak? 

V žádném případě, o přijetí rozho-
duje opravdu stav žadatele. Žádný 
finanční obnos či dar pro přijetí ne-
ní nutný a ani by ho v této souvis-
losti v domově nepřijali. 

Jaké pokoje domov nabízí?
Disponujeme jedno a dvoulůžko-

vými pokoji. Větší zájem je o jed-
nolůžkové pokoje. Noví uživatelé 
nastupují převážně na dvoulůžko-
vé pokoje. Pokud nejsou spokojeni, 
mohou požádat o jednolůžkový po-
koj a čekají pak, až se uvolní. 

Mohu si do domova vzít domá-
cí zvířátko?

Do domova domácí mazlíčci ne-
mohou, to bychom zvládali oprav-
du jen stěží, vždyť k nám přicházejí 
lidé, kteří už se nezvládnou posta-
rat ani sami sebe, natož například 
o pejska nebo jiné zvířátko. Ale pro-
tože víme, jak je pro mnohé naše 
klienty kontakt se zvířaty důležitý, 
pravidelně k nám dochází cvičitelky 
se svými speciálně vycvičenými psy 
na takzvanou canisterapii. 

Je klienty nějaký další pravidel-
ný program? 

Senioři se mohou účastnit růz-
ných pravidelných aktivit, jako jsou 
keramická dílna, trénink paměti, 
sportovní hry, cvičení, čtecí dílna, 
nebo nejoblíbenější hra bingo.

Je domov bezbariérový?
Všechny prostory domova jsou po-

chopitelně bezbariérové. Domov 
má dva výtahy a je možné se po něm 
libovolně pohybovat. 

Je možné v domově rehabilito-
vat?

Domov je sociální zařízení. Jak 
napovídá název, je to domov, a do-
ma také nerehabilitujeme. Rehabi-
litační terapie domov neposkytuje, 
ale je možné na rehabilitaci dojíž-
dět na hlučínskou polikliniku, po-
kud rehabilitaci předepíše lékař. 
Rehabilitační sestru je možné ob-
jednat i přímo na pokoj do domova, 
pokud to stav klienta vyžaduje. 

Má domov svého lékaře?
Domov má svého obvodního léka-

ře, který dochází dvakrát v týdnu. 
Navštěvuje nás pravidelně také or-
toped, diabetolog a psychiatr. 

Mají klienti možnost trávit čas 
venku?

V domově je krásná zahrada ur-
čená nejen k odpočinku, ale také 
k aktivní zábavě. Hraje se zde pe-
tanque, kuželky, máme v ní cvičeb-
ní stroje určené k protažení různých 
částí těla. V létě se v zahradě ode-
hrává celá řada kulturních a spole-
čenských akcí.  

V případě, že občan nastoupí do 
domova, může odejít i mimo jeho 
prostory, třeba k rodině na ná-
vštěvu?

Uživatelé se mohou pohybovat 
i mimo prostory domova. Jen je tře-
ba říci personálu, že se vzdálí. Je 
možné pak odhlásit snídani, oběd 
či večeři. Někdy odcházejí napří-
klad i na víkend či na svátky domů 
k rodině.  

Jaká je kapacita domova pro se-
niory?

Domov pro seniory má kapaci-
tu 90 míst, je situován do druhého 
a třetího nadzemního podlaží. Do-
mov se zvláštním režimem se na-
chází v přízemí a má kapacitu 23 
míst. Odlehčovací služba je ve tře-
tím nadzemním podlaží. Jedná se 
o jeden vyčleněný jednolůžkový po-
koj.                                             (red)
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Hodně voňavá výstava se konala 
na začátku června v Domě kultury 
Hlučín. Zahrádkáři z hlučínského 
Irisu a jejich přátelé na ní převáděli 
své nejkrásnější kosatce a pivoňky. 
„Mezi vystavenými exponáty jsme 
měli i ojedinělou odrůdu žlutých pi-
voněk,“ prozradil předseda pořáda-
jící organizace Josef Chlebiš. 

Ocenění za první místo v okresní 
soutěži aranžování květin si z vý-
stavy odnesla Olga Adamcová ze 
Slavkova u Opavy, která měla nej-
lepší vazbu už i loni. Cenu předá-
vala místostarostka Hlučína Blan-
ka Kotrlová. 

Další akci plnou barev a vůní po-
řádá Specializovaná základní or-
ganizace Českého zahrádkářského 
svazu Iris Hlučín spolu se spol-
kem Sousedé 55+ ve čtvrtek 19. 
července v budově Slezan na Mí-

Vystavili unikátní žluté pivoňky

nejkrásnější vazbu zhotovila olga adamcová, cenu převzala od místostarostky 
Hlučína Blanky Kotrlové.                                                                   Foto: Ivana Gračková

aKce na BunKRecH 
nadcHla deleGace 
z němecKa, PolSKa 
I SloVenSKa. 

Hlučínská delegace, která v červ-
nu vyrazila do partnerského měs-
ta Ružomberoku, vezla neobvyklý 
dárek. Hlučín věnoval svým přáte-
lům na Slovensko sochu, kterou lo-
ni na hlučínském řezbářském sym-
poziu vyřezal slovenský řezbář, 
rodák z Liptovského Mikuláša, Mi-
roslav Trnovský. Socha znázorňuje 
znaky Hlučína a Ružomberku, pod 
nimiž je lípa a spojené ruce, které 
jsou znakem partnerství. 

„Naši hostitelé v Ružomberoku 
byli darem dojati a nadšení,“ řekl 
člen hlučínské delegace, radní Pa-
vel Lindovský.  

Už dříve odcestovaly sochy z hlu-
čínských řezbářských show také do 
dalších partnerských měst.  Němec-
ké obci Nebelschütz Hlučín věno-
val místní populární postavu, ča-
roděje Krabata, kterého zhotovil 
taktéž Miro Trnovský už v roce 
2016. „Vyvolali jsme našim darem 
opravdu velkou bouři emocí. Krát-
ce před naší návštěvou totiž Nebel-
schützkým jejich původní, o něco 
menší sochu někdo ukradl,“ zmínil 
starosta Hlučína Pavel Paschek.  

„Protože naše partnerství s pol-
ským Namyslowem se rozrostlo 

Dřevěné sochy z Hlučína se staly
symbolem prohlubujícího se partnerství

i do spolupráce naší základní umě-
lecké školy a jejich hudební školy 
s velmi silnou dechovou sekcí, ne-

chali jsme do Polska vyrobit muzi-
kanta,“ řekla místostarostka Blanka 
Kotrlová. Perfektního saxofonistu, 

který už stojí před namyslowskou 
hudební školou, vyřezával sochař 
Martin Kalman.   

Delegace z partnerských měst ně-
meckého Nebelschütz, polského 
Namyslowa a slovenského Ružom-
beroku se v Hlučíně byly podívat 
nedávno na historicko-vojenskou 
akci Hlučín – Darkovičky 2018. 
Odehrávala se v pátek 18. a v so-
botu 19. května v Areálu českoslo-
venského opevnění u příležitosti 
oslav 100. výročí vzniku samostat-
ného Československa. I Hlučín ho 
slavil, přestože město se stalo sou-
částí Československa až o dva ro-
ky později. Obdobné významné 
události, například předloni oslava 
760. výročí založení města Přemy-
slem Otakarem II., nebo loni festi-
val Štěrkovna Open Music, se už 
tradičně stávají příležitostí k setká-
vání. 

„Podívaná na bunkrech se našim 
hostům moc líbila, nic podobného 
ještě neviděli, u nich se takové ak-
ce nekonají,“ řekla místostarostka. 

Spolupráce s partnerskými měs-
ty se utěšeně rozrůstá. V minulých 
letech se podařilo prosadit společ-
né projekty například uměleckých 
škol. Žáci hlučínské žušky vystupo-
vali společně se žáky polské školy 
na hlučínském festivalu Srdeční zá-
ležitost, našim dětem zase tleskalo 
publikum v Namyslowě.             (iga)  

Saxofonista martina Kalmana stojí v namyslowě.                       Foto: Ivana Gračková

rovém náměstí. Od 9 do 18 hodin 
se tam bude konat letní zahrádkář-
ská burza s ukázkou mečíků a jiři-
nek.  „Burza navazuje na oblíbené 

výstavy narcisů a kosatců. Ke kou-
pi budou kosatce, denivky, narci-
sy a jiné květiny,” řekl Josef Chle-
biš.                                            (iga)

Až do 8. července budou pravdě-
podobně Hlučín trápit kolony na 
silnici I/56. Ta je totiž od 27. červ-
na v úseku mezi Kozmicemi a Dol-
ním Benešovem uzavřena, od 5. do 
8. července nebude průjezdná ani 
pro autobusy hromadné dopravy a 
vozy integrovaného záchranného 
systému. Problémy se budou opa-
kovat ještě od 18. do 20. srpna, kdy 
se budou dělat stavební práce na že-
lezničním přejezdu v Kozmicích.  
„O uzávěře, která je mimo katastr 
Hlučína, ale provoz ve městě výraz-
ně ovlivní, jsme se opět dozvěděli 
na poslední chvíli. Už jsem proto 
psal dopis na krajský úřad s důraz-
nou žádostí, abychom byli příště na 
obdobné výluky upozorněni včas a 
mohli na ně připravit občany,“ řekl 
starosta Pavel Paschek.               (iga)

Výluka silnice I/56 
potrápí i Hlučín
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Pět studentů Gymnázia Josefa 
Kainara v Hlučíně se od letošní-
ho ledna zapojilo do projektu Do-
fE, což je Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu. Pro ty, kteří si ne-
jsou jisti tím, kdo je vévoda z Edin-
burghu, připomínám, že se jedná 
o manžela britské královny Alžbě-
ty II.

Cílem projektu je rozvoj doved-
ností a talentu a zároveň pomoc ně-
komu ve svém okolí. Jelikož jsme 
se o projektu dozvěděli až letos, vy-
brali jsme si nejnižší stupeň obtíž-

nosti, tedy bronzový. Po dobu tří 
měsíců jsme plnili a rozvíjeli ak-
tivity jako je talent, dobrovolnic-
tví a příprava na expedici a po do-
bu šesti měsíců jsme sportovali. Já 
osobně jsem si vybrala balet, které-
mu se věnuji již dvanáct let. V rám-
ci dobrovolnictví jsem svůj vol-
ný čas trávila se seniory v Domově 
pod Vinnou horou. Málokdo si uvě-
domí, kolik zkušeností i rados-
ti a dobrého pocitu přinese, když 
někomu pomůžeme, aniž bychom 
z toho něco měli.

Na závěr projektu jsme se vyda-
li na expedici, kterou jsme si sa-
mi museli naplánovat. Dalšími 
podmínkami bylo ujít 24 kilomet-
rů, a to bez peněz, bez elektroniky 
a v místě, kde to neznáme. Muse-
li jsme nalézt odpovědi na spous-
tu otázek, jako třeba kde přespíme, 
co budeme jíst či pít... Nakonec ne-
zbylo nic jiného, než si vzít na záda 
krosny, do kterých jsme sbalili spa-
cák, karimatku, jídlo a pití na dva 
dny, stan, oblečení a spoustu další-
ho a vydat se na cestu. 

Cílem naší expedice bylo zdoku-
mentovat rostliny ve volné přírodě 
a následně ve škole vytvořit nástěn-
ku s informacemi o nich. Vše jsme 
splnili na jedničku. Celý projekt za-
končíme výletem do Prahy, kde za 
jeho úspěšné absolvování převez-
meme diplom vévody z Edinbur-
ghu. Nepochybuji o tom, že tento 
diplom využijeme i pro přijetí na 
vysokou školu a později také k při-
jetí do zaměstnání. 

Kateřina Janišová
studentka gymnázia 

Mezinárodní den dětí připadá kaž-
doročně na první červnový den.  Je-
ho cílem je upozornit veřejnost po 
celém světě na práva a potřeby dětí.

Pro děti je to ale hlavně jejich svá-
tek a příležitost ke strávení dne pl-
ného zábavy, zajímavých akcí, leg-
race, soutěží, času prožitého se 
svými rodiči, prarodiči, kamarády, 
spolužáky.  Proto se po celé České 
republice každoročně konají různé 
společenské a sportovní akce.

Oslava Dne dětí na ZŠ Hornická 
proběhla v pátek 1. června odpoled-
ne. Pro děti bylo připraveno mnoho 

atrakcí a her: dva obří skákací hra-
dy, trampolína, kolo štěstí, střelba 
z luku, ukázka výcviků psů, ohňo-
vá show, malování na obličej, poli-
cejní vůz. K dispozici bylo výborné 
jídlo a pití. 

Děti jsou tím nejvzácnějším da-
rem. Darem, který dává našemu ži-
votu smysl. Čas věnovaný dětem je 
smysluplný a nenahraditelný. Podě-
kování patří všem, kteří se podíle-
li na přípravě a průběhu této akce a 
svůj čas dětem věnovali.                                

