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Milí farníci, bratři a sestry, vážení obča-
né, některé události v našem životě spo-
jujeme se slovem „rození“. Říkáme, že se 
rodí nový člověk. Rodí se nový den. Rodí 
se umělecké dílo. Rodí se velký sportov-
ní úspěch. Rodí se svoboda. Rodí se lás-
ka. Velmi brzy spojí všechny křesťany 
na světě Velikonoce a slavnost Vzkříšení 
Krista. Také k těmto dnům můžeme při-
dat slovo „zrození”. Vždyť oslavujeme 
narození naší křesťanské víry. Víry, která 
má hluboké kořeny v minulosti českého 
národa. Současná situace, kdy jsme ohro-
žování nemocí, smrtí, kdy jsme pohlcení 

obavami a strachem, kdy je omezována 
naše svoboda, nás vybízí k tomu, aby-
chom tuto ztracenou víru znovu hledali, 
abychom se k ní vrátili, abychom se ob-
rátili. Kristus po svém zmrtvýchvstání 
řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  
Tato slova potřebujeme dnes možná více, 
než kdy jindy. Kristova slova „Nebojte 
se!“ jsou výzvou pro každého z nás. Ne-
bojte se nemocí, smutku, utrpení, zavrže-
ní, ba dokonce smrti! Neexistuje žádná 
bolestná situace, kterou bychom s Boží 
pomocí nemohli zvládnout! Současný 
svět, který zápasí s epidemií, potřebuje 
tuto radostnou novinu slyšet. Potřebuje 
svědky zmrtvýchvstání. Potřebuje tebe 
i mne. Hlásejme tedy, že Kristus vstal 

z mrtvých! Hlásejme, že láska je silnější 
než nenávist. Život je silnější, než smrt. 
Hlásejme, že tak, jak Kristus vstal z mrt-
vých, i my vstaneme z mrtvých. Radujme 
se z celého srdce a všem hlásejme tuto ra-
dostnou novinu jako naši předkové ve sta-
roslověnském jazyce: Christos Voskrese! 
Kristus opravdu vstal z mrtvých! Vzpo-
mínám si na jeden příběh, který jsem ne-
dávno četl. V belgickém městě na nádraží 
se ztratila holčička, ve velké odjezdové 
hale. Velmi plakala. Všichni ti, kteří byli 
kolem, se ji snažili utišit a nějakým způ-
sobem poradit, ale holčička plakala čím 
dál tím víc, až přišel policista, vzal hol-
čičku do náruče, otřel jí slzy a říká: „Tak 
co, maličká, ty ses ztratila mamince?“  

VELIKONOČNÍ PROMLUVA
Holčička se zarazila a říká, skoro to za-
křičela: „Kdepak, maminka se ztratila 
mně!“ Drazí přátelé, i my si často říkáme, 
že jsme ztraceni, že jsme se ztratili Bohu. 
Ne, Bůh nás neztratil, to my jsme se ztra-
tili jemu. Ale Bůh si dává tu práci, aby nás 
našel, a neustane, dokud nás nenajde. Bůh 
za nás, za tebe, za mne bojuje do posled-
ní chvíle. Drazí bratři a sestry, přijměme 
Zmrtvýchvstalého Ježíše, aby vstoupil do 
našeho života, přijměme Jej jako přítele, 
s důvěrou a novou nadějí. On je život! Po-
kud jsi byl až doposud daleko od Něho, 
učiň malý krok: přijme Tě s otevřenou 
náručí. Jsi-li nejistý, odhodlej se riskovat 
a nebudeš zklamán. 

Pokračování na str. 2

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 i když i měsíc březen byl hlavně ve 
znamení mimořádných a nás všechny 
velmi omezujících opatření, přesto se 
toho ve městě dělo hodně. Začaly hlavně 
realizace dvou největších investičních 

akcí v tomto roce. V Darkovičkách jsou již 
v plném proudu stavební práce, které sou-
visí s odkanalizováním této městské části 
v celkové hodnotě 112 mil. korun, kdy 71 
mil. přispěl stát. Ještě dnes vzpomínám na 
situaci z před pár let zpátky, kdy jsme se 
tehdy společně s ředitelem Vak Hlučín Pe-
trem Schimánkem rozhodli odmítnout stát-
ní dotaci, převyšující 40 mil. korun. Bylo 
to velmi těžké rozhodování, ale argumenty 
pana ředitele, který prosazoval rozšíření 
projektu na celé Darkovičky a ne jen na 
jejich třetinu, jak bylo v původním pro-
jektu, byly velmi přesvědčivé. Jsem velmi 
rád, že ve vedoucích funkcích našich ob-
chodních i příspěvkových organizací měs-
ta máme chytré a hlavně přemýšlivé lidi, 
kteří se “nekoukají“ jen na konec ulice, 
ale vidí i o pár bloků dál. I když staveb-
ní práce přinesou lidem v Darkovičkách  

určitě mnoho starostí a omezení, věřím, že 
si všichni uvědomují nutnost a potřebnost 
této investice. Jedná se o hospodaření 
s vodou (i když odpadní) a zde se opravdu 
myslí na budoucnost.
 Na budoucnost Dětské rehabilitace 
myslí i její ředitelka Radmila Lőwová, 
která je iniciátorkou rekonstrukce budo-
vy v hodnotě téměř 17 mil. korun ( i zde 
za podpory státní dotace přes 11 milionů 
korun). Paní ředitelka si již před několi-
ka lety uvědomovala fakt, že dětí s různý-
mi zdravotními hendikepy bude přibývat 
a připravila projekt, kdy se rekonstrukcí 
zejména prostor v horním patře rehabi-
litace společně s vybudováním bezbarié-
rového výtahu rozšíří a zkvalitní poskyto-
vané služby. Rodiče dětí, které do Dětské  
rehabilitace docházejí, tak budou mít jis-
totu stálé a kvalitní péče o své děti v tomto 

jedinečném zařízení v rámci celé re-
publiky. Zřídit z bývalých jeslí Dětskou 
rehabilitaci představovalo ve své době 
také velkou dávku odvahy i vize pro teh-
dejší vedení města. Které město se může 
pyšnit tím, že zde působí jedno speciální 
zařízení pro předškolní děti, dvě spe-
ciální základní školy a od září tohoto 
roku nově zřízená základní škola Via 
Montessori pro alternativní školství?!!! 
O kvalitě ředitelů a ředitelek ostatních 
obchodních či příspěvkových organiza-
cí města netřeba hovořit. Díky kvalitní 
a zodpovědné práci všech zmiňovaných 
se nám na radě města o jejich investič-
ních záměrech rozhoduje velmi snadno.
 Závěrem mi dovolte popřát nám všem 
krásné Velikonoce!

Foto: Kamil Vitásek
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Fotovoltaické pa-
nely pro objekt Domova pod Vinnou
Horou“. Jedná se o dodávku a mon-
táž 60 kusů fotovoltaických panelů 
na střechu uvedeného objektu o cel-
kovém výkonu 24,6 kWp pro výrobu 
elektrické energie.

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Solární panely 
na objekt ZŠ Hornická“. Jedná se 
o ohřev vody pro kuchyň pomocí 
10 kusů solárních panelů a osazení 
4 kusů solárních panelů pro ohřev 
vody pro tělocvičnu ZŠ Hornická.

Rada města Hlučína rozhodla o pro-
vedení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce objektu vodárny  
II. etapa“. Stavební práce tvoří re-
konstrukce fasády, obnova výpl-
ní otvorů, zakonzervování bývalé 
technologie (filtrační nádrž, litinové 
potrubí, vodní rezervoár), úpravu 
okolního pozemku a zeleně a dále 
opravou přípojky dešťové kanaliza-
ce se vsakem a nasvětlení objektu  
s novou elektro přípojkou.

Rada města Hlučína projednala žá-
dost o udělení souhlasu s navrho-
vaným záměrem revitalizace areálu 
vodního lyžování v rekreačním are-
álu Hlučínského jezera a souhlasí 
s provedením úprav opevnění břehů 
jezera dle předloženého záměru 
včetně umístění kotvení pro nástup-
ní a startovací mola, a to v souladu 
s realizací stavby „Sanace, rekulti-
vace a revitalizace území po těžbě 
štěrkopísku u Hlučína - I. etapa“. Zá-
roveň Rada města Hlučína souhlasí 
s rekonstrukcí nástupních a startova-
cích mol v rozsahu dle předloženého 
záměru.

Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
organizace: 
Základní škola Via Montessori, příspěv-
ková organizace, sídlem Tyršova 1062/2, 
Hlučín, 748 01, identifikační číslo 095 15 
453. 

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěv-
ková organizace, sídlem Tyršova 1062/2, 
Hlučín, 748 01, identifikační číslo 750 27 
127.  

Přihlášku lze podat v termínu do 16. 4. 
2021. Více informací na úřední desce 
a webových stránkách www.hlucin.cz.
 
Předpoklady:
● odborná kvalifikace pro přímou pedago-
gickou činnost a pedagogická praxe podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých záko-
nů, v platném znění
● plná způsobilost k právním úkonům
● bezúhonnost dle § 29a o pedagogických 
pracovnících
● zdravotní způsobilost
● znalost problematiky řízení a obecně 
závazných předpisů, zejména v oblasti 
školství
● praxe v oblasti školství výhodou
 
 

SČÍTÁNÍ JE V PLNÉM PROUDU

   Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistic-
ké službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území 
České republiky přistoupeno ke sčítá-
ní lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). 
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst 
se online prostřednictvím elektronického 
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v  
mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, 
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. 
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Fyzická osoba podléhající sčítání je po-
vinna poskytnout zákonem požadované 
údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dal-
šími osobami. Sčítání podléhá: a) každá 
fyzická osoba, která má v rozhodný oka-
mžik na území České republiky trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 
nebo které byl na území České republi-

Přijměte pozvání na veřejné 19. zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučína, které se 
uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 15 
hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jed-
nání je veřejné, projednávání se mohou 
zúčastnit všichni občané.

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA

ky udělen azyl, doplňková ochrana nebo 
dočasná ochrana, b) každá další fyzická 
osoba, která je na území České repub-
liky v rozhodný okamžik přítomna, c) 
každý dům (i neobydlený) a každý byt 
(i neobydlený). Povinnost sečíst se se 
nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou 
v  České republice na dobu kratší než 90  
dnů (například turisté), a  na cizince po-
žívající diplomatické výsady a imunity.  
Podrobnější informace naleznete na webu  
www.scitani.cz.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Pro děti, mládež i dospělé bude v letoš-
ním roce realizován vedle ZŠ Rovniny 
park volnočasových aktivit, jehož součás-
tí bude i parkourové hřiště. Můžete se těšit 
třeba na speciální zídku, balanční trubky, 
akátové kůly či sestavu různě vysokých 
hrazd. A mnoho dalšího.

VOLNOČASOVÝ PARK 
UŽ SE RÝSUJE

KONKURZY 
 

Svatava Baránková
odbor rozvoje a školství

Městu Hlučínu byla schválena dotace 
ve výši 85 % na zpracování plánu míst-
ního územního systému ekologické sta-
bility (ÚSES). Projekt s názvem „Plán 
ÚSES pro ORP Hlučín“, číslo projektu 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0013589 byl 
podpořen Evropskou unií, Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci  
Operačního programu Životní prostředí, 
výzvy č. 52. 

Předmětem projektu je zpracování plánu 
místního územního systému ekologické 
stability (dále jen plán ÚSES), který bude 
zahrnovat území celého správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Hlučín. 

Město Hlučín jakožto obec s rozšíře-
nou působností (ORP) a příslušný orgán 
ochrany přírody nemá v současné době 
zpracovaný ucelený plán ÚSES. Míst-
ní ÚSES je v současné době vymezen 
v územních plánech jednotlivých obcí 
ORP, schválených komplexních pozem-
kových úpravách a v Zásadách územ-
ního rozvoje Moravskoslezského kraje  
(dále jen ZÚR MSK). 

Jednotlivé územní plány byly pořizovány 
v odlišných časových obdobích, odlišný-
mi autorizovanými zpracovateli a úroveň 
zpracování ÚSES je proto různá. Míst-
ní ÚSES je vymezen především plošně 
se stanovením podmínek na jeho ochra-
nu odpovídající podrobnosti územního 
plánu. V rámci činnosti úřadu územního 
plánování a pořizování změn územních 
plánů jednotlivých obcí bylo zjištěno,  
že v některých územních plánech obcí 
nejsou prvky ÚSES vymezeny v soula-
du s platnou metodikou a především se 
současným stavem krajiny a není dodr-
žena návaznost prvků ÚSES na katastry  
okolních obcí.

SCHVÁLENÍ DOTACE VE VÝŠI 85%  
NA PROJEKT „PLÁN ÚSES PRO ORP HLUČÍN“

Cílem projektu je zpracovat jednotný Plán 
ÚSES pro ORP Hlučín, ve kterém bude 
upřesněno vymezení místního, regionální-
ho a nadregionálního ÚSES, a který bude 
obsahovat popis a odůvodnění koncepce 
řešení místního ÚSES, především v přípa-
dě odchylného vymezení oproti platnému 
vymezení v územních plánech. Nový plán 
sjednotí dosavadní roztříštěné koncepce 
a sjednotí v současné době často nenava-
zující opatření na hranicích katastrálních 
území. 

