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Pavel Paschek
slovo starosty

Milí spoluobčané. 
 Kdo z nás by si v první polovině to-
hoto roku, který byl mnohými odborníky 
považovaný za nejsušší rok za posledních 
500 let, pomyslel, že se budeme na pod-
zim potýkat s tím obrovským množstvím 
vody, která se do našeho jezera valila v po-
lovině října. Mnozí si vzpomněli na rok 
1997, kdy voda z protržené hráze způso-
bila velké škody v širokém okolí. I proto 
se naše město snažilo posledních 15 let 
o sanaci naší štěrkovny. Zpevnění a zvý-
šení hrází, odstranění objektů, které brá-
ní vodě téct tam, kam chceme, aby tekla, 
či zkapacitnění kritických průtokových 
míst, jsou tou správnou cestou k dosaže-
ní stavu, kdy bude naše jezero bezpeč-
ným místem pro nás i pro zde žijící faunu 
a flóru. Všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na zásahu při zabezpečení 

hrází jezera proti protržení a při dalších  
činnostech, mockrát děkuji. Děkuji za 
maximální nasazení složek IZS, státnímu 
podniku Povodí Odry, firmě TOMPRES 
CZ s.r.o., Správě silnic Moravskoslezské-
ho kraje, Arnoštu Obrusníkovi - Pekařství, 
zaměstnancům příspěvkové organizace 
města Sport a kultura Hlučín, dobrovol-
ným i profesionálním hasičům z Hlučína 
i okolních obcí, strážníkům Městské poli-
cie Hlučín, Policii ČR - Obvodnímu oddě-
lení Hlučín, firmě Gardenline s.r.o., České-
mu Rybářskému Svazu, Místní Organizaci 
Hlučín, čerpací stanici Shell - Hlučín, ro-
dinné kavárně Hrášek, Milanu Jačaninovi, 
Petru Sobalovi, Zdeňku Zátopkovi, Karlu 
Janošovi, Tomáši Skokanovi a mnoha dal-
ším, za spolupráci při zajišťování povod-
ňových ochranných opatření. 
 V tomto čísle je zveřejněný také rámco-
vý harmonogram stavebních prací k sana-
ci a revitalizaci našeho jezera. Vzhledem 
k situaci, která v minulých týdnech na 

jezeře nastala, je velká pravděpodobnost 
toho, že tento harmonogram bude ještě fir-
ma po konzultaci s ministerstvem financí 
měnit. O tom, že sanace našeho jezera za-
jímá opravdu mnoho lidí, svědčí návštěva 
dvou studentů hlučínského gymnázia v mé 
kanceláři. Ti si vymysleli matematický 
příklad, týkající se částky peněz, která se 
vydá na sanaci jezera. Tak jsem se dozvě-
děl, že pokud bychom břehy jezera oblo-
žili pětisetkorunami v hodnotě sanace, tak 
vznikne pás široký téměř 2 metry. Moc 
jim za příklad i za jejich dotazy děkuji.  
 Říjen se také nesl ve znamení krajských 
a senátních voleb. Moc vám všem, kteří 
jste přišli k volbám, děkuji a blahopřeji 
naší občance, paní Teskové, ke zvolení do 
krajského zastupitelstva. Společně s další-
mi zástupci našeho regionu z Kravař (paní 
starostka Brzesková) a ze Šilheřovic (pan 
starosta Kaňa) může pro Hlučínsko vyko-
nat mnohé. A věřím, že pro nás bude příno-
sem i nově zvolený senátor za náš obvod, 

MIMOŘÁDNÉ SITUACE VYŽADUJÍ MIMOŘÁDNÉ KROKY
Foto: Kamil Vitásek

lékař pan Ondřej Šimetka. Tento měsíc 
budeme mít za sebou dva roky působení 
naší koalice ve vedení města. Uvnitř novin 
se s vámi o dojmy z těchto dvou let podě-
lí někteří radní. Věřím, že vás jejich po-
střehy o tom, co se podařilo či nepodařilo 
za ty dva roky prosadit, zaujmou. Za sebe 
mohu říci, že mě i po těch šesti letech ve 
funkci starosty města, má práce baví a na-
plňuje. Největší radost mívám vždy, když 
se podaří vyřešit nějaký rozpor v názorech 
různých lidí či skupin při složitých jed-
náních. O tom práce starosty většinou je. 
Najít takové řešení problémů, které by ak-
ceptovaly všechny strany. Někdy k tomu 
stačí jedna schůzka a někdy nestačí ani 
rok vyjednávání a starosta v těchto přípa-
dech musí vždy usilovat o to, aby konečné 
řešení co nejméně poškodilo jednu či dru-
hou stranu sporu. Je to nesmírně těžké, ale 
zároveň povznášející, když se to podaří. 
 Přeji vám v nadcházejícím předadvent-
ním čase pohodové dny.

Vážení občané, níže zveřejněný rámcový harmonogram prací, schválený  
Ministerstvem financí (MF), je podkladem pro kontrolní činnost supervizora MF, 
BOZP a technického dozoru. O všech jeho případných zásadních změnách budete  
s předstihem informováni.
 
9/2020 - 5/2021: práce na čelní hrázi, výstavba lávky přes potok  
   Juliánka, výstavba lávky přes řeku Opavu směr Jilešovice 
   a  výstavba napouštěcího objektu
10/2020 - 5/2021:  úprava potoka Vařešinka, včetně zkapacitnění jeho  
   zatrubnění pod parkovištěm u hlavní brány areálu
10/2020 - 5/2022: práce na pravobřežní hrázi (jilešovická a dobroslavická   
   strana)
10/2020 - 10/2021: práce na levobřežní hrázi

HARMONOGRAM PRACÍ NA JEZEŘE 
4/2021 - 10/2021: výstavba účelové komunikace na levobřežní hrázi
10/2020 - 4/2021:  rekonstrukce bezpečnostního přelivu a výpustného objektu  
      (černá pláž)
10/2020 - 5/2021:  práce na odběrném objektu v řece Opavě u Kolečkova mlýna
2/2021 - 4/2021:  rekonstrukce napouštěcího potrubí v areálu Kolečkova mlýna
2/2021 - 6/2022:  úprava koryta bezpečnostního přelivu (staré koryto řeky  
   Opavy)
6/2021 - 5/2022:  rekonstrukce mostu přes řeku Opavu (Kozmice - Jilešovice)
3/2022 - 7/2022:  úprava komunikace Kozmice - Jilešovice
10/2020 - 5/2021:  úprava břehů jezera v oblasti tzv. černé pláže a v oblasti  
      jachtařských klubů
9/2021 - 6/2022:  úprava břehů jezera v oploceném areálu jezera včetně  
   propojení velkého oka s jezerem
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RADA MĚSTA  
V ŘÍJNU
Rada města Hlučína jmenovala paní 
Mgr. Ivonu Petrusovou ředitelkou  
příspěvkové organizace: Základní 
škola a mateřská škola Hlučín – 
Bobrovníky, příspěvková organiza-
ce, s účinností od 1. 11. 2020.

Rada města Hlučína rozhodla o změ-
ně řešení v projektu „Protipovod-
ňového opatření Darkovičky“, zá-
měna realizace přemostění Jasénky  
za mlatový chodník.

Rada města Hlučína udělila Dětské 
rehabilitaci souhlas s podáním žá-
dosti o nadační příspěvek Nadace 
ČEZ - grantové řízení Neziskov-
ky 2020 a s oprávněním přijmout 
nadační příspěvek do majetku  
organizace. 
 
Rada města Hlučína po projedná-
ní rozhodla o uzavření Smlouvy  
č. MSK STR20/38923 o poskytnutí 
nadačního příspěvku z Nadace ČEZ, 
identifikační číslo 26721511 na pro-
jekt Stromy na hlučínském náměstí.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Ve čtvrtek 15. října požehnal v Hlučíně 
otec Petr Rak dvě nová auta, která poří-
dila Charita Hlučín pro terénní služby. 
A to díky úspěšným projektům v progra-
mu Moravskoslezského kraje na podporu 
zvýšení kvality sociálních služeb v našem 
regionu. Na každé z aut přispěl Morav-
skoslezský kraj částkou 223 600 korun.  
Auta budou sloužit pečovatelkám a osob-
ním asistentkám, které na Hlučínsku pe-
čují o potřebné přímo v jejich domovech. 
„Pro naši Charitu jde o obrovskou pomoc, 
za kterou Moravskoslezskému kraji děku-
ji. Bez spolehlivých a bezpečných aut se 

NOVÁ AUTA POŽEHNÁNA

Petr Vojtíšek
Gardenline s. r. o.

Na základě technologických postupů byly 
zahájeny práce na kozmické straně jezera. 
Jedná se především o objekty na čelní hrá-
zi. V současnosti v této části staveniště pro-
bíhají práce na základových konstrukcích 
napouštěcího objektu, zemní a betonářské 
práce na hrázové propusti v čelní hrázi, 
zemní práce na opevnění břehů jezera, sa-
nační práce na odběrném objektu a výstav-
ba spodní stavby lávky přes Juliánku. Dále 
stavební firma zahájila práce na hrázích 
řeky Opavy, kdy v prvním roce výstav-
by proběhne realizace levobřežní hráze,  

POSTUP PRACÍ NA HLUČÍNSKÉM JEZEŘE

VYHLÁŠKA O NOČNÍM KLIDU A HLUKU  
AKTUALIZOVÁNA
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Od ledna 2021 vstupuje v platnost obec-
ně závazná vyhláška č. 3/2020 o ochraně 
nočního klidu a regulaci hlučných činnos-
tí, která byla schválena Zastupitelstvem 
města Hlučín dne 10. září 2020. Předmě-
tem této obecně závazné vyhlášky je re-
gulace činností v nevhodnou denní dobu, 
které by mohly svou hlučností narušit ve-
řejný pořádek, nebo být v rozporu s dob-
rými mravy v obci, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku. Činností, jež by mohla 
narušit veřejný pořádek, nebo být v roz-
poru s dobrými mravy, ochranou bezpeč-
nosti, zdraví a majetku, je jakákoliv prá-
ce či činnost spojená s užíváním zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk, například 
sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučo-
vých a motorových pil, brusek, rozbrušo-
vaček, bouracích kladiv apod. Je možné 
vykonávat na celém území města Hlučína 
pouze v následujícím časovém období:

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Svatební obřady se konají v Obřadní síni 
Městského úřadu Hlučín v době od 9:30 
hodin do 12:00 hodin v časovém intervalu 
30 minut. Bližší informace na telefonních 
číslech: 595 020 283, 595 020 224.