Soňa Mílová
pedagožka ZŠ Hornická

Druhé kolo mezinárodní soutě-
že LinquaART.eu s názvem „Ka-
drem malowane. W lustrze wyob-
raźni - jeden dzień z życia szkoły” 
vyhlásili letos v březnu  Powia-
towy Ośrodek Doskonalenia Nauc-
zycieli ve Wodzisławiu Śląskim ve 
spolupráci s  Zespołem Szkół nr 1 
w Wodzisławiu Śląskim a  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Noblistów 
Polskich w Rydułtowach. Zadání 
znělo vytvořit tříminutový film ve 
formátu HD nebo Full HD na téma 
Jeden den ze života naší školy. Sou-

těž měla tři jazykové podkategorie 
– anglický jazyk, německý jazyk 
a ruský jazyk. Studentky Gymná-
zia Josefa Kainara Hlučín Barbo-
ra Plačková a Amálie Benešová se 
v kategorii ruský jazyk dokázaly 
v mezinárodní konkurenci velmi 
dobře prosadit, jejich práci porota 
vyhodnotila jako nejlepší. 

Dívky za sebou nechaly padesát-
ku soutěžících z Gruzie, Arménie, 
Řecka, Německa, Litvy, Kazachstá-
nu, Černé Hory, Slovinska, Moldá-
vie a Polska. V pátek 8. června se 

obě studentky účastnily slavnost-
ního vyhlášení vítězů v aule lycea 
ve Wodzisławiu Śląskim. Čekalo na 
ně překvapení, protože cenou je tří-
denní ubytování v polském hotelu 
v Zakopaném. Potěšil je i výlet do 
Katovic, Krakova a okolí, který ná-
sledoval po slavnostním vyhlášení. 
Umožnil jim dále rozvíjet své jazy-
kové znalosti v konverzaci se stu-
denty z různých států, s nimiž také 
navázaly kontakty pro další spolu-
práci.                Radomíra Hrušková

pedagožka gymnázia

Studentky gymnázia uspěly mezinárodně

Vévoda z Edinburghu pomůže v přijetí na vysokou školu 

Svátek dětí oslavili ve škole 
na Hornické s plnou parádou

základní škola Hornická připravila pro děti plno atrakcí.          Foto: Soňa mílová

Tři příspěvkové organizace měs-
ta budou mít nové šéfy, svoji pozici 
ve výběrovém řízení obhájila Rado-
slava Josefusová, která je ředitel-
kou Mateřské školy Cihelní od roku 
2004. Po šestiletém funkčním ob-
dobí město vyhlásilo výběrová říze-
ní také na Základní škole Tyršova a 
v Domě dětí a mládeže Hlučín, do 
nichž už se původní ředitelky Iva-
na Staňková a Marcela Košáková 
nehlásily. Po odstoupení Veroniky 
Mrázkové se vybíral nový ředitel 
také na Základní škole a mateřské 
škole Bobrovníky.

„Všem končícím ředitelům moc 
děkujeme za jejich záslužnou prá-
ci,“ řekla místostarostka města Hlu-
čína Blanka Kotrlová.    

Základní školu dr. M. Tyrše pove-
de od srpna Pavla Mrůzková, která 
po absolvování hlučínského gym-
názia studovala učitelství pro střed-
ní školy a má doktorát z pedagogi-
ky. „To, co rodiče chtějí po každé 
škole, je, aby se jejich děti něčemu 
naučily, aby byly ve škole spokoje-
né a těšily se do ní. Aby škola by-
la bezpečným místem, kde se bez 
strachu, ponižování a posměchu dí-
tě učí novým vědomostem, respek-

tu jeden k druhému, práci v týmu, 
ale i vlastní hodnotě. Budu se snažit 
vytvořit otevřenou komunitní ško-
lu, která povede naše děti k samo-
statnosti, ke schopnosti rozhodovat 
se a k důvěře v sebe sama,“ řekla 
Pavla Mrůzková. 

Do čela domu dětí se postaví Zu-
zana Pustelníková, která s tímto za-
řízením již dříve externě spolupra-
covala. Vedla kroužky výtvarného 
tvořeníčka a angličtiny pro děti, 
podílela se na organizaci akcí jako 
Hlučínský talent, odemykání a za-
mykání lesa nebo Noc strašidel. 

Dlouholetý učitel a poté ředitel zá-
kladní školy z Kravař - Koutů Jan 
Volf povede od srpna školu v Bob-
rovníkách. S organizací provozu 
školy, vedením zaměstnanců, plá-
novaním oprav a rekonstrukcí má 
dvacetileté zkušenosti. Mezi jeho 
koníčky, které by mohl uplatnit při 
práci s dětmi, patří tvorba webo-
vých stránek, hra na trubku a kytaru. 

„Jsem přesvědčen, že nový pan ře-
ditel povede školu a školku v Bob-
rovníkách ke spokojenosti rodičů, 
kteří oceňovali hlavně její domácí a 
přátelskou atmosféru,“ konstatoval 
starosta Pavel Paschek.            (iga)  

Tři zařízení s novým vedením

Knihovna obaluje 
knihy i učebnice 

Už v loňském roce před let-
ními prázdninami začala Měst-
ská knihovna Hlučín nabízet no-
vou službu obalování knih. „Zájem 
 o ni byl velký, naštěstí si rodiče ne-
nechali návštěvu na poslední chví-
li před zahájením školního roku  
a postupně přicházeli celé prázdni-
ny, takže jsme stíhali,“ prozradila 
vedoucí knihovny Lucie Kostková. 

Obalení jedné knihy či učebnice 
do klasické knihovnické fólie přijde 
na 8 korun.                               (iga) 
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Že školy mohou vzájemným sdí-
lením podpořit svůj rozvoj, doklá-
dá spolupráce, kterou navázala Zá-
kladní školy Rovniny z Hlučína se 
Základní školou z Janáčkova ná-
městí v Krnově.  Zkontaktovaly se 
díky projektu Školní čtenářské klu-
by, který funguje na druhém stupni.

Nejprve krnovský ředitel Karel 
Handlíř navštívil naši školu spo-
lu se svými zástupkyněmi. Vede-
ní z Rovnin jim představilo svou 
koncepci strategického řízení školy 
a práci jednotlivých autonomních 
týmů, jež ji naplňují. 

Protože byl zrovna čtvrtek, moh-
li krnovští na vlastní oči vidět do-
pad práce týmu, jenž buduje „ducha 
školy” – posiluje v dětech i zaměst-
nancích pocit sounáležitosti se ško-
lou. Rovniny byly ten den prozá-
řeny žlutými tričky s logem školy 
– nosí je ve čtvrtky všichni zaměst-
nanci i někteří žáci. 

Poté se do Krnova vydala výprava 
z Hlučína. Byli v ní všichni učite-

lé prvního stupně, češtináři a ředitel 
Miroslav Všetečka. Cílem návště-
vy bylo poznat systém podpory roz-
voje čtenářských dovedností na kr-
novské škole. Po prohlídce školy 
nám předvedlo krnovské Centrum 
kolegiální podpory s lektorkami 
Marcelou Rychtovou a Magdalé-
nou Handlířovou, jak takové cen-
trum funguje. Viděli jsme prezen-
taci, která představila jednotlivé 
kroky na podporu čtenářství. Po-
té jsme se účastnili dílny, v níž si 
účastníci vyzkoušeli aktivity pro 
rozvoj čtenářských dovedností. 

Centra kolegiální podpory fun-
gují v obou školách. V Krnově se 
soustředí na rozvoj čtenářské gra-
motnosti, v Rovninách centrum 
podporuje inkluzi. Obě školy májí 
svá specifika, jimiž překračují úro-
veň běžných základních škol. Je-
jich vzájemné sdílení je může velmi 
obohatit a ještě více posunout.          

Jarmila Polomská
pedagožka ZŠ Rovniny

Školy z Rovnin a z Krnova
se učí vzájemně

učItelKa z Hlučína Se 
doStala do FInále GloBal 
teacHeR PRIze cz.

Z více jak šedesáti navržených 
učitelů se mezi deset finalistů ceny 
Global Teacher Prize Czech Repub-
lic pro inspirující pedagogy a prů-
vodce vzděláváním dostala Jarmila 
Polomská ze Základní školy Rovni-
ny v Hlučíně. Slavnostní ceremo-
niál se konal v Praze ve čtvrtek 14. 
června. 

Jarmila Polomská pracuje jako 
učitelka už 29 let. Vyučuje český ja-
zyk a dějepis, na škole zastává také 
funkci výchovné poradkyně. 

„Paní učitelka Polomská je pro 
vedení školy nepostradatelná v ro-
li senior teacher, je jakýmsi stráž-
cem kvality pedagogické práce 
naší školy,” řekl ředitel školy Mi-
roslav Všetečka. Učitelka Polom-
ská je v rovninské škole mentorem, 
v mentorských rozhovorech pod-
poruje individuální rozvoj učitelů. 
Spolupracuje s kolegy, předává pro-
fesní zkušenosti, realizuje otevřené 
hodiny a následné rozvojové roz-
hovory. Je lídrem autonomního tý-

Pro děti z Rovnin je Jarmila Polomská 
nikoliv jen finalistkou, ale vítězkou

mu učitelů, který tvoří strategii ško-
ly a zpracoval systém kvalitní práce 
pedagogů. Aktivně vyhledává nové 
formy a metody výuky. Pravidelně 
se vzdělává v programech podpo-
rujících individualizaci výuky. Vě-

nuje se rozvoji čtenářské gramot-
nosti u dětí, řídí tým mimoškolního 
projektu orientovaném na zavádění 
čtenářských dílen. Se žáky vede in-
dividuální pohovory, které jim po-
máhají stanovovat jejich osobní vý-

ukové cíle. Podílí se na organizaci 
školních projektů jako Poetická ča-
jovna, Kam na školu?, Zikmund 
a Hanzelka, Anna Franková a mno-
hé další. 

„Byli jsme na úspěch paní učitel-
ky z Hlučína moc pyšní. Jsme rádi, 
že na našich školách působí peda-
gogové, kteří vnímají své zaměst-
nání jako skutečné poslání,” uved-
la místostarostka Hlučína Blanka 
Kotrlová, která se slavnostního ce-
remoniálu v Praze účastnila spolu 
s vedoucí odboru rozvoje Městské-
ho úřadu Hlučín Darinou Krejzlo-
vou. Nejkrásnější pro učitelku Jar-
milu Polomskou byl ale návrat do 
školy, kde ji její žáci přivítali ná-
pisem na tabuli: „Pro nás jste ví-
tězka.“

Cena je jedním z projektů obecně 
prospěšné společnosti EDUin. Jeho 
cílem je podpořit a ocenit kvalitní 
pedagogy, motivovat současné i bu-
doucí učitele k výkonu jejich pro-
fese a v neposlední řadě napomoci 
zvýšení prestiže učitelského povo-
lání. Nultý ročník se konal v roce 
2017, letos se uskutečnil první roč-
ník udílení cen.     Ivana Gračková

na předávání cen v Praze byly spolu s jarmilou Polomskou také místostarostka 
Hlučína Blanka Kotrolová a vedoucí odboru rozvoje hlučínské radnice darina 
Krejzlová. na společném snímku jsou s moderátorkou akce ester janečkovou.

Foto: archiv

Loptička, dážďovka, čučoried-
ka… Není těžké porozumět těm-
to slovenským slovům, pokud se 
Češi a Slováci stále vídají a mlu-
ví spolu. Na základní škole dr. M. 
Tyrše v Hlučíně se letos uskutečnil 
už 44. ročník lehkoatletického dru-
žebního setkání se Základní ško-
lou Likavka z okresu Ružomberok, 
takže slovenština zněla tři dny ve 
škole poměrně intenzivně. A nejen 
v ní. Během dopoledne se soutěži-
lo v atletických disciplínách a od-

poledne trávili slovenští žáci v čes-
kých rodinách, takže zavzpomínat 
na slovenská slovíčka mohli i ro-
diče našich žáků. Družební setkání 
se neslo jako vždy ve velmi přátel-
ském duchu. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na organizaci letošního 
ročníku, a těšíme se, že za rok ne-
cháme zaznít naši češtinu v Likav-
ce, kde se uskuteční 45. ročník naší 
česko-slovenské školní družby.

Monika Tomisová
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Tři dny zde zněla slovenština

Příjemné setkání různé jazyky nepokazily.                           Foto: monika tomisová 
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Když Charita Hlučín loni hleda-
la dobrovolníky, kteří by pomoh-
li s některými konkrétními aktivi-
tami, ani netušila, jaké podpory se 
jí dostane. 

„Sháněli jsme lidi, kteří by se uja-
li konkrétních činností. Například 
jsme potřebovali pořídit kvalitní fo-
todokumentaci. Na naši výzvu se 
přihlásil Kamil Vitásek, který pra-
cuje na odboru informatiky Měst-
ského úřadu Hlučín. Nafotil pro nás 
zdarma sérii skvělých snímků, s ni-
miž můžeme dále pracovat,“ uvedl 
ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.  

Fotodokumentaci organizace po-
třebuje k prezentaci svých služeb, 
do výročních zpráv, pro grantová ří-
zení, pro dárce a také partnery Cha-
rity. 

