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SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 V Čechách posvícení, na Moravě hody, 
ale u nás na Prajzské krmáš. Mnoho z nás 
si jiné roky “stěžovalo” na jeho termín, 
kdy většinou již bývá chladněji a často 
i prší, ale letos se krmáš trefil do období, 
kdy se koronavirus teprve chystal k další-
mu útoku. A tak jsme si dosyta mohli užít 
slunce, kolotoče, báječnou jízdu veterán-
ských vozidel i kulturní zážitek v čele se 
skvělým Dolbendem či Hlučíňankou na 
náměstí. A ve stejném duchu jsme se mohli 
o týden později bavit na Hornických slav-
nostech či na soutěži chladnokrevných 
koní v Bobrovníkách, kde dvojí vítězství 
slavili domácí zástupci ranče U Rudolfa. 
Gratuluji!!! A moc děkuji všem organizá-
torům těchto akcí. Jistě to v této době ne-
měli jednoduché.

 Poděkovat bych měl také těm z vás, kte-
ří pořád máte v krvi tu hlučínskou pořád-
kumilovnost a nejen před krmášem, ale 
vlastně kdykoliv neváháte uklidit nejen to 
své, ale i chodníky a trávníky před svý-
mi domy. Jaký kontrast oproti těm, kteří 
si kontejnerová hnízda na odpad pletou 
s černou skládkou. Naše město pak platí 
velké peníze za opakovaný úklid. Peníze, 
které by se jistě daly využít smysluplněji. 
A naše technické služby by tak třeba dří-
ve dokončily chodník na ulici Okrajové, 
který zvýší bezpečnost na ulici, kde čas-
to docházelo k nebezpečným dopravním 
situacím. Tak musí každodenně část pra-
covníků přesunout k řešení nepořádnosti 
některých z nás.
 Během září se naplno rozběhly prá-
ce na sanaci našeho jezera. Od příštího 

čísla vás budeme pravidelným sloup-
kem v novinách informovat o aktuálním 
stavu a postupu prací na jezeru. Chtěl 
bych vás všechny požádat o respektová-
ní omezení pohybu v celé oblasti jezera 
a zvu vás 15. října do Kulturního domu 
na veřejné projednávání studie dalšího 
rozvoje sídliště OKD a projednání bu-
doucnosti jezera po jeho revitalizaci. 
 Závěrem se, bohužel, musím vrátit 
k tématu koronaviru. Znovu apeluji na 
nás všechny, neberme tuto záležitost 
na lehkou váhu. Asi všichni tušíme, že 
zvládnout druhou vlnu šíření koronaviru 
bude daleko, daleko těžší. Respektujme 
nařízení vlády a příslušných institucí 
a věřme, že bude líp. 

SLAVÍME STÉ VÝROČÍ HLUČÍNSKÉHO GYMNÁZIA
Profesorský sbor 1937. Foto: archiv Gymnázia Josefa Kainara

Martin Rostek
vyučující a kronikář školy

Dne 4. září se od devíti hodin začaly schá-
zet v kanceláři okresní školní rady na 
zámku v Hlučíně děti v doprovodu vždy 
alespoň jednoho dospělého, aby mohly 
vykonat přijímací zkoušku a zapsat se na 
nově zřízené státní reálné gymnázium. 
Psal se rok 1920. Byl nejvyšší čas, pro-
tože školní rok už v podstatě začal, dříve 
ale zápis a přijímací zkoušky zorganizovat 
nešlo. Vždyť nově založená škola oficiálně 
vznikla teprve 6. srpna, a to ministerským 
výnosem číslo 49 333. O jejím vytvoření 
se sice začalo uvažovat už v březnu 1920 
na jednáních zemské politické správy  

v Opavě (hlavním iniciátorem byl tehdejší 
zemský školní inspektor Ferdinand Pave-
lek), ale úřední schvalování se protáhlo. 
Nelze se tomu divit, když uvážíme, že ke 
zřízení státního gymnázia musela dát sou-
hlas i samotná vláda. Jan Zacpálek, budou-
cí zatímní správce školy, byl sice již pře-
dem informován, že se s ním do této funkce 
počítá, ale úředně byl jmenován teprve  
3. září. Na vše zůstal sám, a aby se moh-
ly přijímací zkoušky vůbec konat, musel 
jako filolog požádat o výpomoc gymnazi-
álního profesora Mariana Haase z Opavy, 
který se ujal zkoušení počtů. Školní rok 
byl na škole sice slavnostně zahájen již  
6. září, ale reálně začala žákům výuka  

teprve 22. září, protože dříve nebylo mož-
no zajistit nábytek a další potřebné zá-
kladní vybavení. Škola samotná musela 
být pro naprostý nedostatek vhodných bu-
dov umístěna do objektu Charlottenstiftu 
(dnešní Dům dětí a mládeže), ve kterém jí 
přenechal několik místností okresní hospo-
dářský úřad. Zpočátku vyučoval zatímní 
správce sám. Až 8. října mu byl přidělen 
profesor Josef Jiřička. Dvoučlenný profe-
sorský sbor doplnili ještě tzv. výpomocní 
učitelé z řad vyučujících místních obec-
ných a měšťanských škol, kteří vyučovali 
vedlejší předměty jako tělocvik, kresle-
ní nebo zpěv. V prvním roce mělo gym-
názium jen jednu třídu s 50 žáky, z nich  

pouze 10 mělo bydliště v hlučínském okre-
su a z těchto deseti jen 7 bylo skutečně 
i původem z Hlučínska. Většina ostatních 
pocházela především z obcí za řekou Opa-
vou, například z Děhylova, Plesné nebo 
Martinova. V takto skromných poměrech 
se začala psát historie hlučínského gym-
názia. To v dalších letech prošlo rychlým 
rozvojem, k němuž přispělo nejen vybu-
dování vznosné školní budovy (1924), ale 
také působení výrazných pedagogických 
osobností, jako byl správce a později ředi-
tel Josef Moric nebo profesor Pavel Strádal 
ale i mnozí další. Rychle se zvyšoval také 
počet žáků. 

Pokračování na str. 5
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RADA MĚSTA  
V ZÁŘÍ
Rada města Hlučína stanovila termí-
ny a dobu konání svatebních obřadů 
v obřadní síni Městského úřadu Hlu-
čín v roce 2021.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí peněžitého příspěvku ve 
výši 2 000 korun na ozdravné po-
byty žáků 3. tříd ve školním roce 
2020/2021.

Rada města Hlučína rozhodla o při-
jetí daru dvou kusů počítaček banko-
vek a mincí od České spořitelny, a.s.

Marcela Mikulová
ředitelka, Domov pod Vinnou horou

Domov nyní provozuje 3 služby: Domov 
pro seniory, Odlehčovací službu a Do-
mov se zvláštním režimem. Právě posled-
ně zmiňovaná služba je nejvíce žádanou 
službou v naší organizaci. Proto po do-
mluvě se zřizovatelem, připravujeme kro-
ky k rozšíření této velmi žádané služby. 
Kapacita služeb je zcela naplněna, žádos-
ti mnohonásobně převyšují nabídku. Od 
ledna 2021 bychom rádi službu Domova 
se zvláštním režimem rozšířili o dalších 
22 míst a to na úkor Domova pro seniory. 
Celková kapacita domova zůstane zacho-
vána. Počet zaměstnanců je nyní 80 a ten 
také zůstane zachován, aniž by se snížil 
standard poskytovaných služeb. Domov 
se zvláštním režimem je určen seniorům 
starším 60 let, kteří onemocněli různými 
typy demencí a jsou závislí na pomoci jiné 
osoby. Domov zajišťuje pomoc, podporu 
a specifickou péči těmto klientům. Kapa-
cita této služby je nyní 23 osob. Požádali 
jsme Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, který je kompetentní rozhodnout, 
o rozšíření na celkových 45 míst a nyní 
čekáme, zda bude naše žádost úspěšná. 
Naše náročná práce se v této nelehké 
době, ovlivněné koronavirovou pande-
mií, stala ještě náročnější. Nejdůležitější 
pro nás bylo ochránit nejvíce zranitelnou 
skupinu osob - seniory. Také bylo velmi 
důležité edukovat zaměstnance tak, aby se 
chovali zodpovědně - ochránili sebe, naše 
klienty a samozřejmě své rodiny a blízké. 
Právě tady bych chtěla vyzdvihnout práci 
všech pečovatelek, sestřiček a obslužného 
technického personálu a pracovníků ad-
ministrativy, kteří nenechali naše klienty 
bez pomoci a péče. V našem zařízení není 
možný žádný „Home office“ - nikomu 
nepodáte stravu či z domu nepomůžete 
obléknout… Pečovatelky s malými dětmi 
dokázaly svou rodinu zabezpečit tak, aby 
dál mohly chodit do práce a neohrozily 
provoz zařízení. Zaměstnanci pracují na 
směnný provoz, ti kteří mohli, pracovali 
tak, aby se navzájem nepotkávali. To však 

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Dne 6. září okolo poledne bylo na slu-
žebnu Městské policie Hlučín přijato te-
lefonické oznámení od ochranky jednoho 
z obchodních řetězců v Hlučíně, že zadr-
želi osobu podezřelou z krádeže, ale ta za 
pomocí společníka utekla. Hlídka Městské 
policie po příjezdu na místo zjistila popis 
obou podezřelých, jela projet okolí, zda je 
někde nespatří. Do čtvrt hodiny byly po-
mocí kamerového systému tyto osoby do-
hledány na autobusovém nádraží, kde byly 
také strážníky zadrženy a předány Policii 
ČR k dalšímu řešení.

PŘIPRAVUJEME ROZŠÍŘENÍ DOMOVA  
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ZLODĚJ ZADRŽEN

Kristina Neničková
tisková mluvčí města

Pokud by někdo uvažoval, že bude v letoš-
ním roce kácet vzrostlý jehličnan, který by 
byl vhodný jako vánoční strom na Mírové 
náměstí, prosím obraťte se s nabídkou na 
odbor životního prostředí a komunálních 
služeb. V případě, že by se jednalo o vhod-
ný strom pro tento účel, kácení bude pro-
vedeno na náklady města. Děkujeme!

NABÍDNĚTE MĚSTU 
VÁNOČNÍ STROM

Lukáš Vlach
vedoucí oddělení silničního hospodářství 

Město Hlučín bude realizovat stavbu 
„Parkoviště u sportovní haly“, v rámci 
které dojde k uzavření části místní komu-
nikace Tyršova, a to v úseku od křižovatky 
Komenského po Sportovní halu. Objízdná 
trasa povede přes ulice Zahradní a Dr. E. 
Beneše. 
Uzávěra bude ve dvou etapách: 
I.etapa                 21. 9. 2020 - 31. 12. 2020 
II.etapa             1. 3. 2021 - 1. 5. 2021 

OZNÁMENÍ  
O UZAVÍRKÁCHRadmila Lőwová

ředitelka 

V pondělí 31. srpna se v Kulturním domě 
uskutečnil Benefiční koncert pro děti 
z Dětské rehabilitace Hlučín, organizova-
ný paní Matýskovou Andreou, ředitelkou 
Centra pro seniory Trojlístek. Akce byla 
opravdu skvělá díky úžasnému hudeb-
nímu programu, na kterém vystoupila 
Markéta Konvičková s kapelou, Dolbend 
s Genny Ciatti a duo Tilli. Vybrané finance 
půjdou na tolik potřebné intenzivní neuro-
rehabilitace našich dětí. Děkujeme všem, 
kdo přišli a zakoupili si vstupenku nebo ji-
nak benefici podpořili. Kasička se výrazně 
zaplnila bankovkami, a to i díky Výrobní-
mu družstvu Oskar, JM družstvu Wybra-
netz, paní Yvoně Majerové a Mutant Fast 
Food & Catering. Na transparentní účet 
2501730051/2010, přilétla i pořádně vel-
ká suma z akce FROG FOR KIDS, pořá-
daná panem Markem Halfarem. Zvláštní 
poděkování patří Moravskoslezskému 

BENEFICE
kraji, městu Hlučín, obcím Bohuslavice, 
Bolatice, Závada, Píšť a Hať, panu sená-
toru Herbertu Paverovi, panu Kamilu Vi-
táskovi, firmě KLIA a GOBE. Už teď se 
těšíme na další ročník!

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb 

Odbor životního prostředí a komunálních 
služeb, MěÚ Hlučín jako správce poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů ozna-
muje, že s ohledem na stávající situaci 
spojenou s pandemií koronaviru, bude vy-
měřování nedoplatků na místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů v roce 2020 reali-
zováno až od 1. 11. 2020, tedy že u všech 
předmětných místních poplatků uhraze-
ných do 31. 10. 2020 nebude účtováno 
navýšení tohoto poplatku. V praxi to zna-
mená, že lhůta pro zaplacení poplatku je 
posunuta do 30. 10. 2020.

ODPAD LZE HRADIT 
UŽ JEN TENTO MĚSÍC

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, 
o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností.