8. a 23. leden, 5. a 20. únor, 6. a 20. březen,  
10. a 24. duben, 15. a 28. květen,  
5., 11. a 26. červen, 10. a 24. červenec,  
7. a 21. srpen, 4. a 18. září, 1. a 16. říjen, 
6. a 26. listopad, 4. prosinec

TERMÍNY KONÁNÍ 
SVATEBNÍCH OBŘADŮ 
PRO ROK 2021

PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET 
Petra Řezáčová
místostarostka

Druhý ročník Participativního rozpočtu 
(PaRo) JE TO NA VÁS! zná již své vítěze. 
Do druhého ročníku byly přihlášeny 4 ná-
pady, všechny splňovaly podmínky, a tak 
postoupily do hlasování. Hlasování začalo 
v září veřejnou prezentací a do 16. října 
mohli občané města starší 15 let dát hlas 
svému favoritovi. 20. října zasedala komi-
se Zdravého města Hlučína a vyhodnotila 
projekty, které budou v příštím roce rea-
lizované. Nejvíce hlasů získala Ochranná 
síť k zamezení padání míčů na silnici, pak 
Posilovací stanice VII a Přístřešek nad 
pískoviště. Díky aktivitě autorů jednotli-
vých nápadů budou hřiště u ZŠ Hornická 
a MŠ Severní nejen pro žáky a děti, ale 
také pro širokou veřejnost komfortnější 
a bezpečnější. Nápad Obnova polní cesty 
přes Vaňurku získala více záporných hlasů 
než kladných, tudíž se nebude realizovat. 
Děkuji všem, kteří se do letošního ročníku 
zapojili.

lávky přes Opavu a z pravobřežní hráze 
bude realizován jen úsek mezi budoucí 
Lávkou přes Opavu a stávajícím mostním 
objektem mezi Jilešovicemi a Kozmicemi. 
Zbývající část pravobřežní hráze, vyjma 
podzemní těsnící stěny, bude realizována 
ve druhém roce výstavby. A posledním 
místem, kde společnost Gardenline s. r. o. 
zahájila v tomto roce práce, jsou objekty na 
východní straně staveniště. Jedná se přede-
vším o rekonstrukci výpustného objektu 
a bezpečnostního přelivu a zatrubněné části 
Vařešinky. Rád bych Vám všem poděkoval 
za respektování a dodržování zákazu vstu-
pu na staveniště a prosím, buďte obezřetní 
i na navazujících komunikacích.

Roman Šťastný
jednatel TS Hlučín s.r.o. 

Sdělujeme, že prodej parkovacích karet 
pro rok 2021 bude probíhat stejně jako 
v minulém roce ve dvou vlnách specifiko-
vaných níže. Každá vlna pak bude rozdě-
lena na online prodej s osobním vyzved-
nutím karty a přímý prodej parkovacích 
karet v poměru 70 % kapacity online: 
30 % kapacity pro přímý prodej. V pon-
dělí 9. listopadu 2020 v 16 hodin bude za-
hájena 1. vlna online prodeje parkovacích 
karet, a to pouze pro občany s trvalým 
bydlištěm v zóně H, H1, H2 a vlastním 
vozidlem. Od tohoto termínu se budou 
moci rezervovat parkovací karty výhrad-
ně přes online rezervační systém. Přímý 
prodej parkovacích karet v 1. vlně pro ob-
čany s trvalým bydlištěm v zóně H, H1, 
H2 a vlastním vozidlem, bude zahájen 
v sídle společnosti TS Hlučín na adrese 
Úzká 717/3, od středy 18. listopadu 2020  
v 6 hodin. Dne 23. listopadu v 16 hodin 
bude spuštěn on-line rezervační sys-
tém ve 2. vlně prodeje, a to pro obča-
ny a podnikatele ve všech zónách, kteří 
jsou oprávněni zakoupit parkovací kartu.  
Do online rezervačního systému bude za-
řazeno cca 70 % parkovacích karet z kaž-
dé parkovací zóny (v případě zón H, H1, 
H2 to bude 70 % ze zůstatku po 1. vlně 
prodeje). Zbylých 30 % a neprodané kar-
ty z 2. vlny online prodeje budou nabíd-
nuty v přímém prodeji 30. listopadu 2020 
od 6 hodin v sídle společnosti TS Hlučín 
na adrese Úzká 717/3. On-line rezervační 
systém bude přístupný z našich webových 
stránek na samostatné záložce Online re-
zervace - parkovací karty. Zde naleznete 
veškeré informace o parkovacím systému 
a současně informace pro úspěšné pro-
vedení rezervace. Po provedení online 
rezervace bude nutné do 4 kalendářních 
dnů kartu vyzvednout a uhradit v bu-
dově TS Hlučín na adrese Úzká 717/3.  
Upozorňujeme, že je Vám karta rezer-
vována celé 4 kalendářní dny, proto se 
nemusíte dostavit ihned následující den. 
Platbu parkovacích karet lze provést před-
nostně platební kartou nebo v hotovosti, 
avšak žádáme o úhradu přesnou částkou.  
Občanům, kteří mají uzavřenou smlou-
vu na dlouhodobý pronájem parkovacích 
míst na registrační značku nebo jsou uži-
vateli rezidenčního parkoviště na ulici 
J. Seiferta, budou vystaveny karty pro 
r. 2021 automaticky s tím, že karta jim 
bude zaslána spolu s fakturou v průběhu 
listopadu nebo prosince 2020 na adresu  
bydliště.

PARKOVACÍ KARTY 
NA ROK 2021

naše pečovatelky a osobní asistentky neo-
bejdou. Zájem o terénní služby stále ros-
te, a s tím je spojena i nutnost pořizovat 
dopravní prostředky. Aktuálně má Cha-
rita Hlučín v provozu 18 aut. Chtěl bych  

poděkovat otci Petru Rakovi za požehnání 
aut a panu starostovi a paní místostarost-
ce, že nás podpořili svou účastí při žeh-
nání,“  sdělil ředitel Charity Hlučín Pavel 
Sobol.

● od pondělí do pátku od 6 do 20 hodin
● v sobotu od 7 do 19 hodin, a to za  
podmínky, že se nejedná o státem uzna-
ný den pracovního klidu. 

Děkujeme za dodržování této vyhlášky 
pro klidné a spokojené občanské soužití. 

Foto: archiv Gardenline s. r. o.

Foto: Kristina Skulinová

Název projektu kladné záporné celkem výsledný počet 
hlasů 

Polní cesta přes Vaňurku! 78 176 254 -98 nerealizováno
Přístřešek nad pískoviště 142 22 164 120 3.
Ochranná síť 201 2 203 199 1.
Posilovací stanice 195 18 213 177 2.

616 218 834

Foto: Kristina Skulinová
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Pavel Paschek
starosta

Shrnout dva roky práce na prosazování 
velkého či malého obchvatu města je zá-
roveň jednoduché i těžké. U varianty vel-
kého obchvatu, který by měl být součástí 
přeložky celé silnice I/56 mezi Ostravou 
a Opavou, jsem velké naděje vkládal do 
senátního návrhu novely zákona o zrych-
leném budování dopravních staveb, kde 
byla silnice I/56 přímo zařazena mezi 
prioritní stavby. Bohužel, tento senátní 
návrh poslanci neschválili. Mohli jsme se 
do pěti let dočkat projektové dokumenta-
ce a do deseti let realizace této potřebné 
přeložky. Nicméně budu i nadále spolu 
s ostatními starostkami a starosty Hlučín-
ska vyvíjet neustálý tlak na kompetentní 
orgány, které o budoucnosti této stavby 
budou rozhodovat. U varianty tzv. malého 

OBCHVAT MĚSTA A DALŠÍ INVESTICE

Petra Řezáčová
místostarostka

Komunitní plánování v novém kabátu 
představíme začátkem roku 2021. Peč-
livě plníme body střednědobého plá-
nu sociálních služeb ve městě, který 
byl zpracován na období 2018 - 2022.  
Každoročně probíhá jeho monitoring. Plán 
sociálních služeb je z větší části již spl-
něn. Stále však chybí některé služby, po 
kterých občané volají. Ať je to již několi-
krát zmiňovaný denní stacionář, sociálně 
terapeutická dílna či sociálněprávní po-
radna. Ne všechny tyto služby musí pro-
vozovat město Hlučín. Je důležité najít 
poskytovatele, kteří již sociální službu mají  

DVA ROKY ZA NÁMI  
A DVA PŘED NÁMI
Petra Řezáčová
místostarostka

Jsou to již dva roky od komunálních 
voleb v Hlučíně, kdy na základě voleb-
ních výsledků byla vytvořena koalice ve 
složení Občané pro Hlučín, KDU-ČSL 
a ODS. Společným cílem a zájmem koa-
lice je kvalitní a udržitelný rozvoj města, 
ve kterém se dobře žije občanům všech 
generací, při zachování tradičních hlučín-
ských hodnot. Čtyři roky se pro někoho 
může zdát dlouhá doba, pro někoho krát-
ká. Nám čas ubíhá velmi rychle. V uply-
nulém období jsme zaznamenali úspěchy, 
ale i neúspěchy. Podařilo se mnoho in-
vestic a rozhodnutí, ale také se potýká-
me s nezdary. Ať už byly z jakýchkoliv 
důvodů, od legislativních, procesních až 
po koronavirové. Snažíme se z nich pou-
čit a vše, co je reálné a možné, dotáhnout 
do zdárného konce. Vše je o komunikaci 
a kompromisech. Jako radní města jsme 
tady pro vás, pro občany. Snažíme se 
s vámi otevřeně diskutovat a naslouchat 
vám a vašim potřebám. Spolu se staros-
tou jsme zde pro vás v rámci úřadu pět 
dní v týdnu a již několik měsíců také 
v rámci neformálních setkávání s podti-
tulem “Na slovíčko…”, anebo třeba jen 
tak při procházce Hlučínem. To vznikají 
ty nejlepší nápady a myšlenky. Jsme rádi, 
za každé takové „zastavení“. Díky za 
každý podnět, zpětnou vazbu. Práce sta-
rosty, místostarostky a radních, je někdy 
velmi náročná, ale stále nás baví a s tím-
to elánem budeme pokračovat i v příštích 
letech. Věřím, že naše další činnost pove-
de dál k rozvoji našeho krásného města 
a celkové spokojenosti občanů.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Petra Řezáčová
místostarostka

České školství prochází významnými 
změnami, na které jsme v průběhu mi-
nulého roku reagovali v našem městě. 
Jak jsme již informovali, od března 2020 
zahájila v našem městě výuku další ško-
la pro děti se specifickými vzdělávacími 
potřebami, a to Speciální škola Diako-
nie ČCE Ostrava. Jedná se o odloučené 
pracoviště, které vzniklo právě z potřeb 
místních rodin s dětmi s vážnějšími sta-
vy, pro které bylo náročné každodenní 
dojíždění se svým hendikepovaným dí-
tětem do vzdálenějších měst. Školu se 
podařilo umístit v jednom z pavilonů ZŠ 
Hornické, její prostory jsou zcela bez-
bariérové, nové, moderní. Vzdělávat se 
nyní může 12 dětí, do budoucna se počítá  
s navýšením kapacity školy až na 18 dětí. 