„Nechat si pořídit kvalitní fotogra-
fie je drahé. Ceny se pohybují v řá-
du desítek tisíc korun. Takovou in-
vestici bychom si nemohli dovolit. 
Chtěl bych proto moc poděkovat 
Kamilu Vitáskovi, že nám bez náro-
ku na honorář pomohl. Z fotek, kte-
ré mají úžasný náboj a atmosféru, je 
cítit, že ho práce bavila a dal do ní 
kus sebe. A děkuji také městu Hlu-
čínu, které se zapojilo do projektu 
Dobrovolnictví ve veřejné správě. 
Díky tomu nám Kamil Vitásek na-
bídl své služby,“ řekl Pavel Sobol. 

Školení k projektu Dobrovolnic-
tví ve veřejné správě se na konci 
loňského roku v Hlučíně zúčastni-

Kamil fotil pro dobrou věc

lo osmnáct úředníků. Podle Pavla 
Sobola zapojení odborníků do dob-
rovolnictví v poslední době roste. 
V Charitě Hlučín by uvítali také ex-
pertní dobrovolníky pro oblast prá-
va nebo marketingu.   

„Každý rok se snažím nafotit a na-
točit nějaké projekty pro dobrou 
věc, bezúplatně. Myslím, že by to 
mělo být samozřejmostí pro kaž-

dého v každé profesi. Protože mám 
vztah k Hlučínsku a okolí, tak si vy-
bírám, pokud to jde, místní organi-
zace. V Charitě Hlučín to byla pěk-
ná práce a konečně jsem také zjistil, 
jak vypadá uvnitř budova, kolem 
níž skoro denně projíždím. Může-
me být rádi, že tu máme takové za-
řízení,“ prozradil Kamil Vitásek.  

Ivana Gračková

Sociálně terapeutické dílny charity Hlučín, jejichž fungování pravidelně pod-
poruje město.                                                                                          Foto: Kamil Vitásek 

PRojeKt doBRoVolnIctVí 
Ve Veřejné SPRáVě, do 
KteRéHo Se zaPojIlo měSto 
Hlučín, PřIneSl KonKRétní 
užIteK.

Nová služba 
v Hlučíně 
pomůže autistům 

Nový program by mohli mít v bu-
doucnu v Hlučíně k dispozici lidé 
autismem a kombinovaným posti-
žením. Nabízí ho nestátní nezisko-
vá organizace Mikasa. Na míru šité 
aktivity jsou určeny pro osoby star-
ší šestnácti let, trpící Aspergerovým 
syndromem či vysokofunkčním au-
tismem. 

„Účastníkům projekt nabídne 
zdarma širokou škálu skupinových 
motivačních, vzdělávacích a tera-
peutických aktivit, které přizpů-
sobíme jejich individuálním po-
třebám a přáním. První kontakt se 
zájemcem se odehraje podle jeho 
přání třeba v kavárně, u něj doma, 
případně jinde dle toho, co mu ví-
ce vyhovuje. Na této schůzce pak 
probereme, jak bychom mu moh-
li v budoucnu pomoci,“ vysvětluje 
vedoucí projektu Soňa Tichá.

„Určitě bychom takovou službu 
uvítali. Pokud by o ni občané proje-
vili zájem, jistě bychom podali po-
mocnou ruku při jejím zajištění,“ 
uvedla vedoucí sociálního odboru 
hlučínské radnice Lenka Peterman-
nová. 

Aktivity jsou přínosem zejmé-
na pro lidi s poruchami autistické-
ho spektra, kteří se cítí odlišní, ale 
přitom by se rádi více začlenili do 
společnosti, chtěli by lépe zvládat 
situace každodenního života, dále 
se vzdělávat, chodit do zaměstnání, 
najít si přátele, zlepšit své komuni-
kační dovednosti či se lépe orien-
tovat v různých společenských si-
tuacích. Lidé z Hlučínska, kteří by 
měli zájem se aktivit účastnit, mo-
hou kontaktovat pracovníky pro-
jektu prostřednictvím emailu sona.
ticha@mikasa-detem.cz, nebo tele-
fonicky na čísle 732 384 683. Více 
informací zájemci najdou na webu 
www.mikasa-detem.cz.            (iga)

Poradenství zdarma nabízí vzdě-
lávací společnost Rekval všem zá-
jemcům, vedeným v evidenci pra-
covních úřadů.  Odborné vedení by 
mělo zvýšit jejich šance na získání 
zaměstnání. 

Projekt společnosti Rekval s ná-
zvem O krok blíž je určen pro li-
di, kteří jsou v evidenci úřadu prá-
ce déle než rok, uvítali by změnu 
profese a nevědí, kterým směrem 
se vydat.  

„Zprostředkujeme pohovory s od-
borníky a kariérní poradenství, kte-
ré zájemcům napoví, jaká profese 
by pro ně byla vhodná. Účastní-
ci posílí svou finanční gramotnost, 
získají rozhled a dozvědí se důle-
žité informace z pracovně-právní 

oblasti. Mohou také absolvovat re-
kvalifikační kurz i workshopy se 
zaměstnavateli. Po celou dobu jim 
budou k dispozici zkušení men-
toři a navíc dostanou proplacené 
jízdné. Některé šikovné absolven-
ty hned zaměstnáme,“ uvedla ma-
nažerka vzdělávání společnosti Re-
kval Marta Tricha. 

Na Hlučínsku v závěru května hle-
dalo práci 555 lidí. Procento neza-
městnanosti bylo rekordně níz-
ké, pouze 1,8 procentního bodu. 
„Prognóza je nadále příznivá, byť 
se v letních měsících může stav po-
čtu nezaměstnaných vlivem přícho-
du čerstvých absolventů škol mírně 
zvýšit,“ uvedl ředitel Úřadu práce 
v Hlučíně Leoš Jakubec.              (iga)

Otevření zrekonstruované prodej-
ny Lidl v Hlučíně bude mít i chari-
tativní rozměr. První den provozu 
v pondělí 16. července půjde z ka-
ždého nákupu nad 300 korun 50 ko-
run na další vybavení pro Dětskou 
rehabilitaci Hlučín. 

„Uvítali bychom, kdyby se řetě-
zec takové síly, jakou představuje 
Lidl, ve městě angažoval daleko in-
tenzivněji. Ale i tato akce Lidlu nás 
potěšila. Dětská rehabilitace peníze 
využije na nákup dalších rehabili-
tačních pomůcek pro postižené dě-
ti,“ komentoval informaci starosta 
Hlučína Pavel Paschek.                (iga)

Nezaměstnaných je minimum Lidl bude mít ke 
svému otevření 
dárek pro děti

dětská rehabilitace Hlučín
hledá do týmu 

fyzioterapeuta/ku pro 
moderní metodu TheraSuit.

odborný kurz zajistíme.
nástup nejpozději k 1. 1. 2019

Pro více informací: www.drh.cz
tel. 595 041 458, 774 482 373

d.rehabilitace@seznam.cz



Ipříloha: kulturní léto 2018

Součástí letošní Štěrkovny Open Music bude 
již potřetí také scéna určená pro seniory z Hlu-
čína i okolí. Její dramaturgii připravují pořadate-
lé tak, aby byla lákavá především pro pamětníky. 
I letos se bude scéna nacházet v areálu Domova 
pod Vinnou horou hned naproti hlučínské štěr-
kovny. Vystoupí na ní známá zpěvačka a hereč-
ka Petra Černocká. Na pódiu ji bude střídat pře-
rovská kapela Dandy Band, která na hlučínském 
festivalu hrála i v minulých letech a její koncert 
měl velký ohlas. 

„Hluk z festivalového areálu už čtrnáct let nej-
spíše trochu obtěžuje obyvatele domova pro se-
niory. Za celou dobu existence festivalu si ale ni-
kdy nestěžovali. To, že jednu scénu věnujeme 
i tomuto publikum, je jen malá splátka dluhu, 
který k našim seniorům máme. V předchozích 
dvou letech se speciální program pro pamětníky 
velmi osvědčil, tak doufáme, že se setká s vře-

lým přijetím i letos,” řekl za pořadatele David 
Moravec. Už loni dostal program v Domově pod 
Vinou horou příznačný název Odpoledne plné 
šlágrů, aneb Un i ona se baví. Uskuteční se v pá-
tek 27. července od 14 hodin.  Určena ale není 
pouze pro obyvatele domova. Přijít může kdo-
koliv a vstup je zdarma. Petra Černocká, jejíž 
nejznámější herecká role byla čarodějka Saxa-
na v půvabné české komedii Dívka na koštěti, se 
v Hlučíně představí v komorním recitálu s kyta-
ristou Jiřím Pracným. 

„Zazní písničky nové, ale i ty, které si poslu-
chači již oblíbili. Koncert Petry Černocké tra-
dičně vychází ze schopnosti zpěvačky vtipně 
konverzovat s publikem,” uvedl za pořádající 
agenturu New Wind Production Matěj Ostárek.

Přerovská kapela Dandy Band se do Hlučí-
na vrací již potřetí. Jádro kapely je složené ze 
zkušených muzikantů, kteří dříve prošli různými 

angažmá nejen u nás, ale například i v USA, ve 
Švýcarsku či Německu. Kapela hraje široký re-
pertoár od evergreenů minulých let, přes známé 
lidové skladby až po současné hity.  

V Domově pod Vinnou horou nápad se speci-
ální scénou pro pamětníky vítají. „K hluku, kte-
rý slýcháme z hlučínské štěrkovny, jsou uživate-
lé Domova pod Vinnou horou velmi tolerantní. 
Vždyť i oni byli mladí a dnes mají radost, když 
se z krásných festivalů těší jejich vnuci a prav-
nuci. A teď už se na festival dokonce i velmi těší. 
Poslechnout si profesionální hudebníky přímo na 
zahradě domova je pro ně nejen příjemným kul-
turním zážitkem, ale také příležitostí k setkání se 
známými a přáteli, kteří na festival také dorazí. 
Prostory naší zahrady se otevřou široké veřej-
nosti a akce se tak pro nás stává významnou spo-
lečenskou událostí,“ prohlásila ředitelka domova 
Marcela Mikulová.                                       (red)

Seniorům zahraje na speciální scéně Petra Černocká

Čerstvé držitele několika cen An-
děl a Jantar, Davida Stypku & Ban-
djeez, doprovodí na letošní Štěr-
kovně Open Music dívčí smyčcový 
orchestr Základní umělecké školy 
P. J. Vejvanovského Hlučín. Půjde 
o další speciální hudební projekt 
14. ročníku festivalu, který se bude 
konat na březích Hlučínského jeze-
ra od 26. do 28. července. 

„Poprvé jsem Davida Stypku 
a Bandjeez slyšela hrát v prosinci 
2016 v Hlučíně na Grow up festu, 
kde vystupovali jako hosté. A by-
li prostě skvělí. Hrají muziku, které 
rozhodně smyčce sluší. Proto jsem 
hned po koncertě šla za pořadate-
li Štěrkovny Open Music s nápa-
dem na společné vystoupení. Jsem 
ráda, že se mi podařilo přesvědčit 
je,“ prozradila vedoucí smyčcové-
ho orchestru a pedagožka hlučín-
ské umělecké školy Veronika Sto-
klasová. 

„Myšlenku na společné hraní jsme 
přivítali. Máme rádi takové výzvy 
a tento typ spolupráce. Vybrali jsme 
i takové písně, do kterých se smyč-
ce hodí a u nichž je větší pravděpo-
dobnost, že už je posluchači budou 
znát,“ doplnil kytarista, zpěvák a ta-
ké autor všech písní David Stypka. 

Na společném koncertě zazní Vrá-
ny taky, Láska není, Kříž, Jericho 

a Lodivod. Smyčcové aranže k pís-
ním připravovala Veronika Stokla-
sová a hned první zkouška, která se 
konala koncem dubna, ukázala, že 
se jí moc povedly. 

„První společné hraní pro nás by-
lo obrovským a milým překvape-
ní. Aranže jsou výborné, děvčata si 
zkoušení užívala a výsledek práce 
mě osobně až dojal,“ komentoval 
zkoušku David Stypka. 

„Aranže jsem dělala naprosto in-
tuitivně. V písničkách, které bude-
me hrát, byl jednoduše prostor, kte-
rý potřeboval zaplnit. A o to jsem 
se snažila. Každá z těch písní je ně-
čím zvláštní, jedinečná, od blázni-
vé harmonie Lodivoda, přes mini-
malismus doprovodu v Kříži, až 
k nestandardním taktům ve skladbě 
Vrány taky, kterou jsme si složitě 
vysvětlovali, protože kapela hraje 

bez not,“ vylíčila Veronika Stokla-
sová. 

„Když píšu, mnohokrát si předsta-
vuju právě smyčce. Myslím, že do 
písniček, které jsme vybrali, orga-
nicky patří. Vždycky se těším na ty-
hle velké orchestrace. Na začátku si 
drnkáš ve zkušebně na kytaru, pi-
luješ text a melodii a najednou blik 
a tuhle písničku spolu s tebou hraje 
dvacet lidí. Věřím, že to bude pará-
da,“ uzavřel David Stypka. 