Zastupitelstvo města Hlučína roz-
hodlo o zřízení příspěvkové organi-
zace Základní škola Via Montessori, 
příspěvková organizace se sídlem 
Tyršova 2, 74801 Hlučín, s účinností  
od 1. 7. 2021.

ZE ZASTUPITELSTVA

ŠATNY DOKONČENY
Svatava Baránková
Regionální rozvoj MěÚ Hlučín

V září byla dokončena stavba objektu 
zázemí a šaten TJ Hlučín a FC Hlučín 
s názvem „Objekt šaten, zázemí a re-
konstrukce antukového hřiště“. Dotace 
byla poskytnuta z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, z programu číslo 
13353 Podpora materiálně technické zá-
kladny sportu 2017 - 2024, v rámci Výzvy 
V4 SPORT, Investice 2019/2020.

  V termínu od 29. 9. – 30. 9. 2020

Hlučín:             ul. Hornická - u kotelny
                        ul. Hornická  ul. - u věžáků
                        ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
                        ul. Jarní + Severní - křižovatka
                        ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
                        ul. 1. Máje - vedle kavárny
             ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
             ul. Opavská - za bytovými domy
             ul. Čs. armády naproti polikliniky - za byt. domy

  V termínu od 5. 10. – 6. 10. 2020

 Hlučín:              ul. Hrnčířská - u parčíku
                           ul. Dr. Ed. Beneše
              ul. Na Krásné vyhlídce- na konci ulice
   ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 8. 10. - 9. 10.
                           ul. Dlouhoveská - u kapličky 10. 10. - 11. 10.
   
Darkovičky:    zpevněná plocha za obchodem
                         ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
                           Patorie

  V termínu od 12. 10. – 13. 10. 2020:

Hlučín:           ul. Cihelní - u kotelny                                                                                                                                                                                                 
                       ul. Dukelská - parkoviště 
                       ul. 28. října + Písečná - křižovatka
                       ul. Rovniny - bývalá školka
                       ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
                       ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
                      ul. Moravská + Ke Kořeni- křižovatka
             ul. P. Jilemnického - v zatáčce
             ul. Dělnická - uprostřed ulice
             ul. Mánesova - konec ulice

  V termínu od 19. 10. – 20. 10. 2020:

Hlučín:   nad cihelnou - na pravé straně
                           Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky:       Malánky - odbočka na Vrablovec
                           ul. Požárnická - Hrabová
     ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
                        ul. Na Sídlišti - konec ulice
                        ul. Střední + Křivá - křižovatka
             ul. U Hájenky
             na točně MHD č. 34

PODZIMNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO  
ODPADU BUDE OMEZEN
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat od 29. září do 21. říj-
na 2020 dle níže uvedeného harmonogramu. Kontejnery budou na jednotli-
vých místech přistaveny oproti minulým svozům vždy pouze dva dny. Důvo-
dem je úspora nákladů, neboť v důsledku koronavirové krize dochází ve všech  
položkách ke snižování rozpočtu města Hlučína.  

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu 
budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude druhý 
den mezi 7 a 12 hodinou. 

Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepře-
plňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně  
sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické  
ulici. 

Do kontejnerů je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv stavební odpad. Svoz vel-
kých kusů je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby, které mají 
trvalé bydliště na území města Hlučín! Právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby řeší likvidaci odpadů na své vlastní náklady! 

Kristina Neničková
tisková mluvčí města

Hejtman Moravskoslezského kraje spolu 
s Radou kvality ČR každoročně vyhlašu-
jí „Ceny hejtmana kraje za společenskou 
odpovědnost“. Cílem je ocenit firmy, or-
ganizace veřejného sektoru a obce, které 
jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na 
poli společenské odpovědnosti organiza-
cí. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat 
podnikatelským subjektům a organizacím 
za to, že dělají pro kraj a pro občany více, 
než jim ukládá legislativa. Hodnotící ko-
mise u soutěžících posuzovala řadu sociál-
ních, environmentálních i ekonomických 

DĚTSKÁ REHABILITACE BYLA OCENĚNA 
HEJTMANEM 

ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich 
vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, 
podporu sociálně ohrožených skupin, han-
dicapovaných i osob se změněnou pracov-
ní schopností. Dětskou rehabilitaci, p. o., 
jako organizaci veřejného sektoru do 50 
zaměstnanců a jeho ředitelku Radmilu Lő-
wovou ocenil hejtman kraje Ivo Vondrák 
3. místem za přijetí a realizaci myšlenek 
společenské odpovědnosti v oblastech 
sociální, environmentální i ekonomické. 
I my jsme na fungování a růst této organi-
zace a práci její ředitelky pyšní. Ceny hejt-
mana kraje za společenskou odpovědnost 
byly v Moravskoslezském kraji uděleny 
už pojedenácté. 

VAŠE HLASY ROZHODNOU
Petra Řezáčová
místostarostka

Společný projekt Zastupitelstva města 
Hlučína a obyvatel města Hlučína včet-
ně městských části s názvem JE TO NA 
VÁS! má své finalisty. Pro projekty je 
možné hlasovat až do 16. října 2020.

Pravidla pro hlasování:
a) Hlasovat může každý obyvatel města 
Hlučína, který nejpozději poslední den 
hlasování dosáhl věku 15 let.

b) Hlasovat bude možné pouze pro-
střednictvím hlasovacích lístků v tištěné  

Petra Řezáčová
místostarostka

Přátelské posezení s jubilanty nad 80 let 
v Kulturním domě Hlučín bylo pohlaze-
ním pro duši. Humor, moudrost a životní 
zkušenosti zářily z každého z nich. Děku-
jeme a všem přejeme pevné zdraví a byst-
rou mysl a těšíme se na další setkání.

JUBILANTI

Petra Řezáčová
místostarostka

Děkujeme všem přednášejícím, organizá-
torům i účastníkům z řad odborné i laic-
ké veřejnosti, že přijali naše pozvání na 
seminář RUKU V RUCE S PŘÍRODOU. 
Jsme rádi, že máme kolem sebe odborní-
ky i nadšence, kteří mají stejný zájem jako 
my: Zajistit kvalitní a udržitelné životní 
prostředí pro nás i budoucí generace.

DĚKUJEME

podobě vhozením do urny (Informačním 
centru Hlučín a vestibul budovy A Měst-
ského úřadu Hlučín), nebo naskenovaným 
hlasovacím lístkem zaslaným e-mailem 
na adresu jetonavas@hlucin.cz.

c) Při hlasování bude využit takový vo-
lební algoritmus, který umožní distribuci 
kladných i záporných hlasů mezi jednotli-
vé návrhy, a to tak, že bude možné udělit 
dva hlasy kladné a jeden záporný.

d) Hlasující může rozdělit své hlasy mezi 
libovolné návrhy. Jednomu návrhu však 
může udělit maximálně jeden hlas.

bylo náročnější nejen na organizaci, ale 
také na jejich volný čas, který strávili na-
víc v práci.  Všem patří velký dík za tuto 
společensky ne příliš hodnocenou práci, 
ale o to více potřebnou. Pokud bych měla 
možnost něco změnit, jistě by to byla ad-
ministrativa, kterou jsme všichni zahlce-
ni. Nejen pracovníci THP, ale také sestry, 
pečovatelky. Kdyby bylo na mně, admini-
strativu bych minimalizovala a o to více 
bych se věnovala klientům. Ti to nejvíce 
potřebují, tady je to nejvíce vidět, tady 
má naše práce smysl!!! Také se nás vel-
mi dotkla pandemická opatření, ať už vy-
hlášením nouzového stavu, či přísnějšími 
hygienickými opatřeními. V době zákazu 
návštěv, kdy klienti přišli o kontakt s blíz-
kými, jsme však nelenili a zajistili table-
ty, kde jsme imobilním klientům pomocí 
aplikací‚ Skype či WhatsApp zprostředko-
vali videohovory. Klienti posílali rodinám 
vzkazy, všichni tak zůstali se svými rodi-
nami v kontaktu. Naše velká zahradní slav-
nost, kterou pořádáme i pro rodiny však 
proběhla pouze komorně, a to v pondělí 
14. září - nazvali jsme ji Rozloučení s lé-
tem. Na ohništi jsme opékali párky, k po-
slechu nám hrála harmonika, birell tekl 
proudem - krásně jsme se pobavili. Chys-
táme i další menší akce pro klienty domo-
va, ale uvidíme, jaká bude situace. Nově 
máme facebookový profil, který jsme zří-
dili, jako nejvhodnější formu, jak přenést 
informace o domově co nejrychleji, co 
nejširší veřejnosti. Osobně se raději s lid-
mi potkávám, ale tato forma není vždy 
možná, což nám právě pandemie ukázala. 
I když nám technologie berou čas, tak nám 
naopak mohou pomoci v rychlém přeno-
su informací. Na domovský facebook se 
snažíme vkládat aktuální příspěvky, aby 
nejen rodiny ale i široká veřejnost byla in-
formována. Jedno z mých životní kréd je: 
„Přej a bude ti přáno“ -  myslím si, že je 
nyní velmi aktuální. Více pochopení mezi 
všemi lidmi, abychom jeden druhému více 
přáli a navzájem si nezáviděli, pomáhali si 
navzájem. Vidím denně, kolik práce a úsi-
lí stojí zabezpečit 114 našich klientů. Je-
den nezmůže a neznamená NIC.  

OSADNÍ VÝBORY
vedení města Hlučín

Přijměte pozvání na schůzi Osadních vý-
borů, která se uskuteční v Darkovičkách 
dne 20. října 2020 v 17 hodin a v Bobrov-
níkách dne 21. října v 17 hodin.

Děkujeme, že spolu s námi udržujete čistotu a pořádek ve městě. 

Foto: archiv Dětské rehabilitace Hlučín

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb 

Město Hlučín bude za účasti veřejnosti, ve 
spolupráci se spolky Žít s krajinou - Dar-
kovičky, Hlučín a Bobrovníky z.s. a Agri-
-Nostra z.s. vysazovat v sobotu 24. října 
od 9 hodin v Darkovičkách na ul. Kozmic-
ká celkem 58 kusů třešní. Bude se jednat 
o původní místní odrůdy třešní. Stromy se 
budou vysazovat po obou stranách ulice 
Kozmická na katastru Darkoviček. Vý-
sadba však bude probíhat pouze tam, kde 
s výsadbou stromů souhlasili vlastníci  

ZASAĎTE S MĚSTEM 58 TŘEŠNÍ!
sousedních pozemků. Pozemek města bo-
hužel není tak široký, aby splňoval vzdále-
nost nově vysazované dřeviny od soused-
ního pozemku, která by měla být 3 metry. 
Geodetická firma před vlastní výsadbou 
provede vytyčení pozemků, kde bude moci 
být výsadba realizována. Město zajišťuje 
dodávku dřevin, úvazků, kůlů i ochrany 
oproti okusu. Odborným garantem výsad-
by bude zahradnice města Hlučína, která je 
zaměstnankyní TS Hlučín s.r.o. Spolky při-
slíbily zajistit při výsadbě účast svých čle-
nů a výsadby se rovněž zúčastní i někteří 
členové Komise pro městskou zeleň. Všem 
účastníkům předem za pomoc děkujeme!

Foto: ilustrační obrázek
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ÚSTAV DĚKANA RICHTERA
O postavení nadačního charitativního 
domu usiloval hlučínský děkan Šimon 
Richter (1804-1878) již za svého živo-
ta, ale do smrti se mu záměr nepodaři-
lo uskutečnit. Rovněž jeho nástupci, 
viceděkanovi Jáchymu Richtarskému 
(1831-1887), bránily ve splnění Richte-
rova přání jiné naléhavé úkoly při sprá-
vě děkanátu i doznívající protikatolická 
atmosféra pruského kulturního boje. 
Teprve po Richtarského smrti se úkolu 
okamžitě ujal jeho dědic, bratr Antonín 
Richtarský (1822-1893), arcikněz a ar-
cibiskupský komisař v Ketři. Ten vytvo-
řil fundaci Dechant Richtersche Stiftung 
a stanovy budoucího ústavu. V roce 
1891 společně s hlučínským farářem 
Josefem Pientkou (1830-1895) položil 
základní kámen, a ještě během téhož 
roku byla stavba dokončena a vysvě-
cena, aby následně fungovala jako špi-
tál. Vedení ústavu bylo svěřeno Šedým 
sestrám sv. Alžběty III. řádu sv. Františ-
ka z Vratislavi. Autor projektu stavitel 
Adolf Gloger dal ústavu formu pozdně 
klasicistního paláce s převýšeným stře-
dovým rizalitem završeným nízkým  

trojúhelníkovým štítem. Rizalit rytmi-
zuje čtveřice pilastrů toskánského řádu 
nesoucí kladí původně opatřené nápisem 
Dechant Richtersches Stift. V roce 1900 
padlo rozhodnutí o rozšíření stavby 
o boční křídlo. Dle návrhu Josefa Holus-
chy z jara 1901 bylo přistavěno západní 
křídlo, kolmo se napojující na starší bu-
dovu. Holuscha citlivě navázal na Glo-
gerovo členění fasád, ale ve prospěch 
větší malebnosti zdůraznil okraje mělký-
mi rizality a nároží akcentoval arkýřem.  
Ve druhém patře přístavby vznikla kaple 
Nejsvětějšího srdce Páně, která ústavu 
doposud scházela. V roce 1918 se objekt 
dočasně proměnil ve zotavovnu vojáků 
zraněných v první světové válce. V ná-
sledujících letech část budovy zabral 
berní úřad, v polovině třicátých let zde 
krátce bydleli důstojníci místního pluku. 
Po druhé světové válce budova sloužila 
jako sídlo Okresního národního výboru, 
a to až do zrušení okresu Hlučín v roce 
1960. V roce 1975 proběhla adapta-
ce objektu pro potřeby Ústavu sociální 
péče pro mládež, který zde sídlí dodnes.