Za účelem dalšího ulehčení rodičům, 
kteří to nemají v životě jednoduché, se 
na jaře příštího roku začne se stavební-
mi úpravami naší Dětské rehabilitace.  
Denní stacionář nyní přijímá děti pouze 
do sedmi let. Díky úspěšně získané dotaci 
z IROP se od roku 2023 rozšíří kapacita 
prostor, péče bude zajištěna i o víken-
dech a dojde k posunutí věkové hranice 
cílové skupiny tak, aby i starší děti moh-
ly využívat podpůrné odborné terapie, 
které Dětská rehabilitace nabízí. Doufá-
me, že se také podaří zjednodušit přesun 
těchto dětí po školní výuce do návaz-
ných zařízení. Proto se aktivně vyjednává  

NOVINKY Z OBLASTI ŠKOLSTVÍ 
o poskytovateli svozové služby. Rodiče 
si nyní musí děti převážet za terapiemi, 
které jsou pro fungování dětí klíčové, 
sami a nemohou se naplno věnovat svému  
zaměstnaní.

Zářijové zastupitelstvo města odsouhla-
silo vznik nové příspěvkové organizace 
„Základní škola Via Montessori“. V sou-
časné době byla žádost o zápis nové ško-
ly do rejstříku škol a školských zařízení 
v řádném termínu dle školského zákona 
odeslána a budeme očekávat na rozhod-
nutí MŠMT, které je v daném případě 
správním orgánem. Je to významný krok 
ze strany města na požadavek a dlou-
hodobý zájem rodičů z Hlučína a okolí 
o alternativní vzdělávání. Samostatná úpl-
ná základní škola s alternativní výukou 
montessori v regionu dosud nepůsobí 
a vznik nové organizace umožní kontinu-
álně vzdělávat ve stejném pedagogickém 
směru děti již od předškolního vzdělává-
ní v mateřské škole až do ukončení po-
vinné školní docházky v základní škole. 
Také Montessori centrum od září funguje  
v nových prostorách. 

Dalším krokem směrem k požadavkům 
rodičů byl vznik logopedické třídy v Ma-
teřské škole Severní. Město tak pružně 
zareagovalo na potřebu logopedické inter-
vence v předškolním vzdělávání. Logo-
pedická třída je plně obsazena a o umís-
tění dětí do této třídy je velký zájem, 
neboť výuka probíhá v malém počtu se 
zaměřením na individuální potřeby dětí, 

a to za použití moderních logopedických  
pomůcek a forem výuky. 

V loňském roce byl schválen Strategický 
plán města Hlučína. Jde o dokument, který 
je velmi důležitý, rozsáhlý, avšak hodně 
obecný.  Jedním z TOP příležitostí/problé-
mů byl požadavek na „Koncepci rozvoje 
školství v Hlučíně“. Proto jsme s řediteli 
škol začali intenzivně pracovat na podrob-
né koncepci rozvoje školství ve městě 
Hlučíně. Od ledna letošního roku pracuje 
skupina ve složení ředitelů všech stupňů 
a typů škol v Hlučíně - zřizovaných měs-
tem Hlučínem, tak i Moravskoslezským 
krajem, společně s vedoucí odboru rozvo-
je a školství a se mnou, místostarostkou 
města Hlučína, která má školství v ges-
ci. Scházíme se každý měsíc u kulatého 
stolu. Po pauze způsobené epidemií jsme 
setkání obnovili. Proč vlastně? Společně 
při vytváření koncepce rozvoje školství 
v Hlučíně chceme intenzivně spolupraco-
vat, vzájemně se podporovat a učit jeden 
od druhého. Podílíme se na hledání cest ke 
zvyšování kvality výuky ve školách, lep-
ší informovanosti, nastavení spolupráce 
mezi jednotlivými školami, ale také také 
na zvýšení spolupráce školy a zřizovatele. 
Setkávání jsou plná tvůrčí energie a inten-
zivního zapojení všech a vyplývají z nich 
konkrétní akční kroky. Všichni věříme, že 
se investovaný čas a energie promítnou 
do spokojenosti žáků, rodičů a také za-
městnanců škol. Nově se do této pracovní 
skupiny zapojila zástupkyně montessori 
vzdělávání. Co považuji za velmi důležitý 

krok je zapojení krajských škol, tj. Gym-
názia Josefa Kainara v Hlučíně, Základ-
ní školy Generála Svobody a Odborného 
učiliště a praktické školy v Hlučíně do této 
koncepce. Díky spolupráci se prohloubily 
vztahy mezi jednotlivými členy pracovní 
skupiny. Přece jenom všechny školy jsou 
v Hlučíně, navštěvují je převážně hlučín-
ské děti a žáci a tak „táhneme za jeden 
provaz“.  Na koncepci budeme intenzivně 
pracovat v dalším období, aby jednotlivé 
akční kroky byly co nejdříve naplňovány 
v praxi. 

I samotné vybavení škol je velmi důležité. 
Ředitelé škol jsou velmi aktivní a s pod-
porou města se školy dovybavují nejnověj-
ší technikou a výukovými a vzdělávacími 
materiály a školeními. Aktuálně připra-
vujeme venkovní učebnu pro Základní 
školu dr. Miroslava Tyrše a také máme 
připravenou projektovou dokumentaci 
na rekonstrukci podkroví školy, kdy kro-
mě nové střechy získá škola další učebny 
a výtah. V tuto chvíli čekáme na vhodnou 
dotační výzvu k provedení realizace v co  
nejbližším možném termínu. 

Ke školám však patří také mimoškolní 
aktivity. Dětská hřiště v Hlučíně najdeme 
v každé části. Co však chybí je vyžití pro 
teenagery. Máme zde dvě workoutová hři-
ště, příští rok přibude jedno parkourové 
hřiště a malý okruh in- line dráhy. Dalším 
krokem je zpracování projektové doku-
mentace na skatepark, který by měl stát 
vedle sportovní haly.

registrovanou a s podporou města ji mo-
hou provozovat. Bohužel v Hlučíně stále 
bojujeme s nedostatkem vhodných prostor 
pro jednotlivé služby. Intenzivně jednáme 
a hledáme možnosti pro zajištění těchto 
služeb. Město dlouhodobě velmi dobře 
spolupracuje s Charitou Hlučín, Nízko-
prahovým zařízením, Renarkonem, mobil-
ním hospicem Ondráškem a navazujeme  
další a další spolupráce s novými poskyto-
vateli. Pro lepší orientaci bude sloužit nový 
online katalog sociálních služeb, který bude 
také v papírové podobě. Při této příležitosti 
bude také zveřejněn dotazník, pro zjištění 
potřeb občanů v našem městě.  Proto bych 
Vás ráda poprosila, abyste toto nebrali na 
lehkou váhu a skutečně popsali své potřeby.  

Jen tak jsme schopni nějak rozumně zare-
agovat. Jak jsem již nastínila, komunitní 
plánování bude pracovat jinak než dopo-
sud. Do nového roku vstoupí s novou zři-
zovací listinou a jednacím řádem, tak aby 
bylo zřejmé, co, kdo a jak má dělat. Sesta-
víme také novou řídící skupinu. V tomto 
novém složení budeme intenzivně pracovat 
na novém střednědobém plánu sociálních 
služeb, aby mohl plynule navazovat na ten 
končící. Touto cestou bych chtěla poděko-
vat nejen Moravskoslezskému kraji, který 
nabídl pomoc, ale poděkování patří všem 
poskytovatelům sociálních služeb, sociální 
komisi, koordinátorce komunitního pláno-
vání a každému z Vás, kterému není život 
tady ve městě lhostejný a nezištně pomáhá.

obchvatu města jsme nechali zpracovat 
studii tohoto obchvatu, která může sloužit 
jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace stavby. Jsem přesvědčen, že 
tato komunikace, díky níž by se do doby 
výstavby velkého obchvatu odklonila 
z centra města doprava od Darkoviček, by 
měla být krajskou silnicí. A také tak budu 
v tomto duchu jednat s vedením kraje. Ve 
své gesci mám také dohlížet na zdárný 
a hladký průběh investičních akcí města. 
Odbor investic se v posledním roce po-
týkal s velkou personální obměnou a tak 

to nebylo jednoduché. Ale objekt nových 
šaten pro TJ a FC Hlučín, fotovoltaická 
elektrárna na městském úřadě, opravené 
chodníky a cesty a další a další realizova-
né akce svědčí o tom, že se s tím odbor 
popasoval v dobrém. Zde musím vyzdvih-
nout precizní práci paní Holibkové a paní 
Pitříkové. Do konce volebního období by-
chom rádi splnili ještě zbytek našich vo-
lebních slibů, které jsou obsaženy v akč-
ním plánu na období 2020-2022. Jedná se 
zejména o opravu kina a výstavbu nové 
sportovní haly.

Foto: Kateřina Konečná



HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
HORNICKÁ NEMOCNICE 

Vybudování hornické nemocnice prosa-
dilo vedení petřkovického dolu Anselm 
společně s organizací Oberschlesischer 
Knappschaftsverein (Hornoslezský 
spolek hornictva) a starostou Hlučína 
Stanislavem Woytychem (1850–1909). 
Postavena byla na pozemku patřícím 
spolumajiteli dolů Salomonu Alber-
tu Rothschildovi (1844–1911) v roce 
1888. Byla to prostá účelná podskle-
pená dvoupodlažní budova trojtrakto-
vé dispozice s vyvýšeným přízemím 
a nízkou sedlovou střechou. Vedla do 
ní dvojice vstupů přístupných schodišti 
při obou nárožích. Mezi ně byl vysu-
nut čtyřosý rizalit velkého lůžkového 
sálu pro rekonvalescenty. Stavebním 
materiálem byla režná cihla. Kamenné 
klenáky obou vstupů zdobil motiv tzv. 
hornických kladívek. Z důvodu nedo-
statečné kapacity a především velké 
vzdálenosti mezi Petřkovicemi a Hlučí-
nem, jež mohla být v případě vážných 
zranění fatální, usiloval důlní správce 
Georg Klewitz (1857–1926) o zřízení 
nové hornické nemocnice přímo v Petř-
kovicích. K její výstavbě došlo v letech 
1907–1908 a v provozu byla až do roku 

1996. Hlučínskou budovu v roce 1908 
odkoupil pruský stát a fungovala jako 
nemocnice okresní. Původní vzhled 
pozměnily stavební úpravy a rozšíření 
nemocnice dle anonymního projektu ze 
stavebního oddělení Zemského úřadu 
v Brně z roku 1933, kdy bylo přistavě-
no patro nad rizalitem jižního průčelí, 
zrušen vstup u jihovýchodního nároží 
a stavba tak byla hmotově sjednocena. 
Stavební materiál i dekor fasády z čer-
ných glazovaných pásků projektant 
plně respektoval, avšak patro jižní fa-
sády prolomil namísto úzkých oken se 
segmentovými záklenky velkými ob-
délnými okny s betonovými překlady. 
K poslednímu rozšíření budovy došlo 
v roce 1939, kdy byl při západním prů-
čelí přistavěn patrový cylindrický riza-
lit operačního sálu. Pod nenáročným 
projektem je podepsán vládní stavební 
rada Hallermann, šéf státního vyššího 
stavebního úřadu v Ratiboři. Od vybu-
dování moderní polikliniky na přelomu 
60. a 70. let objekt fungoval jako její 
boční oddělení pod zlidovělým názvem 
„červená budova“.