Další část koncertu Bandjeez se 
Stypkou odehrají standardně ve 
čtyřech. Uvedou písně ze své prv-
ní desky Čaruj a z druhé Neboj. 
„Mnohé z nich mají oproti loňsku 
úplně nový kabát. Dílem proto, že 
se třeba u věcí z první desky Ča-
ruj od té doby citelně proměnilo ná-
strojové obsazení, dílem proto, že 
jsme ty písničky začali vnímat jinak 

Dívčí smyčcový orchestr ZUŠ bude hrát na 
festivalu s Davidem Stypkou & Bandjeez

a trochu si s nimi pohráli,“ konsta-
toval autor. Stypka s Bandjeez hráli 
na Štěrkovně Open Music už v loň-
ském roce, i proto se letos do Hlu-
čína těší: „Pamatuju si skvělé poča-
sí, skvělý zvuk, skvělou organizaci 
a lidi, kteří za námi přijeli z daleka. 
Pamatuju si ale taky lidi, kteří při-
šli okouknout tu neznámou kapelu 
a po koncertě nám přišli říct, že je 
to dostalo.“ 

Vystoupení Davida Stypky & 
Bandjeez se smyčcovým orches-
trem bude jedním ze sedmi speci-
álních projektů letošního festivalu. 
Třídenní hudební maraton za pod-
pory generálního partnera, kterým 
je stavební firma Tomáš STRAUB 
s.r.o., a také Moravskoslezského 
kraje a města Hlučína, dále nabíd-
ne také už třetí ročník souboje ka-
pel v balkánských rytmech Balkan 
Battle Live, společné hraní kape-
ly The Tap Tap, složené ze studen-
tů a absolventů Jedličkova ústavu 
v Praze, s rockery z The Konver-
tor, opětovné setkání Dana Bárty 
a kapely Alice, kteří spolu koncer-
tovali v devadesátých letech, a ta-
ké vystoupení Tomáše Kluse a jeho 
Cílové skupiny spolu s Janáčko-
vou filharmonií Ostrava. K hlav-
ním hvězdám festivalu bude patřit 
též slezský bard Jaromír Nohavi-
ca, Anna K nebo skupiny Horkýže 
Slíže a Iné Kafe. Vstupenky na ce-
lý festival jsou ji vyprodány, v této 
chvíli jsou k dispozici už jen jedno-
denní.                    Ivana Gračková

další SPecIální PRojeKt 
štěRKoVnY oPen  muSIc 
uVede na VelKé PódIum 
začínající muzIKantKY.

První společná zkouška se odehrála už v dubnu v Hati.      Foto: Ivana Gračková
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Sedm téměř vyprodaných večer-
ních představení a více jak dva 
a půl tisíce diváků, přes 700 nadše-
ných dětí a řada českých hereckých 
hvězd. To byl první ročník festivalu 
Letní šapitó, který v Hlučíně u je-
zera v červnu připravili pořadate-
lé hudebního festivalu Štěrkovna 
Open Music z agentury New Wind 
Production. 

„Roky vozíme do Hlučína špičko-
vé hudebníky. Nyní jsme to rozšíři-
li i na herce. Nový projekt se osvěd-
čil, obyvatelům regionu přinesl 
další rozměr letní zábavy. Věříme, 
že romantické západy slunce během 
přestávek a skvělá zábava zanechá 
v návštěvnících divadelní přehlídky 
příjemné vzpomínky a přijdou zase.  
Pro příští rok chceme program ještě 
více zatraktivnit," řekl za pořadate-
le David Moravec. Příprava projek-
tu byla podle organizátorů náročná. 
Projevilo se to i v první den festiva-
lu. Kvůli delší stavbě šapitó se mu-
selo rušit první představení. 

„Bohužel dodavatelé stanu při je-
ho instalaci nabrali asi hodinové 
zpoždění. Herci nechtěli hrát poz-
ději a neměli čas na přípravu. Je-
jich produkce to vyhodnotila ja-
ko nedodržení podmínek smlouvy 
a představení zrušila. Moc se všem 

Letní šapitó: festival, který se osvědčil

zklamaným divákům omlouváme. 
Věříme, že nám i přes to zachovají 
přízeň," doplnil další pořadatel Ma-
těj Ostárek. Vstupné pořadatelé sa-
mozřejmě obratem vraceli. 

„Netradiční projekt divadelních 
představení ve stanu u jezera se lí-
bil nejen publiku, ale nadchl i mno-
hé účinkující. Jistě budou šířit 
dobré jméno nového divadelního 
festivalu mezi svými kolegy, tak-
že věříme, že v příštím roce se nám 

opět podaří přivést atraktivní titu-
ly,“ dodal David Moravec. Festi-
val nabídl návštěvníkům úspěšné 
tituly především komediálního rá-
zu i představení pro mateřské školy 
a rodiny s dětmi. Na louce v areálu 
štěrkovny v Hlučíně se představi-
li divákům například Jakub Kohák, 
Miroslav Vladyka, Rudolf Hrušín-
ský, Vilma Cibulková nebo Filip 
Blažek.„Pánové Vydra a Šťastný 
i všichni ostatní byli opravdu úžas-

ní,“ zhodnotil těsně po skončení po-
sledního festivalového představení 
Rukojmí bez rizika Pavel Paschek, 
starosta Hlučína. 

„Těší mě, že festival, který pod-
pořilo také město Hlučín, přilá-
kal k Hlučínskému jezeru tolik 
návštěvníků. Čím dál víc se uka-
zuje, že se lidé chtějí bavit, tak-
že doufám, že organizátoři udělají  
z této úspěšné akce tradici,” dodal 
starosta.                                   (red)

PRVní PředStaVení Se 
neKonalo, ta další měla 
VelKý oHlaS.  

letní šapitó se odehrávalo ve stanu s průměrem 24 metrů a kapacitou 350 diváků.        Foto: archiv festivalu letní šapitó

Už čtvrtou sezonu se letos vydá hlučín-
ské letní kino, provozované městskou 
příspěvkovou organizací Sport a kultu-
ra Hlučín,  na své tradiční putování měs-
tem za diváky. 

Šest projekcí se postupně bude konat 
v Darkovičkách, na Rovninách, Malán-
kách, v Bobrovníkách i na sídlišti OKD. 
Při vybírání vhodných titulů většinou 
padla volba na české komedie a rodinné 
snímky, takže zážitek ze sledování filmu 
pod hvězdnou oblohou si užijí celé ro-
diny i s dětmi. V červenci budou projek-
ce začínat po 21.30, v srpnu, kdy se už 
stmívá o něco dříve, ve 20.30. 

Na výběru filmů pro jednotlivé lokality 
se podíleli předsedové osadních výborů. 
Městská příspěvková organizace Sport 
a kultura Hlučín už je evidována u ofi-
ciálních distribučních společností, které 
dvakrát ročně vydávají přehled filmů ze 
svých databází. 

„Obvykle se jedná o filmy, které již 

měly premiéru a nějaký čas se promíta-
ly v kině. Snímky, které už se vydají na 
DVD, většinou filmové společnosti ze 
svých nabídek stahují. Výjimkou je Ná-
rodní filmový archiv, který vlastní práva 
na české filmy do roku 1991,” řekla ve-
doucí Kulturního domu Hlučín Veronika 
Antončíková.                                              

„Svou pouť letos kino uzavře na kon-
ci srpna na Mírovém náměstí filmo-
vou trilogií režiséra Jana Hřebejka Za-
hradnictví. Po tři večery mohou diváci 
sledovat osudy hlavních hrdinů, které 
znají i z Hřebejkova filmu Pelíšky. Fajn-
šmekři si jistě nenechají ujít žádný z dílů 
půvabné série, ozdobené skvělými výko-
ny známých českých herců. Ale proto-
že filmy Rodinný přítel, Dezertér a Ná-
padník jsou samostatnými příběhy, bude 
možné strávit s námi na náměstí třeba 
jen jeden večer, a to vždy od osmi,“ do-
dala Veronika Antončíková. Vstup na 
promítání bude zdarma.                  (iga)    

Letní kino vyjede za diváky
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Zařízení, u kterého si může milov-
ník poezie jen tak postát a poslech-
nout si báseň dle vlastního výběru, 
se v Hlučíně poprvé objevilo loni 
na festivalu Štěrkovna Open Music. 
O poesiomat, který zapůjčuje spolek 
Piána na ulici, byl u Hlučínského je-
zera zájem. 

„Projekt pražského kavárníka On-

dřeje Kobzy, který se dlouhodobě 
snaží oživovat veřejný prostor čes-
kých i zahraničních měst, nás zaujal. 
Dnes už mají tajemnou rouru na bás-
ně třeba v New Yorku, Edinburghu, 
Berlíně, Praze, Sofii, Bruselu, Olo-
mouci, Opavě a od letošního června 
ji máme i v Hlučíně,“ uvedla vedou-
cí Kulturního domu Hlučín Veronika 

Antončíková. Poesiomat připomí-
nající industriální rouru vycházejí-
cí ze země, která ostatně byla inspi-
rací pro jeho podobu, se nachází za 
vodním prvkem v odpočinkové zóně 
vedle kulturního domu. V repertoá-
ru má na dvacet básní, mezi jinými 
Dívce Jáchyma Topola, Tak jedno-
ho dne Egona Bondyho, Co ještě 

chci ostravského autora Petra Hruš-
ky, V městě Betlémě Ivana Marti-
na Jirouse, Před poštovním úřadem 
Víta Janoty a řadu dalších. Ženské 
básnířky zastupují například Alena-
Nádvorníková se svým Snem o se-
či, Viola Fischerová s Taky mi občas 
utíkají slova nebo Lenka Daňhelová 
s Pokladem na půdě.                 (iga)

Poesiomat se vrací do Hlučína, nově stojí u kulturního domu

muzeum HlučínSKa řeší 
neoBVYKlý PRoBlém. 
exPonátY SI V nocI žIjí 
VlaStním žIVotem.

Proslýchá se, že v muzeích po 
ukončení otevírací doby ožívají ex-
ponáty. Zastánci této teorie tvrdí, že 
i předměty mají duši a v muzeu te-
dy žijí vlastním životem. Skeptici 
řadí takové zkazky naopak do říše 
pohádek. 

„Jedná se o zcela iracionální úkaz, 
který odporuje veškerým fyzikál-
ním i biologickým zákonitostem,“ 
odmítl úvahy nad oživlými exponá-
ty místopředseda klubu Sysifos do-
cent Lukáš Jelínek. Je však na po-
váženou, že poslední takový případ 
byl zaznamenán v Hlučíně. 

„Kamerový systém v noci za-
chytil v expozičním sále neobvyk-
lý pohyb. Odehrával se však pou-
ze uvnitř vitrín, takže nedošlo ke 
spuštění bezpečnostního systému. 
Nikdo nedokázal vysvětlit, co sto-
jí za podivnou aktivitou, a tak jsme 
do expozice nainstalovali kame-
ru s nočním viděním včetně dvou 
diktafonů,“ prozradil ředitel muzea 

jí věci. Nepopsatelný šok ale přišel, 
když jsme podrobně analyzovali 
záznam. Igráčci totiž v inkrimino-
vanou noc založili vlastní monar-
chii! Jak všichni víme, igráčci jsou 
tvorové proletářského založení vy-
konávající převážně dělnické profe-
se. Jejich dobrovolný příklon k fe-
událnímu zřízení jsme tedy zprvu 
nedokázali pochopit.“ 

Vysvětlení se našlo až v podobě 
igráčka císaře Viléma, který byl vy-
roben speciálně pro hlučínskou vý-
stavu. Bývalý monarcha se nejprve 
vyšvihl do čela odborového svazu 
igráčků, odkud už byl jen krůček ke 
zřízení specifické monarchie.

 „Dá se říci, že igráčci sedli ně-
meckému císaři na lep. Úroveň je-
jich kritického myšlení asi nebu-
de valná. Naše muzeum bude dění 
v komunitě postaviček nicméně na-
dále monitorovat,“ uzavřel Metoděj 
Chrástecký. Závěrem zbývá dodat, 
že výstava potrvá do půlky srpna 
a noční prohlídky se prozatím ne-
plánují.

Jiří Neminář
muzejní pedagog

a výzkumný pracovník

Na zámku založili igráčci vlastní monarchii

Metoděj Chrástecký. Ve vitrínách 
jsou od června umístěny figurky ig-
ráčků. Je možné, že by podezřelou 
aktivitu způsobovaly právě ony? 

„Výstava o igráčcích koluje po re-
publice již osmým rokem. Nikde 
však nebylo pozorováno, že by po-
stavičky v průběhu noci ožívaly,“ 
informoval kurátor výstavy Zde-
něk Rauš. Mezitím přinesl monito-
ring dění ve výstavním sále šokující 
zjištění. Nejenže se potvrdila hypo-
téza o ožívajících exponátech, do-

konce se podařily zjistit podrobnos-
ti o životě igráčků, jejich sociálních 
návycích a politickém směřování. 
Zaměstnanci muzea tak přes noc 
učinili objev, který doslova převrá-
til naruby dosavadní stav vědecké-
ho poznání. 