V současné době probíhá výběrové ří-
zení na výběr zpracovatele plánu ÚSES. 
Dle časového harmonogramu by samotné 
vytváření plánu, včetně připomínkování 
a projednání se všemi dotčenými obcemi 
a orgány státní správy, mělo trvat násle-
dující dva roky. Odevzdání finální verze 
očekáváme v první polovině roku 2023. 

Dle vyjádření vedoucího oddělení stra-
tegie a plánování MěÚ Hlučín Ing. arch. 
Jana Richtra jsou plány ÚSES základní 
nástroje orgánů ochrany přírody k tomu, 
aby v odpovídající míře naplnily svou 
působnost k vymezování a hodnocení 
místního ÚSES podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny a ve spolupráci s odbor-
ně způsobilými osobami a pořizovateli 
územních plánů uplatnily územní poža-
davky na zajištění nezbytných podmínek 
pro ochranu a posílení ekologické stability 
krajiny. Plán USES bude sloužit k postup-
né aktualizací systému ÚSES v územních 
plánech jednotlivých obcí ORP Hlučín. 
Původně vymezený systém ÚSES obsaže-
ný v současných územních plánech obcí 
byl vymezován v kontextu odlišné práv-
ní úpravy, navíc ve formě a podrobnosti 
nevyhovující dnešním potřebám územně 
plánovací a rozhodovací praxe. Uvedené 
nedostatky často brání následné realizaci 
funkčních částí ÚSES, značně komplikují 
rozhodování v území, zbytečně zatěžují 
vlastníky. 

Pokračování ze str. 1 
Zdá-li se ti obtížné Jej následovat, neměj 
strach, svěř se Mu, buď si jist, že On Ti je 
nablízku. Je s Tebou a daruje ti pokoj, kte-
rý hledáš, i sílu žít. Navrátí Ti ztracenou 
víru, přijme Tě jako ztracené dítě a napl-
ní Tvé srdce novou NADĚJÍ. Dovolte mi 
krátký citát z knihy proroka Jeremiáše: 
„Šťastný člověk, který doufá v Boha, je-
hož oporou je Bůh! Je jako strom, který je 
zasazen u vody, který své kořeny vyhání 
k potoku; když přijde vedro, nestrachu-
je se, jeho listí zůstává zelené, ani v su-
chém roce nemá starosti, nepřestává nést  
ovoce.” (Jer 17,5-8). 

Drazí přátelé, bratři a sestry, v době nad-
cházející velikonoční radosti vyprošuji 
každému z nás Boží požehnání, povzbu-
zení a skutečnou víru. Bohu záleží na kaž-
dém z nás. Bůh za nás bojuje do poslední 
chvíle…

VELIKONOČNÍ 
PROMLUVA

OPRAVA CHODNÍKU 
Jakub Múdrik
TS Hlučín s.r.o.

Technické služby dokončily opravu chod-
níku na ul. Písečná u kapličky. Stavební 
práce spočívaly ve výměně silničních 
obrubníků, osazení chodníkových obrub-
níků a položení nové betonové zámkové 
dlažby, namísto původního betonového 
povrchu. Zároveň byly provedeny finální 
terénní úpravy.

Foto: TS Hlučín s.r.o.

www.scitani.cz
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Petra Řezáčová
místostarostka

Na druhý dubnový den připadá Světo-
vý den porozumění autismu. Povědomí 
o tomto postižení není prozatím velké 
a tak i my se za hlučínskou radnici při-
dáváme k celosvětové akci, jež by měla 
nejen informovanost zlepšit. Osvětová 
kampaň „Light it up blue“, česky „Roz-
sviťme se modře“ připadá každoroč-
ně na 2. dubna. Důvodem volby mod-
ré barvy je totiž její symbolika, neboť 
modrá je barvou komunikace a sebevy-
jádření, což je jedna z oblastí, ve kte-
ré mají lidé s autismem největší potíže.  
Do osvěty se na den autismu může zapojit 

PODPOŘTE S NÁMI SVĚTOVÝ DEN AUTISMU

každý. Stačí, když doma či v kancelá-
ři rozsvítí modrou žárovku, do modré se 
oblékne nebo si na oblečení připne mod-
rou stužku. Pojďme si proto spolu v mod-
rém připomenout fakt, že se současně ve 
světě každé 80. dítě rodí s poruchou au-
tistického spektra, a že to, co lidé s auti-
smem a jejich rodiny potřebují nejvíce, 
je porozumění a podpora. Autismus je 
nemoc, která se projevuje hned v raném 
dětství a touto nemocí trpí v České re-
publice přes 100 tisíc lidí. Světový den 
autismu má nejen přiblížit svět očima 
autistických dětí, ale také pomoci s pre-
vencí a včasnou diagnostikou poruchy.  
Do osvěty se v tento den zapojují lidé po 
celém světě již od roku 2007.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Ekologicky nejšetrnější, rychlý a efektiv-
ní způsob dopravy napříč městem a pod-
pora zdravého životního stylu, to je bi-
kesharing. Rok 2020 byl prvním rokem,  
kdy ulicemi města Hlučína jezdila sdíle-
ná kola Nextbike. Dvacet pět modro stří-
brných kol bylo k dispozici v období od  
1. března do 31. prosince.  Jednalo se o pi-
lotní projekt, který město finančně podpo-
řilo. Prvních patnáct minut jízdy probí-
halo zdarma, od šestnácté minuty platil  
výpůjčku uživatel. 

Na území města bylo navrženo pět stano-
višť - Hlučínské jezero, Mírové náměstí, 
sídliště OKD, Rovniny a vlakové nádra-
ží, kde si je občané mohli sdílená kola  
půjčit a zase je na některé z těchto míst 
vrátit. Velkou výhodou bikesharingu je, 
že uživatel nemusí kolo vracet na mís-
to, odkud si je vypůjčil, naopak může 
podniknout pouze jednosměrnou ces-
tu a dál pokračovat jiným dopravním  
prostředkem.

Projekt Bikesharing, který byl v Hlučíně 
zahájen na jaře loňského roku, se podle 
statistických údajů osvědčil. Nová mož-
nost dopravy si ve městě našla své uživa-
tele. Z analýzy provozu kol za období od 
března do konce prosince loňského roku 

SDÍLENÁ KOLA SE PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE VRÁTILA VE VĚTŠÍM POČTU
vyplývá, že se na území města uskutečnilo 
7 591 výpůjček sdílených kol. 

Největší zájem o půjčování kol a nejob-
líbenější stanici pro půjčení kol se sta-
lo stanoviště v centru města - Mírové 
náměstí (2215 výpůjček), následovalo 
stanoviště Hlučínské jezero (1681 vý-
půjček), třetí využívanou stanicí byly 
Rovniny (1240 výpůjček), čtvrtou stanicí 
sídliště OKD (1235 výpůjček) a nejmen-
ší zájem byl u stanoviště vlakové nádraží  
(1220 výpůjček kol).

V loňském roce byl zájem o zapůjčení bi-
cyklů ze strany hlučínských občanů nebo 
návštěvníků města velký, proto je v le-
tošním roce připraveno rozšíření posky-
tované služby. Počet kol na území města 
se zvedne z dvaceti pěti na třicet pět. Na 
základě požadavků občanů města byly 
stanice sdílených kol umístěny také do 
městských částí Bobrovníky, Darkovičky 
a další stanice je vybudována na Rovni-
nách (U vodárny). Tak jako v loňském 
roce, bude prvních 15 minut jízdy zdar-
ma. Za další započatou půlhodinu pak 
uživatel uhradí prostřednictvím mobilní 
aplikace poplatek 24 korun nebo si může 
zakoupit zvýhodněný tarif. Pro vstup 
do systému sdílených kol je zapotřebí 
jen stáhnout aplikaci, v ní se zaregis-
trovat, vložit platební kartu, ze které 
chcete jízdy delší než 15 minut hradit.  

Kolo si poté půjčíte jednoduchým na-
skenováním QR kódu umístěném na 
bicyklu a zvolíte tlačítko „půjčit kolo“. 
Pokud uživatel nevlastní „chytrý“ te-
lefon, registraci je možné provést na 
webu projektu. Bicykl se „otevře“  
během pár vteřin a jízda může započít.

Společnost nextbike Czech Republic 
s.r.o. ve veřejné soutěži vyhrála pro-
voz sdílených kol pro letošní rok včet-
ně zajišťování oprav kol, redistribuci po 
městě a servis. Bude také provozovat 
jednoduchou mobilní aplikaci, jejímž  
prostřednictvím se kola půjčují. 

Foto: Darina Krejzlová

Svatava Baránková
odbor rozvoje a školství

Město Hlučín dokončilo instalaci free wifi 
sítí spolufinancovaných z grantu Evrop-
ské komise v rámci programu Wifi4EU. 
Občané i návštěvníci města mohou vy-
užít nové body pro připojení k bezplat-
nému internetu umístěné na veřejných  
prostranstvích. 

Seznam míst:
● prostranství před DDM Hlučín
● prostranství u KD Hlučín 
   (před kavárnou Hrášek)
● prostranství kolem ZŠ Rovniny 
● prostor venkovního hřiště 
   ZŠ Dr. M. Tyrše
● prostor před sportovní halou
● prostor venkovního hřiště ZŠ Hornická

SÍTĚ WIFI4EU V PROVOZU
Celkem bylo zřízeno 11 přístupových 
bodů (8 venkovních a 3 vnitřní v DDM). 
Všechny body jsou opatřeny cedulkou  
povinné publicity.

Podrobný seznam míst včetně mapky byl 
již zveřejněn v Hlučínských novinách  
07-08\2020. Soňa Prášková

vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Od prvního dubnového týdne (od 14. týd-
ne) začíná svoz biologicky rozložitelných 
odpadů. Od tohoto týdne budou u rodin-
ných domů sváženy hnědé nádoby na 
bioodpady, a to vždy 1x za dva týdny. Do 
těchto nádob lze ukládat pouze bioodpad 
rostlinného původu bez igelitových sáč-
ků, které odpad znehodnocují. Náhradní 
svoz za Velikonoční pondělí z 5. 4. bude 
realizován v sobotu 3. 4. 2021. Týká se to 
celých Bobrovníků, ulice Rovniny od Vo-
dárny směr Vrablovec, Boční, Na Závodí, 
Jasénky z ulice Písečná, Malánky. Ko-
nec pravidelného svozu bioodpadu bude  
realizován ve 46. týdnu (15. 11. 2021). 

SVOZ BIOODPADU 
ZAHÁJEN

Ilustrační foto. Kateřina Konečná

Foto: Svatava Baránková
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JE TO NA VÁS - TĚŠÍME SE NA VAŠE NÁVRHY

Petra Řezáčová
místostarostka

Máte-li nápad, je vám více než 15 let 
a chcete se podílet na budoucí podobě 
Hlučína, přihlaste svůj návrh a následně 
ve veřejném hlasování rozhodněte, na co 
budou peníze použity. Návrhy jsou roz-
děleny na “malé” ve finančním rozsahu  
od 1 do 100 000 korun a “velké” přesa-
hující 100 000 korun a dosahující maxi-
málně 400 000 korun. Celkem je v roce 
2021 vyčleněno z rozpočtu města 800 000 
korun. Návrhy určené k realizaci v rámci 
projektu musí mít lokální charakter, musí 
se týkat úprav veřejných prostranství,  
budov v majetku města a být veřejně  
prospěšné.

Etapy projektu jsou stanoveny takto:
I. Informování o zahájení projektu: únor – 
březen 2021
II. Podávání návrhů: 1. 3. - 31. 5. 2021.
III. Verifikace a zhodnocení návrhů odbor-
nými pracovníky Městského úřadu Hlučín
(dále jen úřad): 1. 6. - 31. 7. 2021.
IV. Veřejná prezentace a diskuze nad před-
loženými návrhy: září 2021
V. Veřejné hlasování o návrzích:  
září - říjen 2021.
VI. Vyhodnocení celého procesu:  
listopad 2021.
VII. Realizace vítězných návrhů:  
do 31. 12. 2022.

Kontaktní místo: 
Městský úřad Hlučín, odbor rozvoje 
a školství, Mírové náměstí 24/23, 748 01 
Hlučín
koordinátor projektu: Mgr. Sabina Loren-
cová, tel: 595 020 317
e-mail: jetonavas@hlucin.cz

Miroslav Mazal
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednic-
tvím Správy Ostrava připravuje nutnou 
opravu historicky významného mostu na 
silnici I/56 v Ostravě. Jedna z nejdůleži-
tějších dopravních spojnic směr Hlučín-
sko podstoupí nezbytnou rekonstrukci 
plánovanou přibližně od května do konce 
letošního roku. Kompletní oprava spočívá 
v obnově protikorozní ochrany ocelových 
konstrukcí, dále bude vyměněn mostní zá-
věr, který po letech služby netěsní a nebrá-
ní protékání vody. Na mostě byla zjištěna 
nefunkční hydroizolace, což je předpoklad 
pro nadstandardní četnost tvorby výtluků 
a podobných poruch vozovky. osluhující 

BLÍŽÍ SE OPRAVA MOSTU SILNICE I/56  
V OSTRAVĚ-PŘÍVOZE

izolační části budou obnoveny a nezbyt-
ná oprava nemine ani ochranné segmenty 
či vozovkové souvrství. Harmonogram 
prací rovněž počítá s provedením sanace 
spodní stavby. Most u Outlet Areny Mo-
ravia bude v době opravy úplně uzavřen 
pro individuální dopravu, průjezd budou 
mít zajištěny pouze vozidla Dopravního 
podniku Ostrava, příměstských autobuso-
vých linek a složek IZS. Značená objízdná 
trasa povede po dálnici D1 a přes silnici 
III/01135 (ulice Koblovská). Finanční ná-
vrh projektanta pro předmětnou opravu je 
cca 18 milionů korun bez DPH. Rekon-
strukce proběhne v koordinaci staveb Do-
pravního podniku Ostrava a Magistrátu 
města Ostravy, které budou prováděny na 
přilehlém úseku ulice Hlučínské.