Jiří Jung
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Současná podoba bývalé hornické nemocnice. Foto: Petr Gašpárek, 2015 Tzv. červená budova v 70. letech 20. století. (Muzeum Hlučínska)

Podoba nemocnice kolem roku 1900, výřez z dobové pohlednice. (Muzeum Hlučínska)

Podoba nemocnice kolem roku 1900, výřez z dobové pohlednice. (Muzeum Hlučínska)Návrh přístavby operačního sálu z roku 1939. (SOkA Opava)
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Nenechte si ujít příležitost ovlivnit bu-
doucnost nás všech a přijďte do Kultur-
ního domu dne 10. 11. 2020 od 16 hodin 
na veřejné projednávání dvou témat. Jde 
o Projekt Regenerace veřejného prostran-
ství na sídlišti OKD Hlučín - západ (od 
16:00 hodin) a o plánování a přípravy 
studie ideového řešení funkčního využití 
Hlučínského jezera po provedení sanace 
a rekultivace (od 17:30 hodin). Všichni 
občané jsou vítáni. Více k projednávaným 
tématům na webových stránkách města. S 
ohledem na vývoj Covid 19 sledujte ak-
tuální informace na www.hlucin.cz nebo 
facebookových stránkách města Hlučína.

ZÚČASTNĚTE SE  
VEŘEJNÉHO  
PROJEDNÁVÁNÍ

VITAMIN D A IMUNITA
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Nezanedbatelný účinek vitaminu D na 
imunitu je znám už pár desítek let. Do 
všeobecného povědomí se však tato 
informace dostává až nyní v souvislos-
ti s epidemií Covid-19. Vitaminem D 
je označována skupina vitaminů, které 
jsou rozpustné v tucích a jsou do těla 
přijímány buď stravou (vitamin D2) 
nebo se tvoří v organismu účinkem UV 
záření (pouze vitamin D3). Dále se mění 
na svou aktivní formu a ovlivňuje mno-
ho pochodů v těle. Významnými zástup-
ci jsou vitamin D2 a D3. Pro dosažení 
optimální hladiny vitaminu D v krvi je 
potřebná alespoň dávka 800 IU (20 µg) 
vitaminu D za den. Rostlinné zdroje vi-
taminu D2 jsou např. houby nebo avo-
kádo, mnohem významnější a účinnější 

pro zdraví je však vitamin D3. Uvádí se, 
že z potravy získáváme přibližně deseti-
nu doporučené denní dávky vitaminu D3. 
Nejbohatším zdrojem je olej z rybích jater 
(tresčích), dále tučné mořské i sladkovod-
ní ryby (losos, pstruh, makrela, sardinka, 
sleď, tuňák atd.), vepřové sádlo, slanina 
anebo vaječné žloutky. Zajímavostí je, 
že žloutky z vajec slepic z volného výbě-
hu mají 4-6 x vyšší obsah vitamin D než 
od slepic chovaných v klecích. Vejce se 
v české populaci řadí k nejvýznamnějším 
zdrojům tohoto vitaminu. Konzumace 
dvou vajec může zajistit až jednu třetinu 
potřebné denní dávky. Nejvýznamnějším 
přirozeným zdrojem však zůstává slunce, 
to zajistí 80–90 % denní dávky. Doporu-
čené množství by mělo zajistit 10–15 mi-
nut slunění alespoň 3x týdně a vystavena 
by měla být alespoň ¼ tělesného povrchu 
bez použití opalovacího krému. Záleží 

však na fototypu, věku a zeměpisné polo-
ze. V období, kdy je dostatek slunečního 
svitu (bez oblačnosti a smogu, které sni-
žují efektivitu až o 50 %), získáme ko-
lem 700 IU právě UV zářením. Vitamin 
D zvyšuje vstřebávání vápníku ze střeva 
a stimuluje buňky kostní tkáně. Ovlivňuje 
také hladinu fosforu v krvi a jeho využití 
spolu s vápníkem při mineralizaci kostí. 
To vše je nezbytné pro správný růst a vý-
voj kostí a jejich hojení po zlomeninách. 
Vitamin D má prokázaný pozitivní vliv 
na správnou funkci některých buněk imu-
nitního systému, posiluje jeho bariérovou 
funkci, zajišťuje přirozenou imunitu proti 
některým onemocněním a zlepšuje proti-
zánětlivou odpověď. Nedostatek vitaminu 
D byl zaznamenán v souvislosti s někte-
rými srdečními chorobami a s ukládáním 
vápníku do cévních stěn. Nízké hladi-
ny tohoto vitaminu mohou dále vést  

u starších osob ke zhoršení paměti 
a funkcí mozku (Alzheimerova choro-
ba a stařecká demence). Protinádorové 
působení bylo prokázáno zejména u ná-
dorů prsu, prostaty nebo tlustého střeva. 
Nedostatek vitaminu D v těhotenství 
je spojován s častějším výskytem aler-
gií a astmatu u dětí. Dětem do 1-2 let 
věku je vitamin D podáván denně ve 
formě kapek zejména pro správný vývoj 
kostí. Bylo zjištěno, že u novorozenců 
a kojenců podávání tohoto vitaminu 
výrazně snižuje riziko pozdějšího roz-
voje diabetu I. typu. Závěrem lze tedy 
dodat, že nedostatek vitaminu D má za 
následek nejen rozvoj osteoporózy, ale 
souvisí také s nízkou obranyschopností 
organismu a rozvojem řady onemocně-
ní, jako je rakovina, nemoci nervového 
a oběhového systému nebo autoimunitní 
choroby.

ZDRAVÍ

I ZVĚŘ POTŘEBUJE NA ZIMU ZÁZEMÍ
Pavel Kuchejda
Agri Nostra z.s.

S blížící se zimou a Vánoci za dveřmi je 
ten správný čas zaměřit se na ptačí budky.
Pozdní podzim až časné jaro je nejpříhod-
nější doba pro vyvěšování budek. Jsou 
tak připraveny pro novou hnízdní sezonu. 
Hlavní důvod publikování tohoto článku 
již na počátku listopadu je potenciál pta-
čí budky jako úžasného vánočního dárku, 
a to snad pro každého. Budku si můžeme 
koupit již hotovou nebo jako stavebnici, 
či vytvořit úplně sami. Již samotný proces 
tvoření a věšení budky je velmi obohacu-
jící. Člověk pracuje se dřevem, vciťuje se 
do života budoucích nájemníků a vnímá 
obezřetně prostředí, aby vybral co nejlepší 
místo pro upevnění budky. Umístění bud-
ky je základem pro to, aby se budka stala 
šťastným domovem a ne pastí. Vletový/
výletový otvor by měl být nejlépe na vý-
chod, aby ranní sluníčko hřálo obyvatele 
budky a polední slunce jim nezpůsobovalo 
utrpení. Budka musí být na místě, kde koč-
ky a kuny mají minimální šanci se k budce 
dostat. Kvalita a architektura je důležitá 
pro spokojený život jejich obyvatel. Na-
příklad jde o tloušťku stěn, velikost a tvar 

vletového otvoru, otevíratelnost pro pravi-
delné čištění budky atd. Pokud jste kutily, 
nebojte se toho, jen je třeba dodržet pár 
základních pravidel. Moderním a vědecky 
odzkoušeným designem budek se zabývají 
místní subjekty například “Budka jako dá-
rek” nebo “Zahrada k domu”. Přicházejí-
cí zima je také ideální období pro čištění 
budek. Každou budku je třeba po sezóně 
vyčistit. Ve starém hnízdě se drží ptačí pa-
raziti a další rok by ptáky oslabovali. Do 
budky nevkládáme žádné seno apod., ale 
necháme ptáky, ať si svou domácnost za-
řídí dle svého vkusu. S výjimkou sovích 
budek, do nichž umísťujeme rašelinu, hob-
liny či kočkolit. Někteří lidé se nechtějí 
budek dotýkat, protože věří, že ptáky od-
radí lidský pach. Je však prokázáno, že 
ptáci nemají skoro žádný čich, takže tyto 
obavy nejsou na místě. Pokud se chystáte 
vyvěsit mnoho budek najednou, tak poměr 
jednotlivých typů budek a jejich rozestupy 
naleznete v odborné literatuře nebo stačí 
kontaktovat nějakého odborníka. Zajímavé 
jsou také budky pro netopýry, plchy a ve-
verky. Není bez zajímavosti pro člověka, 
který chce nerušeně večer grilovat, že prá-
vě netopýři se živí například komáry. Vy-
věšení budky nás obohatí mnohonásobně. 

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Město Hlučín bude za účasti veřejnosti, 
ve spolupráci se spolky Žít s krajinou - 
Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky z.s., 
a Agri-Nostra z.s., vysazovat v Darkovič-
kách na ulici Kozmická celkem 58 kusů 
třešní. Vzhledem k aktuálním opatřením 
vlády město Hlučín odkládá plánova-
nou výsadbu, která měla být výsadbou 
komunitní, na jaro 2021. Bude se jednat 
o původní místní odrůdy třešní. Stromy 
se budou vysazovat po obou stranách 
ulice Kozmická na katastru Darkoviček. 
Výsadba však bude probíhat pouze tam, 
kde s výsadbou stromů souhlasili vlastní-
ci sousedních pozemků. Město zajišťuje 
dodávku dřevin, úvazků, kůlů i ochrany 
proti okusu. Odborným garantem vý-
sadby bude zahradnice města Hlučína,  
která je zaměstnankyní TS Hlučín s.r.o. 
Spolky přislíbily zajistit při výsadbě účast 
svých členů a výsadby se rovněž zúčastní 
i někteří členové Komise pro městskou 
zeleň.