Podrobnosti redakci sdělil ředi-
tel Chrástecký: „Že igráčci po no-
cích ožívají, mě ani tak nepřekva-
pilo. Již dříve jsem měl podezření, 
že se v muzeu vyskytují skřítci, kte-
ří nám občas zlomyslně schováva-

Fotopast zachytila igráčky, jak holdují císaři Vilémovi.                  Foto: jiří neminář
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Rodák z Darkoviček, sochař Jan 
Janda, který za svého života v Ně-
mecku používal křestní jméno Joha-
nnes, se ve své rodné obci konečně 
dočkal důstojného památníku. 

Loni, v roce stého výročí Jando-
va narození, zadalo město jeho vý-
robu Jandovu prasynovci Gotthardu 
Jandovi, který letos na jaře památ-
ník dokončil. K pamětnímu kame-
ni, který se nachází v Jandově uli-
ci, připevnil nově zhotovený reliéf 
a pamětní desku.  Jen kousek vedle, 
přímo v zahradě před místní školou, 
stojí socha Socha Panny Marie Ne-
poskvrněného početí, kterou sochař 

Jan Janda věnoval své rodné obci. 
Jeho díla jsou ale k vidění i na mno-
ha místech v zahraničí. V kostele sv. 
Michaela Archanděla v Berlíně ma-
jí například Jandovy sochy světců. 
Německo se dále pyšní Jandovou 
Růžencovou madonou se sv. Domi-
nikem, která je v kostele sv. Pavla 
v Berlíně, figurální výzdobou domu 
rodiny Eckardsteinovy nebo sochou 
Germánie, jejíž čtyři odlitky jsou 
umístěny ve městech Wittmund, 
Oberhausen, Bünde a Eschwede. 
V polské obci Rudy se nachází Jan-
dova zinková socha sv. Jenovéfy se 
srnkou, bronzová socha sv. Huber-

ta s jelenem je v loveckém zámku 
Promnice u dnes už polské Pštiny 
a rovněž v Polsku je i náhrobek prv-
ního pražského arcibiskupa Arnoš-
ta z Pardubic, který je v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Kladsku, 
a také mariánský sloup v Szombi-
erkach u Bytomi. Z Jandova odkazu 
má jedno dílo i Hlučín. Je to reliéf 
Růžencová slavnost, kterou sochař 
zhotovil pro někdejší farní kostel.

„Jsme přesvědčeni, že slavný ro-
dák si svou pamětní desku v Dar-
kovičkách nepochybně zasloužil,“ 
uvedla místostarostka Blanka Kotr-
lová.                                          (iga) 

Sochař Jan Janda má v Darkovičkách nový památník

nový památník darkovičského rodá-
ka.                           Foto: Ivana Gračková

Malým ohlédnutím za koncert-
ní a soutěžní sezónou žáků a peda-
gogů Základní umělecké školy P. J. 
Vejvanovského v Hlučíně bychom 
chtěli uzavřít právě ukončený školní 
rok. Jsme velmi rádi, že naši školu 
navštěvují děti, které mají chuť po-
znávat hudbu a jsou schopny tomu-
to koníčku věnovat svůj volný čas. 
Pokud se snoubí talent s pílí a nad-
šením, výsledky na sebe nenechají 
dlouho čekat. 

Rok 2018 jsme zahájili sérií no-
voročních koncertů v Hlučíně, ve 
Vřesině a Píšti, na kterých se kro-
mě sólistů a dlouholetého orchest-
ru Vejvanovský představil také nově 
vzniklý smyčcový soubor Strunka, 
tvořený žáky houslové třídy Andrey 
Poštulkové, doplněné o hráče na 
violoncello. Posluchačsky vděčný 
výběr repertoáru, čistý zvuk a hlav-
ně radost a energie tohoto hudební-
ho tělesa publikum právem odmě-
ňovalo ovacemi ve stoje. Za svou 
krátkou kariéru si mladí houslisté 
zahráli na deseti velkých kulturních 
akcích!  

Velmi působivé bylo baletní před-
stavení Stvoření světa pod vedením 
Kláry Krejčířové. Taneční kreace Na 
moři se stala bronzovým pásmem 
v krajském kole soutěžní přehlídky 
tanečního oboru. Naši tanečníci jsou 
ostatně velmi aktivní. V celostátní 
soutěži v klasickém tanci Pardubic-
ká arabeska získali naši žáci Agáta 
Tešnarová a František Solař druhé 
místo, Alžběta Romková, Marie An-

na Kaniová a Ema Žurovcová třetí 
místo v celkovém pořadí. 

Soutěže a přehlídky na úrovni 
školních, okresních, krajských a ce-
lostátních kol v jednotlivých obo-
rech patří k běžnému životu ZUŠ. 
Na těchto akcích reprezentovali na-
ši školu také žáci hudebních oborů. 
V krajských kolech soutěží získali 
první místa Tomáš Postulka ve hře 
na dechové nástroje, Marie Jirás-
ková v sólovém zpěvu a smyčcový 
soubor Strunka v souborové hře. 

Mezi nejvýraznější úspěchy patří 
účast našich žáků v celostátních ko-
lech, kde zazářila opět Marie Jirás-
ková, která v Turnově získala první 
místo, a soubor Strunka v Olomou-
ci třetí místo. Vedle soutěží garanto-
vaných Ministerstvem školství ČR 
účinkovali naši žáci na různých pře-
hlídkách a koncertech jako napří-
klad Múzy Leona Juřici, Máme rádi 
baroko, Múzy Ilji Hurníka, Magic-

ký klavír v proměnách času, Srdeč-
ní záležitost. 

Na Festiwalu muziky instrumen-
talnej v polském Rybniku získala 
Hana Kosková první místo ve hře 
na akordeon a zároveň Grand prix 
festivalu, Vojtěch Kloda vybojoval 
první místo ve hře na klavír, Eva 
Jarošová třetí místo se stejným hu-
debním nástrojem, kytarové duo ve 
složení Martina Palkovská a Voj-
těch Kloda si odvezlo druhé místo. 
Na dalších soutěžích dostali oceně-
ní smyčcový soubor Strunka, Ma-
rie Slaninová za hru na violonce-
llo a Nela Veselá v oboru klavír. Na 
Mezinárodní akordeonové soutěži 
v Ostravě byla úspěšná Anežka Pe-
termannová. Z Mezinárodní soutě-
že ve hře na violoncello v Dolnom 
Kubíne přivezl prestižní cenu tepr-
ve dvanáctiletý Jan Poštulka, kte-
rý školu úspěšně reprezentoval také 
na Heranově violoncellové soutě-

ži v Ústí nad Orlicí a na Talentech 
regionu na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě. V Praze na Mezinárodní 
akordeonové soutěži získala Hana 
Kosková první místo!

ZUŠ Hlučín vychovává také bu-
doucí profesionální umělce. Doklá-
dá to fakt, že umělecké školy v le-
tošním roce přijali osm našich žáků. 
Hana Kosková bude studovat hru na 
akordeon na Pražské konzervato-
ři, Veronika Návratová hru na var-
hany a Alžběta Romková moder-
ní tanec na Janáčkově konzervatoři 
v Ostravě. SUPŠ Opava přijala ke 
studiu výtvarného oboru Leonu Há-
novou. Klára Vodičková, Aneta Krá-
lová a Lenka Vitásková budou dále 
rozvíjet svůj výtvarný talent na SUŠ 
Ostrava a Veronika Pieronková na 
AVE ART Ostrava.

Všem našim úspěšným žákům sr-
dečně gratulujeme!        Jan Huszár

ředitel ZUŠ 

Naši žáci vozí mnohá ocenění ze soutěží 
a otevírají si dveře na umělecké školy  

Úspěšný smyčcový soubor Strunka.                         Foto: archiv zuš Hlučín

HudeBnícI, tanečnícI 
I VýtVaRnícI Se mají 
čím PocHluBIt.
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Cesty budou obnoveny! To je 
dobrá zpráva pro občany. Město 
se rozhodlo realizovat projekt ob-
novy historických polních cest, 
které kdysi přirozeně dělily dnes 
obrovská pole. Začíná se na kata-
stru Darkoviček a Hlučína. Cesty 
s pracovním názvem „Na třetině“, 
„K osamělé borovici“, či „ K pout-
nímu kříží a spojka“, budou zase 
sloužit místním obyvatelům i ma-
jitelům pozemků. Lidé po nich do-
jdou ke kříži, který dnes stojí nepří-
stupný uprostřed lánu. Vzniknou 
nové stezky pro jízdu na kole i no-
vé pěší trasy, které vytvoří uzavře-
né okruhy. Krajina se otevře lidem. 
Cesty ale také posílí takzvané mi-
moprodukční funkce krajiny, kte-
rá díky tomu bude lépe odolávat 
větrné či vodní erozi. Zvýší reten-

ci a biodiverzitu krajiny, sníží rizika 
povodní. Ostatně jejich vybudování 
zapadá do adaptační strategie města 
na změnu klimatu. Jsem rád, že se 

mi podařilo prosadit návrh, na kte-
rém se chci osobně podílet. Uvítám, 
když se zapojí také další občané.  
Mnozí mě už i kontaktovali s tím, 

V Darkovičkách se už velmi brzy začnou
obnovovat historické polní cesty

že je projekt oslovil. Někteří by rá-
di u cest spolu se svými rodinami 
vysadili své stromy, jabloně, trnky, 
třešně. Bližší informace určitě včas 
sdělím i prostřednictvím svého Fa-
cebooku. Nyní probíhá příprava, 
se samotnou realizací se počítá na 
konci roku 2018 a v průběhu roku 
2019. Budeme se snažit odvést kva-
litní práci s co nejmenšími náklady. 
Osobně jsem připraven část nákla-
dů převzít a vše udělat tak, aby to 
pro město představovalo minimál-
ní finanční zátěž. Jsem přesvědčen, 
že je to jen začátek ozdravení naší 
společné krajiny. Do budoucna má-
me v plánu zpracovat koncepci ob-
dobných opatření na všech třech 
katastrech, v Bobrovníkách, Darko-
vičkách a Hlučíně. Do projektu se 
zapojí i občanský spolek Agri Nos-
tra. Věřím, že i velké zemědělské 
společnosti si časem úpravy v kra-
jině vezmou za své, neboť i pro ně 
budou přínosem! 

Tomáš Matýsek
iniciátor obnovy polních cest

Studii stavu sídelní zeleně v Hlu-
číně, Darkovičkách a Bobrovní-
kách bude v příštích měsících dělat 
Petr Ondruška z Lichnova-Dubni-
ce, autorizovaný inženýr v oboru 
krajinářské architektury. 

Jeho úkolem je na území celého 
města zhodnotit stav zeleně a na-
vrhnout, jak by s ní mělo město 
v budoucnu zacházet. 

Úvodní analýza by mohla trvat 
zhruba čtyři měsíce, poté architekt 

připraví návrh, který se bude dis-
kutovat s občany města. Na zákla-
dě jejich připomínek architekt upra-
ví konečnou územní studii, která by 
mohla být hotova do konce roku. 

„Aby byl návrh koncepce skuteč-
ně komplexní, zahrne architekt On-
druška do studie celé území kolem 
Hlučínského jezera včetně pro-
stranství náležejících do katast-
ru Kozmic a Dobroslavic,“ doplnil 
městský architekt Jan Richter. (iga)

Hlučín loni opět vzorně třídil elek-
troodpad. Dokládá to certifikát, kte-
rý městu udělila společnost Asekol. 

Podle něj obyvatelé města ode-
vzdali k dalšímu zpracování bez-
mála 20 tun starých elektrospotře-
bičů. Certifikát vyčísluje, kolik se 
tím podařilo uspořit elektřiny, ro-
py a primárních surovin a snížit 
emise skleníkových plynů a pro-
dukci nebezpečných odpadů.  Spo-
lečnost Asekol má v celé České re-
publice už 16 tisíc sběrných míst. 
V Hlučíně má kontejnery na par-
kovišti Bochenkova, v Darkovič-
kách za Jednotou a v Bobrovníkách 
v ulici Požárnická u Jednoty. „Dále 

lze elektroodpad odevzdat ve sběr-
ném dvoře TS Hlučín. Použité ba-
terie je možné dle zákona odevzdat 
i u všech jejich prodejců,“ informo-
vala vedoucí odboru životního pro-
středí hlučínské radnice Soňa Práš-
ková. Certifikát dokládá, že Hlučín 
tříděním elektroodpadu ušetřil přes 
200 MWh elektrické energie, ví-
ce než 909 m3 vody, což odpovídá 
12213 sprchování, 10 tisíc litrů ro-
py, které by byly potřeba v běžném 
voze na ujetí bezmála 160 tisíc ki-
lometrů. Vzniklo díky tomu o 42 
tun méně skleníkových plynů, hlav-
ně CO2 a uspořilo se také přes 8 tun 
primárních surovin.                  (iga)    

Zeleň v Hlučíně posoudí odborník

PRojeKt Pomůže udRžet 
Vodu V KRajIně, ocHRání 
Pole Před eRozí PůdY 
a PozVe lIdI na VýletY do 
oKolní PříRodY. 

Kdysi ke kříži vedly polní cesty, dnes stojí uprostřed pole. tomáš matýsek chce, 
aby se kříž stal opět přirozeným výletním a poutním místem.