Jiří Jung

(Státní okresní archiv Opava)
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Pokračování ze str. 1 
Ve školním roce 1923/1924 měla škola 
už 192 žáků a 5 tříd, v roce 1932/1933 to 
bylo 340 žáků a 10 tříd a v roce 1937/1938 
dosáhla počtu 502 žáků rozdělených do 
14 tříd. Také žáků původem z Hlučínska 
výrazně přibylo a tvořili okolo 40 % všech 
studujících. Od roku 1928 se na škole pra-
videlně konaly maturitní zkoušky a z ab-
solventů školy dosáhli mnozí výrazných 
úspěchů. Vzhledem k aktuální situaci si 
můžeme připomenout například epide-
miologa prof. MUDr. Viléma Škovránka, 
který mimo jiné zastával v letech 1952 
až 1978 funkci hlavního hygienika. Širší 
veřejnosti je ovšem známější jméno bás-
níka Josefa Kainara. Kainar je autorem 
významných básnických sbírek, jako jsou 
především Příběhy a menší básně, Nové 
mýty, Člověka hořce mám rád a Lazar 
a píseň. Nedílnou součástí jeho díla jsou 
písňové texty a spolupráce s řadou hu-
debníků, například Vladimírem Mišíkem 
nebo Michalem Prokopem. Od ledna 2007 
používáme jeho jméno jako čestný název 
školy. Zdaleka ne vše ale bylo za prv-
ní republiky ideální a také na Hlučínsku  
zůstalo mnoho těch, kteří v gymnáziu vi-
děli jen oporu nové státní moci. V určitém 
smyslu měli pravdu, protože bez převzetí 
zdejšího regionu československým státem 
by zde střední škola v roce 1920 nevznikla. 
Naprostá většina vyučujících tak byla vůči 
státu a jeho národnostní politice na Hlu-
čínsku loajální, mnozí si však také dobře 
uvědomovali její limity, hlavně v otáz-
kách sociálních. Gymnázium proto bylo 
vždycky víc než jen prostředkem „k pro-
buzení zdejší větve českého národa“. 
Od počátku bylo koncipováno také jako 
poskytovatel kvalitního vzdělání, který 
přispěje ke kulturnímu, sociálnímu a hos-
podářskému pozvednutí celého regionu.  

Rozhodující slovo ale nakonec měly velké 
dějinné události, které vedly k Mnichovu 
1938 a druhé světové válce. A právě tak, 
jak tyto události způsobily konec gymná-
zia v roce 1938, tak také umožnily jeho 
obnovu v roce 1945. Škola byla po válce 
do značné míry budována znovu od zákla-
dů a byl to tentokrát především již výše 
jmenovaný Pavel Strádal, který přispěl 
k její obnově a v nejistých poválečných 
poměrech se zastal mnoha žáků a umožnil 
jim studium. Musela se překonávat řada 
problémů, často podobných těm, které se 
objevovaly už o několik desetiletí dříve. 
Zároveň ale na školu přicházeli také noví 
vyučující ochotní tyto překážky překonat 
a díky jejich práci mělo gymnázium brzy 
opět množství úspěšných absolventů. Ob-
nova školy se i přes další politické změ-
ny, i přes různé školské reformy povedla 
dokonale. Právě v poválečném období 
postupně došlo k trvalému a těsnému pro-
pojení školy se zdejším regionem. Nezá-
leží přitom příliš na tom, zda se v určité 
chvíli nazývala zrovna gymnáziem, je-
denáctiletou střední školou, střední všeo-
becně vzdělávací školou nebo opět gym-
náziem. Její základní smysl zůstal stejný.  
Nikoho z vyučujících tak nepřekvapuje, že 
se v třídních výkazech s pravidelností obje-
vují stejná příjmení a že jen málokdo z oby-
vatel zdejšího regionu nemá mezi blízký-
mi či vzdálenějšími příbuznými někoho,  
kdo na gymnáziu studoval, když už není 
absolventem on sám. V jednom článku 
není možné popsat a zhodnotit celou his-
torii stoleté instituce, ale všichni, kteří na 
škole učíme, věříme, že i dnes má exis-
tence gymnázia v Hlučíně smysl, a jsme 
rádi, že si to můžeme společně s naši-
mi bývalými kolegy i našimi absolventy  
připomenout právě při oslavách stého  
výročí.

Interiér ústavní kaple Nejsvětějšího srdce Páně. (Muzeum Hlučínska)Foto: Petr Gašpárek, 2015

Okolo roku 1910. (Muzeum Hlučínska)

20. léta 20. století (Muzeum Hlučínska)

Nákres původní podoby budovy od Adolfa Glogera - nákres Tomáš Jung, 2015

Maturitní zkoušky 1930.

Profesorský sbor 1922.

Třída prima - květen 1922.

Budova Charlottenstiftu - leden 1922.

Budova gymnázia.

Fota: Petr Gašpárek, 2015
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ŠKOLA V ZAHRADĚ

Petra Fojtíková
ředitelka 

Základní škola a mateřská škola Hlučín 
– Darkovičky, p.o. zrealizovala projekt 
s názvem „Přírodní zahrada ZŠ Hlučín 
– Darkovičky“, jehož cílem bylo vybu-
dování přírodní zahrady u základní ško-
ly. Zahrada bude sloužit školnímu a mi-
moškolnímu vzdělávání žáků v oblasti 
přírodovědného a environmentální vzdě-
lávání, výchova a osvěta, a to během ce-
loroční výuky ve venkovním prostředí 
a v přímém kontaktu s přírodou. V rámci 
realizace tohoto projektu došlo k vybudo-
vání přírodní zahrady, která zahrnuje her-
ní prvky (dřevěnou zvonkohru, pocitový 
chodník, skluzavku ve svahu, pískoviště, 
síť ve svahu, vodní prvek, lanovku, hou-
pačku, průlezku z klád, tunel v kopci), 
dále pak vyvýšené záhony, bylinkovou 
zahrádku, jezírko s lekníny, kompostér, 
hmyzí i ježčí domeček a zázemí pro výuku 
v zahradě. Všechny prvky v zahradě byly 

Pavla Mrůzková
ředitelka

Mnozí z vás jistě pamatují dobu, kdy na ZŠ 
Tyršova byly v ročníku až 4 třídy. Něko-
lik let trvající pokles žáků na škole, jakož 
i nevyužité 3. patro budovy vedly vedení 
města k naplnění přání rodičů volajících po 
alternativním vzdělávání. Ve školním roce 
2015/2016 tak na ZŠ Tyršova odstartovalo 
souběžně s tradičním vzděláváním i alter-
nativní, a to Montessori vzdělávání. Původ-
ní záměr vycházel z koncepce 1. stupně, 
nicméně v průběhu dalších let zájem Mon-
tessori rodičů nepolevoval a byl projeven 
intenzivní zájem o další návaznost v po-
době druhého stupně. Ředitelkou Tyršov-
ky jsem byla jmenována ve školním roce 
2018/2019, kdy mělo Montessori vzdělává-
ní za sebou tři roky úspěšné činnosti. Cel-
kový počet dětí na Tyršovce činil 199,  140 
v tradičním a 59 v Montessori vzdělávání. 
Svou koncepci udržitelnosti obou, tak od-
lišných vzdělávacích směrů, jsem postavila 
na vzájemné spolupráci a obohacování se 
jeden druhým. Montessori vzdělávání má 
odlišné finanční požadavky na provoz, je 
úzce propojeno s Montessori centrem, je-
hož členové jsou zároveň rodiči Montessori 
dětí, podílejí se finančně na zajištění pomů-
cek, financují lektory a asistenty, kteří jsou 
nad rámec krajského rozpočtu. Mají tak 
oprávněný pocit, že se mohou spolupodí-
let na personální politice školy, jakožto i na 
její podobě. Z hlediska organizace jsou zde 
odlišné nároky na aktivitu a vztahy peda-
gogického sboru, velmi náročný je i proces 
personálního zajištění Montessori vzdělá-
vání, kladou se vysoké nároky na aktivitu 
pracovníků a jejich vzdělání. Montessori 
škola je komunitní školou, odlišná je i role 
rodiče, jenž vstupuje často do procesu 
vzdělávání jako divák, vede prezentace pro 
žáky na různá témata, vede kroužky, orga-
nizuje výlety, akce pro děti a je důležitým 
partnerem školy. Svým nastavením jsem 
tradiční ředitelkou, jsem si vědoma toho, že 
není snadné vést lidi a řídit školu tak, abych 
uspokojila potřeby obou směrů. Díky roz-
dílným filozofickým koncepcím tradičního 
a Montessori vzdělávání je ředitel školy 
tradičního vzdělávání ve velmi obtížné 

VEDLE SEBE, UŽ NE SPOLU

František Solař 
tanečník, PR a produkce skupiny  
Saltatores

Poslední srpnový víkend v Hlučíně pat-
řil tanci a divadlu. V pátek 28. a v sobotu  
29. srpna uvedla skupina Saltatores svůj 
nový projekt Carmen – Taneční site-spe-
cific. „Jedná se o autorské představení, 
které je inspirováno příběhem Carmen, 
zde však pracujeme ze zcela novou cho-
reografií a snažíme se spojovat klasické 
prvky s moderním a soudobým tancem,“ 
řekla o inscenaci choreografka Klára 
Krejčířová. Představení probíhalo pod 
širým nebem ve dvoraně hlučínské rad-
nice. Velmi výraznou složkou byl také 
hudební doprovod, který tvořil živý kvar-
tet v čele s kytarovým virtuosem Anto-
nínem Vilišem. Celkem se na inscenaci 
podílelo třináct tanečníků. Jsem rád, že 
se obě představení vydařila a měla u di-
váků takový ohlas. Jako produkční sku-
piny i vystupující zároveň všem, kteří 

PŘEDSTAVENÍ CARMEN SKLIDILO OBROVSKÉ OVACE

David Honěk
zástupce ředitelky školy

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 
8, příspěvková organizace, získala v loň-
ském školním roce dotaci na projekt 
„Škola v zahradě“ podporovaný ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci 
realizace výzvy NPŽP 7/2019. Realizace 
tohoto projektu bude probíhat v průběhu 
října a listopadu 2020. Provádět ji bude 
firma Přírodní zahrady s.r.o., které budou 
pomáhat pedagogové a žáci školy za pod-
pory rodičů. Projekt „Škola v zahradě“ má 
za cíl vytvořit zahradu přírodě blízkou, ve 
které si žáci budou moci hrát, poznávat 
přírodu, učit se v ní a zapojovat se do péče 
o ni. Bude vytvořen prostor, který bude 
plný motýlů, ptáků, květů, vůní a chutí 
plodů. V zahradě budou vysázeny keře 
s drobným ovocem a vytvořeny vyvýšené 
květinové, zeleninové a bylinkové záho-
ny. Další část pozemku bude vyčleněna na 
podporu životního prostoru motýlů, kteří 
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jsou po včelách druhým nejvýznamnějším 
opylovačem v přírodě. Pro jejich přilákání 
budou vysázeny jak živné, tak nektarodár-
né rostliny. Poslední část zahrady počítá 
s vytvořením přírodních zákoutí - ptačích 
stezek. Vysázeny budou především keře 
s plody pro doplnění potravy ptactva, ale 
také trnité keře poskytující jim útočiš-
tě při hnízdění. Předpokládá se doplnění 
celého prostoru ptačími budkami a krmít-
ky. Snahou je, aby se žáci účastnili života 
v přírodě v průběhu celého roku. Zahrada 
bude doplněna edukativními tabulemi, na 
kterých budou hravou formou předávány 
základní informace o přírodě - téma ptá-
ci, motýli a hmyz v přírodě. Jsme rádi, že 
díky spolupráci s městem můžeme v in-
travilánu města vytvořit zelenou oázu pro 
děti s handicapem, která navíc přispěje 
(v dnešní době aktuálnímu) zadržování 
vody v krajině a podpoří biodiverzitu ve 
městě. Všichni se moc těšíme na novou 
zahradu a na spoustu zážitků, které v ní 
prožijeme.