VÝSADBA TŘEŠNÍ 
ODLOŽENA  
NA JARO 2021

Můžeme se těšit z pozorování života jejich 
obyvatel, jejich zpěvem, ale taky z jejich 
pomoci v péči o naše zahrady a pole. Ptáci 
snižují přítomnost hmyzích parazitů v ovo-
ci, loví škodlivý hmyz či hraboše. Prostě 
neváhejte a udělejte radost sobě i svému 
okolí.

Foto: Kristina Skulinová

Jana Kameníčková
radní

Dvouletá činnost a spolupráce s příspěv-
kovými a obchodními společnostmi města 
pomalu přináší výsledky našich cílů. Po-
dařilo se nám změnit klasický pohled na 
úpravu a údržbu zeleně ve městě. Vzniklo 
několik květnatých luk, ke stromům byly 
umístěny vaky na vodu pro průběžnou 
závlahu a mnohé další. V příštím roce 
máme v plánu realizovat městský sad, 
jehož projekt je již připraven. Jeho zpra-
covateli jsou Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. 
a Mgr. Adrián Czernik. Projekt zahrnuje 
realizace terénních úprav, zatravnění a vý-
sadba stromů a keřů. Záměrem projektu 
je vytvoření extenzivního vysokokmenné-
ho sadu starých a krajových odrůd ovoc-
ných dřevin, v němž bude vyseta května-
tá louka s druhovou skladbou, která byla  

UTVÁŘÍME KULTURU A BUDUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
typická pro dnes již neexistující historic-
ké louky a pastviny  na území Hlučínska. 
Cílem záměru je navrácení tradičních 
krajinných prvků do zemědělské krajiny, 
uchování starých a krajových odrůd ovoc-
ných dřevin, podpora biologické rozma-
nitosti území, fragmentace velkých bloků 
orné půdy, vytvoření koridoru pro rostli-
ny a zvířata, zvýšení ochrany zemědělské 
půdy proti vodní a větrné erozi a zvýšení 
estetické a ekologické hodnoty zeměděl-
ské krajiny. Osobně se na výsledek toho-
to projektu moc těším. V oblasti kultury 
jsme se v uplynulém čase snažili zaměřit 
na rozvoj a dodržování hlučínských tra-
dic v rámci divadel, hudebních i kultur-
ních představení, krmášů či křesťanských 
oslav. Intenzivně podporujeme jak místní 
uměleckou tvorbu, tak se snažíme na-
bídnout našim spoluobčanům a milovní-
kům umění celonárodní uznávané mistry  

z jednotlivých uměleckých oborů. Aktuál-
ně pracujeme na obnově varhan v Evan-
gelickém (Červeném) kostele, včetně re-
konstrukce osvětlení a výstavních prvků, 
pro zkvalitnění pořádání kulturních akcí 
(výstav, koncertů). Věřím, že se nám spo-
lečnými silami podaří vytvořit v Hlučí-
ně excelentní kulturní zázemí a kvalitní  
životní prostředí.

Masopust 2019. Foto: Daniel Drobík
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ÚSPĚCH ZŠ HORNICKÉ V MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Ve středu 16. září 2020 se v rámci Dne uči-
telů uskutečnilo ocenění pedagogů z Hlu-
čínska. Je nám ctí, že mezi oceněnými 

Jana Losíková
pedagog, ZŠ Hornická 

Národní podpůrné středisko pro eTwi-
nning v České republice udělilo v září 
eTwinningovému projektu Let´s get on 
board!, který byl realizován na ZŠ Hor-
nická v loňském školním roce, ocenění 
certifikát Quality Label 2020. Tento pro-
jekt byl realizován i přes distanční výuku 
žáky 6. ročníku v rámci výuky anglické-
ho jazyka. Spolupracovali na něm s týmy 
z Řecka, Itálie a Turecka. Hlavním cí-
lem projektu bylo seznámit se s kulturou 
vybraných zemí v mnoha různorodých 

ŠKOLSTVÍ
PEDAGOGOVÉ Z HLUČÍNSKA OCENĚNI

aspektech a hlavním výstupem bylo vy-
tvoření deskové hry, která je dostupná 
i v digitální podobě. Hodnocení pro-
bíhalo na základě kritérií stanovených 
Centrálním podpůrným střediskem pro 
eTwinning pro všechny zúčastněné země.  
Každá přihláška byla hodnocena třemi 
nezávislými hodnotiteli. Odborná poro-
ta uděluje certifikáty pouze inovativním 
projektům, které splňují zmíněná kritéria 
a mohou ve svých zemích sloužit jako 
příklad dobré praxe. Žáci za svou snahu 
obdrželi diplomy a již se těší na ceny, 
které obdrží od Národního podpůrného  
střediska. 

ZE ŠKOLY DO TĚLOCVIČNY BEZPEČNĚJI
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

V září 2020 byla dokončena nová lávka 
přes Jasénku, která je součástí nového 
chodníku, který spojuje tělocvičnu a Zá-
kladní školu Darkovičky. V roce 2018 
byla pro žáky ZŠ Darkovičky postavena 
tělocvična. Jediný a velmi složitý a časo-
vě náročný přístup byl z ulice Jandové, 
kolem prodejny smíšeného zboží a přes  

ulici Nový svět. S ohledem na zefektiv-
nění přechodu žáků na výuku z budovy 
školy do tělocvičny byla navržena lávka 
přes Jasénku, aby se významně zkrátila 
docházková vzdálenost a zvýšila bezpeč-
nost chodců. Samotná lávka je tvořena 
třemi nosníky, doplněna pochozí plochou 
z dřevěných prken a kovovým zábradlím.  
Tato investice byla financována z roz-
počtu města Hlučína v částce 1 252 344  
korun. 

byli Mgr. Hana Venglářová ze ZŠ a MŠ 
Hlučín Darkovičky, Mgr. Petr Hanzlík ze 
ZŠ Hlučín, Hornická a Mgr. Monika To-
misová ze ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín. 
Vážíme si Vaší práce i práce Vašich kolegů  
a gratulujeme!

Zleva Hana Venglářová, Petr Hanzlík, Monika Tomisová. Foto: archiv Sdružení obcí Hlučínska

Foto: žáci s Certifikáty kvality, archiv ZŠ Hornická  

Foto: archiv ZŠ Hornická

Foto: Kamil Vitásek



ZIMNÍ LIGA JÍZDY ZRUČNOSTI    
Pavel Zbytovský
člen ÚAMK-AMK Hlučín

Dne 28. listopadu 2020 se uskuteční prv-
ní ze čtyř kol druhého ročníku seriálu 
O putovní pohár starosty města Hlučí-
na - 2. ročník zimní ligy jízdy zručnosti 
(ZLJZ) pod názvem Mikulášská. Další 
kola proběhnou dne 9. ledna (Novoroč-
ní), 6. února (Únorová) a poslední dne  
6. března (Závěrečná), kde bude pro-
vedeno celkové vyhodnocení. Starosta 
města předá absolutnímu vítězi putovní 
pohár a zástupce automotoklubu hlavní 
cenu - uzenou kýtu na chlebové placce  
(cca 7 kg). Účastníci každého kola bu-
dou odměněni za snahu o dosažení co 
nejlepších výsledků skromnými cenami, 
věnovanými automotoklubem, městským 
úřadem a našimi sponzory. Stalo se již 
samozřejmostí (tradicí), že pro všechny 

účastníky a rozhodčí, připraví náš ko-
lektiv amatérských kuchtíků vždy něco, 
co se dá pohodlně strávit. Jednotlivá 
kola seriálu ZLJZ jsou určena zvlášť pro 
muže a ženy, o vítězi absolutního pořadí 
rozhodne nejvyšší dosažený součet bodů 
ze tří odjetých kol, pokud komise roz-
hodčích nerozhodne jinak. Vzhledem ke 
stavební činnosti v prostoru sportovního 
areálu, jsme byli nuceni přesunout koná-
ní prvého kola na plochu u nádraží ČD 
Hlučín. O místu konání ostatních tří kol 
rozhodne organizační výbor 28. listopa-
du, po vyhlášení výsledků prvého kola. 
Upřesňující údaje, propozice, způsob 
hodnocení, místa a nákres jednotlivých 
jízd zručnosti a on-line přihlášení najde-
te nejpozději dne 18. listopadu 2020 na 
webových stránkách AOS -  www.aoscz.
info. Pravidelní i noví účastníci, stejně 
jako nadšení a zvědaví diváci jsou vítáni!

Klára Krejčířová
učitelka tanečního oboru, 
ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín

Klasický balet, jehož premiéra měla být 
původně v březnu a následně v říjnu, je pře-
sunut na třetí adventní neděli 13. prosince 
2020 v 17 hodin v Kulturním domě v Hlu-
číně. Známý romantický příběh o Šípkové 
Růžence ztvární naši tanečníci za historii 
souboru úplně poprvé, a to v choreografii 
Kláry Krejčířové. Pro vystoupení budou 
připraveny nové kostýmy a k vidění bude  
nádherná divadelní výprava. Jde o jeden 
z nejvelkolepějších a nejkrásnějších bale-
tů, který nastudovali žáci tanečního oboru 
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Městská knihovna Hlučín vás srdečně zve 
na přednášku s degustací nazvanou Život 
s vášní a čokoládou. Čeká vás povídání 
o historii čokolády, její výrobě i blahodár-
ných účincích na náš organismus. V prů-
běhu večera ochutnáte kakaové boby 
a deset druhů čokolád Jordi‘s, které jsou 
vyráběny s láskou a péčí už více než deset 
let. V závěru večera budete mít možnost 
si tyto čokolády zakoupit. Akce se bude 
konat 18. listopadu 2020 od 17 hodin 
v Zámeckém klubu hlučínského zámku. 
Vstupné je 30 Kč. Počet míst je omezen, 
proto doporučujeme rezervaci míst buď 
přímo v knihovně, e-mailem na adrese 
dospele@knihovnahlucin.cz nebo telefo-
nicky na čísle 558 270 107. Setkáním vás 
provede Ing. Marcela Krčálová. 