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Měsíc únor nám přinesl nejdřív velmi 
mrazivé počasí, při kterém došlo k omeze-
ní realizačních prací na minimum a pokra-
čovaly pouze přípravné práce na dalších 
stavebních objektech a návoz materiálu.

Druhá polovina měsíce února přines-
la naopak velmi příjemné jarní poča-
sí, proto došlo k opětovnému zahájení 
všech stavebních prací. Zejména se jed-
nalo o práce na levobřežní hrázi kolem 
řeky Opavy, pokračovaly práce na opev-
nění břehů, včetně podkladních vrstev  
pod kamennou dlažbu a také byla zahá-
jena samotná realizace kamenné dlaž-
by do betonu na “černé pláži”. Také 
byly opětovně zahájeny zemní práce  
na bezpečnostním přelivu.

Na druhé straně jezera v „kozmické části“ 
pokračovaly zemní práce na „funkčním 

objektu“ a „čelní hrázi“. Dále se dokon-
čuje přeložka vodovodu a další část „na-
pouštěcího potrubí“. Velmi intenzivně 
se pokračuje na základových konstruk-
cích mostních objektů. Byla provedena  
betonáž opěr lávky přes Juliánku a láv-
ky přes Opavu, zároveň proběhla kon-
trola ocelové části lávky přes Juliánku,  
která je realizována ve výrobní hale 
v Třinci.

Současně je realizována rampa na pravo-
břežní hrázi k lávce přes řeku Opavu ze 
strany od Jilešovic.

Nakonec bych Vás chtěl, ostatně jako 
vždy požádat o dodržování zákazu vstu-
pu na staveniště a respektování doprav-
ního značení v okolí stavby. S ohledem 
na blížící se zahájení stavebních prací na 
zatrubněné Vařešince, na parkovišti před 
sportovním areálem, a na podzemní těs-
nící stěně, na pravobřežní hrázi, je moje 
žádost o to naléhavější. 

Návoz materiálu - betonové prefabrikáty pro zatrubněnou část Vařešinky

Černá pláž - kamenná dlažba

Lávka přes Juliánku - opěra 1 Lávka přes řeku Opavu - základové konstrukce. Fota: Gardenline s.r.o.

Foto: archiv Ředitelství silnic a dálnic



PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD - ZÁPAD

DOTAZNÍK K NAVRHOVANÉ ČÁSTI PROJEKTU REGENERACE  
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI OKD - ZÁPAD

Vážená paní, vážený pane,
ve Vašem sídlišti probíhá příprava projektu „Regenerace veřejného prostranství na 
sídlišti Hlučín OKD - západ“, který bude realizovat město Hlučín. Vyplněné údaje 
z dotazníků poslouží k zohlednění Vašich podnětů při přípravě regenerace sídliště.

URBANISMUS        
 1. Je pro vás vyhovující navržený účel (okružní trasa, klidové parky, soukromé 
předzahrádky, aj.) veřejných prostranství?  
    
  ANO    NE   

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
2. a) Považujete navrhovaný způsob parkování s navýšením o 56 míst za dostatečný? 

 ANO   NE 

2. b) Upřednostňujete omezení stávající zeleně a větší investice pro navýšení parko-
vací kapacity parkovacích míst?
      
 ANO   NE     

ZELEŇ      
 3. Považujete navrženou výsadbu v uvedeném za dostatečnou?
    
  ANO    NE 

REKREAČNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
 4. Jsou navržené aktivity pro děti, mládež i seniory vyhovující? 
     
  ANO    NE  
  návrh  
  

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ    
5. Je nově navržený mobiliář dostatečný? Doplňte, o co by bylo vhodné jej rozšířit.
  
 ANO   NE 
 návrh  

HLUČÍNSKÉ NOVINY - speciální příloha I. DUBEN 2021 / STR.5

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Veřejné projednávání Regenerace veřej-
ného prostranství na sídlišti OKD Hlu-
čín - západ bylo již několikrát plánová-
no, ale s ohledem na nařízení spojené 
s šířením koronaviru pokaždé zrušeno.  
Zájem vedení města je plánované in-
vestice realizovat i přes přetrvávající 
komplikace způsobené pandemií. OKD 
jako nejlidnatější hlučínská lokalita má 
velký potenciál být krásným, bezpeč-
ným a vyhledávaným místem pro život.  
V tuto chvíli není jisté, zda a kdy bude 
situace natolik příznivá, že bude možné 
tak strategické téma projednat osobně 
v rámci veřejného projednávání, jak tomu 
bylo vždy u předchozích témat. Veške-
ré podklady a materiály navrhovaného 
projektu regenerace jsou již od poloviny 
března dostupné na webových stránkách 
města v sekci Město Hlučín a DSO - Ve-
řejné projednávání - Regenerace veřejné-
ho prostranství na sídlišti OKD Hlučín 
- západ. S ohledem na aktuální vládní 
opatření vám tímto materiály předkládá-
me prostřednictvím Hlučínských novin.  

Pavel Klein
KT architekti

Cílem navrženého projektu je vytvořit 
kultivovaný prostor, který by zlepšil pod-
mínky pro bydlení a život obyvatel na síd-
lišti Hlučín OKD - západ. Důvodem je po-
třeba logického a koncepčního uspořádání 
daného prostoru, řešení dopravy, včetně 
řešení úprav veřejných ploch a souvisejí-
cího vybavení. Projekt slouží jako podklad 
pro další projektové stupně a následnou 
realizaci v této lokalitě. Významnou slož-
kou prostředí zůstává zeleň, která působí 
esteticky, ekologicky a celkově zlepšu-
je místní mikroklima. V neposlední řadě 
obyvatelé sídliště očekávají řešení parko-
vání, jehož nároky jsou výrazně vyšší než 

Zároveň jsou k dispozici na webových 
stránkách města a v omezené verzi v tiš-
těné podobě na informačních tabulích 
města. Součástí tištěného i elektronic-
kého materiálu je dotazník, který je ur-
čen ke zjištění Vašich názorů na navr-
hované řešení lokality. Jeho vyplněním 
a odevzdáním v případě tištěné verze, 
či odesláním v případě verze elektro-
nické se můžete podílet na konečné po-
době veřejného prostranství na sídlišti  
Hlučín - OKD západ. Tištěný dotazník 
je uveden na této straně a je možné jej 
odevzdat do 30. dubna 2021 v těchto 
lokalitách: poštovní schránka MŠ Se-
verní, sběrný box v obchodě Hruška na 
sídlišti OKD, sběrný box v “Malém ob-
chodě” na ulici Jana Nerudy, sběrný box 
v Informačním centru Hlučín v budově  
hlučínského zámku, ve vstupu budovy 
A MěÚ Hlučín. Zároveň je dostupný na 
webových stránkách města s možnos-
tí on-line vyplnění. Snahou je získat co 
nejvíce názorů Vás občanů, aby moh-
ly případně být zahrnuty do následné 
realizace projektu. Vaše připomínky 
a podněty lze do uvedeného data zasílat  
na email richter@hlucin.cz.

v době výstavby sídliště. V rámci kon-
cepce urbanistického a architektonického 
řešení návrhu jsou zahrnuty všechny sou-
visející tematické oblasti. Vedení města 
Hlučína, ve spolupráci s Osadním výbo-
rem OKD, připravilo a zadalo zpracování 
dokumentace začátkem roku 2020, se zá-
měr zahájit regeneraci veřejných prostor 
sídliště s použitím peněžních prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení. Cílem 
projednávaného projektu regenerace je 
všestranné zlepšení užitné, pobytové i re-
kreační hodnoty prostředí sídliště. Zhoto-
vitelem projektu je Ing. arch. Pavel Klein 
- KT architekti, přičemž řešené území má 
19,86 ha a zahrnuje 87 bytových domů, 
29 rodinných domů, 4 ostatní domy (MŠ, 
hospůdka, obchod, centrum).

zde odstřihnout

Foto: Kamil Vitásek

NÁVRH K PROJEDNÁNÍ
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TECHNIKA A VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA  
 6. Jste pro rozšíření prostor točny autobusů a změnu umístění autobusové zastávky?
     
  ANO   NE  

SOCIÁLNÍ PROBLÉMY A BEZPEČNOST
7. Souhlasíte s instalací kamerového systému a monitorování veřejných prostor?
  
 ANO   NE 

8. Naplnil představený návrh vaše očekávání na zlepšení života v lokalitě OKD - 
Západ?
   
 ANO   NE  

9. Jste obyvatel Hlučína OKD - Západ?
  
 ANO   NE 

10. Prostor pro Vaše nápady a připomínky:

Děkujeme za zodpovězení otázek.
Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím do 30. 4. 2021 na některém z těchto 
sběrných míst: poštovní schránka MŠ Severní, sběrný box v obchodě Hruška na 
sídlišti OKD, sběrný box v “Malém obchodě” na ulici Jana Nerudy, sběrný box  
v Informačním centru Hlučín v budově Muzea Hlučínska, ve vstupu budovy A  
Městského úřadu Hlučín.

zde odstřihnout

Návrh vizualizace KT architekti.

NÁVRH K PROJEDNÁNÍ



Sídliště má určité kvality, které návrh za-
chovává a rozvíjí absenci tranzitní dopra-
vy / pouze místní doprava (s výjimkou uli-
ce Čs. armády); velký podíl ploch zeleně; 
polohu na okraji města s potenciálem re-
kreačního propojení s krajinou; atd. Návr-
hem chceme vytvořit podmínky pro to, aby 
veřejná prostranství (na něž je tato studie 
zaměřená) umožňovala bezpečný pohyb 
za každodenními cíli, rekreační vycházky, 
pobývání venku v různých podobách od 
soukromých po společenské aktivity, přes 
dětské hřiště ve vnitrobloku, až po pose-
zení v centrálním parku nebo v místním 
centru u kašny či na zahrádce hospůdky.  
Významnou složkou prostředí zůstává 
zeleň, která působí esteticky, ekologic-
ky a celkově zlepšuje místní mikrokli-
ma. V neposlední řadě obyvatelé sídliště 
očekávají řešení parkování, jehož nároky 
jsou výrazně vyšší než v době výstavby  
sídliště.

ZÁKLADNÍ BODY ŘEŠENÍ - VOLNĚ 
PODLE TEMATICKÝCH OBLASTÍ 
1) Lepší nabídka pro venkovní aktivi-
ty: revitalizace stávajících parků; vy-
cházková okružní trasa s pobytovými 
místy; podmínky pro pobývání „na zá-
praží“ bytových domů; dostupná mís-
ta pro venčení psů; rekreační propojení  
do krajiny. 
2) Řešení dopravy: doplnění parkovacích 
stání; úpravy pro zvýšení bezpečnosti 
chodců a cyklistů; kultivace prostoru řa-
dových garáží - doplnit parkovací stání 
a zeleň. 
3) Místní centrum: vytvoření ucelené 
zóny s předností chodců; doplnění míst 
pro posezení; podpora obchodů a služeb 
v přízemí domů. 
4) Pestrá skladba zeleně: podpora a za-
chování zahrádek po obvodu sídliště; 
pobytové trávníky s intenzivní údržbou; 
květinové louky s méně častým sečením; 
trvalkové záhony; dosadba stromů pro 
lepší mikroklima

VYCHÁZKOVÝ OKRUH
Navržená vycházková trasa doplňuje re-
kreační plochy sídliště o souvislý lini-
ový park po obvodu sídliště. Tato trasa 
nabídne procházku v klidném prostředí 
okrajových zelených ploch sídliště s dal-
ším napojením do krajinného zázemí 
města. Jde o vybudování parkové cesty 
s přírodním povrchem o šířce cca 1,5 m, 
doplněné místy zastavení s jednoduchým 
vybavením pro posezení, hry dětí apod. 
Poloha cesty i jednotlivých zastavení je 
volena s respektem ke stávajícím (hod-
notným) vzrostlým stromům a tak, aby 
bylo zachováno soukromí bydlení v by-
tových domech přiléhajících k vycház-
kové trase. Trasa je vedena od nároží ulic  
Čs. armády a Boženy Němcové, podél 
zahrádek až na západní okraj sídliště, kde 
se cesta dostává mezi zahrádky a pole 
a tudy pokračuje až do prostoru v pro-
dloužení ulice Příční. Zde se vrací do 
sídliště a mezi zahrádkami a domy v uli-
ci Severní projde až k zahradě mateřské 
školy, kde pokračuje podél severní hra-
ny sídliště ke komunikaci Čs. armády 
a odbočce na Vařešinky. Okruh je možné 
uzavřít průchodem sídlištěm přes park 
SNP, centrum Jana Nerudy a sportovní 
areál při ulici 1. máje. Zřízení polních 
cest v prostoru západně od sídliště OKD  
by znamenalo podstatné zvýšení re-
kreačních možností obyvatel nejen  
ze sídliště. 