vybrány v návaznosti na environmentální  
vzdělávání a v souladu se ŠVP (Škol-
ním vzdělávacím programem) školy, 
s cílem podpořit zájem našich dětí o pří-
rodní prostředí a ekologii v naší krajině.  
Projekt byl ukončen k 31. 8. 2020, nová za-
hrada zahájila provoz s novým školním ro-
kem 2020/2021. Škola na tento projekt zís-
kala dotaci ve výši 500.000 Kč od Státního 
fondu životního prostředí České republiky 
(v rámci Národního programu Životní pro-
středí). Zbývající a nemalou částku na rea-
lizaci projektu ve výši 619.135 Kč poskytl 
zřizovatel školy - město Hlučín, které rov-
něž projekt předfinancovalo. Děkujeme! 
Děti se nově zrekonstruované zahrady ne-
mohou nabažit. Snaha o využití zahrady je 
maximální - pedagogové i děti ji využívají 
během hodin výuky jednotlivých tříd, vel-
kých přestávek i odpoledních aktivit obou 
skupin školní družiny. O tom, že se pro-
jekt vydařil svědčí spokojenost dětí a ra-
dost z aktivního pohybu na tomto kousku  
„staronové“ zahrady. 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ HLUČÍN - DARKOVIČKY

pozici. Pedagogové mohou mít pocit, že 
straní jedné či druhé skupině, čímž může 
docházet k nesouladu, k neshodám, pří-
padně třecím plochám. Mimoto je zde ob-
rovská administrativní zátěž, organizační 
náročnost, zodpovědnost, některé činnosti 
se musí vykonávat dvakrát. Čas, hledání 
cest a dlouholeté zkušenosti ředitelů smíše-
ných či alternativních škol (ZŠ Nový Svět 
Opava, ZŠ Gajdošova, Brno, ZŠ a MŠ Na 
Beránku, Praha), se kterými spolupracuji, 
však ukázaly, že mají-li oba směry, mající 
různé potřeby, prospívat a rozvíjet se, za-
slouží si samostatnou školu a vedení, které 
jim potřebný rozvoj umožní. Tu by měl vést 
člověk, který bude strůjcem, bude souznít 
s filozofií školy, zefektivní práci pedagogic-
kého sboru a zajistí výraznější osvětu této 
alternativní pedagogice. V současné době 
zažívá Tyršovka svůj restart, kdy po dvou 
letech vzrostl počet dětí v tradičním vzdě-
lávání ze 140 na 207, v Montessori z 59 na 
85, celkem tedy 292 dětí. Prvního září le-
tošního školního roku vstoupilo Montessori 
vzdělávání do 6. ročníku druhého stupně 
ZŠ a dokazuje tak Městu Hlučín, že zde má 
své místo na slunci a právo stát se samo-
statnou základní alternativní školou a obo-
hatit tak nabídku úplných základních škol 
ve městě. Po absolvování schvalovacího 
procesu a zápisem do rejstříku škol by tak 
od 1. 7. 2021 nesla nová škola název Via 
Montessori. Oba subjekty, Tyršovka i Via 
Montessori, budou sídlit ve stejné budově, 
v odděleném prostoru. V rámci očekávané 
dotační výzvy je zpracována projektová 
dokumentace půdní vestavby, díky které by 
v budoucnu spolu s opravou střechy vznik-
ly i podkrovní odborné učebny pro Mon-
tessori vzdělávání. K zajištění výuky příro-
dovědných předmětů by měla od roku 2021 
sloužit venkovní učebna, o kterou jsme za-
žádali v letošní dotační výzvě IROP. Ráda 
bych touto cestou poděkovala za celou ZŠ 
Tyršova vedení města, radním i zastupite-
lům, kteří rozhodli o potřebnosti a smyslu-
plnosti rozdělení tradičního a Montessori 
vzdělávání. Svým rozhodnutím umožníte 
oběma vzdělávacím směrům jít svou vlast-
ní cestou, naplňovat potřeby dětí, pedago-
gů a rodičů tak, aby se oba směry mohly  
rozvíjet k radosti nás všech.

Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

V sobotu 24. října v 17 hodin zahraje Di-
vadlo Víti Marčíka v Červeném kostele  
inscenaci Labyrint světa. Tato hra vzniká 
po několikaletém hledání odvahy a drzo-
sti zpracovat a zdramatizovat knihu Jana 
Ámose Komenského - Labyrint světa a ráj 
srdce. Představení vyprávěné za pomoci 
loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. 
Uvádíme u příležitosti 350. výročí úmrtí 
J.A. Komenského. Víťa Marčík je živel 
s osobitým a nezaměnitelným hereckým 
projevem, který se ve svých hrách nebojí 
i ožehavých témat, a který ve svých diva-
delních představeních dokáže diváka do-
slova vtáhnout do děje (či ho rovnou za-
pojit). A je jedno, zda hraje v kamenném 
divadle, na náměstí nebo třeba v kostele, 
zda vystupuje pro nás v České republice, 
nebo v dalekém Španělsku.

LABYRINT SVĚTA  
V PODÁNÍ DIVADLA 
VÍTI MARČÍKA

Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Je nám ctí, že v rámci benefičního kon-
certu na podporu obnovy varhan v Čer-
veném kostele vystoupí regionální uměl-
ci Pavla Flámová a Michal Bárta, kteří 
jsou významnými hosty evropských pó-
dií a navíc mají blízký vztah k našemu 
městu. Koncert se uskuteční 8. 11. 2020 
v 17 hodin v Červeném kostele v Hlučí-
ně. Na koncertě zazní písně F. Schuber-
ta a F. Mendelssohna-Bartholdyho, které 
budou proloženy dvěma velmi efektními 
klavírními sóly. V poslední třetině koncer-
tu budou předneseny árie W. A. Mozarta. 
Písňové recitály jsou v České republice 
uváděny zřídkakdy. A to je pro posluchače 
velká škoda. Písně jsou překrásným dia-
logem mezi klavírem a sopránem a vel-
mi často vypráví příběhy všedního ži-
vota nebo vyjadřují emoce všeho druhu.  
Klavír není pouhým doprovodem, jak by 
se mohlo zdát, zastává neodmyslitelnou 
roli. Především Mendelssohn dává kla-
víristovi prostor ukázat brilantní techni-
ku. Každé slovo má svůj význam a je až 
překvapivé, jak kontrastuplné písně jsou 
i přes jejich menší jednodušší formu.  
Právě ona jednoduchost, zároveň však 
kontrast, emocionální vyjádření a leh-
kost je tím, proč jsou tak oblíbené téměř 
u všech posluchačů, i u těch, pro které jsou 
některá díla klasické hudby příliš kom-
plikovaná. Vstupenky můžete zakoupit 
v pokladně Kulturního domu a Informač-
ním centru Hlučín, nebo před začátkem  
vystoupení. 

Ostravská rodačka Pavla Flámová (ro-
zená Čichoňová) vystudovala klasický 
zpěv u Evy Dřízgové Jirušové na Janáč-
kově konzervatoři v Ostravě. V posled-
ních ročnících konzervatoře byla přijata 
na Právnickou fakultu MU v Brně, kde 
byla v roce 2011 promována magistrou 
práv. Již při studiu na konzervatoři zača-
la Pavla projevovat zájem o stylovou in-
terpretaci staré hudby. V roce 2013 byla 
Pavla přijata ke studiu na světově známou 
a vyhledávanou Scholu Cantorum Basili-
ensis ve švýcarské Basileji, kde se moh-
la plně věnovat dílům barokních mistrů, 
ale i odlišnostem všech stylových epoch. 

PAVLA FLÁMOVÁ A MICHAL BÁRTA PODPOŘÍ VYSTOUPENÍM VARHANY V ČERVENÉM KOSTELE

Pracovala s osobnostmi známými v celé 
Evropě - zpěv studovala u Evelyn Tubb 
a Gerda Türka, stylovou interpretaci u vy-
nikajícího cembalisty Davida Blundena,  
improvizaci u Rudolfa Lutze, absolvo-
vala kurzy u italské altistky Sary Min-
gardo, světoznámé sopranistky Emmy 
Kirkby, dirigenta Alessandra de Marchi 
či kontratenoristy Andrease Scholla. Svá 
studia zakončila v roce 2016K mimořád-
ným úspěchům patří finále mezinárodní 
pěvecké soutěže Händel Singing Com-
petition v Londýně 2016, z jehož finále 
si odnesla cenu Selma D and Leon Fis-

hbach Memorial Prize. V roce 2017 zís-
kala speciální ocenění poroty v soutěži  
ConcorsoInternazionale di Musica ba-
rocca v Itálii. Úspěchu dosáhla i v dal-
ších soutěžích, například v roce 2012 
jí byla udělena cena za Stylovou inter-
pretaci v soutěži Ad honorem Mozart.  
V současné době žije v Basileji a věnuje 
se především koncertní činnosti. Vystu-
puje na evropských podiích ve Švýcar-
sku, Německu, Anglii či Maďarsku. Je 
vyhledávanou sólistkou pro svůj jedineč-
ný hlasový témbr, stylovou interpretaci  
a precizní techniku.

Michal Bárta
V roce 1997 absolvoval Janáčkovu Kon-
zervatoř v Ostravě a později pokračoval 
ve studiu na Institutu pro umělecká studia 
Ostravské univerzity. Během studia získal 
ceny na několika mezinárodních soutě-
žích, mezi jinými první cenu na Sme-
tanovské klavírní soutěži v roce 1995. 
V době, kdy absolvoval vysokou školu, 
již zároveň působil jako pedagog hry na 
klavír Janáčkovy Konzervatoře v Ostravě. 
Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje 
koncerty nejen v České republice, ale také 
v Jižní Koreji, či ve Švédsku, Itálii, Ně-
mecku, Francii, Rusku a dalších zemích 
Evropy. Jako sólista se představil s Opera 
House Orchestra Daegu (Jižní Korea), Ja-
náčkovou filharmonií Ostrava, orchestrem 
Camerata Janáček a dalšími tělesy. V roce 
2019 úspěšně ukončil své doktorské stu-
dium na Ostravské univerzitě, během kte-
rého se intenzivně věnoval interpretaci děl 
norského hudebního skladatele Christiana 
Sindinga. V současné době působí na Fa-
kultě umění Ostravské univerzity a věnuje 
se zejména komorní hudbě. Spolupracuje 
s předními českými i zahraničními uměl-
ci. Specializuje se na interpretaci písňo-
vého repertoáru českých, francouzských 
a ruských autorů. Natočil mnoho snímků 
pro Český rozhlas, pro hudební vydavatel-
ství Stylton několik CD s díly Christiana 
Sindinga, Mieczyslawa Karlowicze a dal-
ších autorů. Jeho interpretaci děl různých 
stylových období měli možnost slyšet 
také návštěvníci Festivalu české komor-
ní hudby, festivalů Mozartiana Iuven-
tus, Janáčkův Máj, Mezinárodní hudební  
festival Petra Dvorského a dalších.

nás takto podpořili, velmi děkuji a těším 
se na setkání u dalších projektů. „Závě-
rem bychom chtěli moc poděkovat také 
Městu Hlučín, Sportu a kultuře Hlučín  

a ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně, 
kteří nás podpořili a mohli jsme díky 
nim projekt realizovat.“ dodala Klára  
Krejčířová. 

KULTURA

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Vždy v úterý od 16 do 17 hodin je mož-
né navštívit hernu Montessori centrum 
Hlučín a užít si společné aktivity dětí  
s doprovodem dospělého pro rozvoj se-
bevědomí a zvídavosti dětí v prostředí 
podporující nezávislost a vzájemnou úctu. 
A třeba Vás zaujme nabídka kroužků, akcí 
pro rodiče či volnočasových aktivit. Více 
na www.montessorihlucin.cz.

POHRAJTE SI V MONTESSORI 

Fota: archiv ZŠ Hlučín - Darkovičky

Foto: archiv Pavly Flámové

Foto: archiv Michala Bárty

Foto: Kamila Mihálová

Fota: archiv Montessori
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Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Skladatelku, pianistku, zpěvačku a drži-
telku Ceny Anděl Beatu Hlavenkovou, 
která si před několika dny převzala také 
Cenu Jantar za interpretku roku, si mů-
žete poslechnout na jedinečném koncertě 
v Hlučíně v Červeném kostele v neděli  
4. 10. 2020 v 17 hodin. Vstupenky může-
te zakoupit v pokladně Kulturního domu 
a Informačním centru Hlučín, nebo před 
začátkem vystoupení. 