ŽIVOT S VÁŠNÍ  
A ČOKOLÁDOU

Kateřina Klímková
vedoucí KD Hlučín

I pro letošní rok bude adventní čas zpří-
jemněný programem na Mírovém náměs-
tí. Po delší době připadá první adventní 
neděle už na listopadové datum. A jelikož 
se celý adventní čas a Vánoce samotné ne-
sou v duchu tradic, ani v Hlučíně od tradic 
neupustíme. První adventní neděli pro-
běhne v 16:30 hod. rozsvícení první sví-
ce na obřím adventním věnci a následně 

ADVENTNÍ ČAS NA HLUČÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

Kateřina Klímková
vedoucí KD Hlučín

Hvězdné manýry je povedená, rychlá 
a bláznivá fraška. Odehrává se ve velice 
elegantním hotelu v Palm Beach v roce 
1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí 
na podporu amerických válečných výda-
jů a organizátoři se neobejdou bez dvou 
hvězd, které spolehlivě plní sály a poklad-
ny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné 
umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na 
jevišti, neváhají zajít až k fyzickému na-
padení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? 
Ředitel hotelu připraví přesný plán, který 
ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho 
nervy až do konce? Bude to těžké, proto-
že obě hvězdy mají své manýry a nekom-
promisně vyžadují to nejlepší apartmá. 
Nešťastnou náhodou tedy skončí každá 
v jedné z jeho ložnic a strašlivý výbuch je 
jen otázkou času. V představení, které je 
naplánováno na 26. listopadu v 19:00 hod. 
v Kulturním domě v Hlučíně, se předsta-
ví hvězdy jako Lukáš Vaculík, Mahulena 
Bočanová v alternaci s Adélou Gondíko-
vou, Olga Želenská/Vlasta Žehrová, Ivana 
Andrlová/Pavla Vojáčková nebo Roman 
Štolpa v alternaci se Zbyškem Pantůčkem. 
Vstupenky jsou v předprodeji v síti Tic-
ketstream, v pokladně KD Hlučín a v IC 
Hlučín. 

HVĚZDNÉ MANÝRY 
V HLUČÍNĚ

HLUČÍNSKÝ BALET PROBUDÍ RŮŽENKU

v 17:00 hodin rozsvícení vánočního stro-
mu. Příjemný podvečer vykouzlí také dět-
ský pěvecký sbor Sluníčko pod taktovkou 
paní učitelky Veroniky Kadlecové nebo 
šikovné baletky a baleťáci pod vedením 
paní Kláry Krejčířové. Sváteční atmo-
sféru doplní také představení Trampoty 
s Ježíškem, kdy nebesky ozáření andělé 
vezou v obrovském kočárku nezbedného 
a rozverného Ježíška. Chybět nebudou ani 
kreativní dílničky pro děti, které budou 
v režii DDM.

Ivan Kula
Miniscéna Bez Pódia z.s.

Pokud to epidemiologické podmínky 
dovolí, připravuje divadelní spolek Mi-
niscéna Bez pódia z.s. na listopad tři ak-
tivity. Nejdříve se 4. listopadu představí 
na divadelním podzimu v KD Hlučín hru  
Navštěvy u pana Greena. Od pátku 5. do 
neděle 7. listopadu proběhne v malém 
sále KD cestovatelský festival OZVĚNY. 
V listopadu  se uskuteční sázení stromů na 
náměstí a spolek připravuje malý happe-
ning pro návštěvníky této bohulibé akce. 

SPOLEK MINISCÉNA  
BEZ PÓDIA

Jarmila Harazinová
Krizové řízení a požární ochrana, BOZP 
MěÚ

S ohledem na epidemiologickou situaci 
a stanovená mimořádná opatření nebude 
letos Město Hlučín pořádat vzpomínkový 
akt ke Dni veteránů 11. 11. 2020 v obvyk-
lé podobě. Veterány a padlé uctí vedení 
města položením kytic na hřbitově Bře-
ziny, hřbitově Rudé armády i na měst-
ském hřbitově. Ostatní věnují veteránům 
a padlým osobní vzpomínku individuálně.  
Děkujeme za pochopení.

AKCE KE DNI  
VETERÁNŮ OMEZENA

SPORT
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Foto: ilusturační obrázek Tvorba adventního věnce v roce 2019. Foto: Kateřina Konečná

Fota: Kamila Mihálová

S ohledem na vývoj Covid 19 sledujte aktuální  
informace o plánovaných akcích na www.hlucin.cz 

nebo facebookových stránkách města Hlučína.
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pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Hlučín 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA humoriada.cz

Humoriáda – zasmějte se s námi
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AKCE TRVÁ od 1. 11. do 31. 12. 2020

ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1

Ostrava - Petřkovice

www.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 
STROMKY

A KEŘE

VŠECHNY 4 knihy v ceně 600 korun vč. DPH s podpisem autorky, 
záložkami do knih, v dárkové tašce a malým dárkem.

Jednotlivé knihy 200,00 Kč vč. DPH s podpisem autorky, 
záložkou do knihy, v dárkové tašce a malým dárkem. 

Možno také objednat na: 
monika.vitaskova@gazoprojektcz.eu, nebo tel.: 721 585 141. 

Knihy vám rádi zašleme na dobírku, nebo po úhradě  
budou k osobnímu vyzvednutí v Hlučíně,  

Gazoprojekt Czech, s.r.o., U Vodárny 1855/9. 

INZERCE

NABÍDKA KNIH - DÁREK K VÁNOCŮM

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? 
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PROJEKT JEDU S DOBOU LÁKÁ ŘIDIČE - SENIORY NA POLYGON. A NAVÍC ZDARMA! 

Renata Faltejsková
tým Jedu s dobou 

Víte, jak správně provést vyhýbací ma-
névr nebo jak se vypořádat s přetáčivým 
a nedotáčivým smykem? Pokud patříte 
mezi aktivní řidiče nad 65 let, můžete si to 
vyzkoušet na nejbližším polygonu v rám-
ci projektu Jedu s dobou. Ten díky svým 
organizátorům, jimiž jsou Autoklub ČR 
a Česká kancelář pojistitelů, přináší zdo-
konalovací kurzy řízení pro řidiče - se-
niory zcela zdarma. Jak takový řidičský 
trénink probíhá? Šestihodinový program 
zahrnuje teoretickou část, ve které se ři-
diči seznamují s novinkami v legislativě 
a zásadami bezpečné jízdy. Navazující 
praktická část na polygonu umožňuje řidi-
čům vyzkoušet si zvládnutí krizových mo-
mentů a poznat chování vozidla v mezní 
situaci. Senioři tak vypilují správnou tech-
niku zvládnutí smyku, vyhýbacího mané-
vru či krizového brzdění - navíc v různých 
rychlostech a na různých površích. Sou-
částí kurzu je také nácvik první pomoci 
pod vedením zdravotníků. O užitečnosti 
projektu svědčí ohlasy samotných řidičů. 
Jak vyplývá z dotazníků vyplňovaných na 
konci kurzu, takové školení by dalšímu 
řidiči doporučili absolutně všichni zúčast-
nění. „Spokojenost a přibývající pozitivní 
ohlasy účastníků svědčí o tom, že projekt 
je užitečný a trefili jsme se jím přesně do 
poptávky řidičů - seniorů. Byl o něj velký 
zájem. Všem, na které se loni nedostalo, 

mohu s radostí oznámit, že letos bude 
ještě o 16 kurzů více než v předchozím 
ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident 
Autoklubu ČR a předseda Asociace cen-
ter pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. 
V průběhu roku 2020 se tak v osmi cent-
rech bezpečné jízdy, která jsou rozmístě-
na po celé České republice, uskuteční cel-
kem 144 kurzů. Z projektu Jedu s dobou 
jsou nadšeni i jeho patroni. „Je to opravdu 
skvělé. Můžete si otestovat, jak váš vůz 
zvládat v krizových situacích. Pak člověk 
není překvapený na silnici,“ konstatoval 
po vlastní zkušenosti na polygonu u Pří-
brami herec Pavel Nový. „Za svoji závod-
ní kariéru jsem za volantem prožil spous-
tu horkých momentů, ze kterých jsem si 
vždycky snažil vzít ponaučení,“ doplnil 
druhý patron, legendární dakarský závod-
ník Karel Loprais. „Vyzkoušet si reakce 
vozidla na polygonu je jeden z nejlepších 
tréninků pro bezpečnou jízdu v silničním 
provozu. Neznám lepší recept!“ Bezplat-
né zdokonalovací kurzy řízení pro řidiče 
- seniory Jedu s dobou jsou nejen skvě-
lým způsobem, jak zlepšit své řidičské 
schopnosti, ale navíc jsou zcela bez rizika 
- nikomu z účastníků nehrozí, že by byl 
kritizován nebo snad „přišel o papíry“. 
„To skutečně ne. Naší zásadou je indi-
viduální lidský přístup. Na věk se prostě 
nehledí! Naopak, ceníme si zkušeností,“ 
uzavírá Libor Budina, koordinátor pro-
jektu. Bezplatný vzdělávací program Jedu 
s dobou realizuje Asociace center pro  

zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu  
ČR. Finanční podporu projekt získal 
z Fondu zábrany škod. Termíny a přihláš-
ky na kurzy najdete na http://www.jedu-
sdobou.cz/terminy-a-rezervace/.

• Zdarma pro řidiče nad 65 let
• Dostupný na osmi polygonech v ČR   
  (Ostrava, Třinec, Vysoké Mýto, Jihlava, 
  Hradec Králové, Sosnová u České Lípy,  
  Příbram, Most)
• Absolventi mohou kurzem projít  
  následující rok znovu
• Poznání chování a limitů svého  
  automobilu v praxi
• Získání větší jistoty při řízení
• Odhalení svých slabých a silných  
  stránek
• Doplnění znalostí z novinek  
  v dopravních předpisech

Teoretická část (doba trvání 2 hodiny)
• Novinky v dopravních předpisech a jiné 
   zajímavosti
• Předcházení a řešení krizových situací
• Fyzikální zákonitosti pohybu automobilu
• Technický stav vozidla, pneumatiky
• Činnost a význam elektronických  
   systémů automobilu
• Nové trendy v oblasti výbavy vozů
• Řešení modelových situací formou 
  diskuze
Praktická část (doba trvání 3 hodiny)
• Správná technika zvládnutí nedotáčivého 
   nebo přetáčivého smyku
• Správná technika vyhýbacího manévru
• Krizové brzdění v různých rychlostech 
  a na rozdílných površích (mokro, kluzko, 
  sucho)
• Jízda zatáčkou
• Zdravověda s praktickou ukázkou