MÍSTNÍ CENTRUM  
„NERUDOVKA“ 
Na nároží ulic Jana Nerudy a 1. máje bylo 
už v době výstavby sídliště založeno míst-
ní centrum obchodu a služeb v podobě 
obchodních a restauračních prostor v pří-
zemí bytových domů. Je žádoucí zachovat 
a rozvíjet tuto vybavenost, které je v cen-
tru sídliště OKD pro místní obyvatele 
pohodlně pěšky dostupná. Návrh vytváří 
podmínky pro rozvoj centra, nicméně re-
spekt k nedávno provedeným úpravám 
veřejného prostranství je určitým ome-
zením. V návaznosti na nově vydlážděné 
chodníky a výsadbu stromů je navrženo 
celkové dopravní zklidnění prostoru. Vo-
zovka je v dané části zvýšena do úrovně 
chodníku a zařazena do režimu Obytné 
zóny - s předností chodců. Současně jsou 
dopravní plochy redukovány ve prospěch 
ploch pobytových. Dále je navržena vý-
sadba stromů na nároží ulic 1. máje, Pe-
kařské a Jana Nerudy. Stromy odcloní 
ústí ulice v ulici Pekařské, jejíž zástavba 
rodinnými domy má měřítko neodpoví-
dající požadovanému charakteru místního 
centra. Jako důležitý moment vnímáme 
propojení centra s parkem SNP, který pů-
sobí zapomenutým dojmem. Propojením 
obou částí sídliště by mohlo dojít k jejich 
oživení a vzájemné synergii. Je tedy navr-
ženo posílení pěší vazby a dosadba linie 
stromů. V této části je také navrženo kol-
mé parkování, které nahradí v současné 
době neorganizované a ne zcela žádoucí 
parkování přímo před obchodním a re-
stauračním zařízením. Je zřejmé, že ma-
loobchod je zde v těžké pozici s ohledem 
na nedaleké centrum Hornická a konku-
renci větších supermarketů. Je možné, 
že zobytnění veřejného prostranství cen-
tra pomůže rozvoji obchodu a služeb.  
Jako ideální doplňkové využití někte-
ré obchodní jednotky se jeví zřízení ko-
munitního centra využívaného mláde-
ží, seniory, rodiči s malými dětmi atp. 
Reálnost této ideje je však mimo rámec  
této studie.

SPORTOVNÍ AREÁL
V prostoru mezi ulicí B. Němcové a uli-
cí 1. máje je rozvíjen stávající sportovní 
areál. V nedávné době zde byly umístě-
ny fotbalové brány s oplocením a dětský 
herní prvek. Areál je dostupný pro pěší 
z celého sídliště a je určen pro obyvate-
le všech věkových kategorií se zacílením 
na teenagery. V návrhu zde umisťujeme 
oplocené víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem, bouldry pro lezení, workou-
tovou sestavu a upravený sečený plácek 
pro hry. Areál je doplněn městským mobi-
liářem (lavičky, odpadkové koše, stojany 
na kola a osvětlení) a navrženou dosad-
bou zeleně. Okrajem sportovního areálu 
je trasována nová pěší trasa probíhající 
z jihu na sever a napojující se na navrže-
ný vycházkový okruh po obvodu sídliště. 
V místě přecházení přes ulici B. Němcové 
je navržena zvýšená vozovka pro bezba-
riérové přecházení komunikace. Podél 
hrany oddělující zahrady rodinných domů 
od sportovního areálu byla navržena stro-
mová alej. U objektu apoštolské církve 
je navrženo parkoviště, které bylo oproti 
předloženému projektu upraveno. Cílem 
úpravy bylo odsunout parkoviště tak, aby 
mohl vzniknout předprostor pro setkávání 
a posezení před samotnou stavbou a sou-
časně, aby mohla být mezi parkovištěm 
a zahradou RD trasována navržená pěší  
stezka jih - sever.

PŘEDPROSTOR MŠ
Z průzkumů a rozborů, ale také z urba-
nistického generelu bylo před mateřskou 
školou identifikováno chybějící místo pro 
setkávání, kdy při nedávné úpravě byla 
preferována funkce dopravní (návrh ob-
ratiště). Návrhem vytváříme kultivovaný 
předprostor s lavičkami a herním prvkem 
před hlavním vstupem do MŠ, doplněný 
navrženou vzrostlou zelení. Prostor může 
být využíván i k řazení a organizování dětí 
před vycházkou. Pobytový předprostor 
bude od komunikace oddělen zahrazova-
cími sloupky. Obratiště bylo navrženo ve 
vzdálenější poloze od MŠ, zrušená parko-
vací místa byla nahrazena novými. Vzhle-
dem k nedávno provedeným úpravám 
byla tato část návrhu zahrnuta do jedné 
z posledních etap realizace (13. etapy).

PARK SENIORŮ
Park (J. Fučíka - neoficiální název) mezi 
ulicemi B. Němcová, Severní, 1. máje 
a Příční doplňujeme o aktivity pro se-
niory, kteří bydlí v blízkých bytových 
domech. Základní pravidelnou pěší síť 
v parku respektujeme a rozšiřujeme ji 
o nová místa k zastavení a aktivitám. Celý 
park včetně přístupů je navržen jako bez-
bariérový. Největší proměna je navržena 
ve střední části parku, kde novým středem 
je vzrostlý dominantní strom s kruhovou 
lavičkou a pochozí plochou kolem. Stá-
vající bludný kámen je posunut do blízké 
polohy. Kolem středového pozorovacího 
a pobytového místa je vytvořen prstenec 
s aktivitami pro seniory (cvičební stroje). 
Dále je prostor rozšířen o herní plochu 
např pro pétanque, místo pro posezení 
pod altánem - pergolou. V parku jsou do-
plněna místa pro sezení a je navržen zdra-
votní řez stávajících stromů a výsadba 
nové zeleně, včetně nových trvalkových 
a cibulových záhonů. Částečně byly také 
upraveny vstupy do parku, kde byly po-
sunuty sběrná místa pro tříděný odpad do 
krajních poloh tak, aby nebyly umístěny 
přímo u vstupů do parku. V severní části 
bylo v travnaté ploše navrženo 8 parkova-
cích míst, kdy návrhem reagujeme na po-
třebu parkování v místě, kde auta parkují 
přímo na této ploše.

KLIDOVÝ PARK
Park (SNP - doporučujeme přejmenovat) 
mezi ulicemi Jana Nerudy, Krátká a Jarní 
je hodnotný pro svou klidovou atmosfé-
ru danou vzrostlými významnými stromy 
- lípy. Park je poměrně tmavý a zahrad-
ní architektka doporučuje zdravotní řez 
a oživení parku kvetoucím živým plotem, 
trvalkovým patrem a cibulovými záhony. 
V návrhu klidovou funkci i nadále podpo-
rujeme a navrhuje doplnit vodními prvky 
- jezírko, pítko. V prostoru parku navrhu-
jeme drobné úpravy v rozmístění laviček. 
V současné době jsou lavičky umístěny 
naproti sobě, což při obsazení skupinkou 
lidí vytváří koridor, který není příjemný 
a přirozený pro procházející obyvatelé. 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti navrhuje 
u přiléhajících staveb BD zřídit předza-
hrádky, doporučujeme také zvážit instala-
ci kamerového systému. Jak již bylo po-
psáno výše, navrhujeme posílit propojení 
centra Jana Nerudy s tímto parkem.

GARÁŽE
Monofunkční prostor kolem garáží je 
upraven návrhem nové komunikační 
sítě, včetně vymezení nových parkova-
cích ploch. Zbývající plochy byly navr-
ženy v povrchu štěrkový trávník, který 
umožňuje pojezdovou funkci a současně 
umožňuje vsak dešťových vod. Podél uli-
ce Severní je navržena stromová alej ke 
změkčení přechodu mezi obytnými domy 
a garážemi. Doporučujeme sjednotit nebo 
předepsat barevnost fasády a vrat jednot-
livých garáží. Cílem je motivovat majitelé 
k sjednocení vzhledu garáží.

VNITROBLOK
Ve stávajícím vnitrobloku na ulici Květná 
a Krátká navrhujeme vytvořit poloveřejný 
prostor pro obyvatele navazujících objek-
tů. Dnes danému vnitrobloku dominu-
je travnatá plocha s opravenou dopravní 
infrastrukturou. Pro dům na ul. Severní 
z jihovýchodní strany navrhujeme vytvo-
řit předzahrádky a středem vnitrobloku 
trasujeme novou zvlněnou pěšinu napříč 
celým blokem. Místo stávajícího dětského 
hřiště navrhujeme rozšířit a doplnit o další 
herní prvky a mobiliář. Zbývající část vni-
trobloku navrhujeme osázet vysokou ze-
lení s cílem vytvořit malý park. Nedávno 
provedené úpravy komunikací a parkova-
cích míst v návrhu respektujeme.

TOČNA
V návrhu jsme prověřili v několika vari-
antách prostor stávající točny autobusů. 
Pomocí vlečných křivek bylo prověřeno 
možné umístění zastávky MHD. Jako nej-
lepší řešení byl vyhodnocen návrh se stá-
vající velikostí točny, kdy je nutno zrušit 
stávající chodník a navrhnout nový chod-
ník po obvodu točny, včetně nové zastáv-
ky autobusů. Další možností je rozšířit 
velikost točny. Navržené řešení je patrné 
z výkresové dokumentace.

PŘEDZAHRÁDKY
Pro zvýšení bezpečnosti přiléhajících ve-
řejných prostranství (kontrola obyvateli) 
a pro zvýšení komfortu bydlení v přízem-
ních bytech byly v řešeném území vyti-
povány domy pro možné umístění předza-
hrádek. Jsme si vědomi toho, že stávající 
byty jsou umístěny cca 1m nad stávajícím 
terénem, a že navržené řešení bude zna-
menat stavební úpravy bytů, domů. Ve 
dvou místech byly již předzahrádky oby-
vateli vytvořeny. Máme za to, že získaným 
pozitivem řešení je lepší kontrola navazu-
jících prostor, vytvoření poloveřejného 
kontrolovaného místa, rozšíření spodních 
bytů o terasu a „zelený“ obývací pokoj,  
zmenšení veřejné plochy a její údržby.

KONCEPCE URBANISTICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ NÁVRHU 
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Hugo Stanke (kol. 1910)  
(Muzeum Hlučínska)



HLUČÍNSKÉ OSOBNOSTI
HUGO STANKE

1. DUBNA 1861 - 18. DUBNA 1921

V dubnu tohoto roku si Hlučín připome-
ne dvojí kulaté jubileum kněze, zdejší-
ho faráře a víceděkana Huga Stankeho, 
rodáka z Šamařovic poblíž Sudic (dnes 
Samborowice v Polsku). Jeho otec byl 
učitel a vědom si významu vzdělání 
motivoval nadaného syna ke studiu na 
gymnáziu v Ratiboři a posléze teologie 
na univerzitě ve Vratislavi. Zde byl také 
roku 1888 vysvěcen na kněze. 

Jeho prvním působištěm byl Bavorov na 
Hlubčicku, kde nastoupil jako kaplan.  
Za zdejší okres byl v listopadu 1893 
zvolen jako poslanec strany Centrum 
do pruského Zemského sněmu a tento 
post (tehdy již ale jako zástupce okresu 
Ratiboř) se mu dařilo obhajovat až do 
převratu v roce 1918, kdy rezignoval.  
 
Jako poslanec vystupoval především 
k obraně práv katolíků ve Slezsku a prá-
va na mateřskou moravskou řeč ve ško-
lách proti sílící germanizaci. 

HLUČÍNSKÉ NOVINY DUBEN 2021 / STR. 15

Nemocnice děkana Richtera (Karl Killing, 1909-1910) Foto: Petr Gašpárek, 2015

Hlučínským farářem byl jmenován  
k 6. květnu 1896 a ihned se iniciativně 
pustil do řady náročných úkolů. V oblas-
ti farní správy se mu především podařilo 
prosadit osamostatnění farností Ludge-
řovice (1903), Hošťálkovice (1919, kte-
ré ale již od roku 1907 byly expoziturou 
a měly vlastního duchovního správce) 
a o totéž se snažil pro Vřesinu a Bobrov-
níky. V době pontifikátu Pia X., který za-
vedl tradici prvního svatého přijímání již 
v dětském věku, propagoval význam svá-
tosti oltářní a její kult. Ve farnosti pořádal 
svaté misie vedené pražskými redempto-
risty, a to jak v české, tak německé řeči.  
Založil několik charitativních spolků 
a snažil se pomáhat v sociální oblasti. 
Záhy byl jmenován víceděkanem a konzi-
storním radou.