BEATA HLAVENKOVÁ

Milan Glonka
radní

Nechceme se bát, chceme tu žít! Hlučín 
je ideální místo pro život, ale má bohužel 
i své stinné stránky. Jsou mezi námi ob-
čané, a často jde o děti a mladistvé, kteří 
omezují práva druhých různými většími či 
menšími delikty. I přes denní preventivní 
kontroly městské policie jde o problém, 
který eskaluje a je třeba jej neprodleně 
a rázně řešit. Rád bych tímto navrhnul vy-
tvořit zodpovědnou skupinu z odborníků, 
která by vyhodnotila příčiny, které vedou 
děti a mládež k páchání kriminálních de-
liktů a navrhla efektivní řešení. Předpoklá-
dám, že jde o nedostatky v rodinné a školní 
výchově, mravní a citové výchově, nezna-
losti v oblasti právního vědomí a také malá 

HLUČÍN JE IDEÁLNÍ MÍSTO PRO ŽIVOT

Monika Tomisová
členka Hlučínského pěveckého sboru

Hlučínský pěvecký sbor úspěšně repre-
zentoval naše město na přehlídce sborů 
Cantate 2020 pořádaném organizací Orel 
ve spolupráci se Zlínským krajem v láz-
ních Luhačovice. Podobně jako loni se 
hlučínskému sboru podařilo výběrem 
repertoáru a jeho provedením přilákat 
pozornost nejen těch diváků, kteří kon-
cert sledovali od začátku, ale i těch, kte-
ří se původně jen procházeli lázeňským 
městem. Interpretovány byly skladby 
duchovní, gospel, ale také svižná hlučín-
ská píseň v nářečí „Před sušedovym“.  
Sbor sklidil zasloužený potlesk za vel-

HLUČÍNSKÝ SBOR NA LUHAČOVICKÉM  
CANTATE 2020

Blanka Kotrlová
zastupitelka

Vedení města používá na občany dvo-
jí metr. Když chtěla občanka, která vůči 
radnici zrovna nehýří pochvalami, drob-
nou úpravu v územním plánu, aby mohla 
na svém pozemku chovat ovečky, nešlo 
to. A město opakovaně vyhrabává jaké-
koliv byrokratické bariéry, aby jí ani po 
zásahu soudu nemuselo vyjít vstříc. Když 
chce ale jiná občanka od města pozemek, 
který dříve užívala, aniž tušila, že jí ne-
patří, může ho získat i za pakatel. A tak 
město na zářijovém zasedání zastupitel-
stva bez mrknutí oka a přes mé protesty 
odsouhlasilo prodej 85 metrů čtverečních 
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HLUČÍNŠTÍ FLORBALISTÉ SLAVILI ÚSPĚCH

SPORT

Tomáš Plaček
předseda a trenér

Koncem srpna se konal v Ostravě v areá-
lu Nové Karoliny tradiční neligový turnaj, 
který stabilně pořádá organizace Český 
florbal. Na tomto „open air“ turnaji kluci 
hráli na venkovních hřištích, na která jsou 
zvyklí z hlučínské štěrkovny, kde hrají 
pravidelně 3x3 na malé branky. Zúčastnění 
florbalisté po celé léto řádně trénovali a je-
jich cílem byl právě tento turnaj pořádaný 
Českou Florbalovou Unií. Tým byl posta-
ven ze všech našich dospělých družstev  

Foto: archiv FBC Hlučín

ZASTUPITELÉ

(kategorie: Muži A, Muži B a Junioři). Na 
turnaj se přihlásilo celkem 24 družstev, 
nicméně kvůli koronaviru a přesunu ter-
mínu se nakonec zúčastnilo družstev 17. 
Naši florbalisté úspěšně došli až do finále. 
Nicméně hráči z Kopřivnice, kteří součas-
ně hrají v 3. nejvyšší soutěži v ČR, naše 
kluky porazili těsným rozdílem 5:3. Naši 
florbalisté skončili na krásném 2. místě 
a vytvořili tak nový týmový rekord na let-
ních/zimních neligových a neoficiálních 
turnajích. Za zmínku rovněž stojí úspěch 
našeho hráče Matěje Münstra, který byl 
oceněn na tomto turnaji za „krále střelců“.

Dana Baladová
TJ Hlučín oddíl rekreačního sportu 

Srdečně Vás zveme na:
• Cvičení starších žen každé pondělí od 
18:30 hod. do 19:30 hod. v tělocvičně ZŠ 
Tyršova.
• Cvičení žen (pro začátečníky i pokroči-
lé), kondiční cvičení (posilování vlastní 
vahou, s činkami, overbally, s posilova-
cími gumami, gumovými pásy, balanční-
mi deskami atd.), každou středu od 19:00 
hod. do 20:00 hod. v malé tělocvičně ZŠ 
Rovniny (vchod z hřiště).
Bližší informace na tel. 732 745 654 nebo 
e-mailu: danabaladova1@seznam.cz.  
Neseďte doma a přijďte mezi nás! Těšíme 
se na Vás!

A ZASE TO ROZJEDEM

nabídka aktivit ve volném čase v daných 
lokalitách. Bát se o sebe, majetek či své 
blízké nechce nikdo z nás a je pochopitel-
né, že se samotní ohrožení či svědci bojí 
protiprávní jednání oznamovat z obavy 
před možnými dalšími důsledky. A od toho 
jsme tu my. Jako zastupitelé jsme povinni 
se situací v hlučínských lokalitách zabý-
vat. Jedním z bodů koaliční smlouvy je na-
příklad právě zajištění rozšíření městského 
kamerového systému z důvodu prevence 
kriminality. Rada města, ve spolupráci 
s městskou policií, na zvýšení bezpečnosti 
pracuje, ale já vnímám, že bychom se měli 
zapojit všichni a poměrně intenzivně, bez 
ohledu na politickou příslušnost. Je nutné 
znovu získat u poškozovaných a ohrože-
ných občanů důvěru v právo a morálku tak, 
aby se v našem městě cítili bezpečně. 

JE RADOST SLEDOVAT, JAK SE MONTESSORI 
VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ ROZVÍJÍ
Blanka Kotrlová
zastupitelka

Když jsem před šesti lety začala ještě jako 
místostarostka města rozjíždět projekt 
Montessori tříd na Základní škole dr. M. 
Tyrše v Hlučíně, tušila jsem, že o tento 
alternativní, k dětem vlídný model vzdě-
lávání bude mezi rodiči zájem. Proto mě 
velmi potěšilo, když se na zářijovém za-
sedání zastupitelstva správnost mé teh-
dejší vize potvrdila. Zastupitelé podpořili 
vznik nové příspěvkové organizace VIA 
Montessori, pod kterou bude v budoucnu 
fungovat rozrůstající se hlučínská Mon-
tessori základní škola. Bude nadále sídlit 
v budově Tyršovky, ale o svém dalším pů-
sobení bude rozhodovat sama. Důvodem 
rozdělení jsou odlišné přístupy k výuce 
v běžné a Montessori škole. Po předcho-
zích letech, kdy se někteří zastupitelé 

netajili nedůvěrou vůči novince a roz-
porovali vysoké náklady potřebné pro 
její zavedení, teď odsouhlasili další krok 
k rozkvětu Montessori vzdělávání v Hlu-
číně. Chci jim za to poděkovat. Ale mé 
díky patří také bývalé ředitelce Základní 
školy M. Tyrše Ivaně Staňkové, že před 
těmi šesti lety nápad přijala a začala re-
alizovat. Tím nejen pomohla samotnému 
Montessori vzdělávání v Hlučíně, ale zá-
roveň posílila Základní školu dr. M Tyrše.  
Ocenit musím také současnou ředitelku 
Pavlu Mrůzkovou, která iniciovala for-
mální oddělení Montessori vzdělávání od 
běžné školy, a tím do budoucna umožnila 
další samostatný rozvoj obou typů vzdě-
lávání. Velký dík patří též učitelce Marii 
Šlosárkové, která myšlenku Montessori 
na této škole zaštítila a pro Montessori 
žije. Děkuji všem a celé škole přeji hodně  
spokojených dětí.

DVOJÍ METR NA OBČANY
lukrativního pozemku u zámku v samot-
ném srdci města po pěti set korunách 
za metr čtvereční. Jde o pozemky, které 
jsme před více jak dvěma lety s vyna-
ložením nemalého úsilí získali od firmy 
Drozd výměnou za jiné pozemky, jejichž 
cena byla 1000 korun za metr čtvereční.  
Ano, jde o ty pozemky, které se město 
snažilo získat již několik let. A nyní je 
budeme prodávat pod cenou. Nic přitom 
nebránilo tomu, aby město pozemky ob-
čance pronajalo, nebo hledalo jiný mož-
ný způsob řešení. Proč jí je chce prodat 
za polovinu ceny, než za jakou je získalo, 
je opravdu záhadou. Tento postoj vedení 
Hlučína je opravdu zvláštní a pro město 
značně neefektivní. 

mi melodické a rytmické skladby. Mgr. 
Barbora Bortlová, dlouholetá vedoucí 
souboru, vyslechla slova chvály také ze 
strany pořadatelů a sbor odjížděl z Luha-
čovic s pozvánkou na další ročník festi-
valu. Nemalý podíl na úspěchu má kore-
petitorka sboru Bc. Karin Basovníková.  
Také mimo pódium bylo Hlučína takzva-
ně všude plno, když sboristky vyra-
zily na vycházku v lázních v hlučín-
ském tričku „Prajzska, tam je fajně“.  
Velké poděkování patří rovněž početné-
mu fanklubu sboru - přátelům, příbuzným 
a dlouholetým příznivcům, kteří na kon-
cert do Luhačovic ten den vyrazili. Canta-
te 2020 je úspěšně za námi a těšíme se na 
další ročník.

Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

4. října v 15 hodin vystoupí, v malém 
sále Kulturního domu v Hlučíně, Milan 
Šťastný, s loutkovou pohádkou O třech 
prasátkách. Je básníkem, prozaikem, mu-
zikantem a divadelníkem na volné noze, 
objíždějící už několik let s divadlem pro 
děti a autorskými písničkami celé Česko.  
Pro návštěvníky bude zajištěno občerstve-
ní a děti si mohou loutky po představení  
vyzkoušet. Vstupenky jsou k dostání na 
podkladně Kulturního domu.

LOUTKOVÉ DIVADLO  
NEJEN PRO NEJMENŠÍ

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Letošní říjen bude v hlučínské knihovně 
plný zajímavých akci. Začneme Týdnem 
knihoven, který letos připadá na 5. - 11. 
10. V Týdnu knihoven nabízíme již tra-
dičně akci pro nové zájemce o členství 
v knihovně. Noví dospělí i dětští čtenáři 
se mohou zaregistrovat do knihovny na 
jeden rok zdarma. Čtenářům, kteří v tom-
to týdnu vrátí knihy po výpůjční lhůtě, 
budeme promíjet pokuty za nedochvil-
nost. V úterý 6. října k nám opět zavíta-
jí manželé Alena a Jiří Márovi, kteří nás 
tentokrát provedou Japonskem. Cestopis-
ná přednáška proběhne od 17 hod. v Zá-
meckém klubu hlučínského zámku. V úte-
rý 13. října se budou konat v klubu hned 
dvě cestopisné besedy. V 10 hodin dopo-
ledne proběhne beseda pro školu i veřej-
nost na téma Východní Kanada a víkend 
s Indiány. Srdečně zvou manželé Jana  

ŘÍJNOVÉ AKCE KNIHOVNY

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Muzeum Hlučínska se přihlásilo do dotač-
ního programu Moravskoslezského kraje: 
Vstupy do turistických atraktivit zdar-
ma. Záměrem je podpořit cestovní ruch 
v souvislosti s jeho výrazným utlumením, 
v důsledku šíření nemoci Covid-19. Cílem 
dotačního programu je umožnit široké ve-
řejnosti bezplatný vstup do turistických 
atraktivit v průběhu měsíců září a října 
roku 2020. Z prostředků tohoto dotačního 
programu bude provozovatelům turistic-
kých atraktivit kompenzován ušlý příjem 
ze vstupného. Ještě i v průběhu října 2020 
zve Muzeum Hlučínska k bezplatné ná-
vštěvě těchto svých výstav:
•  „Repliky oděvů první republiky“  
(od 28. 9. do 31. 10. 2020)
•  „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“  
(stálá expozice)

ŘÍJEN BEZ VSTUPNÉHO  
V MUZEU HLUČÍNSKA

a Vladimír Poulíkovi. Tentýž den v 17 
hodin se můžete těšit na přednášku Petra 
Nazarova, se kterým se podíváme do se-
verní Indie. Ve čtvrtek 22. října v 17 hodin 
vás zveme do Červeného kostela, kde pro-
běhne debata s bývalým ředitelem ÚOOZ 
Robertem Šlachtou, který má za sebou 30 
let ve službě Policie ČR. Robert Šlach-
ta nedávno vydal velmi úspěšnou knihu 
nazvanou 30 let pod přísahou. Účastníci 
debaty se mohou zeptat na cokoliv, co 
je zajímá, proběhne také autogramiáda. 
Vstup na veškeré akce je zdarma. Připra-
vujeme také oblíbenou knižní burzu. Bur-
za se bude konat na chodbě před knihov-
nou a uskuteční se ve dnech 19. - 23. 10. 
Z knih si můžete přijít zdarma vybrat vždy 
od 7 do 18 hodin. Pokud chcete do burzy 
věnovat nějaké knihy (čisté a zachovalé), 
přijímáme je pouze od 5. do 15. října, a to 
v otevírací době knihovny. Více infor-
mací o akcích knihovny najdete na webu  
www.knihovnahlucin.cz.