Foto: Ivana Gračková

Vzhledem k vysokým teplotám 
vyjel vodní kombajn na Hlučínské 
jezero už počátkem června.  

„Nevěděli jsme, jak to se stolíst-
kem klasnatým letos vypadá. Ze 
břehu nebylo patrné, zda už vyrostl 
či ne,“ informoval lodivod Jan Du-
da. Ukázalo se, že vodní rostliny 
zatím nijak zvlášť nerostou, loď tak 
vyrážela hlavně na testovací jízdy. 
„Loňské sečení stolístku se osvěd-
čilo. Dále budeme jezero kontro-
lovat, a jakmile to někde bude za-
potřebí, hned začneme stolístek 
sekat,“ řekla místostarostka měs-
ta Blanka Kotrlová.  Žací loď měs-
to pořídilo loni poté, co letní sezonu 

v roce 2016 značně zkomplikovaly 
vodní rostliny. Vyrostly až k hladi-
ně, takže se do nich plavcům zamo-
távaly ruce, vodním lyžařům bráni-
ly v jízdě a dokonce se namotávaly 
do motoru záchranného člunu. Ta-
ké se kvůli nim rušil závod v dál-
kovém plavání. Na radu odborní-
ků zadalo město výrobu speciálního 
vodního kombajnu a nechalo do je-
zera vysadit několik druhů ryb, kte-
ré by měly pomoci udržet ekolo-
gickou rovnováhu. Cílem všech 
opatření není úplná likvidace sto-
lístku klasnatého, protože ten čistí 
vodu a zároveň omezuje růst sinic, 
ale jen jeho částečné omezení. (iga) 

Vodní kombajn vyjel na jezero 
už začátkem června

Vodní kombajn s janem dudou na palubě vyjel na Hlučínské jezero po zimní 
údržbě už na začátku června.                 Foto: nikola švihorová   Hlučín vzorně třídil elektroodpad
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Fenomén geocachingu, hry na po-
mezí sportu a turistiky, se nevyhnul 
ani Hlučínu a jeho okolí, což je dob-
ře. Jednu z takzvaných kešek, nebo-
li cache, což jsou schránky obsahu-
jící nějakou zprávu, přidala v roce 
2014 do lesa u Hlučínského jezera 
také Lenka Carbolová, redaktorka 
České televize. Ta její patří k slo-
žitějším, k jejímu získání totiž zda-
leka nestačí jen nezbytné zeměpis-
né souřadnice v systému WGS 84, 
které se hledají pomocí GPS. Lovec 
kešek, tedy geocacher, česky též 
geokačer nebo prostě kačer, k její-
mu ulovení potřebuje i horolezec-
kou výbavu.  

„K ulovení mojí kešky je zapotře-
bí minimálně lano a sedák. Na roz-
díl od klasických stromových ke-
šek, které jsou umístěny přímo na 
stromech a také se k nim leze po-
mocí lana a horolezeckého sedáku, 
mě pomohl kamarád zavěsit na lano 
mezi dva stromy. Kačer si tím pá-
dem musí napřed vybudovat jedno-
duchou lanovku a pro kešku si do-
jet,“ vysvětlila Lenka Carbolová 
z Ostravy.

Každá keška obsahuje tzv. log-
book, do kterého se úspěšný lo-
vec zapíše a schránku opět uscho-
vá a zamaskuje. Tu Lenčinu zatím 

Na kešku nad jezerem potřebují lovci lano 

odlovila necelá stovka hráčů, což 
není mnoho. Důvodem je právě je-
jí obtížnost. „Jeden z kačerů přiznal 
neúspěch při lovu a dalších patnáct 
napsalo, že k ní došli, viděli ji, ale 
neodlovili, protože nejsou lezci. 
Více než čtyřicet úspěšných lov-
ců ji ohodnotilo jako oblíbenou. To 
je bodování, jímž můžeme my, ka-
čeři, ocenit keše, které se nám líbí. 
Spousta dalších hráčů si pak k ná-
vštěvám vybírá kešky, které mají 
hodně bodů oblíbenosti,“ doplnila 
Lenka Carbolová.

Neobvyklou kešku chtěla vytvo-
řit i proto, že se mezi lidmi najde 
hodně nepřejících, kteří tradiční 

kešky umístěné na zemi ničí, ně-
které skončily vykradené, odnese-
né, nebo bylo ve schránce dokonce 
načúráno. Geocaching je přitom ce-
losvětově rozšířený. Hráči díky ně-
mu poznávají zajímavá místa, doví-
dají se o nich podrobnosti. Pro hru 
platí velmi striktní pravidla, umís-
tění každé kešky schvaluje národ-
ní koordinátor, který dbá, aby se při 
jejím lovu nemohlo narušovat ži-
votní prostředí či památky. Aby se 
člověk mohl stát kačerem a získat 
nezbytné souřadnice, musí se nejpr-
ve zaregistrovat.

„Geocaching je droga. Já jsem se 
k němu dostala přes kamarádku, 

která mě při jednom výletu přivedla 
k první kešce. Pak jsem si řekla, že 
je bezva chodit do přírody za něja-
kým cílem. Úkolem lovce je podle 
GPS souřadnic najít krabičku, nebo 
jakýkoliv jiný předmět, ve kterém je 
logbook, většinou se znakem geo-
cachingu, do kterého nálezce vepí-
še datum, kdy ji našel, a svůj nick, 
tedy přezdívku, pod kterou hru hra-
je,“ vypráví Lenka Carbolová.

V Hlučíně je celá řada kešek. Ta 
na vlakovém nádraží odkazuje na 
bývalou tramvajovou linku číslo 1, 
která vedla mezi Ostravou a Hlučí-
nem, další jsou třeba na tenisových 
kurtech, na náměstí, jedna navádí 
k hlučínskému bludnému balvanu, 
takzvaná multi keš zmiňuje hlučín-
ské sakrální stavby, jedna je dokon-
ce v městské knihovně. A další hlu-
čínské kešky se už připravují.

„Na Hlučínsko se díky jeho roz-
manitosti hodí snad všechny ty-
py keší. Krásné na geocachingu je 
právě ta rozmanitost, takže si kaž-
dý vybere, co mu sedí. Někdo rád 
luští hlavolamy, někdo se rád pere 
s terénem, dalšího přitahuje tajem-
no. Všechny tyto varianty na Hlu-
čínsku jsou a to je bezva. Osob-
ně mám nejraději kešky v lesích. 
Ale ty městské si zase mohou odlo-
vit třeba maminky s dětmi, nebo se 
o ně zajímají často milovníci histo-
rie,“ zmiňuje Lenka Carbolová. 

Ivana Gračková

Příprava na zavěšení kešky mezi stromy.                  Foto: archiv lenky carbolové 

Pátý ročník Hlučínského půlma-
ratonu a maratonu, které pořádáme 
spolu s městskou příspěvkovou or-
ganizací Sport a kultura Hlučín, se 
uskutečnil v závěru května. S tratě-
mi 22 a 42 kilometrů se ve 28 stup-
ních Celsia popraly téměř dvě stov-
ky běžců, z toho 31 borců se vydalo 
na delší maratonskou crossovou 
trať se třemi kopečky. Nejrych-
lejší běžec ji uběhl za úžasný čas 
2:58:25 minut. Jak jinak, vítězem 
se stal hlučínský fenomén Jirka Pyt-
lík. Nejrychlejší z žen byla Lucie 
Kašparová s časem 3:45:18. Oba 
sportovci dosáhli ve svých katego-
riích traťového rekordu. Jako bonus 
si k finanční odměně odnesli pou-
kazy na víkendové užívání nového 
vozu Volvo XC90 a Volvo XC60, 
které do soutěže věnoval dlouho-
letý sponzor závodů Sven car Os-
trava. Půlmaratonskou trať zaběh-
li nejrychleji Vojtěch Schneider a  

Lenka Ondrašíková. Ceny jim pře-
dávala Elen Hrbáčová, spolumaji-
telka firmy Innoservice, která pod-
poruje všechny hlučínské běžecké 
závody od jejich počátku, tedy ce-
lých pět let a čtrnáct závodů. 

Letos už nás čeká jen jeden bě-
žecký závod, již tradiční a oblíbe-
ný Noční běh, který se bude konat  
18. srpna. Poběží se opět ze štěr-
kovny od Chaloupky celkem 9 ki-
lometrů dobroslavickým lesem. Už 
teď se moc těšíme na odlehčenou 
atmosféru a bonusovou tombolu na 
závěr naší běžecké sezony. Regist-
race bude probíhat na místě od 19 
hodin, start bude ve 21 hodin. Re-
gistrační poplatek činí 100 korun. 
Více informací najdou zájemci na 
FB Hlučínské běhy.  Zveme všech-
ny naše stálé běžce, ale i ty, kteří se 
ještě neodvážili postavit na start.  

Gabriela Svačinová
pořadatelka

Nocí se poběží v srpnu

GeocacHInG naBízí záBaVu 
I Poučení nadšencům 
Po celém SVětě. 

Pětidenní pobytový česko-němec-
ký, tematicky zaměřený letní tábor 
Malí rytíři na cestě kolem světa po-
řádá Sdružení slezsko-německých 
přátel Hlučínska v Hlučíně. Konat 
se bude od 23. do 27. července. Ur-
čený je pro děti od šesti do devíti 
let. 

„Děti budou používat němec-
ká slovíčka i písničky, čekají na ně 
sportovní aktivity, výlety s návště-
vami hradů a zámků. V ceně ve vý-
ši 1500 korun je zahrnuto vstupné 
i cestovné. Na projektu se budou 
podílet studentky z Berlína a Víd-
ně,“ prozradila za pořádající orga-
nizaci Maria Rončka.

Zájemci se mohou hlásit do 8. čer-
vence. Telefonní kontakt na pořada-
tele  je 605 737 788, mailová adresa, 
kam lze psát, je marietara@seznam.
cz.                                                (red)

Na táboře pro malé 
rytíře se děti budou 
učit německy

Otevírací doba 
knihovny se
o prázdninách mění

Otevírací doba Městské knihov-
ny Hlučín se během prázdnin jako 
již tradičně opět upravuje. „V čer-
venci a v srpnu bude knihovna ote-
vřena 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,” uved-
la vedoucí knihovny Lucie Kostko-
vá a popřála všem čtenářům krás-
né léto. Pobočky v Bobrovníkách 
a Darkovičkách budou během let-
ních prázdnin uzavřeny. 

Knihovna aktuálně zahajuje také 
půjčování audioknih. „Zatím máme 
pouze čtrnáct titulů, ale postupně se 
bude fond audioknih rozrůstat. Au-
dioknihy jsou na CD, převážně v 
MP3. Zaměřujeme se především na 
doporučenou školní četbu, v nabíd-
ce jsou ale také úspěšné romány po-
slední doby,”  doplnila Lucie Kost-
ková.                                        (red) 



 [11] hlučínskénoviny sport

Šestý ročník atletického klání žáků základních 
škol Hlučínska pořádala pod záštitou místosta-
rostky Hlučína Blanky Kotrlové ZŠ dr. M. Tyr-
še v Hlučíně ve středu 30. května. Na Tyršovku 
se sjelo 162 soutěžících  ze čtrnácti škol regionu. 
Ve třech věkových kategoriích se utkali o místa 
na stupních vítězů a celkem o 81 medailí a di-
plomů.

Soutěžilo se v atletických disciplínách běh na 
50 a na 60 metrů, skok do dálky, běh na 200, 400 
a 600 metrů, hod a závěrečná štafeta, v níž svůj 
sportovní talent zúročili i vyučující. Akci dopl-
nily svým vystoupením mažoretky Ballerisima.

„Organizátorkou mistrovství je vyučující tě-
lesné výchovy na Tyršovce Jana Mrázová, která 
dlouhodobě podporuje smysluplné využití vol-
ného času a pohybový rozvoj žáků, fandí sportu, 
podporuje talenty, ale na druhé straně také učí 
férovému jednání v případě, že se nedaří a sou-
peř je lepší,” uvedla učitelka Monika Tomisová.

Pohár celkových vítězů obdržely v první věko-
vé kategorii  ZŠ a MŠ Ludgeřovice, ve druhé vě-
kové kategorii ZŠ Dolní Benešov a ve třetí ka-
tegorii ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín.  „Blahopřejeme 
vítězům a děkujeme všem soutěžícím i organi-
zátorům,” doplnila Monika Tomisová. 