Dodnes viditelným svědectvím jeho péče 
byla ohromná stavební činnost. Ještě 
před osamostatněním Ludgeřovic posta-
vil tamní faru (Josef Holuscha, 1902–
1903), přestavěl a rozšířil hošťálkovický 

kostel Všech svatých (Josef Holuscha,  
1904-1905), regotizoval kněžiště hlu-
čínského kostela sv. Jana Křtitele (Josef 
Seyfried, 1902) včetně jeho výmalby 
(Hans Martin, 1903), několikrát před vy-
puknutím války neúspěšně usiloval o roz-
šíření farního chrámu o boční lodě (1912, 
1914, 1916) a novou výzdobu kostela  
sv. Markéty (Hans Schlicht, 1917). Nechal 
významně rozšířit hřbitov, přestavěl farní 
budovu (Josef Holuscha, 1909) a u pro-
menádní ulice vybudoval nemocnici dě-
kana Richtera (Karl Killing, 1909-1910). 
Inicioval drenáže farních polí a staral se 
tak o prosperitu hospodářství.

Byť si byl vědom skutečnosti, že nábo-
ženská víra Hlučíňanů může být v nové 
Československé republice v ohrožení, sta-
věl se po podepsání Versailleské smlouvy 
v roce 1919 s ohledem na svou promo-
ravskou orientaci na stranu českého státu. 
Namísto oportunistického postoje hledal 
cesty, jak obyvatele Hlučínska s nevyhnu-
telným osudem smířit. V této otázce se ale 

v nelehkých časech setkával u většiny 
farníků s nepochopením a byl dlouho-
době vystaven četným útokům a štva-
vým provokacím ze strany německých 
agitátorů. 

Od jara 1921 býval Stanke nemocný  
a v předvečer svých 60. narozenin 
k sobě pozval několik svých nejbliž-
ších přátel. Zemřel pár týdnů na to po 
srdeční mrtvici 18. dubna 1921. Po-
hřební bohoslužbu 21. dubna celebroval 
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril 
Stojan a smutečního aktu se zúčastnilo 
dalších 60 kněží, řada významných zá-
stupců města, okresu, slezské zemské 
vlády a pochopitelně i nespočet farní-
ků, kteří si byli vědomi faktu, jak mi-
mořádnou osobnost farnost ztratila. Byl 
zbožným knězem a horlivým pastýřem 
svého stáda, zapsal do farní kroniky 
Rudolf Schikora. Jeho působení v čele 
hlučínské farnosti trvalo bez 17 dnů  
přesně 25 let.

Jiří Jung

Podoba kněžiště farního kostela  
po regotizaci (30. léta 20. stol.)   

(NPÚ UOP v Brně)

Hugo Stanke (kol. 1910)  
(Muzeum Hlučínska)

Návrh rozšíření kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně (Hans Schlicht, 1917)  
(ŘK farní úřad Hlučín)

Vzpomínka na zemřelého ve formě sváté-
ho obrázku (1921) (Muzeum Hlučínska)



Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Je smutným jevem posledních let, že 
pojem Slezsko mizí z českého (nejen) 
mediálního slovníku. Ačkoliv se nabízí 
kacířská otázka, bylo-li v něm vůbec ně-
kdy pevněji „zabydleno“. Důvodů, proč 
je tomu tak, se najde celá řada a spletitá 
historie zde bude zaujímat přední místo. 

Dějiny Slezska v kostce
Nemá smysl hledat počátky Slezska 
v prehistorii. Podstatné je, že dříve netvo-
řilo jednotnou zemi, ale skládalo se z řady 
knížectví, která ovládala odnože rodu 
Piastovců. V první polovině 14. století 
pak jednotliví vládcové postupně uznali 
svrchovanost českého krále a Slezsko se 
tak po Čechách stalo druhou největší zemí 
ve státě. Závažnější komplikace nastaly 
až v 18. století, když bylo Slezsko v dů-
sledku nástupnických válek rozděleno na 
pruskou a rakouskou část. V následujícím 
historickém období se tudíž oba díly vyví-
jely odlišně a nedošlo zde ke zformování 
samostatného slezského národa, který by 
se zasadil o vznik slezské samostatnosti. 
Větší část se po rozdělení země stala sou-
částí německého státu a po druhé světové 
válce připadla Polsku. Došlo zde k na-
prosto bezprecedentní výměně obyvatel 
a převrstvení historické paměti. Naproti 
tomu daleko menší část Slezska zůstala 
rakouské monarchii a dnes je až na drob-
né územní změny součástí České repub-
liky. Kromě silně zastoupeného němec-
kojazyčného obyvatelstva zde žila také 
početná menšina Poláků či národnostně 
nevyhraněných Šlonzáků. Němci však 
museli po druhé světové válce odejít a na 
zbývající byl vyvíjen systematický tlak, 
aby se identifikovali se státním národem. 
Nejpodstatnější však je, že Slezsko zmi-
zelo z českých dějin, i když výstižnější 
by bylo konstatování, že se do nich nikdy 
pořádně nedostalo. Stačí si položit otáz-
ku, co tvoří „český národní příběh“ a jaké 
zastoupení v něm zaujímá například Mo-
rava nebo příslušníci jiných jazykových 
skupin. Bez větší intelektuální námahy 
dojdeme k odpovědi, že oficiální dějiny 
jsou etnicky i teritoriálně redukovány na 
oblast Čech. Pro období 19. století lze 
takové pojetí vcelku i pochopit, nicméně 
v současné době je naprosto nepřijatelné. 
Přitom příběh Slezska není suchopárný. 
Je příběhem prosperity, odlišnosti, nábo-
ženské tolerance, ale i obrovských trans-
ferů obyvatel a statisíců lidských tragédií. 
Přesto se vnucuje otázka: Co ze Slezska 
v českém prostoru nakonec zbylo? Zem-
skou správní samostatnost ztratilo před 
více než devadesáti lety, polovinu obyva-
tel ztratilo před více jak sedmdesáti lety, 
během komunistického režimu rovněž ne-
bylo nikterak akcentováno, v předpovědi 
počasí a večerních zprávách na komerč-
ních kanálech je označováno stále jako 
severní Morava, a tak se zdá, že jedinou 
upomínkou na Slezsko je černá orlice ve 
státním znaku.

Hledání severní Moravy
Nezbývá tedy než si přiznat, že povědo-
mí o Slezsku, jeho historii, kultuře nebo 
hranicích, je v českém prostředí poměrně 
mizerné. Napomáhá tomu i rozmáhají-
cí se používání termínu severní Morava. 
Koneckonců se tomu ani nelze příliš divit. 
Stačí se zamyslet, jestli průměrný obyva-
tel České republiky někdy v životě viděl 

SEVERNÍ MORAVA NEBO SLEZSKO?

mapu, která by patřičně znázorňovala 
zemské hranice Čech, Moravy a Slezska. 
Naštěstí takové mapy existují a při jejich 
zběžnějším prostudování bude záhy více 
než zřejmé, že severní Moravou můžeme 
označovat oblasti Šumperska, Zábřežska 
či Novojičínska, klín moravské Ostravy 
vymezený řekami Ostravicí a Odrou, ale 
rozhodně ne Opavsko! Na druhou stra-
nu se neumím ubránit dojmu, že svůj díl 
zde sehrává i jakási „jazyková estetika“. 
On totiž rozvitý pojem severní Morava 
zní v novinářském textu zkrátka lépe než 
strohé a krátké Slezsko. Neustálým opa-
kováním se pak severní Morava tak silně 
zažila, že již málokoho napadne přemýšlet 
nad oprávněností užívání tohoto názvu.

Jak se stalo Opavsko součástí Slezska
Abychom však novinářům zcela nekřivdi-
li, pokud by zařadili Opavsko na severní 
Moravu před 800 lety, měli by pravdu. 
V té době totiž dotyčné území ještě ve 
Slezsku neleželo. Možná by se jeho sou-
částí ani nikdy nestalo, kdyby opavskou 
provincii nezískal Mikuláš, nemanželský 
syn českého krále Přemysla Otakara II. 
Oblast se totiž nacházela dostatečně da-
leko od Prahy a zároveň nabízela zdroj 
příjmů, který mohl královského levoboč-
ka zabezpečit. Roku 1318 se Opavsko 
dokonce stalo samostatným vévodstvím, 
které bylo nově podřízeno přímo českému 
králi. Dostalo se tak na roveň moravské-
mu markrabství, ale i sousedním slezským 
knížectvím. Na okraj je třeba ještě pozna-
menat, že rozloha středověkého Opavska 
byla minimálně dvojnásobná než dnes. Je 
třeba si odmyslet současnou státní hranici 
a připustit, že knížectví sahalo na severu 
až za Hlubčice, severozápadě ke Zlatým 
Horám, na západě za Bruntál, na jihu 
k Odrám a na východě po Landek. Od 14. 
století tedy tato nemalá oblast již nebyla 
součástí Moravy, ale nepřináležela ani ke 
Slezsku, ačkoliv se mu začala nenápad-
ně přibližovat. Opavská knížata přitaho-
valo slezské prostředí, zatímco politické 
události v Čechách zpřetrhaly intenzivní 
kontakt s pražským královským dvorem. 
Proces integrace Opavska do Slezska lze 
považovat za ukončený v 16. století a od 
té doby je celá tato oblast jeho neodmy-
slitelnou součástí. Po první světové vál-
ce však české Slezsko zaznamenalo dvě 
podstatné změny. Na jednu stranu bylo 
obohaceno o část sousedního Ratibořska 
ležícího v Pruském Slezsku, tedy o Hlu-
čínsko, na druhou stranu muselo ve pro-
spěch Polska odstoupit půlku historického 
Těšínska. Nová hranice zde vznikla na 
řece Olze, jejíž tok rozdělil starobylé kní-
žectví na přibližně stejně velké poloviny.

Má v dnešní době Slezanství smysl?
Nikdo by si určitě nepřál návrat do dob 
vypjatých a nenávistných nacionalismů. 
Zastávat postoje zdravého patriotismu ale 
nikomu neuškodí a z veřejného povědomí 
mizejícímu Slezsku naopak prospěje. De-
klarovat Slezanství má smysl právě proto, 
aby se ukázalo, že nejde jen o prázdný po-
jem, ale o hluboký vztah zdejších obyva-
tel a úctu k předkům. Pražské centrum tím 
navíc získá k dispozici reálná data o tom, 
že český stát je i nadále pluralitní a že 
Slezsko a jeho kultura nejsou odumřelou 
kapitolou vhodnou pro odborné knihy 
a muzejní expozice.

Moravectví nebo Slezanství?
Ačkoliv se na Hlučínsku nabízí přihlásit 
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se k moravské národnosti, jak to činili 
před sto lety naši předkové, není to v ko-
nečném důsledku rozumné řešení. Sta-
tistika nevnímá jemné nuance plynoucí 
z rozdílu mezi pojetím moravské národ-
nosti na Moravě a pruskými Moravci na 
Ratibořsku. Nedokáže rozlišit Moravectví 
od Moravanství. Každý hlas pro morav-
skou národnost tedy prospěje zemskému  

Moravanství, ale nikoli Hlučínsku jako 
takovému. Jediná možnost, jak se odlišit 
a jak se přihlásit k odkazu předků, je de-
klarace vlastního Slezanství, popřípadě 
němectví. Konec konců, sčítací operát 
umožňuje vyplnit dvě národnosti, což ze-
jména pro rozpolcenou identitu Hlučíňanů 
přichází vhod. Každý občan si bude moci 
vybrat podle své libovůle.

Rakouské Slezsko je na mapě vyznačeno oranžovou barvou. Jeho hranice s Moravou je 
poměrně komplikovaná, zejména moravský klín ústící v soutok Ostravice a Odry zemi 
dříve přetínal na západní opavskou a východní Těšínskou část. Po připojení Hlučínska 
se obě části českého Slezska propojily.

Také národnostní složení českého Slezska bylo velmi komplikované. Podstatnou část 
obyvatel tvořili lidé s německou a polskou mateřskou řečí.

Na co se ptá statistický úřad
Sčítací formulář obsahuje o polovinu 
méně údajů než při minulém sčítání 
v roce 2011. Zjišťujeme výhradně in-
formace, které nejsou dostupné z da-
tabází státu, a nejsou tedy zjistitelné 
jiným způsobem. Budete vyplňovat 
údaje o domě či bytě, kde bydlíte,  
a o všech osobách, jež tam společně  
žijí.

Ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlast-
ním nebo pronajatém, na plochu bytu 
v metrech čtverečních, počet místností, 
vybavenost plynem a vodou a způsob 

vytápění. Ve formuláři dále zjišťujeme 
i první bydliště po narození a místo ob-
vyklého pobytu rok před sčítáním, in-
formace o nejvyšším ukončeném vzdě-
lání, zaměstnání a místě pracoviště nebo 
školy.

Otázky týkající se národnosti a nábo-
ženské víry jsou dobrovolné. Je na va-
šem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro 
vyplnění údajů o všech osobách, které 
v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, 
rodná čísla nebo čísla osobních dokla-
dů vydaných Českou republikou a data 
narození. 

Foto: Kateřina Konečná

Foto: Kateřina Konečná
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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Termíny a místa zápisů k předškolní-
mu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 
v jednotlivých mateřských školách zřizo-
vaných městem Hlučínem se letos usku-
teční bez osobní přítomnosti dětí a zákon-
ných zástupců v mateřské škole. 

Povinné dokumenty k zápisu: žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělává-
ní, poučení účastníka řízení, seznámení 
s kritérií; potvrzení lékaře o řádném očko-
vání; kopie rodného listu (bude vrácena 
s Rozhodnutím o přijetí); dotazník - výběr 
MŠ a třídy. Podrobnosti k dokumentům 
a požadavkům jsou uvedeny na webových 
stránkách každé z MŠ.