Ivan Kula
Miniscéna Bez Pódia z.s.

Pro všechny milovníky objevování, outdo-
orových aktivit a výprav za poznáním, při-
pravuje spolek Miniscéna Bez pódia cesto-
vatelský festival OZVĚNY, který proběhne 
6. - 8. listopadu 2020 v malém sále kultur-
ního domu v Hlučíně. Letošní přehlídka 
nabídne opět pestrý program: společně na-
vštívíme mexický Yucatán, seznámíme se 
s železnicemi na Mallorce, projedeme na 
kole Španělskem, nebo se budeme kochat 
krásou indonéských ostrovů. Návštěvníky 
festivalu obohatí ve třech dnech patnáct 
komentovaných prezentací. Strávený čas 
zpříjemní občerstvení v předsálí a výstava 
fotografií s cestovatelskou tématikou. Ne-
bude chybět hudební vystoupení a divácká 
soutěž. Vstupné je dobrovolné.

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OZVĚNY PODRUHÉ V HLUČÍNĚ

Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

V měsíci říjnu se můžeme těšit na další dvě 
představení ochotnických souborů. ŠAMU 
- Štítinská akademie múzických umění 
nám 8.10. v komedii Roberta Andersona    
„Víš přece, že neslyším, když teče voda“ 
vylíčí příběhy které jsou velice směšné, ale 
velice lidské. V jistých obměnách mohou 
potkat každého z nás. První z nich - to je 
zdrcující touha uplatnit se, zviditelnit se, 
dosáhnout úspěchu stůj co stůj; druhá je 
o dialogu starých manželů, jimž se vzpo-
mínky na minulý život a lidé, s nimiž měli 
co dělat, pletou až k absurditě…Divadlo 

DIVADELNÍ PODZIM V ŘÍJNU

Tom A Jeff - havířovský soubor zaměřuje 
svou tvorbu na autorské hry černého a slov-
ního humoru.22. 10. představí v kulturním 
domě svoji hru JARMark. Hysterický kus 
Vás zavede do vesničky Dolní Krč, kde se 
počátkem roku 1984 odehrál příběh komi-
níka Philla, který se nebál špinavé práce, 
ale to se mu stalo osudným… Divadelní 
představení je nadčasovým způsobem spo-
jeno časovou křivkou, kde hlavní hrdinové 
na nic nečekají a hned v první části umírají 
jen pro to, aby se z nepatrných prosťáčků 
stali hlavní tahouni... Vstupenky může-
te zakoupit v pokladně Kulturního domu 
a Informačním centru Hlučín, nebo před  
začátkem vystoupení. 

Barbora Malohlavová
trenérka

Chceš se stát fotbalistkou? Hledáme dívky 
ve věku 5-15 let. Tréninky jsou každý čtvr-
tek v 16:30 hodin na hřišti v Darkovičkách. 
Přijď si zahrát fotbal a najít nové kamarád-
ky. Najdete nás na facebooku FK Darko-
vičky - Holky. Zde jsou veškeré novinky, 
zajímavosti a fotky z tréninku. Kontaktní 
osoby: Barbora Malohlavová: 777 760 
780, Barbora Křížskovská: 731 234 013. 
mail: fkdarkovicky@gmail.com. V přípa-
dě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

STAŇ SE SKVĚLOU FOTBALISTKOU!

MISTREM ČR V ŠERMU
Kristina Neničková
tisková mluvčí města

Pavel Kozák (na fotografii uprostřed) 
z Darkoviček se stal 20. září Mistrem Čes-
ké republiky v šermu fleretem v kategorii 
Kadeti pro rok 2020! Gratulujeme!

Foto: Kamil VitásekFoto: archiv Miniscény Bez Pódia z.s.

Foto: archiv Hlučínského pěveckého sboru

Foto: archiv FK Darkovičky 

Foto: archiv Pavla Kozáka
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VYTVOŘTE PRO ZVĚŘ JEŽKOVNÍKY,  
HADNÍKY A JINÉ ÚKRYTY NEJEN NA ZIMU
Pavel Kuchejda
Agri Nostra z.s.

S blížícím se podzimem vyvstává pro 
mnoho živočichů zásadní problém… 
„Kde přečkat zimu?“. Zimních úkrytů je 
málo a někde úplně chybí. S blížící se zi-
mou se však kolem nás vyskytuje mnoho 
materiálů na jejich stavbu. Starou trávu, 
listí a větve nemusíme spálit. Můžeme 
z těchto materiálů vytvořit hromádku – 
hromadu dle našich možností. Tento kom-
post, ježkovník či hadník – záleží čistě na 
nás, jak tuto hromadu budeme nazývat, 
bude sloužit jako úkryt pro ježky, ještěrky, 
obojživelníky atd… Pokud tuto hromadu 
na jaře neodstraníme, najdou zde nejen 
ještěrky úžasné útočiště po celý rok. Stvo-
řit ho můžeme z čehokoliv, co máme po 

SLAVÍME TŘICET LET VÝBORNÉ SPOLUPRÁCE
Zdeněk Seidl
IRIS Hlučín

V roce 1990 byly, jako poslední hranice se 
sousedy, otevřeny hranice s Polskem. Dáv-
no předtím se stříhaly za účastí kamer drá-
ty na jiných hranicích. Ale už předtím exi-
stovaly mezi lidmi individuální kontakty. 
Následně, během roku 1990, jsem získal 
kontakt na pana Kondrota z Rybnika. Na-
vázali jsme velice blízký osobní kontakt. 
Možná i proto, že během války bydlel pan 
Kondot na Vinohradské ulici v Hlučíně. 
Koncem června 1991 jsme, jako SZO ČZS 
Iris Hlučín, pořádali výstavu lilií ve Slez-
ském zemském muzeu v Opavě. Podařilo 
se získat účast pěstitelů lilií ze Slovenska, 
tenkrát ještě jako československých spo-
luobčanů. Pan Kondrot zorganizoval účast 
vystavovatelů i z Polska. Tento moment 
lze považovat za počátek naší spolupráce. 
Dal by se zde uvést obsáhlý seznam jmen 
z obou stran hranice, kteří se do spolupráce 
zapojili. Ale možná bych na někoho zapo-
mněl. Nelze ale nezmínit pana Kondrota, 
který má na naši spolupráci zásadní podíl. 
Škoda, že poměrně brzy zemřel. Ve dnech 
13. a 14. 7.1991 zorganizoval p. Kondrot 
výstavu v „Teatru zemi Rybnickej“ v Ryb-
niku. Tam jsme na oplátku přivezli lilie 
z Hlučína. Tato výstava byla první liliovou 
výstavou v Rybniku. Od té doby se tato 
výstava konala každoročně. V letošním 
roce by to byla jubilejní 30. výstava. Měla 
to být velká, slavnostní výstava. Bohužel 
koronavirus její konání znemožnil. To se 
nepodařilo ani povodni v roce 1997, kdy 
jsme lilie na výstavu do Rybnika přes 
všechny překážky dovezli. Spolupráce 
nebyla jen u výstav lilií. Společně jsme 
kromě toho uskutečnili mnoho výstav ko-
satců a narcisů. Do spolupráce se zapojily 
také organizace z Gliwic a Zabrze, kde se 
tyto výstavy rovněž konaly. V roce 1994 
se v Hlučíně konala společná výstava ko-
satců, které jsme dali název „Iris Silesia“. 

Tento nápad se polským kolegům zalíbil, 
takže další společná výstava se jmenova-
la „Lilium Silesia“. Na podzim 1994 se 
uskutečnila společná schůzka zástupců 4 
spolupracujících klubů v Rybniku, kde byl 
připraven společný program květinových 
výstav „Silesia“. Záštitu nad výstavami 
převzali polský konzul v Ostravě a český 
konzul v Katovicích pan Byrtus, který vě-
noval pro výstavy „Iris Silesia“ putovní 
pohár. Další putovní pohár byl vytvořen 
organizací „Rybnicki klub milośników 
kwiatów“ pro výstavy „Lilium Silesia“. 
Série výstav skončily, tak jak to u putov-
ních pohárů bývá, když je získal potřetí 
stejný vítěz, což trvalo 8 let. Kromě výstav 
jsme pořádali a pořádáme další společné 
akce (přednášky, zájezdy, setkání členů). 
Samozřejmé jsou i přímé osobní kontak-
ty v rodinách. S koncem programu Sile-
sia skončila výstavní činnost v Gliwicích 
a Zabrze. V roce 1998 uspořádali Rybničtí 
první výstavu mečíků v Rybniku-Niewia-
domě. Od té doby konají nadále výstavu 
lilií, ale od ukončení programu Silesia už 
nepořádají výstavy narcisů a kosatců ale 
nově pořádají výstavu mečíků a jiřinek, 
kterou po 4 letech od první výstavy Niewi-
adomě přemístili do centra - do Teatru. 
Výstavy narcisů a kosatců se pak ještě 
několikrát uskutečnily v Godowě a Gol-
kowicích. Naše činnost v Hlučíně je mož-
ná méně pravidelná než v Rybniku, ale 
pestřejší, co se týká míst konání nebo sku-
pin vystavovaných květin. Takže měníme 
výstavy narcisů s výstavami kosatců a pi-
voněk, lilií nebo gladiol a jiřinek. Nadále 
si jedna i druhá strana navzájem poskytu-
jeme exponáty na výstavy. Polští pěstitelé 
květin, které se nevystavují v Rybniku, se 
rádi zúčastňují našich výstav. Toto je jen 
stručná rekapitulace naši spolupráce. Vě-
řím, že jak my v Hlučíně, tak i naši přátelé 
v Rybniku si společně přejeme, aby naše 
spolupráce pokračovala nadále.

ruce. Nejjednodušším a mnoha živočichy 
vyhledávaný úkryt je hromada starého lis-
tí, sena,nebo větví. Můžeme však kombi-
novat i jiné materiály, jakými jsou drny, 
písek, kameny, dřevo a dokonce i staré 
koberce (ekologicky rozložitelné) a kar-
ton. Každý živočich potřebuje trochu jiný 
úkryt, proto je na místě se nebát experi-
mentovat. Na internetu je možné najít in-
spiraci, pokud člověk hledá nějaké nároč-
nější řešení. V zahradách a místech kde na 
vzhledu záleží je možno hromadu ohrani-
čit nějakou například dřevěnou konstruk-
cí. Mezi jednotlivými kládami či prkny 
musí zůstat dostatečně velké mezery, aby 
se živočichové mohli jednoduše dostávat 
dovnitř i ven. Tento ježkovník může do 
vaší blízkosti přilákat i vzácné druhy. Čas-
to je úkryt to jediné co jim chybí.

pořadatelé ze SZO ČZS Iris Hlučín

To, že zahrádka musí mít mnoho funkcí, 
se snaží dokázat členové Iris Hlučín. Jsme 
sice specializovaní na květiny, ale už jsme 
v minulosti mnohokrát dokázali, že pro-
pagujeme i pěstování okrasných dřevin, 
zeleniny a ovoce. Na 8. října 2020 zveme 
všechny do Zámeckého klubu od 16 hodin 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

DO LÉKÁRNY S OBČANKOU?
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Od 1. 6. 2020 je v lékárnách umožně-
no načítání elektronických receptů pro-
střednictvím dokladu totožnosti, a to 
zejména z hygienických důvodů, aby 
nedocházelo k manipulaci s mobilním 
telefonem. Bonusem je navíc urychle-
ní načítání jednotlivých identifikátorů. 
I takový výdej má však své zákonitosti 
a omezení. Slogan „pro léky s občan-
kou“ nebyl pacienty vždy úplně správně 
pochopen. Proto bych se dnes ráda vě-
novala ujasnění a upřesnění základních 
administrativních postupů, které vedou 
k výdeji léčivého přípravku pacientovi. 
V prvé řadě je třeba zdůraznit, že recept 
v elektronické formě vždy vystavuje  

lékař, ne lékárník. Není tedy možné před-
ložit v lékárně občanský průkaz a do-
žadovat se vydání léku, který pacient 
vyzvedával minule. Pacient tedy vždy 
musí kontaktovat lékaře a ten recept vy-
staví v tzv. úložišti elektronických re-
ceptů, do kterého pak lékárník vstoupí 
načtením dvanácti znaků identifikátoru 
e-receptu. Lékárník má sice přístup do 
lékového záznamu pacienta, ale nahlí-
žení do něj je povoleno jen v určitých 
situacích stanovených zákonem. Z hle-
diska GDPR je tedy lékový záznam pa-
cienta chráněn a nemůže být zneužíván. 
Pravdou je, že načítání čísla dokladu 
totožnosti je nejrychlejší a nejjednoduš-
ší formou získání identifikátorů všech 
elektronických receptů, které má pacient  
vystaveny od různých lékařů. Pokud si 

tedy vyzvedáváte své léky, je velkým  
usnadněním výdeje předložení občanské-
ho průkazu nebo pasu, vždy však musí 
dojít ke ztotožnění pacienta (občanský 
průkaz nebo pas). To znamená, že pro 
rodinné příslušníky lze vyzvedávat léky 
pouze prostřednictvím identifikátorů for-
mou SMS, e-mailu nebo vytištěné prů-
vodky. Stále je možné přijímat i klasické 
listinné recepty, které lékař může vysta-
vit jen ve výjimečných situacích např. 
při technických problémech s úložištěm 
e-receptů. Takto ovšem nelze vystavo-
vat tzv. opakovací recepty a obsahovat 
mohou pouze jednu položku léčivého 
přípravku. Platnost všech receptů je 14 
dní, s výjimkou předpisů na antibiotika 
(5 dní) a receptů z pohotovosti (1 den). 
V momentě, kdy je recept správně načten  

a přistoupíme k vydání léku, následuje 
ověření tzv. FMD kódů u každé vydané 
krabičky. Jedná se o ověření pravosti 
léčivého přípravku, kdy nám softwaro-
vý systém při vydání léku potvrdí, že se 
nejedná o padělek. Proto se prosím ne-
divte, že u většího počtu balení musíme 
načíst každou krabičku a výdej se může 
zpomalit. Z výše uvedeného vyplývá, že 
bez rychlého internetového připojení, 
funkčního centrálního úložiště e-recep-
tů a FMD kódů jsme v některých situa-
cích při výdeji léku pacientovi zákonem 
značně omezeni. Vždy se však snažíme 
situaci řešit dle všech dostupných mož-
ností, aby pacient nezůstal bez životně 
důležité medikace. V těchto nouzových 
situacích Vás proto prosíme o trpělivost 
a pochopení. Děkujeme. 