Adam Kratochvíl
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 
svou podporu a pomoc uskutečňuje pro-
střednictvím Střediska VÝZVA a Stře-
diska RODINA prostřednictvím čtyř 
sociálních služeb. Pro občany Hlučí-
na nabízí tyto služby: Osobní asistence 
OASA poskytuje osobní asistenci dětem 
a mladým lidem do 30 let se zdravot-
ním postižením, jejichž situace vyžadu-
je pomoc jiné fyzické osoby. Sociálně 
aktivizační služba BRÁNA má za cíl 
skrze individuální a skupinová setkání 
doprovázet dospívající děti a mladé lidi 
se zdravotním postižením na jejich cestě 
k osamostatnění. Poradenství RODINNÝ  
PRŮVODCE poskytuje podporu lidem 
při řešení nepříznivé sociální situace 
vzniklé důsledkem zdravotního posti-
žení. Odlehčovací služba RESPIT po-
skytuje terénní a ambulantní službu dě-
tem nebo mladým lidem od 1 roku do 
35 let se zdravotním postižením a tím 
podporuje odpočinek a seberealizaci  
pečujících osob. Dále Středisko VÝ-
ZVA pro občany Hlučína nabízí půjčov-
nu pomůcek (sportovních, didaktických,  

JSME TU PRO VÁS
rehabilitačních a kompenzačních) pro děti 
a osoby se zdravotním postižením. V ne-
poslední řadě nabízí terénní i ambulantní 
rehabilitační asistenci dětem a mladým 
lidem se závažným tělesným postižením 
nebo závažným tělesným postižením 
v kombinaci s jiným postižením od 7 do 
30 let. Středisko RODINA pak pro ob-
čany Hlučína nabízí programy a aktivity 
na podporu fungování rodiny, manželství 
a mezilidských vztahů. S Programem pří-
pravy na manželství skrze školu osobního 
života, školu partnerství a bezprostřední 
přípravy na manželství (formou diskuzí 
a přednášek) připravuje na vstup do man-
želství. Podporuje fungování rodiny pro-
střednictvím Školy rodičovských kom-
petencí, Kurzu efektivního rodičovství, 
Cesty efektivní komunikace, Manžel-
ských večerů aj. Nabízí poradenství za-
měřené na vztahy a rodinu pro jednotliv-
ce, páry i celé rodiny. Dále nabízí možnost 
mediací a konzultací. Doprovází pěstoun-
ské rodiny - pomáha pěstounům a dětem 
jejich náročnou situaci zvládnout. Neza-
nedbatelná je přednášková a vzdělávací 
činnost, dále také nabídka fotografických 
a interaktivních VÝSTAV, kladoucí důraz  
na posílení rodinných hodnot. 

Jiří Sonnek

Starší obyvatelé Hlučína to vědí. Říkalo 
se tak té krásné, nově vyasfaltované uli-
ci mezi Dlouhoveskou a parkem. „Proč?“ 
Ptají se kamarádi, prý bych to jako pamět-
ník mohl vědět. Jistě, a rád to vysvětlím. 
V padesátých letech minulého století, 
před pouhými 65 lety se žilo jinak. Ži-
vobytí nebylo snadné, otcové chodili do 
ostravských dolů a hutí, matky se staraly 
o děti a domácnost. Pokud byla příleži-
tost, přivydělávaly si ještě šitím, pečením, 
nebo tím co kdo uměl, každá koruna byla 
pro přežití dobrá. Rodiny sedláků a drob-
ných kovozemědělců, tak se říkalo těm, 
co po pracovní době hospodařili na ma-
lých políčkách, pěstovali brambory, obilí, 
řepu a zeleninu pro vlastní potřebu. Jejich 
ženy a děti po příchodu ze školy společně 
pracovaly nejen na polích, ale musely se 
postarat o dobytek, krávu, kozy, nakrmit 
drůbež, prase a králíky. Byla to taková 
jistota přežití, kdyby hlava rodiny přišla 
o práci. Některé rodiny měly krávy dvě, 
sedláci více, a ti nejbohatší měli krav pět 
i více. Byla to doba, kdy krávy ještě ne-
musely „dobrovolně“ do JZD. A dostává-
me se k jádru pudla. Především na pod-
zim, po sklizni otavy se krávy vyháněly 
na pastvu. Nejlepší pastviny byly v mís-
tech dnešního jezera a krávy tam prová-
zeli odrostlí hoši, když se po příchodu ze 
školy najedli a splnili povinnosti, které 
byly pro chod domácnosti nezbytné. Krá-
vy z ulice Vinohradské a částečně i Dlou-
hoveské se hnaly na pastvu ulicí Růžo-
vou, přes park na louku Tlumočku, nebo 
po ulici „Na Krásné vyhlídce“, do míst 
dnešního jezera. Ta pastvina měla velkou 
výhodu pro pasáky. Z jihozápadu ji ohra-
ničovaly meandry Opavice a tři Kozmická 

jezírka. Krávy se proto nemusely pozor-
ně hlídat a zbyl prostor na hry a zábavu 
bez dozoru rodičů. Také jsem se spolu se 
starším kamarádem Slávkem Ungrem do-
stal k pasení krav od pana Hlubka a byl 
to pro mne velký zážitek. Vzpomínám, 
že nás hospodář, předtím než nám svěřil 
dvě krávy, poslal do kurníku pro pět va-
jec, z kterých jsme si měli udělat smaže-
nici v malém kastrolku na ohni. Drobné 
věci k přípravě jsme si vzali z domu, ale to 
hlavní, na co nejvíce vzpomínám, byly na 
pastvině nasbírané žampiony, které jsme 
osmažili spolu s vajíčky. Větší pochutnání 
než v chladném podzimním větru usma-
ženou, a ještě horkou pochoutku jsem již 
nikdy nepoznal. Musím ještě vzpomenout 
na moc užitečnou věc, říkali jsme jí ka-
didlo, a byla to konzerva probitá dokola 
hřebíkem v několika řadách, zavěšená na 
drátěném uchu. Rozdělal se v ní oheň, kte-
rý se podporoval otáčením toho skvělého 
vynálezu. Teplo, sálající z konzervy na 
tvář a ruce, bylo božské. Před odchodem 
z pastvy domů se kadidlo roztočilo a vy-
hodilo co nejvýše do vzduchu. Byl to ta-
kový beznákladový ohňostroj. Není divu, 
že jsme při takové činnosti zapomněli na 
krávy, které se občas přidaly k cizímu 
stádu a odešly do Kozmic. Když je pak 
majitel musel jít potmě hledat, byl z toho 
doma velký výprask. A proč se užíval pro 
ulici Růžovou ten nelibý výraz? Musíte si 
představit, že po ní dvakrát za den přešlo 
nejméně 30 krav. Zelenou fašírku rozmat-
lanou kopyty a další podrobnosti si čtenář 
jistě vybaví sám. Vzpomínám, jak jsme 
naboso hledali neznečištěná místa při 
okraji uličky abychom prošli a také na to, 
že po vysušení byly doteky bosých nohou 
se zeleným pásem příjemné, jako chůze 
po plyšovém koberci.

ULICE RŮŽOVÁ ZVANÁ POSRANÁ

Fota: archiv Centrum pro rodinu a sociální 
péči z.s. 

Foto: archiv týmu Jedu s dobou 
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ZAHRÁDKÁŘI SE NEVZDÁVAJÍ
Jana Sabolová
předseda ZO ČZS Hlučín

Výbor ZO ČZS Hlučín-město jako jiná 
léta naplánoval zájezd do Olomouce na 
podzimní FLORU. Krásné ovoce a zele-
nina všech druhů se tu vždy prezentuje 
nádherně naaranžovaná, takže je co obdi-
vovat! Bohužel epidemie coronaviru mno-
hým zchladila chuť cestovat a předpověď 
počasí udělala také své. Ve čtvrtek 1. 10. 
2020 tedy vyrazilo na výlet jen 25 nejvěr-
nějších spolu s drobným mrholením. Ale 
v Olomouci nás žádný déšť nečekal! Jen 
výstaviště bylo nezvykle prázdné. Sem 
tam nějaká dvojice či malá skupinka. 
Ani v pavilonu A nebyla žádná tlačenice 
jako v minulých letech... Uprostřed se ty-
čil model stromu s desítkami nafouklých 
balónků, které postupně měnily barvy. 

Pěkné, ale shodli jsme se, že celková vý-
zdoba byla slabší než jindy. Jen jiřinky 
to jistily - těch tu bylo všude plno! Ve 13 
hod. jsme se vydali do Čech pod Kosířem. 
Před pěti lety jsme tu navštívili Muzeum 
kočárů, tentokrát jsme si naplánovali pro-
hlídku zámku. Byli jsme zvědavi, neboť 
jsme se dozvěděli, že zámek byl v celo-
státním hlasování zvolen „Památkou roku 
2019“. Tato anketa představila 14 objektů, 
které se za minulých 30 let od Sametové 
revoluce podařilo zrenovovat do původní 
krásy. Zdejší zámek získal v této anketě 
28 026 hlasů. Pro zajímavost - druhým 
v pořadí byl zámek Kunín s 26 037 hla-
sy. A zámek nás opravdu nezklamal! Od 
průvodce jsme se dozvěděli, že interiéry 
byly obnoveny a doplněny inventářem 
podle dobových fotografií. Obdivovali 
jsme nezvykle mnoho různých osobních  

drobností a památek na jednotlivé členy 
rodu Silva-Tarouca i mnoho jejich portrétů 
a velkých reprezentativních obrazů v sále 
předků. Oni to byli, kteří podporovali ma-
líře Josefa Mánesa (1820 - 1871), který 
tu na pozvání rodiny často pobýval a tvo-
řil. Byla tu dokonce i jeho „Švadlenka“, 
malý obrázek, který na zámek zapůjčila  

Národní galerie Praha u příležitosti 200 
let od jeho narození. Jeho hodnota byla 
vyčíslena na 10 milionů korun! Někte-
ří neodolali procházce po krásně upra-
veném anglickém parku obklopujícím 
zámek. Krásný a po všech stránkách vy-
dařený výlet jsme korunovali v zámecké  
kavárně.  