ŠKOLSTVÍ
ZÁPISY DĚTÍ DO HLUČÍNSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Silvie Blokešová
pedagog Gymnázia Josefa Kainara

Naše gymnázium navázalo spolupráci 
s organizací Člověk v tísni a zapojilo se 
do vzdělávacího programu ACTIVE CI-
TIZENS (aktivní občané). Celý program 
je rozdělen do pěti etap a bude probíhat 
jeden kalendářní rok. Úvodní část - se-
známení s programem - již absolvovaly 
naše dvě pedagožky, které teď nabídnou 

ROZHODLI JSME SE STÁT AKTIVNÍMI  
OBČANY!

Kolektiv MŠ Severní 

Jarní sezona je opět pro mateřské školy ve 
znamení koronavirové epidemie a všichni 
se musíme poprat s určitým omezením. 
I naše mateřská škola na ulici Severní 
přešla na distanční formu výuky a proto 
kolektiv učitelek připravil pro děti a ro-
diče zážitkovou hru „Po stopách doprav-
ních značek“. Hra byla určena pro mladší  

PO STOPÁCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA TERMÍNY ZÁPISŮ  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

DATOVÁ SCHRÁNKA
KONTAKT

Mateřská škola Hlučín, Cihelní
Cihelní 1500, 74801 Hlučín

3. května až 7. května 2021 
v čase od 9 do 15 hodin

Datová schránka: uk6pjk
tel.:  595 041 861

email: reditelka@mscihelni.cz
web: www.mscihelni.cz

Mateřská škola Hlučín, Severní
Severní 1261/19, 74801 Hlučín

3. května až 7. května 2021 
 v čase od 8 do 12 hodin

Datová schránka: 7arkrdm
tel.: 605 352 571

email: severni@mshlucin.cz
web: www.skolka.hlucin.com

Odloučené pracoviště MŠ na adrese Dr. Ed. 
Beneše 1/207 Hlučín

3. května až 7. května 2021 
v čase od 8 do 12 hodin

Datová schránka: 7arkrdm
tel.: 605 352 571

email: severni@mshlucin.cz
web: www.skolka.hlucin.com

Mateřská škola Hlučín-Bobrovníky
Požárnická 42

je součástí Základní školy a mateřské školy 
Hlučín-Bobrovníky

4. května 2021  
v čase od 8 do 14 hodin.

Datová schránka: a87mdfd
tel.: 597 603 494

email: ms@zsbobrovniky.cz
web: www.zsbobrovniky.cz

Mateřská škola na adrese Hlučín-Darkovičky 
Nový svět 4/286

je součástí Základní školy a mateřské  
Hlučín-Darkovičky

3. května až 7. května 2021 
v čase od 12 do 15 hodin

Datová schránka: j2gmdf7
tel.: 732 234 385

email: jirina.fichnova@zsdarkovicky.cz
web: www.zsdarkovicky.cz

i starší děti spolu s rodiči a jednalo se 
o motivovanou procházku po okolí MŠ. 
Směr cesty byl dán pořadovým číslem 
jednotlivých karet a úkolem bylo najít 
a označit dopravní značky do samostat-
ných karet. Chceme poděkovat dětem 
a rodičům za fotografie a kladné ohlasy, 
které nám posílali, a sdělit jim, že to co 
pro ně děláme, není zbytečné, ale pro nás 
ještě více motivující.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEN ZÁPISU 
K POVINNÉ DOCHÁZCE  KONTAKTY  

Základní škola Hlučín - Rovniny 11. 4. 2021 
9 - 17 hodin

tel.: 736 768 737
www.zsrovniny.cz

Základní škola Hlučín, Hornická 7

26. 4. 2021
27. 4. 2021
28. 4. 2021

14 - 17 hodin

tel.: 607 078 411
www.zshornicka.cz

Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín 6. 4. 2021
14 - 18 hodin

www.zsmt.cz 
www.montessorihlucin.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín - Darkovičky

16. 4. 2021
13 - 17 hodin

tel.: 595 058 257, 739 376 441
www.zsdarkovicky.cz

Základní škola a Mateřská škola  
Hlučín - Bobrovníky

6. 4. 2021
7. 4. 2021

13 - 17 hodin

tel.: 777 862 676
www.zsbobrovniky.cz

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
odloučené pracoviště Hlučín, Hornická 1265/9 od 1. 4. do 15. 4. 2021 www.specialniskola.eu

Základní škola Gen. Svobody 8,  
příspěvková organizace 27. 4. 2021 od 8 do 16 hodin www.zshlucin.cz

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Zápisy k povinné školní docházce ve škol-
ním roce 2021/2022 proběhnou v hlučín-
ských školách v průběhu měsíce dubna. 
Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Zápisy pro školní 
rok 2021/2022 se týkají dětí narozených 
od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. 

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD SE BLÍŽÍ

účast v programu vybraným třídám. Cí-
lem programu je vytvoření týmu a jeho 
úspěšné zapojení do místní komunity 
pomocí vlastního projektu. Žáci by měli 
nejprve poznat sami sebe, naučit se pra-
covat v týmu, zjistit, co potřebuje jejich 
komunita a jak se do ní mohou zapojit.  
Následně vymyslí a zrealizují vlastní pro-
jekt, který konkrétním způsobem přispě-
je ke zlepšení života ve městě a okolních 
obcích. 

Foto: Kateřina Konečná

Foto: Kateřina Konečná

Foto: Kateřina Konečná
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JAK NA VÝSADBU STROMŮ NA VLASTNÍM POZEMKU 

Anna Poledňáková
PR koordinátorka 
iniciativa Sázíme budoucnost

Plánujete sázet stromy? Poradíme  
vám, jak začít a na co si dát při výsadbě 
pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například, k čemu má daný po-
zemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň 
plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na 
své okolí. Každá dřevina má totiž specific-
ké nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, 
jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To 
vše je při navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-
měli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost 
výběru druhů by měli věnovat také alergi-
ci. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné 
alergeny a na jaře by si zahrady moc neu-
žili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí z širšího 
kontextu. Například akát, který pochází ze 
Severní Ameriky, se v podmínkách České 
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje pů-
vodní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 
na to, aby byly dodrženy všechny zá-
konné povinnosti. Občanský zákoník 
říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis 
nebo neplyne-li z místních zvyklostí 
něco jiného, platí pro stromy dorůstající  

obvykle výšky přesahující 3 metry jako 
přípustná vzdálenost od společné hrani-
ce pozemků 3 metry a pro ostatní stromy  
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš poze-
mek musí být dostatečně široký, aby ne-
byla tato povinnost porušena. Případně si 
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních 
pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-
žaduje peníze a čas. Ucelené informa-
ce o tom, co organizace takové výsadby 
obnáší, včetně odkazů na finanční zdro-
je, najdete na webu sazimebudoucnost.
cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné 
manuály, jak stromy sázet a jak o ně po 
výsadbě pečovat. Na webu najdete také  
informace o možnostech finanční podpory 
výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. 
K tomu slouží centrální registr stromů na 
webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat 
do něj výsadbu může každý, kdo od roku 
2019 vysadil stromy mimo les. Po zare-
gistrování se strom přidá na interaktivní 
mapu a započítá se mezi nové stromy vy-
sazené v naší krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného 
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celoná-
rodní úrovni neexistují žádné souhrnné 
přehledy o kácení a sázení stromů. Re-
gistrace nově vysazených stromů je proto  
velmi důležitá. 

MALÉ VELKÉ VĚCI 

Pavel Kuchejda a Radim Heiduk
Agri Nostra

Je velmi pravděpodobné, že přichází těžké 
ekonomické období, což výrazně postihne 
i životní prostředí. Obecně platí, že sys-
tém se s krizí lépe vyrovnává, pokud je 
pestřejší, což znamená více různých do-
stupných zdrojů. Na následujících řádcích 
je popsáno pár nápadů, jak ulehčit městu 
a jeho obyvatelům v této době, a to vytvo-
řením volně dostupných potravinových 
zdrojů pro lidi i pro volně žijící živočichy. 
Vědomě pomineme plodonosné stromy 
a zaměříme se na menší druhy - plodonos-
né trvalky, keře a bylinky. V městských 
podmínkách mají totiž mnoho předností, 
například prostorovou nenáročnost či bez-
pečnost pro inženýrské sítě. Město nabízí 
mnoho možností pro výsadbu. Počínaje 
vlastní zahrádkou, společným prostran-
stvím v bytovém družstvu, zahrádkou 
před plotem rodinného domu, firemními 
pozemky, církevními pozemky a pozem-
ky soukromých vlastníků (vždy však nej-
lépe po předchozí dohodě s vlastníkem 
pozemku). Poznámka autora: I když vy-
sázení pár keříků jahodníků na cizím ne-
udržovaném pozemku bez svolení jeho 
vlastníka, lze asi stěží považovat za zlo-
čin. Pokud občané projeví zájem, tak za-
jisté i město, architekti a technické služby 
vyjdou vstříc a přizpůsobí svou výsadbu 
a nakládání s pozemky tomuto krásnému 
cíli. Jednotlivé osadní výbory mohou na-
příklad vybrat ve svých částech pozemky, 

kde se vysadí plodonosné keře a jedlé zá-
hony. Také technické služby města Hlučí-
na mohou zvážit, kde lze okrasné rostliny 
nevyužitelné k jídlu nahradit ekvivalenty, 
jež lze konzumovat. Jako příklad lze uvést 
město Andernach nebo kampus univerzi-
ty v Tromso. V záhoncích a v truhlících 
tam nalezneme jahodníky, petržel, hrášek, 
kukuřici, rebarboru, brukvovité rostliny, 
bylinky, čajovníky a jiné dobroty. Zátiší 
s lavičkami se také dá lemovat rybízem, 
jedlým zimolezem a tak dále a tak dále.  
Po trelážích, plotech, zídkách a jiných 
konstrukcích se může pnout vinná réva, 
akébie, klanopraška… Je vynikající po-
skládat jednotlivé druhy a odrůdy tak, aby 
plodily od již pozdního jara (například 
kamčatský zimolez, jahodník, aj.), až do 
pozdního podzimu (velkoplodé dřiny, šíp-
ky, hlohy, lískové oříšky a jiné). Vhodná 
je kombinace od raných, až po pozdní 
odrůdy. Ze zkušeností víme, že největ-
ší užitek z úrody dosáhneme nasycením 
nejen sebe, ale i ostatních lidí a volně ži-
jících živočichů a ještě nám zbyde něco 
do zásoby. To nás naplní nejen fyzicky, 
ale i psychicky a mentálně. A to jistě bu-
deme v ekonomicky nesnadných časech 
potřebovat všichni. A kdyby se žádná 
krize nekonala, tak alespoň budeme mít 
lepší zdraví, krásnější přírodu a lepší  
společenské soužití.

UKLIĎME SVĚT! NA DEN ZEMĚ I PO CELÝ 
ROK NÁS PŘÍRODA POTŘEBUJE!

Veronika Andrlová 
Český svaz ochránců přírody

Hlavní úklidový termín dobrovolnické 
akce Ukliďme svět, kterou v Česku ko-
ordinuje Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP), letos kvůli pandemii posouvá-
me z března až na Den Země 22. dubna. 
Dobrovolníci však mohou uklízet po celý 
rok. Počítají se i individuální a rodinné 
úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznější-
mi aktivitami zaměřenými na poznávání 
přírody. Více na www.uklidmesvet.cz. 
Český svaz ochránců přírody k dnešní-
mu dni eviduje v akci Ukliďme svět více 
než 100 jarních úklidů. A další stále při-
bývají. Ukazuje se tak, že i přes složi-
tou situaci, která nyní světu vládne, lidé 
nezapomínají na své životní prostředí.  
Do přírody se smí, což bohužel je vidět 
i na tom, že se plní odhozenými odpadky. 
K jejich úklidu lze využít jakoukoli indi-
viduální vycházku. Stačí si přibalit s se-
bou pytel, v němž posbíraný nepořádek 
z přírody odneseme. I drobný individuální 
úklid přírodě pomůže a i takovým se mů-
žete pochlubit na webu či na facebookové 
stránce kampaně Ukliďme svět! Navíc, 
počítáme s tím, že postupem času bude 
možné organizovat i tradiční velké úkli-
dy. Jejich organizátory chceme podpořit 
nejen metodicky, ale i tradičními úklido-
vými pytli. A pro šéfy jednotlivých úkli-
dů máme od společnosti ALPINE PRO 
i pěkná trička. Ochránci přírody zároveň 

vyzývají, aby své úklidy na www.uklid-
mesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální 
pomoc využít nepotřebují. Získáme tak 
přehled o skutečných počtech proběhlých 
úklidů, což může motivovat i další případ-
né zájemce o tuto akci. Uklízet v přírodě 
však lze už nyní. A aby taková vycházka 
spojená s uklízením byla ještě o něco zají-
mavější, připravuje ČSOP na každý měsíc 
tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání 
odpadků s pozorováním přírody. V tom-
to týdnu končí zimní soutěž. „Kdo zane-
chal svou stopu ve sněhu či blátě?“ A na 
konci týdne vyhlásíme další, jarní téma. 
Výherci každé soutěže se mohou těšit na 
zajímavé odměny. Také informace o ak-
tuálních soutěžích najdete na webu www.
uklidmesvet.cz. Ukliďme svět je dobro-
volnická úklidová akce, která probíhá na 
území celé České republiky jako součást 
kampaně Clean Up the World. Jejím cí-
lem je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliď-
me svět od roku 1993 organizuje Český 
svaz ochránců přírody. Do kampaně se 
každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. 
V letech 2017 až 2020 se kampaň konala 
společně s kampaní Ukliďme Česko. Od 
roku 2021 však pokračuje kampaň Ukliď-
me svět opět samostatně. Jejím smyslem 
není však jen samotné uklízení odpadků, 
ale koordinovaná pomoc a podpora dob-
rovolníků při likvidaci nelegálních sklá-
dek odpadků, a zároveň posilování vztahu 
k  přírodě a prostředí ve svém okolí.   