ZDRAVÍ
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Jíří Sonnek

Pro starší Hlučiňáky Brůdek, v mapě Ja-
sénka. „Jak je to možné?“ V které době se 
to změnilo? Zajímal kartografy historický 
název nebo přiřadili potoku název podle 
obce Jasénky, kterými protéká? Pokud se 
název Brůdek zdál při počešťování hod-
ně německý, proč nepřejmenovali jed-
ním šmahem Uherský a všechny Brody, 
co jich v Česku máme? To, že za starých 
časů nebyl Brůdek protékající Darkovič-
kami zatrubněný, si starší obyvatelé obce 
pomatují, přívalové deště se tehdy rychle 
prohnaly obcí a mnoho škody nenadělaly. 
Brody byly v obci proto, že mosty by mu-
sely být konstruované na největší průtoky, 
a to by bylo pro tak malou obec drahé. Ná-
zev Brůdek má proto logické vysvětlení. 
Přejděme k názvu Jasénka. Osada Jasén-
ky vznikla stavbou malých domků v oko-
lí mlýna, který dával pracovní příležitost 
několika osadníkům. Mlýn byl nejstarší 
a nejdůležitější stavbou, dal vznikají-
cí obci název. Proč Jasénky a ne Brod? 
Potok Brůdek nemá a neměl v tom mís-
tě žádný energetický potenciál, výškový 
rozdíl dvou vodních hladin. Mlýn byl po-
háněn vodou vypouštěnou z rybníka na 
mlýnské kolo, které bylo na protější straně 
cesty, v dolině, která je dnes již zasypaná. 
Rozdíl hladin mezi rybníkem a potokem 
Brůdek v místě bývalého mlýna je čtyři 
metry. Potřebné množství vody do rybní-
ka doplňoval potok Jasénka, který zná jen 
málo lidí. Je dlouhý pouze 300 metrů, ale 
má celoročně více vody než Brůdek mimo 
přívalové deště. Protože Jasénka sbírá 
vodu z několika pramenů v blízkosti mého 
domu, znám ji dokonale. Navíc jsem měl 
štěstí, že mi o celém vodním hospodářství 
vyprávěl mlynář, pan Josef Krőmer, kte-
rý hospodařil ve mlýně postaveném až za 
soutokem Jasénky s Brůdkem, potřebný 

JASÉNKA NEBO BRŮDEK?
rozdíl hladin pro jeho mlýn vytvářel vy-
soký jez, který se pomalu rozpadá. Pan 
Krőmer mi také vyprávěl, jak do těchto 
míst jezdili sedláci z Darkoviček pro pit-
nou vodu, které měli už tehdy málo. Nabí-
rali ji z pětiboké studny sestavené ze štípa-
ného olšového dřeva, které vydrží až 700 
let pokud je stále pod vodou. Zatím jsem 
tu studnu neobjevil, měla být pod vysokou 
vrbou, ale takových stromů bylo v místě 
mnoho. Možná si ještě některý pamětník 
vzpomene, jak sedláci z Darkoviček vodu 
převáželi. Vůz tažený koňmi měl naložen 
velký dřevěný sud naležato, s otvorem pro 
nalévání, vzadu byl vypouštěcí otvor se 
zaraženým kolíkem. Aby se taková cesta 
co nejlépe využila, realizovala se v neděli. 
Po obou stranách sudu seděli darkovské 
babičky ve svátečních krojích, vystoupili 
na náměstí a šli do kostela na mši. Chlapi 
pokračovali ke studni, nabrali vodu a na 
zpáteční cestě odvezli babičky domů. 
S nabíráním vody spěchali, aby jim zbyl 
čas k vypití piva ve Slezanu.

Odkud se bere tak velké množství vody, 
která poháněla vodní kola tří mlýnů, Ja-
sénský, U Krőmrů a U Musiolů? Pro 
vysvětlení se musíme vrátit až do dob 
ledových, kdy na nepropustné břidlice 
z období třetihorního moře nanesly ledov-
ce morény písku až 30 metrů silné. Pro 
nás je důležitá ta v oblasti lesa „Borek“, 
která převyšuje okolní terén o několik me-
trů. Při tání ledovců musela hladina ledov-
cové řeky převyšovat pískovou morénu 
o několik metrů.   

Písek, jak známo, drží vlivem kapilárních 
sil mezi zrnky vodu a jelikož vodu ne-
propustí vrstva břidlic v podloží, přesou-
vá se deštěm doplňovaná voda do okra-
jových částí morény, odkud vyvěrá na 
povrch. To jsou zřídla napájející potoky  

Vařešinku, Juliánku, Bohuslavický potok, 
Bečvu a Jasénku. Proč název Jasénka? 
To má jednoduché vysvětlení. Název je 
odvozený od stromů jasanů (jaseň), kte-
ré si libují právě v takových mokřadech. 
Dnes se prameništi Jasénky říká Hlučín-
ské bažiny. Četné prameny v tom místě 
zachycoval příkop s hliněnou hrází, dnes 
již zaplněný bahnem a hráz je v několika 
místech protržená. Voda, která pod   dosud 
zachovalou cihlovou klenbou protékala 
pod cestou k Bobrovníkům doplňovala 
dost vody do rybníka, potřebné k pohonu 
mlýnského kola. 

Brůdek přejmenovaný na Jasénku mi ne-
vadí, název je hezký, a o přejmenování 
usilovat nebudu. Píši o tom, aby alespoň 
mezi námi rodáky bylo jasno, i pro pozná-
ní, že naši dědové byli vynalézaví, moudří 
a pracovití lidé. 

PS. Pro ty, kteří si chtějí Jasénku prohléd-
nout: přístupový chodníček odbočuje od 
Kalužova rybníku vlevo, nebo z Písečné 
ulice před Brůdkem. Zejména na jaře je 
celá oblast prameniště nádherným bioto-
pem s rozkvetlými blatouchy a řeřichou.

Dva z pramenů Jasénky. Kysličníky železa 
vyplavuje voda z písků, pocházejícího až ze 

vzdálené Skandinávie. Fota: archiv J. Sonnka

Mocnost písku těženého v Závadě. Foto: archiv Jiřího Sonnka

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

 

Hlučín
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 21 794,12 kg A TÍM USPOŘILI:

401,01 MWh
elektrické energie

1 195,15 m3

vody**
35 987,18 l
ropy*

1 521,39 kg
SO2 ekv. = snížení 
okyselování prostředí

14,68 t
primárních surovin

37,34 t
CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

* Úspora takového množství ropy se rovná 
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
529 223,25 km v běžném osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná 
stejnému množství, které je spotřebováno 
při 16 042,23 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva

ASEKOL a.s.

DĚKUJI DOBRÝM LIDEM, ŽE TU PRO NÁS JSOU!
Martina Štěpáníková
maminka Františka

Mému synovi Františkovi z Hlučína je 7 
let a mnozí z vás ho znají a dokonce mu 
i dlouhodobě pomáhají bojovat s jeho 
hendikepem. A i když se narodil o 13 
týdnů dříve s porodní váhou 990 gramů 
a jeho malé tělíčko muselo čelit nejedné 
komplikaci, nevzdává se, stejně jako lidé 
kolem něj. Od malička pilně cvičí, navště-
vuje Dětskou rehabilitaci Hlučín, kde se 
mu dostává komplexní péče již několik let 
a tím se taky zvyšuje šance na zařazení do 
běžného života. Pravidelně navštěvuje kli-
nického logopeda a rehabilitační centrum. 
Tyhle všechny terapie, a spoustu dalších 
pomůcek, které František k životu potře-
buje, jsou finančně velmi náročné. Chci za 
finanční podporu na neurorehabilitace po-
děkovat obětavým seniorům z Darkoviček 
a také šipkařům z Darkoviček. Cvičení je 
totiž pro Františka nezbytnou součásti ka-
ždého dne, bez něj se bohužel neobejde. 
Díky němu už taky ušel obrovský kus ces-
ty a udělal viditelné pokroky, ze kterých 
máme velikou radost. Díky pokrokům 
medicíny se našla možnost, jak jeho po-
hyb po čtyřech, kdy nezvládne samostat-
ně stát ani chodit, zlepšit. Jde o speciál-
ní ortézy na míru, které vyrábí vídeňská 
firma. Jde o pomůcku, která není hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění a bylo 
tedy nutné sehnat finanční prostředky na 
jejich úhradu. Poptala jsem různé spolky  

a nadace, soukromé i státní podniky, sou-
kromé osoby… Ale s ohledem na korona-
virovou krizi byl termín pro získání dosta-
tečného obnosu na úhradu ortéz nereálný. 
Obrátila jsem se tedy na vedení města 
Hlučína, kde se mne ujala místostarost-
ka Petra Řezáčová. Její otevřený přístup, 
laskavost a věcnost řešení naší nelehké 

životní situace mě ohromila. Osobně za-
řídila, aby se má žádost o dofinancování 
ortéz pro Františka projednala na zasedání 
Rady města Hlučína, kde byl můj požada-
vek přijat. A tak se díky sociálnímu cítění 
a otevřenému přístupu ke mně a mému 
synovi podařilo zajistit a uhradit speciál-
ní ortézy, díky kterým se František umí  

postavit na nohy a udělá pár samostatných 
krůčků. Od září chodí do mateřské školy 
v Bobrovníkách a je z kolektivu nadšený! 
Ze srdce děkuji paní místostarostce, rad-
ním města Hlučína i zaměstnancům úřa-
du, že svou lidskostí pomáhají mě a mému 
synovi ke kvalitnějšímu a radostnějšímu 
životu. Děkuji!

na přednášku „Netradiční ovoce v zahra-
dě“. Přednášet bude pan Petr Ploch z Kra-
vař, který má hodně zkušeností s tím, jak 
se dá ovoce, které mnohým bude připadat 
jako exotické, i v našich podmínkách pěs-
tovat a také sklízet z něho úrodu. Kromě 
praktických rad přinese s sebou rovněž 
vzorky ovoce. Možná se někdo z účastníků 
přednášky vydá podobnou cestou jako on.

Fota: Martina Štěpáníková



STR. 14 / ŘÍJEN 2020 HLUČÍNSKÉ NOVINYOBČANÉ

Paní Anna Schőnfelderová z Hlučína osla-
vila v kruhu rodiny 2. září 2020 sté na-
rozeniny. Přejeme jí stále bystrou mysl 
a pevné zdraví! 

Rodina a sousedé.

100 LET ŽIVOTA - BLAHOPŘEJEME!

DÍKY ZA AKTIVITY
Alice Slaná

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
Domu dětí a mládeže v Hlučíně za neza-
pomenutelné týdenní příměstské pobyto-
vé tábory pro naše děti z Hlučína a oko-
lí.  Každý týdenní tábor se nesl v duchu 
jiného zaměření a činnosti či výletu, na 
který se děti moc těšily a měly o čem 
povídat a vzpomínat i po prázdninách.  