Atletice se věnovaly i menší děti, 6. června to-
tiž tamtéž následovaly Sportovní hry mateřských 

Děti ze škol i školek měřily síly v atletice

Vojtěchem Kreuzer se stal na atletickém mistrovství 
vítězem ve skoku do dálky.   Foto: monika tomisová

Moravský pohár a pohár Shell pro začínající 
posádky v automobilových orientačních soutě-
žích (AOS) pokračoval v sobotu 16. června pá-
tým a šestým kolem pod názvem Ostravský vo-
lant 2018. Členové AOS Auto Moto klubu Hlučín 
Martin Klasa a Jirka Krygler připravili náročnou 
trať, kterou situovali do ostravských čtvrtí Hra-
bůvka, Mariánské Hory, Vítkovice, Stará Bělá 
na Nová Bělá a do okolí Staré Vsi nad Ondřejni-
cí. Stává se již tradicí, že se soutěží, pořádaných 
hlučínským automotoklubem účastní i posád-
ky z Polska a Slovenska. Letos přijelo po čty-
řech posádkách z obou spřátelených zemí. Ost-
ravského volantu 2018 se zúčastnilo celkem 23 
posádek. Po sečtení výsledků obou kol se vítě-
zem Moravského poháru stala posádka Petr Čer-
ný a Petr Mašek z AMK Praha 3 a AMK Tepli-
ce nad Metují. Posádka našeho AMK, kterou se 
mnou tvoří Jirka Bureš, obsadila velmi slušné 
sedmé místo. Závěrečný ceremoniál Moravské-
ho poháru a poháru Shell v roce 2018, spojený se 
slavnostním vyhlášením přeborníků Moravy, se 
uskuteční 10. listopadu zároveň s poslední sou-
těží nazvanou Hlučínský podzim 2018. Starto-
vat bude v Hlučíně.                  Pavel Zbytovský

člen AMK Hlučín

Hlučínská posádka 
neudělala ostudu

Sportovní klub mažoretky Pa-
prsky Hlučín, které trénují v tělo-
cvičnách Základní školy Rovni-
ny v Hlučíně, mají téměř za sebou 
víc než povedenou sezónu. Na kon-
ci té loňské sezóny jsme zazname-
naly menší změnu ve složení týmu 
a od září jsme se orientovaly pouze 
na tři soutěžní celky, na littlekadet-
ky ve věku 4 až 7 let, kadetky od 8 
do 11 let a rodičovský tým Terčino 
Ultimátum se členy od 27 let. 

Po půlroční přípravě jsme začát-
kem března odstartovaly soutěž-
ní sezónu v Dolním Benešově. Po-
té následovala řada nepostupových 
soutěží, ze kterých děvčata vozila 
na krku nejednu medaili. V úspěch 
proměnily Paprsky své starty napří-
klad v  Bělotíně, Opavě, Brušper-
ku, Ostravě. 

V dubnu se naše děvčata a Ulti-
mátum zúčastnili nominačních sou-
těží. V půlce měsíce jsme absol-
vovali kvalifikaci na Mistrovství 
ČR asociace ČFMS, která se kona-
la ve Štětí. Dovezli jsme si odtam-
tud kromě různorodé sbírky kovů 
a postupů na MČR i Pohár starosty 

města Štětí za vystoupení rodičov-
ského týmu. Koncem dubna jsme 
reprezentovali naše město v Opa-
vě na Mistrovství Moravy asociace 
MAC. Zde jsme si vybojovali řadu 
titulů, konkrétně 3 x Mistr Moravy, 
1x Vicemistr Moravy a 2 x II. Vice-
mistr Moravy a samozřejmě postu-
py na mistrovství.

Jedno z největších překvapení nás 
čekalo ve finálových kolech. V po-
lovině května se naše velká forma-
ce kadetek zúčastnila MČR v ma-
žoretkovém sportu v Karviné. Jela 
s cílem napravit loňské desáté mís-
to a dostat se do TOP 6. Nakonec 

si odvezla titul II. vicemistryně ČR 
2018 a přímý postup na mistrovství 
světa. Následující týden se náš ro-
dičovský tým zúčastnil MČR, které 
se konalo v Náchodě. V obrovské 
konkurenci zkušených závodníků 
vybojoval stříbro a titul Vicemis-
tr ČR 2018  s přímým postupem 
na MS. Třetí finálový víkend v po-
řadí jsme soutěžili na dvoudenním 
MČR asociace MAC v Jaroměři. 
I odtud si děvčata přivezla tituly, 
a to 2 x Mistryně ČR, 3 x Vicemis-
tryně ČR a Terčino Ultimátum titul 
II. Vicemistr ČR.

První červnový víkend Paprsky 

zazářily v pražské Lucerně na Me-
zinárodním finále MIA Dance, kam 
jsme se probojovaly z ostravského 
semifinálového kola. Naše nejmen-
ší mažoretky, a zároveň druhé nej-
mladší závodnice celého soutěžní-
ho dne, si vybojovaly zlaté medaile. 
Pozadu nezůstaly ani miniforma-
ce – kadetky se staly vítězkami 
a juniorky braly bronz. Největším 
překvapením byl úspěch našich 
kadetek „Robotů“; v kategorii Pro-
fessional Groups vybojovaly zlaté 
medaile a zároveň se staly absolut-
ními vítězkami celého Profi bloku. 

Nyní si již užíváme zaslouženého 
odpočinku před srpnovým mistrov-
stvím světa, na němž budou bojovat 
naše kadetky a rodičovský tým Ter-
čino Ultimátum. 

Chtěla bych moc poděkovat všem 
mým mažoretkám za nádherné vý-
kony během soutěžní sezóny, úsmě-
vy na tvářích a radost, se kterými 
chodí na tréninky. Poděkování patří 
i Ultimátu, jehož členové bojují od 
začátku září s ne zrovna jednodu-
chými figurami a nepřestávají sršet 
optimismem a odhodláním. V ne-
poslední řadě patří největší dík pa-
prskovským rodičům. Bez nich by 
soutěže ani Paprsky nebyly tím, 
čím jsou nyní.     Tereza Kremrová

trenérka

Paprsky mají za sebou kouzelnou sezónu

nefalšovanou radost předvedla děvčata během vyhlášení výsledků mistrovství 
české republiky.         Foto: archiv oddílu

škol Hlučínska, které po několikaleté pauze od 
loňska pořádá Mateřská škola Severní. Účastni-
lo se jich devět  týmů po deseti dětech. „Všechny 
disciplíny - pětiskok z místa, štafetu s peškem, 
hod tenisovým míčkem, skákání v pytli i překáž-
kovou dráhu s míčkem v kelímku - děti zvlád-
ly na výbornou. Vítězná mateřská školka se ne-
vyhlašovala, protože vítězi byli na hřišti úplně 
všichni,” řekla Ingrid Křižáková z odboru rozvo-
je Městského  úřadu Hlučín.                            (red)

 V PaPRScícH maKají 
nejen dětI, ale I doSPělí 
V RodIčoVSKém týmu 
teRčIno ultImátum. 
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KAM V HLUČÍNĚ O PRÁZDNINÁCH

volný čas

n
do 19. 8. Výstava Fenomén igráček Muzeum Hlučínska 
6. 7. 21.30 Letní kino – Bajkeři Darkovičky (hřiště FK)
7. 7. 21.30 Letní kino – Bába z ledu Rovniny (u agiťáku)
8. 7. 14.00 Festival kultury a řemesel Mírové náměstí
13. - 15. 7. 14.00 Prajzská řezbářská show a pivní slavnosti Hlučínské jezero
20. 7. 21.30 Letní kino – Ať žijí duchové! Malánky (louka p. Červenky)
3. 8. 20.30 Letní kino – Tátova volha Darkovičky (hřiště FK)
4. 8. 10.00 Guláš fest Hlučínské jezero
10. 8. 20.30 Letní kino – ROMing Bobrovníky (u nové tělocvičny)
11. 8. 13.00 Sun on lake Hlučínské jezero
17. 8. 20.30 Letní kino – S tebou mě baví svět OKD (hřiště Rodinného centra)
18. 8. 19.00 Night run Hlučínské jezero
23. 8. 20.00 Letní kino – Zahradnictí: Rodinný přítel Mírové náměstí
24. 8. 20.00 Letní kino – Zahradnictí: Dezertér Mírové náměstí
25.8. 20.00 Letní kino – Zahradnictí: Nápadník Mírové náměstí
31. 8. 15.00 Hlučínský krmáš a festival ohňostrojů Hlučínské jezero

Celou řadu lákadel chystá na pod-
zim Kulturním dům Hlučín, který 
od září zvyšuje kapacitu svého vel-
kého sálu z dosavadních 331 míst 
na 363 míst pro divadelní uspořá-
dání. Navíc bude nově zářit. Po do-
končení úprav jeho okolí, které de-
finitivní skončí na podzim ještě 
dosazením dalších stromů, se totiž 
už začalo s opravou fasády a stře-
chy objektu. Některé  podzimní 
kulturní počiny se odehrají přímo 
v prostorách kulturního domu, další 
se budou konat v komornějším pro-
středí Červeného kostela. 

„Z naší podzimní nabídky si jis-
tě vybere každý,“ je přesvědčena 
vedoucí KD Hlučín Veronika An-
tončíková. Již nyní se začínají pro-
dávat permanentky na Divadelní 
podzim. Přehlídka malých divadel 
zahrnuje pět komediálních předsta-
vení v podání souborů Šamu, Diva-
dlo devítka, Dodivadlo, Stará aréna 
a Mokrolazecká ochotnická čino-
hra. I děti se mohou těšit na diva-
dlo, připraveny pro ně budou neděl-
ní divadélka. 

Bohatá bude hudební nabídka. 

Jednu z podzimních nedělí zpes-
tří filmovými melodiemi padesá-
tičlenný Městský orchestr mladých 
z Dolního Benešova. Bluesrockový 
britský kytarista Keith Thompson 
s kapelou zavítá 15. října do Čer-
veného kostela. V Hlučíně si za-
zpívá také Eva Pilarová, kterou do-
provodí hlučínský pěvecký soubor 
Sluníčko. V listopadu se mohou ná-
vštěvníci kulturního domu těšit na 
putovní výstavu Hledání ztracené-
ho času, mezi jejímiž exponáty jsou 
historické a novodobé fotografie 
z Hlučínska a polských gmin Kie-
trz, Krzanowice a Krzyżanowice.

S vánočním programem přemys-
lovské město navštíví režisér zná-
mých českých komedií a pohádek 
Zdeněk Troška. 

I na podzim se budou hlučínští 
scházet na svém Mírovém náměstí. 
O sobotách 8. a 22. září a 13. října 
se tam budou konat farmářské trhy, 
v prosinci pak rozsvěcování vánoč-
ního stromu. „Rok jako už tradičně 
uzavřeme společným odpočítává-
ním na Silvestra,“ doplnila Veroni-
ka Antončíková.                          (red)

Podzim bude bohatý 
na hudbu i divadlo

Taneční od září
Taneční pro mládež pod vedením 

tanečního mistra Milana Kysučana 
odstartují opět od září v pravidel-
né pátky v Kulturním domě Hlučín. 
„Tančit u nás v kulturním domě ale 
mohou i mnohem děti, Klub spor-
tovního tance při KD Hlučín sdru-
žuje na osmdesát malých taneční-
ků, kteří vzorně reprezentují  město 
Hlučín. A těší se na další adepty,“ 
uvedla vedoucí KD Hlučín Vero-
nika Antončíková. Zájemci o tan-
cování mohou přijít na kterýkoliv 
trénink nebo na nábor, který se bu-
de konat 11. září. Chlapci mají prv-
ní zkušební půl rok zdarma. Tančí 
se celý školní rok. Klub se tak snaží 
podpořit zdravý pohyb u dětí a mlá-
deže.                                         (red)

nově opravené okolí kulturního domu má i vodní prvek, který bude v horkých 
letních dnech příjemně osvěžovat ovzduší.                Foto: Veronika antončíková

Florbalisté u jezera
Devátý ročník florbalového turna-

je se bude konat u Hlučínského je-
zera v pátek a sobotu 3. a 4. srpna. 
A bude to zajímavá sportovní podí-
vaná, protože účastnit by se ho mělo 
pět až šest stovek hráčů od šestnác-
ti let. Měřit síly bude 64 mužských 
a 16 dívčích týmů. „Většina týmů 
se vrací opakovaně, najdou se ale  
i nováčci. Přijíždějí různá seskupe-
ní z celé republiky, ale i ze Sloven-
ska,“ řekl za pořadatele Martin Vil-
tavský.                                       (iga)

Tradiční dožínky 
v Darkovičkách 

Dožínky v Darkovičkách v sobo-
tu 18. srpna zahájí ve 13 hodin mše 
svatá v místní kapli. Pokračovat bu-
dou slavnostním průvodem na míst-
ní fotbalové hřiště, kde bude akce 
probíhat až do pozdních večerních 
hodin. „Bude připraveno občerstve-
ní, soutěže a atrakce pro děti i do-
spělé,“ pozvala za pořadatele Mar-
tina Kotzurová.                          (iga)
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Ružomberok dostal od Hlučína 
sochu symbolizující znaky měst. 
Partnerství měst už nejsou jen 
formalitou. 

Čtěte na straně 5

Vstup do areálu Hlučínského jezera 
bude po 17. hodině zdarma. Radní 
se rozhodli otevřít tak lokalitu pro 
procházky.  

Čtěte na straně 2

Kvůli letecké pumě se muselo 
evakuovat okolí zámku, stál 
provoz na I/56. Bombu likvidovali 
pyrotechnici. 

Čtěte na straně 2

SPolu S domácímI Se PředStaVí 
SloVInSKo-SloVenSKá a lIteVSKá 
oHňoStRojná SPolečnoSt. 