Fota: archiv iniciativy Sázíme budoucnost



ELEKTROKOLA LZE ZAPŮJČIT VE SPORTOVNÍ HALE

HLUČÍN ŽIJE POEZIÍ

HLUČÍNSKÉ NOVINY DUBEN 2021 / STR. 19KULTURA

VRACÍME VSTUPNÉ  
ZA ZRUŠENÁ  
PŘEDSTAVENÍ

Martin Nováček
Sport a kultura Hlučín

Divadlo VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA - se přesouvá na rok 
2022 (termín bude upřesněn). Vstupenky 
zůstávají v platnosti. 

DIVADELNÍ PODZIM - zbylá tři neode-
hraná představení se přesouvají na data 
16. 9. 2021, 30. 9. 2021, 14. 10. 2021. 
Vstupenky zůstávají v platnosti. Možnost 
vrácení vstupného je na pokladně KD  
během pokladních hodin do 30. 4. 2021.

Divadlo HVĚZDNÉ MANÝRY je zru-
šeno. Vstupenky je možné vracet na  
pokladně KD do 30. 4. 2021.

Vstupenky na PŮLKOLONU je možné 
vracet do 30. 4. 2021.

Martin Nováček
Sport a kultura Hlučín

Nově od letošního roku budeme nabí-
zet ve sportovní hale v Hlučíně k zapůj-
čení 4 horská elektrokola. Tuto možnost 
jsme využili v rámci projektu Moravsko-
slezského kraje, a to na podporu elekt-
romobility, turistického ruchu a sportu 
v naší lokalitě. Pokud nám koronaviro-
vá situace dovolí, tak máme pro Vás od  
1. dubna připravena 2 dámská a 2 pán-
ská elektrokola a půjčovat je budeme 
každoročně až do konce září. Veškeré 
informace a dokumenty potřebné k vy-
půjčení elektrokol naleznete na stránkách  
www.sak-hlucin.cz. Zapůjčení bude 
možné na recepci sportovní haly, a to 
vždy v pracovní dny od 9 do 17 hodin 
a o víkendech v čase od 8 do 18 hodin.  
Pro vypůjčení bude nutné složit za každé 
zapůjčené kolo vratnou kauci a podepsat 
výpůjční smlouvu. Poté je možnost za-
půjčení od 2 hodin do maximálně 3 dnů. 
Servis kol provádí autorizovaná firma.

2 hodiny  100 Kč                        
4 hodiny 180 Kč     
8 hodin  300 Kč        

24 hodin 350 Kč 
2 dny  600 Kč
3 dny  900 Kč

SPORT

Foto: archiv Sak Hlučín

Ceník půjčovného: 

Jana Kameničková 
Sport a kultura Hlučín

Pro spousty z nás je 21. březen spojený 
s prvním jarním dnem. Málokdo ale ví, 
že toto datum bylo ustanoveno organi-
zací UNESCO jako Světový den poezie.  
V této nelehké době, která je těžká pro 
nás všechny, hledáme cesty jak dávat 
lidem naději a povzbuzení prostřednic-
tvím kultury, která nám teď velmi chy-
bí. Myšlenka byla na světě… uděláme  

z Hlučína město poezie tak, aby každý, 
kdo bude procházet, se mohl na chvíli 
zastavit, přečíst si verše a pohladit svou 
duši troškou kultury. Sport a kultura Hlu-
čín, Dům dětí a mládeže a Gymnázium 
Josefa Kainara spojily své síly a vyz-
dobily město básněmi. Dům dětí a mlá-
deže  oslovil všechny místní školy a na 
zveřejněnou výzvu zareagovalo tolik 
spisovatelů, že to předčilo všechna oče-
kávání. Na Mírovém náměstí tak může-
te vidět vystavená původní autorská díla 

Fota: archiv Sak Hlučín, Gymnázium Josefa Kainara, DDM Hlučín

i našich nejmladších básníků. Studenti 
a pedagogové z hlučínského Gymnázia 
Josefa Kainara vybrali a také sami vy-
tvořili, devadesát básní, které jsou i nyní 
k vidění a přečtení ve veřejném prostoru.  
V Průchozí ulici jsou, kromě textů, k vi-
dění také studentské výtvarné návrhy pro 
Hlučínskou chvilku poezie. Sport a kultu-
ra na tento den připravila „nedělní chvil-
ku poezie“, kdy nám v Červeném kostele 
recitovala „po našemu“ svoji oblíbenou 
tvorbu hlučínská spisovatelka paní Jana 

Schlossarková, letos pouze ze záznamu. 
V okolí kulturního domu a v aleji pod Vin-
nou horou byly ozdobeny stromy básně-
mi jak místních autorů  tak mistrů poezie 
jako jsou např. Seifert. Holan, Skácel...  
Děkujeme všem, kteří se zapojili a zá-
roveň podíleli na tom, aby se náš Hlu-
čín opravdu na chvíli stal městem po-
ezie a básníků. Doufáme, že tento první 
ročník je velkým příslibem do budou-
cích let a že Hlučín bude mít další  
krásnou tradici.



Blanka Kotrlová
zastupitelka 

V pořadu Nedej se České televize se bude 
hovořit o Hlučínu. Opakované povod-
ně, které v Darkovičkách už několikrát 
spláchly ornici z polí a zaplavily sklepy 
domů i silnice, ale také obnova historic-
kých polních cest a péče o krajinu, které 
chce skupina dobrovolníků z Hlučína vrá-
tit její původní, přirozený ráz, zaujaly au-
tory investigativního televizního pořadu 
Nedej se. S předsedou spolku Žít s kraji-
nou Tomášem Matýskem, ale i s dalšími 

lidmi z Hlučína, třeba s kostýmní výtvar-
níci Evou Kotkovou nebo podnikatelem 
Alešem Bartákem, a také s občany Dar-
koviček natáčeli reportéři České televi-
ze na začátku března. Zajímal je též můj 
názor, a na stanoviska se dotazovali i na 
hlučínské radnici, na ministerstvu život-
ního prostředí a na ministerstvu zeměděl-
ství. Problematice opakovaných povodní, 
které přímo souvisí se změnou zeměděl-
ského hospodaření na kdysi scelených 
polích, se štáb České televize věnoval 
velmi podrobně. Zajímal se o snahy spol-
ku Žít s krajinou – Hlučín, Darkovičky, 

ZASTUPITELÉ
HLUČÍN V TELEVIZI

O KORONAVIRU, OČKOVÁNÍ A SELSKÉM ROZUMU
Petr Kovář

„Já bych se nenechal(a) očkovat těmi vak-
cínami proti Covid-19 ani za nic…, čert ví, 
co v tom je, určitě to bude nějaká zrada„. 
Toto slýchávám dnes a denně, ze všech 
stran, bohužel mnohdy i z úst zdravotní-
ků, někdy dokonce kolegů lékařů. Ačko-
liv jsem povoláním „pouze“ gynekolog 
a k infektologii mám přeci jen trochu dál 
než ke své profesi, tyto názory mne při-
vedly k sepsání těchto pár řádků. 
Dovolím si připomenout pár historických 
souvislostí, na které si dnes již nevzpo-
meneme. První chorobou, proti níž byla 
použita vakcína, byly neštovice. Na tuto 
chorobu před érou očkování zemřelo 10% 
populace, v městech s koncentrací obyva-
tel až 20%.  Edward Jenner jako první při-
šel s tím, že se lze proti nim účinně bránit, 
v roce 1798 právě podle latinského názvu 
Variolae vaccinae (neštovice krávy) odvo-
dil termín vakcína. Nebýt tohoto objevu, 
jež osobně pokládám minimálně stejně 
významný, jako objev antibiotik, je docela 
dost pravděpodobné, že velká část z nás 
by se možná nikdy nenarodila…, protože 

HISTORIE V NOVÉM KABÁTĚ

Josef Hlubek

Kříže, sochy - tyto sakrální pomníky mi-
nulosti nejsou bezvýznamné. Jejich umě-
lecká úroveň a stáří tvoří kulturní hodnotu 
národa, který je vytvořil, udržuje je v dob-
ré kondici a měl by mít důvod si těchto 
drobností ve městě vážit. Ale minulý re-
žim by tyto památky raději neviděl. Denně 
kolem nich procházíme a už je ani nevní-
máme a vůbec nevíme nic o jejich příbě-
zích. Přitom s sebou nesou historii našeho 
města. Pamatují války i doby rozkvětu, 
procházeli se kolem nich různě vzdělaní 
občané. A kdo byli ti, co je nechali vysta-
vět a proč? Jsou to místa, kde se člověk 
zastavil, položil květinu, nebo zapálil svíč-
ku. Jsou symbolem pokory, úcty a vděku. 
V dnešní uspěchané době už kolem nich 
chodíme a v hlavě máme naprosto jiné 
myšlenky. Shlížejí na nás a trpělivě čeka-
jí kdo si jich všimne, zastaví se a pokloní. 
Jsem rád, že jsem mohl tyto rozpadající se 
památky nechat restaurátorem panem To-
mášem Skalíkem opravit. Byla to kalvárie 
u hřbitova, kříž u restaurace Stará Celnice, 
dřevěný kříž na ulici Dlouhoveská, ústřed-
ní kříž Panny Marie na hřbitově a 10 po-
mníků hlučínských kněží, pohřbených od 
roku 1873 do roku 1961. Pro letošní rok 
bych rád nechal opravit sochu sv. Jana 
Nepomuckého, která stojí na ulici Dlou-
hoveská, zřejmě od roku 1736. Poslední 

větší oprava byla provedena v roce 1876, 
pravděpodobně při jejím přemístění do 
soukromé zahrady. Tato socha stála před 
domem, ve kterém byla restaurace a vinár-
na pana Dudka. Socha sv. Jana je určitě 
mimo kostely nejstarší kulturní památka 
v našem městě, a je už ve velmi špatném 
stavu. Proč byla přemístěna si jistě můžete 
domyslet. Sv. Jan se narodil zřejmě roku 
1345 v Nepomuku, zemřel dne 20. 3. 1393 
a svatořečen byl 19. 3. 1729. Je zajíma-
vé se zmínit o rodech na vesnici tehdejší 
Dlouhá Ves, které zde žily od roku 1716 až 
1741 a žijí dodnes. Jsou to potomci - Bis-
kup, bydlel v místě dnes Království Jeho-
va, Gliwický, Janosch, Krupa, Tvrdý - žijí 
v Německu, Wítek, Wenclík - žijí v Kana-
dě. Více o samotném pomníku sv. Jana, 
proč byl zhotoven a umístěn na tehdejší 
vesnici Dlouhá ves můžeme prozatím jen 
spekulovat. Zároveň mě mrzí, že bývalí 
faráři nesplnili, co mi slíbili, a to zviditel-
nit pro občany náhrobní kameny a texty 
náhrobních desek v kostele sv. Jana Křti-
tele. Když jsem se o tom zmínil panu Mgr. 
Petru Rakovi, tak okamžitě zareagoval na 
mou myšlenku a začalo se na tom praco-
vat. Věřím, že s podporou Muzea Hlučín-
ska se dílo zdaří. Tento náš duchovní otec 
by rád dal náš církevní stánek částečně do 
původního stavu, který si my starší pa-
matujeme. Postupně dává obrazy křížové 
cesty do nových rámů, umístil některé so-

chy na původní místa, současně nechává 
opravit a vyčistit okenní vitráže staré 120 
let a to při současné koronavirové sbírce 
při mších svatých je opravdu uměním. 
Patří mu za to velký dík. Vždyť kněz je 
dočasný, kostel navěky. Vážím si vedení 
města, které mi bylo vždy nápomocno, 
i pana faráře Mgr. Petra Raka, ale hlavně 

si vážím finanční pomoci od občanů, kte-
ří sami nemají velký důchod, a přesto na 
tyto opravy přispěli. Zvlášť děkuji občan-
ce z Poruby, která mi vždy přispěla vyšší 
částkou. Tato občanka má hluboký vztah 
k našemu městu. Je mi ctí, že jsem mohl 
alespoň některým památkám vrátit jejich 
důstojný vzhled.