Rostislav Vitásek
syn

Naše rodina patří mezi starousedlíky, 
chcete-li rodáky Hlučína. Babička Lucie 
Vitásková (rozená Kočí) a dědeček Vilém 
Vitásek se zde narodili, stejně jako můj 
otec Vilém Vitásek. Já zde žiji celý svůj 
život, nyní i se svoji manželkou a syny 
(dvojčaty). Moje matka Alena Vitásková 
se přistěhovala z nedalekých Petřkovic 
v sedmdesátých létech. Hlučín se stal ne-
jen jejím domovem, ale i místem, které 
je nejhezčí na světě, jak sama hodnotí. 
Ing. Alena Vitásková žije trvale více než 
čtyřicet let v Hlučíně. Pracovala v oboru 
plynárenství a energetiky, za svoji práci 
v byznyse obdržela řadu vyznamenání 
a ocenění (např.: „manažerka roku“). Od 
roku 2011 byla předsedkyní Energetické-
ho regulačního úřadu. Hájila zájmy spo-
třebitelů v oblasti cen energií, nepřipus-
tila jejich bezdůvodné zvyšování, čímž 
uspořila každá rodina tisíce korun ročně 
za energie. Za jejího vedení vytvářel úřad 
rovné podmínky pro všechny účastníky 
energetického trhu. Stala se „nepohodl-
nou“ některým mocenským strukturám, 
jelikož mimo jiné poukazovala na „tu-
nelování“ veřejných financí, především 
v oblasti špatně nastavených podpor pro 
obnovitelné zdroje – FVE, dále na zásad-
ní nedostatky v legislativě s negativním 
dopadem na veřejný zájem. Byla justicí 
pronásledována ve vykonstruovaných 
kauzách, kdy po 8 létech byla pravomoc-
ně zproštěna: „skutek nebyl trestným 
činem“. Byla ohrožena její bezpečnost 
a jako vysoký státní úředník měla rok po-
licejní ochranu. Za svoji práci obdržela  

dne 28. října 2018 státní vyznamenání 
prezidenta republiky za zásluhy o stát  
(za boj proti ekonomickému zločinu). 
V roce 2016 převzala v Parlamentu České 
republiky „Řád královny Elišky Přemys-
lovny“. Napsala knihy -  trilogii Solární 
baroni (I. Organizovaný zločin, II. Přípra-
va mé vraždy a III. – Vrazi v taláru), která 
vyšla i jako audio kniha – namluvila Vale-
rie Zawadská. Její poslední kniha „Krvavé 
slunce pod gilotinou“ popisuje prorůstání 
nevolených struktur a zájmových skupin 
do politiky, státní správy, policie a justice. 
Založila Institut Aleny Vitáskové z.s. – 
Ochrana lidských práv a svobod (www.
institut-av.eu), dále Manifest IAV – ob-
čanů poškozených státem (www.manifes-
tiav.cz) a její poslední aktivita je založení 
„Studentského justičního dvora“. 

HLUČÍN SE STAL JEJÍM DOMOVEM  
NEJHEZČÍM MÍSTEM NA SVĚTĚ…

ZASTUPITELÉ

Martin Obdržálek
zastupitel

Vážení občané města, v prvním říjnovém 
víkendu jsme splnili občanskou povinnost 
a ti z vás, kteří navštívili volební míst-
nosti, vybrali podle svého uvážení a pře-
svědčení politický směr. Nabídka stran 
ve volebním boji byla široká a v MSK se 
do vedení dostalo hnutí ANO 2011, jehož 
barvy zastupovala i kandidátka a členka 
tohoto politického subjektu paní Mgr. Pe-
tra Tesková. Díky vaší volbě a množství 
preferenčních hlasů ZÍSKALA mandát 
krajské zastupitelky a tím zastupuje naše 
město v koaličním seskupení krajských 
zastupitelů. Získat mandát krajského za-
stupitele vyžaduje již jistou zkušenost 
na politickém poli a rád bych zdůraznil, 
že spojení komunální politiky s krajskou 
politickou úrovní může být nemalá pří-
ležitost pro rozvoj našeho malebného 
města. I když na domácí půdě bojuje ze 
strany opoziční, věřím, že se mohou dobré  

HLUČÍN MÁ KRAJSKOU ZASTUPITELKU

Fota: Jana Sabolová

Foto: archiv Aleny Vitáskové 

Foto: archiv Petry Teskové

záměry města proměnit ve skutečnost. 
Proto bych rád naší nové krajské zastu-
pitelce popřál svým jménem mnoho dob-
rých rozhodnutí, což může být skvělý způ-
sob motivace pro její práci v týmu o jeden 
stupínek vyšší, než-li doposud pracovala.

Přijměte pozvání na 16. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína, které 
se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 
2020 od 15 hodin v Kulturním domě 
v Hlučíně. Jednání je veřejné, pro-
jednávání se mohou zúčastnit všichni  
občané.

S ohledem na vývoj Covid 19 sleduj-
te aktuální informace o plánovaných 
akcích na www.hlucin.cz nebo face-
bookových stránkách města Hlučína.

ZASTUPITELSTVO

Foto: Kateřina Konečná
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CESTOVATELSKÝ FESTIVAL 

KULTURNÍ DŮM HLUČÍN    www.ozvenyostrava.cz 

6. - 8. 11. 2020 

6.11. PÁTEK 
17 – 21 h 

7.11. SOBOTA 
15 – 21 h 

8.11. NEDĚLE 
15 – 20 h 

17:30   VIKTORINY VODOPÁDY, NÁRODNÍ PARK CHOBE, KAPSKÉ MĚSTO,  
MYS DOBRÉ NADĚJE – Pavel Paschek 

18:00   KYRGYSTÁN -  Pavel Stanke 
19:00   PUTOVÁNÍ JORDÁNSKEM OD MRTVÉHO MOŘE K RUDÉMU MOŘI 

  Lenka Klementová 
20:00   NA KOLE Z LURD DO SANTIAGO DE COMPOSTELA,  

  ANEB 1 100 KM NAPŘÍČ ŠPANĚLSKEM – Jan Larisch 
 

15:00   JIHOVÝCHODNÍ ASIE – Daniel Hrabovský a Lukáš Adámek 
16:00   ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NA MALLORCE – Michal Fichna 
17:00   VIETNAM A KAMBODŽA  - Lucie Mlčáková   
18:00   SLOVINSKO PRO OBYČEJNÉ LIDI – Lenka Bosáková 
19:00   (HUMANITÁRNÍ) MISE V KENI – Bára Zapletalová a Jiří Bukovský   
20:00   DESET TÝDNŮ NA BALKÁNĚ – 1. ČÁST – Ivan Kula 
 
15:00   MEXIKO - YUCATAN – Šárka Kryglová 
16:00   AMERIKA ZAŽIVA – ANEB PUTOVÁNÍ NÁRODNÍMI PARKY     

ZÁPADU USA – 1. DÍL - Petr a Káča Macháčkovi 
17:00   INDONÉZIE – MALÉ SUNDY – Hanka a Honza Trtílkovi 
18:00   AMERIKA ZAŽIVA – ANEB PUTOVÁNÍ NÁRODNÍMI PARKY    

ZÁPADU USA – 2. DÍL - Petr a Káča Macháčkovi 
19:00   DESET TÝDNŮ NA BALKÁNĚ – 2. ČÁST – Ivan Kula 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

S OHLEDEM NA VÝVOJ COVID 19 SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH  
NA WWW.HLUCIN.CZ NEBO FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA HLUČÍNA.

Navštivte výstavu  

a shlédnětě repliky  

Oděvů 
první republiky  

na webu muzea

www.muzeum-hlucinska.cz



HLUČÍNSKÉ NOVINYSTR. 14 / LISTOPAD 2020 POZVÁNKY

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063, v měsíční periodicitě, 
11 krát do roka. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města, 
městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místostarost-
ka), Jana Kameníčková (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise), Mgr. 
Kristina Skulinová (tisková mluvčí), Kateřina Korchanová (Informační centrum), Mgr. Martin Nováček, DiS. (ředitel Sak Hlučín), Ing. Kateřina 
Konečná (grafik). Tisk novin: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178. Distribuce: Česká pošta a.s. Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk zdarma do 
schránek domácností v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není povinna všech-
ny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) posílejte na email redakce@
hlucin.cz. Bez písemného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření. Za informace 
v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu inzerce@hlucin.cz,  
nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně na Czech POINT v bu-
dově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. listopadu 2020.

PŘIVÍTALI JSME
Amálie Škvainová *2020
Tereza Sonnková *2020
Jan Tiahan *2020
Samuel Puchký *2020
Beáta Hrušková *2020

Pondělí 2. listopadu až do středy 6. ledna
 Oděvy první republiky - výstava     
 (Muzeum Hlučínska) 

Středa 4. listopadu
17:00 Na slovíčko...
          (Zámecký klub Hlučín) 

Čtvrtek 5. listopadu      
19:00 Divadelní podzim:  
 Návštěvy u pana Greena 
 (Kulturní dům)

Pátek 6. až neděle 8. listopadu      
 Cestovatelský festival: Ozvěny  
 (Kulturní dům)

Úterý 10. listopadu      
16:00 Kulatý stůl 
 (Kulturní dům)

Koupím Váš dům, byt nebo menší 
pozemek. Sháním pro rodinu ne-
movitost či parcelu v mém rodném 
bydlišti. Odměna i za doporučení.  
Děkuji. Tel.: 773 608 457

KOUPĚ

Čtvrtek 12. listopadu 
15:00 Zastupitelstvo
 (Kulturní dům)

Neděle 15. listopadu
17:00 Čaj o páté 
 (Kulturní dům)

Středa 18. listopadu
17:00 Život s vášní a čokoládou
 (Zámecký klub Hlučín) 

Čtvrtek 19. listopadu
19:00 Divadelní podzim:  
 Vražda sexem
 (Kulturní dům)

Neděle 22. listopadu
17:00 Zpívejte lidičky, ty naše písničky   
 (Zámecký klub Hlučín)

JUBILANTI

ROZLOUČILI JSME SE

Gertrud Fojtíková *1931

Theodor Gattnar 

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář, 
výtvarník

Boží oko na mě kouká
jak na nějakého brouka
maličký jsem proti němu
a proto mám trochu trému

HLUČÍNSKÁ FABULE

Úterý 24. listopadu      
16:30 Gruzie - cestopisná přednáška 
 (Zámecký klub Hlučín)

Čtvrtek 26. listopadu
19:00 Divadelní představení  
 Hvězdné manýry   
 (Kulturní dům)
 
Neděle 29. listopadu
17:00 I. Adventní neděle a rozsvícení  
 vánočního stromu   
 (Mírové náměstí)

Co takhle kalendář s kolorovanými pero-
kresbami hlučínských památek. K dostání 
v Informačním centru Hlučín.

TIP NA (NEJEN) VÁNOČNÍ DÁREK

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
celému vedení a všem zaměstnancům, 
domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 
za mnohaletou profesionální vstříc-
nou a obětavou péči, kterou věnovali 
paní Anně Jaškové z Dolního Bene-
šova. Děkujeme za účast na pohřbu  
a květinové dary.                                                                                                
           Dcery s rodinami

PODĚKOVÁNÍ

HLUČÍN 2021

S ohledem na vývoj Covid 19  
sledujte aktuální informace  

o plánovaných akcích  
na www.hlucin.cz nebo  

facebookových stránkách 
města Hlučína.

Pavel Paschek
starosta

Děkujeme Skupině ČEZ za podporu 
při rozsvícení našeho krásného vánoč-
ního stromečku, které se uskuteční 29. 
listopadu 2020 na Mírovém náměstí.

PODĚKOVÁNÍ