PROJEKT PRO ŽENY
Petra Langová

Projekt pro ženy, jehož realizace prá-
vě začíná v mikroregionu Hlučínsko, je 
již odzkoušeným konceptem, který byl 
úspěšně realizován ve dvou dalších mik-
roregionech - na Krnovsku a Rýmařovsku. 
Projekt se zaměřuje na zvýšení uplatni-
telnosti žen vracejících se na trh práce po 
rodičovské/mateřské dovolené a žen evi-
dovaných na Úřadu práce jako uchazečky 
o zaměstnání. Pomocí uceleného balíčku  
motivačně-kvalifikačních aktivit a zpro-
středkování zaměstnání, jsou ženy sys-
tematicky podpořeny k dlouhodobému 
umístění na trhu práce, v souladu s cíli 
a opatřeními Strategie CLLD MAS Hlu-
čínsko. Koordinátorkou projektu je Len-
ka Kenisová, která byla v minulosti sama 
účastnicí projektu na Krnovsku a nyní pra-
cuje přímo u realizátora EDVIA z.u. Lenka 
byla vrcholovou sportovkyní při Minister-
stvu vnitra a má dvě malé děti. Při rodičov-
ské dovolené se rozhodla pro změnu své 
profesní dráhy a využila podpůrné nástroje 
Projektu pro ženy. Naučila se v něm mimo 
jiné obratněji pracovat s počítačem a ab-
solvovala dlouhodobý administrativní re-
kvalifikační kurz s praxí u případného za-
městnavatele. Po úspěšných závěrečných 
zkouškách nastoupila do zaměstnání. Z vr-
cholové sportovkyně je nyní aktivní členka 
realizačního týmu, který např. koordinuje 
příměstské tábory pro děti na Dětském ran-
či Hlučín. Mateřská a rodičovská dovolená  

a obecně role žen spojená s mateřstvím, je 
nejvýznamnější bariéra, která znevýhodňu-
je a diskriminuje ženy na pracovním trhu. 
Zaměstnavatelé navíc vnímají zvýšené ri-
ziko skutečnosti, že po uplynutí standardní 
doby mateřské dovolené bude žena často 
nucena zůstávat s dětmi doma v případě je-
jich onemocnění, a tudíž nebude schopna 
věnovat dostatek času svému zaměstnání. 
Projekt eliminuje dopady a handicapy, a to 
účinnými nástroji, včetně motivačních ná-
strojů pro budoucí zaměstnavatele. Svým 
zaměřením je projekt vhodný také pro 
ženy, které jsou v současné době nezaměst-
nané a jsou v evidenci Úřadu práce. Cílem 
projektu je zvýšení uplatnitelnosti žen na 
lokálním trhu práce (žen vracejících se na 
trh práce po návratu z mateřské/rodičov-
ské dovolené a žen evidovaných na Úřadě 
práce) v mikroregionu Hlučínsko, a to sou-
borem na sebe navazujících individuálních 
i skupinových aktivit (motivační program 
„Životní restart“, poradenský program, 
individuální poradenství - koučink a vzdě-
lávací aktivity/rekvalifikace a zprostředko-
vání zaměstnání), jejichž realizací dojde 
k eliminaci identifikovaných hendikepů 
(nízká motivace, nízká kvalifikace,…), 
vedoucí ke zvýšení kvalifikace, vzdělání 
a zaměstnatelnosti CS. Projekt má za cíl 
zprostředkovat pracovní místa. Pokud bys-
te se chtěli o projektu dozvědět více či se 
do něj rovnou přihlásit, kontaktujte Lenku 
Kenisovou na tel. čísle 602 607 808 nebo 
napište na e-mail: lenka@edvia.cz.

Jako jeden z rodičů, co tam odváděli své 
dítě po dobu 3 týdnů, musím moc podě-
kovat za organizaci celého dne od nástu-
pu po celodenní rozvrh a super přístup 
k dětem, které si to moc užily a večer 
doma usnuly jako “špalky”. Pokud příští  
rok bude opět možnost týdenních pří-
městských táborů, určitě mohu jen do-
poručit a své dítě moc ráda přihlásím.  
Děkuji!
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CCEESSTTOOVVAATTEELLSSKKÝÝ  FFEESSTTIIVVAALL  

KKUULLTTUURRNNÍÍ  DDŮŮMM  HHLLUUČČÍÍNN        wwwwww..oozzvveennyyoossttrraavvaa..cczz  

66..  --  88..  1111..  22002200  

66..1111..  PPÁÁTTEEKK  
1177  ––  2211  hh  

77..1111..  SSOOBBOOTTAA  
1155  ––  2211  hh  

88..1111..  NNEEDDĚĚLLEE  
1155  ––  2200  hh  

1177::3300      VVIIKKTTOORRIINNYY  VVOODDOOPPÁÁDDYY,,  NNÁÁRROODDNNÍÍ  PPAARRKK  CCHHOOBBEE,,  KKAAPPSSKKÉÉ  MMĚĚSSTTOO,,    
MMYYSS  DDOOBBRRÉÉ  NNAADDĚĚJJEE  ––  Pavel Paschek  

1188::0000      KKYYRRGGYYSSTTÁÁNN  --    Pavel Stanke  
1199::0000      PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  JJOORRDDÁÁNNSSKKEEMM  OODD  MMRRTTVVÉÉHHOO  MMOOŘŘEE  KK  RRUUDDÉÉMMUU  MMOOŘŘII  

    Lenka Klementová  
2200::0000      NNAA  KKOOLLEE  ZZ  LLUURRDD  DDOO  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA,,    

    AANNEEBB  11  110000  KKMM  NNAAPPŘŘÍÍČČ  ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKEEMM  ––  Jan Larisch  
 

1155::0000      JJIIHHOOVVÝÝCCHHOODDNNÍÍ  AASSIIEE  ––  Daniel Hrabovský a Lukáš Adámek  
1166::0000      ŽŽEELLEEZZNNIIČČNNÍÍ  DDOOPPRRAAVVAA  NNAA  MMAALLLLOORRCCEE  ––  Michal Fichna  
1177::0000      VVIIEETTNNAAMM  AA  KKAAMMBBOODDŽŽAA    --  Lucie Mlčáková      
1188::0000      SSLLOOVVIINNSSKKOO  PPRROO  OOBBYYČČEEJJNNÉÉ  LLIIDDII  ––  Lenka Bosáková  
1199::0000      ((HHUUMMAANNIITTÁÁRRNNÍÍ))  MMIISSEE  VV  KKEENNII  ––  Bára Zapletalová a Jiří Bukovský      
2200::0000      DDEESSEETT  TTÝÝDDNNŮŮ  NNAA  BBAALLKKÁÁNNĚĚ  ––  11..  ČČÁÁSSTT  ––  Ivan Kula 
 
1155::0000      MMEEXXIIKKOO  --  YYUUCCAATTAANN  ––  Šárka Kryglová  
1166::0000      AAMMEERRIIKKAA  ZZAAŽŽIIVVAA  ––  AANNEEBB  PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  NNÁÁRROODDNNÍÍMMII  PPAARRKKYY          

ZZÁÁPPAADDUU  UUSSAA  ––  11..  DDÍÍLL  --  Petr a Káča Macháčkovi 
1177::0000      IINNDDOONNÉÉZZIIEE  ––  MMAALLÉÉ  SSUUNNDDYY  ––  Hanka a Honza Trtílkovi 
1188::0000      AAMMEERRIIKKAA  ZZAAŽŽIIVVAA  ––  AANNEEBB  PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  NNÁÁRROODDNNÍÍMMII  PPAARRKKYY        

ZZÁÁPPAADDUU  UUSSAA  ––  22..  DDÍÍLL  --  Petr a Káča Macháčkovi 
1199::0000      DDEESSEETT  TTÝÝDDNNŮŮ  NNAA  BBAALLKKÁÁNNĚĚ  ––  22..  ČČÁÁSSTT  ––  Ivan Kula 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

K přání se přidalo i vedení města Hlučína.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

hledá osobní asistenty k dětem a mladým lidem se zdravotním postižením

Co nabízíme?

DPP za 120 Kč/hod.

Co požadujeme?

věk minimálně 18 let, psychickou a fyzickou zdatnost

 nabidkaprace@prorodiny.czCV zasílejte na e-mail:

více na www.vyzva.prorodiny.cz

 Hledáš práci,  
 která má smysl? 

ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍPŮJČOVNA LEŠENÍ
zateplujeme  
levně a kvalitně
přijedeme, 
poradíme,  
vyměříme
ZDARMA  
cenová nabídka
ZDARMA 
venkovní parapety

a

a

a

a

Martin PiechaMartin Piecha
Tel: 737 168 698Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1Jahodová 534/1

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.czwww.leseni-ostrava.cz

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

Zahradnictví Michňa 
realizace a údržba zahrad

a kácení stromů, prodej: okrasných 
dřevin, ovocných stromů a keřů, hnojiv, 

zahradních substrátů, postřiků a semen.

OVOCNÉ OVOCNÉ 
STROMYSTROMY
A KEŘEA KEŘE

INZERCE

Vlevo na fotografii je paní Anna ve věku 
30 let. Fota: Kristina Neničková

Na skok do 50. let
a rovnou na svatbu

Sousedé 55 +, Iris  a  žáci z Montessori Vás zvou na 

16. - 19. října 2020  10:00 - 17:00   
Zámecký klub v Hlučíně

M A L O U  A M A T É R S K O U  V Ý S T A V U
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PŘIVÍTALI JSME
Radovan Papež *2020
Tereza Hrubá *2020
Natálie Holinková *2020

čtvrtek 1. října - pátek 30. října
 Oděvy první republiky - výstava     
 (Muzeum Hlučínska) 

Pátek 2. října      
16:30 Výtvarný občasník 
 (DDM Hlučín) 

Neděle 4. října
15:00 Pohádka o třech prasátkách
 loutkové divadlo
 (Kulturní dům)
18:00 koncert Beaty Hlavenkové 
 (Červený kostel)

Pondělí 5. října
17:00 Komentovaná prohlídka výstavy  
 Oděvy první republiky
 (Muzeum Hlučínska)

Pondělí 5. října - neděle 11. října
 Týden knihoven

Úterý 6. října
9:30 „Co se stalo, u kafeja povědalo“  
           (Logr Café)
17:00 Cestopisná přednáška o Japonsku
 (Zámecký klub)

Středa 7. října
17:00 Na slovíčko...
          (Zámecký klub Hlučín)  

Čtvrtek 8. října
16:00 Netradiční ovoce v zahradě
 (Zámecký klub)
19:00 II. Divadelní podzim: Víš přece,  
 že neslyším, když teče voda 
 (Kulturní dům)

Pátek 9. října a sobota 10. října
18:00 Půlkolona tanečního kurzu 
 pro mládež 
 (Kulturní dům)
 
Sobota 10. října
10:00 Hlučínsko - vřesinská šlápota   
 (Kulturní dům)

Úterý 13. října 
10:00 Beseda Východní Kanada  
 a víkend s Indiány 
 (Zámecký klub)
17:00 Přednáška Severní Indie - Petra  
 Nazarová 
 (Zámecký klub)

Děkujeme firmě Ricka za rekonstrukci 
bytového jádra. Tzn. za profesionali-
tu při jednání, odbornost řemeslníků 
a stavebního dozoru, dodržení smluv-
ních podmínek i ohleduplnosti vůči 
našim sousedům. Tato malá zakázka 
(pro nás velká) byla pro fa Ricka stej-
ně důležitá jako jejich velké stavební 
projekty.
          Spokojení manželé Procházkovi

Koupím garáž v Hlučíně na OKD 
u kotelny. Pište, nebo volejte na tele-
fonní číslo 604 668 739.

PODĚKOVÁNÍ

KOUPĚ

Čtvrtek 15. října
16:00 Kulatý stůl
 (Kulturní dům)

Pátek 16. října
16:00 Tvořivá dílna s Jednorožci     
 (Dům dětí a mládeže Hlučín)

Sobota 17. října
 Turistický výlet do Beskyd   
 (Dům dětí a mládeže Hlučín)

Neděle 18. října 
17:00 Čaj o páté 
 (Kulturní dům)

Pondělí 19. října - pátek 23. října 
7-18:00 Knižní burza 
 (chodba před hlučínskou  
 knihovnou)

Úterý 20. října
9:30 „Co se stalo, u kafeja povědalo“  
          (Logr Café)

Čtvrtek 22. října 
17:00 Debata s Robertem Šlachtou   
 (Červený kostel)

19:00 III. Divadelní podzim: Jarmark  
 (Kulturní dům)

Sobota 24. října
9:00 Zasaďte s městem 58 třešní
 sraz na ulici Kozmická  
 v Darkovičky
17:00 Labyrint světa - divadelní  
 představení 
 (Červený kostel)

Neděle 25. říjen
18:00 Šípková Růženka 
 (Kulturní dům)

Pondělí 26. říjen
16:30 Zamykání lesa 
 (Dům dětí a mládeže Hlučín)

Středa 28. října - sobota 31. října                       
 Podzimní prázdniny - Pán Prstenů                                
 (Dům dětí a mládeže Hlučín)

Čtvrtek 29. října
19:00 Halina Pawlowská: Manuál  
 zralé ženy 
 (Kulturní dům)