by naši předci zahynuli třeba právě na ne-
štovice…! Dnes po této chorobě není vidu 
ani slechu. Přitom kupeckými počty by na 
ně při současném počtu obyvatel planety 
Země umíraly stamilióny a stamilióny lidí. 
A kde jsou jiné pandemie? Cholera, mor, 
ale také např. spalničky, záškrt, vztekli-
na, černý kašel aj.? Kdo z nás si vybaví 
tuberkulózu, ačkoliv po její vakcíně máme  
téměř všichni jizvu na rameni?
Ale nechod´me v historii tak daleko. Při-
pomeňme si dětskou přenosnou obrnu, 
která ještě v polovině minulého století 
nenechávala v klidu spát lidi všech soci-
álních vrstev. Vždyť např. Američané toto 
onemocnění, které celoživotně trvale inva-
lidizovalo 10% nakažených dětí a zabíjelo 
20-30% dospělých, označovali vedle ato-
mové bomby za druhou nejnebezpečnější 
hrozbu své doby. Když lékař Jonas Salk 
vyvinul vakcínu a lidé se toto dozvěděli, 
údajně zastavovali na jeho počest stroje 
v továrnách a nechali rozeznívat kostelní 
zvony! 
Vraťme se ale do dnešní doby, paralyzova-
né roční pandemií koronaviru. Tato choro-
ba sice zdaleka není tak nebezpečná jako 

neštovice, nebo třeba „španělská chřipka“, 
ale přesto drtí doslova vše kolem nás. Ano, 
přiznejme si, je to tak trochu „loterie“. Ni-
kdo neví, kdy a kde se nakazí. Nikdo z nás 
netuší, zda Covid-19 zvládne v pohodě, 
skončí s trvalými následky, či zda jej do-
konce nečeká Cháron, převozník mrtvých 
„na druhý břeh“. 
Po roce, tedy v naprosto neuvěřitelně krát-
kém čase, má lidstvo mocnou zbraň. Očko-
vání. Jenže… tu se někde objeví zpráva 
o „přechodném ochrnutí lícního nervu“, 
tam někdo zpochybní, že přece „nějaká 
nová vakcína“ nemůže fungovat...!  Kaž-
dou chvíli někdo přijde s revoluční myš-
lenkou, že to bude určitě neúčinné na nové 
mutace…! Že to musí mít spoustu nežá-
doucích účinků...! A že „on by se očkovat 
určitě nedal“! Přitom odpověď máme na 
očích každodenně! Stačí si pustit televizní 
zprávy, otevřít internet či snad kterékoliv 
noviny, a hned na nás svítí černá čísla, čí-
tající jen v Česku stovky těch, kteří již ni-
kdy nebudou řešit nežádoucí účinky očko-
vání. Nebudou je řešit…, protože neměli 
šanci se jich dožít… Místo paniky zhod-
noťme raději fakta a zapojme obyčejný 

„selský“ rozum.  Všichni bychom si měli 
uvědomit, že v případě koronaviru neexis-
tuje dobrá a zlá varianta, je pouze volba 
mezi menším a větším zlem. Jedno je však 
jisté! Pokud se Covid-19 nestane nemocí 
„zahnanou naší imunitou (byť stimulova-
nou třeba vakcinací) do kouta“, budeme se 
pořád bát! Pak zapomeňme na návrat ke 
způsobu života, na nějž jsme byli zvyklí. 
Bude v nedohlednu! Navíc ani v tomto 
případě nezodpovídáme jenom a jenom za 
sebe. Mnoho z nás si nechce připustit fakt, 
že nákazu můžeme dovléci domů, nakazit 
své příbuzné a v případě jejich trvalých 
následků či dokonce úmrtí pak nejspíš mít 
celoživotní výčitky. 
Nemohu za nikoho rozhodovat ani mu 
vnucovat svůj názor. Lidstvo jde „stále 
po stejných stezkách“. Proč se nepoučíme 
z osudů těch před námi? Místo toho, aby-
chom „zastavili stroje“ a nechali radostí 
„znít zvony kostelů“, stále hledáme svá 
„ale“. Možná by jenom stačilo se trochu 
poohlédnout do historie a zapojit „zdravý 
selský rozum“. Nemohu za nikoho mluvit, 
ale sám za sebe vím moc dobře, kterou 
cestu si zvolím…

Bobrovníky vrátit pestrost krajině a jed-
noduchými opatřeními zabránit škodám, 
které povodně působí. Mapoval aktivity 
občanských iniciativ, které vykupují po-
líčka, na nichž budují remízky, zakládají 
tůně, vysazují stromy, obnovují historic-
ké polní cesty. Ptal se i na to, proč se tyto 
záslužné iniciativy v Hlučíně nesetkávají 
s nijak výraznou podporou města, a proč 
jsou dokonce trnem v oku mnoha inten-
zivně hospodařících zemědělců. Nový 
díl oblíbeného pořadu Nedej se, tentokrát 
z Hlučína, s pracovním názvem Občan 
státu, stát občanovi se bude vysílat na  

kanálu ČT2 v neděli 14. dubna dopoledne. 
Letos to bude již podruhé, co budeme mít 
možnost podívat se s publicisty České te-
levize do Hlučína. O návratu historických 
polních cest do krajiny vypráví i sedmimi-
nutový dokument Žít s krajinou, odvysí-
laný na ČT2 v neděli 28. února. Zájemci 
ho najdou v archivu České televize na této 
adrese: https://1url.cz/aKL2t. Věřím, že 
nezávislý pohled reportérů na problemati-
ku, která se v našem městě několik let živě 
diskutuje, i tentokrát přiláká o nedělním 
dopoledni uprostřed dubna k televizním 
obrazovkám mnoho občanů Hlučína. 

Pan Hlubek před sochou sv. Jana Nepomuckého, kterou by rád nechal opravit.  
Foto: Jana Kameničková
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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

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

Zahradnictví Michňa
Realizace a údržba zahrad a kácení stromů, 

prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů, 
hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen.

VÝPRODEJ

ROSTLIN

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Hlučín
Československé armády 1402

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence 
» informace o smluvních zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Služby mobilního pracoviště:

8:00 - 12:00  I  13:00 - 15:00 
každé úterý 

Nově v Ambulantním středisku na Čs. armády 2052/12C v Hlučíně 
můžete absolvovat

vyšetření osteoporózy
Osteoporóza patří mezi závažná civilizační onemocnění. Projevuje 
se úbytkem kostní tkáně, tzv. „řídnutím kostí“. Z kostí se ve velkém 

vylučuje vápník a tělo ho nestačí doplňovat. V důsledku toho 
dochází ke zvýšené křehkosti kostí a vyššímu riziku zlomenin.

K denzitometrickému vyšetření jsou indikováni pacienti
• 2 roky po menopause, nebo po operačním odstranění vaječníků
• s rizikovými faktory pro osteoporózu
• atraumatická zlomenina obratle
• snížení tělesné výšky od 25 let o 3 cm
• zlomenina po 40. roku věku po malém traumatu
• s podezřením na osteoporózu na podkladě rtg vyšetření
• zlomenina proximálního femuru u otce či matky
• fyzická inaktivita
• hmotnost nižší než 57 kg
• věk nad 60 let bez příznaků osteoporózy
• nikotinizmus
• dlouhodobá terapie kortikosteroidy

VYŠETŘENÍ JE PLNĚ HRAZENO VAŠÍ POJIŠŤOVNOU. 

Oborová zdravotní pojišťovna
Vyšetření je určeno všem pojištencům OZP ve věku od 50 let a doporučujeme 
ho absolvovat jednou za dva roky. Vyšetření se týká jak žen, tak mužů.

O Z N Á M E N Í

PRO OBJEDNÁNÍ  
A DALŠÍ INFORMACE 

volejte

733 785 329 
nebo nás kontaktujte 

emailem 
osteoporoza@gynenatal.czosteoporoza@gynenatal.cz

Ambulantní středisko Čs. armády 2052/12c, 748 01  Hlučín

www.gasseko.cz

Plynové kotle:
efektivní a atraktivní – nyní v jarní AKCI.
Vitodens 100-W
Nástěnné plynové kondenzační kotle s modulovaným 
sálavým hořákem MatriX a nerezovým tepelným
výměníkem Inox-Radial. Kotle jsou registrovány 
v Kotlíkové dotaci!

Vaše montážní fi rma:

Gass-eko s.r.o., Ostravská 16a, 748 01  Hlučín, tel.: 774 704 082

Revize spalinové cesty
a uvedení kotle do provozu

ZDARMA!

Akční cena: 39 900 Kč
Doporučená cena: 51 570 Kč

Akční nabídka platná pouze do 30. 4. 2021

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

POZVÁNKY

POSTCOVIDOVÉ POTÍŽE
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Stále častěji se v lékárně setkáváme 
s pacienty, kteří si i 12 týdnů po prodě-
lané infekci Covid-19 stěžují na přetr-
vávající potíže. Často se jedná o kašel, 
dušnost, zapomnětlivost, nespavost, úz-
kost, únavu a vypadávání vlasů. Vzhle-
dem k tomu, že ověřených dat v souvis-
losti s infekcí Covid-19 je stále málo 
a spektrum zdravotních potíží je široké, 
neexistuje univerzální rada pro všechny  
pacienty. Doporučení samoléčby jsou 
v podstatě stejná jako u podobných 
prodělaných viróz. Onemocnění zna-
mená vždy pro organismus stresovou 
zátěž, takže na prvním místě je odpo-
činek a doplnění vitamínů a minerálů. 
O významu vitaminu C, D, B-komple-
xu, selenu a zinku v prevenci již bylo 
napsáno mnoho, ale nezapomínejme 
na ně i při přetrvávajících potížích.  
Při dlouhodobém kašli a dušnosti je 

vždy lepší vyšetření u lékaře, na doléče-
ní vlhkého kašle lze doporučit léčivé pří-
pravky s obsahem mukolytik, tymiánu, 

lišejníku nebo břečťanu. Dále se doporu-
čuje inhalace přírodní minerální vodou. 
Při suchém dráždivém kašli pak sáhneme 

po antitusikách. Jako pomoc při boles-
tech svalů a kloubů je vhodné užívat 
hořčík v dávce 300 mg denně, který 
lze doplnit při zvýšené zapomnětli-
vosti extraktem z jinanu dvoulaloč-
ného (Ginkgo biloba). Léčivem, kte-
ré je přímo indikováno k podpůrné 
léčbě únavy, je extrakt z rozchodnice 
růžové (Rhodiola rosacea). Naopak 
ke zklidnění nervového systému je 
vhodný lék s extraktem z levandule.  
Při zvýšeném vypadávání vlasů se 
osvědčily doplňky stravy s biotinem, 
kolagenem a methioninem, účinek se 
však většinou projeví až po 2-3 mě-
sících užívání. V neposlední řadě 
je třeba zdůraznit, že stejně jako po 
chřipce se doporučuje rekonvalescen-
ce 14 dní, i po onemocnění Covid-19 
není možno hned naskočit do plného  
pracovního nebo tréninkového tempa. 
Z režimových opatření lze doporučit 
jen mírné pohybové aktivity, dechová 
cvičení, strečink, jógu či chůzi.

ZDRAVÍ

Ilustrační foto. 
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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 budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. duben 2021.

PŘIVÍTALI JSME

Ohledy

Na naši zahradě
rostě rozmarijan,
prošvarna děvucho,
povonať mi ho daj.

Povonať ci ho dam,
ene mi ho nězlam,
bo jedna haluzka
koštuje mě tolar.

Zdroj: Zpěvník hlučínských a polských 
lidových písní, vydalo SOH  
ve spolupráci s polskými gminami.

Z PRAJZSKÉ

JUBILANTI

Petra Řezáčová a Pavel Paschek

Z podnětů občanů „Na slovíčko…“ jsme 
v uplynulých dnech řešili mnoho stížností 
na nepořádek, vandalismus a bezohled-
nost lidí vůči svému okolí a vůči druhým 
lidem. Rozbité odpadkové koše, poničená 
zeleň a stromy, láhve a střepy v parcích, 
rozkopaný odpad kolem popelnic, ale 
hlavně enormní množství psích exkre-
mentů nejen na travnatých plochách, ale 
i na chodnících a cestách. Hlučín byl vždy 
považován za udržované čisté a maleb-
né město a díky nadstandardní činnosti 
Technických služeb Hlučín se o to stále 
snaží. Není však úkolem zaměstnanců 
technických služeb provádět úklid mimo 
stanovený harmonogram čím dál častě-
ji. Pořádek musíme udržovat my sami. 
Nebuďme nevšímaví ke svému okolí. 
Jsme jeho nedílnou součástí, a to jak při-
stupujeme k jeho tvorbě i údržbě je naší  
společnou vizitkou. 

NA SLOVÍČKO…

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině, přátelům a zná-
mým za projevení účasti na posledním 
rozloučení s naší maminkou Annou 
Buryovou. Velké poděkování patří po-
hřební službě Breuer za zajištění po-
hřbu a panu faráři Rakovi za procítěná 
slova.

Syn a dcera s rodinou

Marta Chvějová *1923
Věra Holaňová *1931

Adéla Židlíková *2021
Filip Barney Kubín *2021
Diana Tomašovská *2021

Fota: archiv města

FORMULÁŘ SOUVISEJÍCÍ 
S OMEZENÍM POHYBU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

PRO OPUŠTĚNÍ  

BYDLIŠTĚ A PŘESUN  

DO JINÉHO OKRESU, 

JSOU VOLNĚ K DISPOZICI 

VE VESTIBULU  

HLUČÍNSKÉHO ZÁMKU.

PRONÁJEM
Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+1  
v Hlučíně na ul. Cihelní. 
 Volejte na tel.: 732 943 122