Světelná show s mezinárodní účastí se opět po 
roce vrací na Hlučínské jezero. V předchozích 
ročnících se na ni denně přišly podívat tisíce lidí, 
podobná návštěvnost se očekává i letos. Festival 
ohňostrojů se bude odehrávat opět na Hlučín-
ském jezeře ve třech dnech v samotném závěru 
prázdnin od 31. srpna do 2. září.  

Po tři večery bude obloha nad hladinou zářit ba-
revnými světelnými efekty a bude nabitá emoce-
mi. Festival ohňostrojů třetím rokem organizuje 
městské organizace Sport a kultura Hlučín spolu 
s místní společností Tarra pyrotechnik za podpo-
ry města Hlučína. Společně tak každý rok připra-
vují pro obyvatele Hlučína i návštěvníky ze širo-
kého okolí jednu z největších akcí tohoto druhu 
v celé republice. Součástí Festivalu ohňostrojů 

bude také tradiční Hlučínský krmáš. „Termín už 
podruhé volíme tak, aby nehrozilo, že ještě jak-
koliv zasáhneme do období hnízdění ptáků ne-
bo vyvádění mláďat, které by hluk z ohňostrojů, 
byť není nijak extrémní, mohl vyděsit,” uvedl ře-
ditel Sportu a kultury Hlučín Petr Breitkopf.

„Akce se připravuje měsíce předem a bez vý-
znamné finanční podpory města a dalších part-
nerů by nebyla možná. Jsme rádi, že můžeme být 
u toho, když se v Hlučíně buduje tradice v pořá-
dání ohňostrojů a město se tak zapisuje mezi uni-
kátní místa, kde lze každoročně spatřit velkolepé 
mezinárodní ohňostrojné show,“ uvedl Franti-
šek Křižák z firmy Tarra pyrotechnik. Poděko-
val zároveň všem fanouškům a divákům, kte-
ří i přes nepřízeň počasí loni na festival dorazili 
a pomohli u Hlučínského jezera vytvořit fantas-
tickou festivalovou atmosféru.  

Letos bude charakteristickým prvkem všech 
soutěžních ohňostrojů připomínka stého výročí 

založení Československa. Odpovídá tomu i vý-
běr úvodní hudební skladby, kterou bude Vltava 
ze Smetanova cyklu básní Má vlast. 

„Vůbec poprvé nabídneme divákům možnost 
vidět společný projekt dvou různých pyrotech-
nických kultur – Slovinska a Slovenska,“ prozra-
dil Michal Křižák. Na letošním III. ročníku Fes-
tivalu ohňostrojů budou o přízeň diváků soutěžit 
domácí Tarra pyrotechnik a dva zahraniční tý-
my, a to slovinsko-slovenská společnost Potoč-
nik-Privatex a litevská firma Vilniaus Saliutas. 
Všechny tři světelné show budou začínat vždy 
ve 21 hodin za každého počasí.        

Město letos navíc uvolnilo finanční prostředky, 
aby se v průběhu festivalu měřily případné škod-
liviny, které ohňostroje vyprodukují. Radní tak 
vyšli vstříc požadavkům některých občanů, kteří 
se obávají případných negativních důsledků ak-
ce. Výsledky měření následně zveřejníme.                             

Ivana Gračková

Festival ohňostrojů v Hlučíně připomene
sté výročí založení Československa 

ohňostroje na Hlučínském jezeře nabízí zcela ojedinělý zážitek. odraz světelné show na hladině je totiž naprosto unikátní.                                               Foto: jan jasiok

míSto KYtIčKYn
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naPSalI jSten

n Prodám garáž OKD. Masstin@
cmail.cz
n Koupím st. dř. zach. štafle a pozn. 

nádoby, konev, lavor, vanka, ban-
daska na mléko apod. nabídky. Vo-
lejte po 19 hodině 604 171 780.

Přivítali jsme:
Julie Kosellková *2018
Adriana Spillerová *2018
Amálie Dworoková *2018
Mikuláš Kalman *2018
Marek Glogar *2018
Patrik Bartusek *2018
Jakub Groh *2018
Eliot Šafarčík *2018
Veronika Malurková *2018
Lada Diamantová *2018

Jubilanti:
Viléma Dudková *1917
Jindřich Prudil *1923
Františka Svačinová *1923
Gabriela Gajdová *1933
Stanislav Babka *1935
Anna Nováková *1936
Vilém Dudek *1938

Jezdíme s manželkou po vesnicích 
a jsou velice hezké. Ptáme se sami 
sebe proč. A odpověď je jasná: pro-
tože starostové jsou na vesnicích 
dlouhodobě ve vedení a tím si mo-
hou vytvořit dlouhodobou koncep-
ci rozvoje dané vesnice. V Hlučíně 
je po každých volbách nové vede-
ní, což nepřispívá k rozvoji města. 
Práce se současnému starostovi pa-
nu Paschkovi a místostarostce pa-
ní Kotrlové od začátku dařila, proto 
je nechme, ať udělají Hlučín krás-
nější. Ptal jsem se syna, proč jsou 
Kozmice tak hezké. Vysvětlil mi, že 
v Kozmicích nevolí zlatokopy, ale 
lidi, kteří mají svou vesničku rádi. 
Věřím, že i obyvatelé Hlučína bu-
dou takto v příštích volbách uva-

žovat. V té souvislosti ještě chci, 
i když se zpožděním, poděkovat za 
vynikající ples pořádaný 17. úno-
ra tohoto roku. Zábava byla po ce-
lou dobu na dobré úrovni a nálada 
mezi účastníky skvělá. Svaz tělesně 
postižených vedených paní Ostár-
kovou také děkuje členům vedení 
města za vyřízení všech problémů, 
se kterými jsme za nimi přišli. Zá-
roveň senioři nad 75 let děkují za 
možnost využívat bezplatně saunu 
v městské sportovní hale. V té sou-
vislosti musím zmínit skutečnost, 
že žádné předchozí vedení města se 
o seniory tak nestaralo. 

Za vstřícnost vedení města upřím-
ně děkujeme.             Günter Kania

občan Hlučína

Děkujeme za vstřícnost

Dík za kapli
Děkujeme vedení města, odpo-

vědným pracovníkům a firmě Red 
Střechy za rychle a profesionálně 
provedenou opravu střechy a zvo-
nice kaple sv. Prokopa v Bobrovní-
kách.                        Eliška Kotlářová

za občany Bobrovníků 

Akci nazvaná Dětský den na Bal-
garovci jsme uspořádali 2. června 
odpoledne za nejistého počasí. Celé 
dopoledne lehce mrholilo, ale štěstí 
při nás stálo a odpoledne se počasí 
umoudřilo, takže účast byla veliká. 
Zásluhou sponzorů z řad občanů, 
sousedů a majitelů firem jsme moh-
li dětem připravit plno sladkostí, 
drobných dárečků a občerstvení ne-
jen pro ně, ale také pro jejich rodiče.

Připravili jsme soutěže, napří-
klad skákaní v pytlích, hod míčem 
do koše, chůzi na chůdách, střelbu 
ze vzduchovky, a podobně. Všech-
ny probíhaly za přítomnosti do-
spělých. Dětem jsme výsledky za-
pisovali do soutěžních karet. Když 
prošly všechny disciplíny, získa-
ly odměnu.  Velký ohlas měla účast 
kytaristů Antonína Viliše a Tomá-

še Neuwirtha. První jmenovaný do-
nesl malé hudební nástroje pro děti 
a ty se s chutí zapojily do hudební 
produkce. Vytvořila se úžasná at-
mosféra, kdy zpívali nejen děti, ale 
i dospělí. Výkony obou kytaristů 
jsme všichni odměnili velkým pot-
leskem. Měli jsme připravené také 
ohniště a děti si mohly opéct špe-
káčky. Rodiče si mohli dát něco 
z grilu. Sedělo se dlouho, děti si vy-
hrály, sousedi a přátelé poklábosili, 
společně jsme poseděli do pozdních 
nočních hodin.

Tímto bych chtěl ještě jednou po-
děkovat sponzorům, organizačnímu 
týmu, prostě všem, kteří tuto akci 
připravili. Myslíme si, že se vydaři-
la a věříme, že není poslední.

David Kreuz
spolupořadatel  

Balgarovec opět žije

SouKRomá InzeRcen

Na počátku je snaha obnovit tra-
dici, a to tradici kácení máje. Týd-
ny příprav. Domluvení hudebních 
skupin, amatérských herců, nastu-
dování scénky. Zajištění rekvizit, 
ozvučení, stánků, prodejců a k to-
mu mnoho dalších drobných staros-
tí. Těší se jak organizátoři a účinku-
jící, tak i diváci a návštěvníci nejen 
z Hlučína. Celý květen je nádherné 
počasí. Přijde neděle 3. června 2018 
a nepříznivá předpověď počasí, kte-
rá se vyplní. 

Do poslední chvíle sledujeme na 
mobilech radarové snímky předpo-
vědi počasí. Oblačnost se neustá-
le točí mezi Beskydami a Opavou. 
Stavbu jeviště, zastřešení, ozvuče-
ní a stánků potřebujeme zahájit mi-
nimálně tři hodiny před začátkem 
akce. Všichni jsme připraveni, ale 

vytrvalý déšť nepřestává. Počká-
me ještě hodinu. Neustále prší a ne-
ní naděje, že se počasí zlepší. Co se 
stane s drahou zvukovou technikou? 
Nezničí ji déšť?  A přijdou diváci? 
Nastává konečné rozhodnutí – akci 
musíme z důvodu nepříznivého po-
časí zrušit! A co čert nechce, v plá-
nované době zahájení akce vysvitne 
slunce. Bohužel pozdě…

Omlouváme se všem, kteří se při-
šli na Mírové náměstí v Hlučíně po-
dívat zbytečně, protože slavnost Ká-
cení májky se nakonec nekonala. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří nám se zajištěním akce pomá-
hali. Větru a dešti nedokážeme po-
ručit. Snad to vyjde příště!

Bernard Ostárek
Josef Hlubek

pořadatelé

Kácení májky zrušilo počasí

Volební inzeráty 
mají uzávěrku
v pátek 10. srpna

Obdobně jako před čtyřmi le-
ty, tak stejně i letos nabídne město 
Hlučín všem subjektům kandidují-
cím v komunálních volbách do za-
stupitelstva půl strany inzerce zdar-
ma v zářijovém čísle Hlučínských 
novin.  Zájemci budou mít možnost 
doobjednat si další půl stranu a do-
dat si buď dva půlstránkové, nebo 
jeden celostránkový inzerát. Dru-
há polovina strany je přijde na 2000 
korun, celá strana navíc na 4000 
korun.  Celkem tak může jeden 
subjekt mít maximálně dvě strany 
inzerce. Uzávěrka objednávek je 
10. srpna. Objednávky je třeba ad-
resovat na reklama@hlucinskeno-
viny.cz případně lze volat na číslo 
603 48 78 48.                               (pnm)

dětský den na Balgarovci si přišlo užít hodně dětí i s rodiči.     Foto: david Kreuz



- komplexní realitní služby                           
  prodej, koupě nebo pronájem 

nemovitostí
-  převody nemovitostí formou 

darování mezi osobami blízkými 
-  prohlášení vlastníka

pro vymezení bytových jednotek      
 - tržní ocenění pozůstalosti 

k dědickému řízení
-  poradenství ve veškerých 

majetkoprávních  záležitostech.

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RŮŽENA
HANSLÍKOVÁ
TEL. KONTAKT
722 14 14 26

Nejširší nabídka skladem 
cukrářských potřeb 
a surovin na pečení, dorty, 
a cukroví.

Doprava od 49 korun
a u objednávek nad 1000 
korun zdarma.

Dárek ke každé 
objednávce.

Slevy pro pravidelné
zákazníky.

Garance bezplatného
vrácení. 

Objednávky na
www.svetcukraru.cz
nebo na tel 555 222 801 

Prodej vína • Degustace 
Sommeliérské služby

jen tak na večer, na svatby, oslavy 
nebo firemní večírky

Otevřeno: pátek 15 – 18 hod a
kdykoliv po tel. domluvě

Rozvoz zdarma každou středu 
již od 6 ti lahví – Hlučín, Ostrava a okolí

Ing. Jan Mikulčík
Na Krásné vyhlídce 3, Hlučín

www.vinomikulcik.cz
tel. 732 23 93 45

Stavební firma Ricka Karel s. r. o.
v Hlučíně přijme na HPP

zedníky, obkladače, sádrokartonáře,
instalatéry a tesaře. 

Firma nabízí zaměstnanecké benefity,
nadprůměrné platové ohodnocení,

smlouvu na dobu neurčitou. 

Nástup možný ihned. 
Tel.: 737 732 113 (7 - 15 hod.) 

Osobně na ulici Opavská 8a, Hlučín 
(7 - 15 hod.)



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,

široký výběr vřesovců

RYKY-AREÁL, s.r.o.
mandlování, žehlení a praní prádla
čistírna koberců
celkové čištění automobilů
čištění koberců a sedaček, i kožených
půjčovna čisticích strojů na koberce
úklidové práce
prodejna drogerie

www.rykaluk.cz
tel: 595 043 509, 603 954 300

Viléma Balarina 1910/5, 74801 Hlučín




