
ROČNÍK 26 / ČÍSLO 5 / KVĚTEN 2021

HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Na základě vzájemné dohody koordinátora 
činnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) na staveništi Viktora Huberta 
z firmy K+H správci staveb s.r.o., realizá-
tora stavby Gardenline s.r.o. a stavebníka 
města Hlučína dojde k 12. červnu 2021 
k zpřístupnění oplocené části prostoru stav-
by u Hlučínského jezera. „Prozatím máme 
ujednáno otevření sportovně rekreačního 
areálu do konce srpna tohoto roku s tím, 
že jde o vstřícný krok vůči občanům Hlučí-
na a okolí,“ sdělil starosta Pavel Paschek. 
A dodává: „Není standardem získat výjimku 

pro vstup na jakékoliv staveniště s ohledem 
na bezpečnost osob v souladu s dodržením 
harmonogramu prací. Jsem rád, že se nám 
podařilo vyjednat prostor pro aktivní trá-
vení letní sezóny na jezeře, alespoň v ome-
zeném režimu. Věřím, že nám budou přát 
klimatické podmínky a že budou dodržová-
na nastavená pravidla.“ Mimo vyznače-
ný prostor nebude nadále možný vstup na 
staveniště. Lidé pohybující se v prostoru 
mimo zpřístupněnou oblast budou z těch-
to míst vykázáni. „Upozorňujeme, že celý 
areál i jeho okolí je nadále stavbou. Je tedy 
třeba důsledně dodržovat stanovené pro-
vozní řády, dopravní a bezpečnostní zna-
čení. V případě porušování stanovených  

podmínek bude prostor pro veřejnost znovu 
uzavřen,“ sdělil koordinátor BOZP Vik-
tor Hubert. Prioritou je bezpečnost osob 
v souladu s plánovaným průběhem stavby 
projektu Sanace, rekultivace a revitaliza-
ce území po těžbě štěrkopísku u Hlučína 
- I. etapa. Pro veřejnost bude zpřístupněn 
sportovně rekreační areál denně od 8 do 19 
hodin. Výše vstupného je na den stanovena 
na 40 korun za dospělého, 20 korun za děti 
a studenty od 7 do 18 let. Osoby nad 65 let, 
osoby ZTP a ZTP/P včetně průvodce a děti 
do 7 let mají vstup zdarma. Dostupná vodní 
plocha bude vyznačena bójkami. „Zpro-
vozněn bude autokemp, vodní vlek a veš-
keré potřebné zázemí, včetně sociálních 

MŮŽEME SE TĚŠIT NA OTEVŘENÍ ČÁSTI JEZERA
a občerstvovacích služeb. V celém areálu je 
stanoven zákaz prodeje a konzumace tvrdé-
ho alkoholu,“ předesílá ředitel příspěvkové 
organizace města Sport a kultura Hlučín 
Martin Nováček. Samozřejmostí je zajiš-
tění záchranné služby, plavčíka i provoz 
sportovních atrakcí v areálu. „Zdůrazňu-
ji, že je nadále prioritou realizace stavby. 
Průběh prací tak může kdykoliv znovu uza-
vřít areál veřejnosti,“ uvedl Petr Vojtíšek 
z realizační firmy Gardenline s.r.o. Podrob-
nosti o fungování koupaliště, atrakcí, par-
kování a celkového provozu u Hlučínského 
jezera budou zveřejněny v červnovém čísle 
Hlučínských novin a na sociálních sítích 
a webových stránkách města.

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 Pevně věřím, že v době, kdy čtete tyto 
řádky, již neplatí většina vládních naří-
zení o omezení pohybu osob a  omezení 
prodejen. A všem se nám snad již lépe 
„dýchá“. Být většinu času pouze v práci 

a pak jen ve svém bytě či domě, to neba-
vilo nikoho z nás. A velmi se to podepi-
sovalo na psychice zejména starších lidí 
v bytech. Nemožnost si každý den zajít na 
procházku či na návštěvu k rodině nebo 
známým, byla velmi omezující. A zejmé-
na starší lidé pravidelný kontakt s okolím  
potřebují.
 Naše město vlastní zhruba něco přes 
300 bytů v různých kategoriích. Mno-
ho z nich je uzpůsobeno pro život seni-
orů a zdravotně postižených, ale máme 
i byty pro sociálně slabé spoluobčany na 
ulici Opavské vedle Billy. Ačkoliv souži-
tí těchto osob koncentrované do jednoho 
místa nám přináší mnoho problémů, které 
musí mnohokrát řešit odbor investic spo-
lu s městskou policií, je tento typ bydlení 
potřebný. A i zde se město snaží investo-
vat. Příkladem je rekonstrukce uvolně-
ného bytu, kde se provedly výměny všech  

podlahových krytin, oprava sociálního 
zařízení a kompletní výmalby pokojů. Teď 
už jen můžeme doufat, že si toho nový  
nájemník bude vážit.
 Obdobným způsobem přistupujeme ke 
každému uvolněnému bytu. S bytovým 
technikem si byt prohlédneme a ihned 
navrhneme rozsah oprav tak, ať je byt 
následně řádně připraven k pronájmu. 
Jsou to nemalé částky, které takto vy-
nakládáme do oprav městských bytů.  
Považujeme je ovšem za účelnou inves-
tici, která zlepší život nájemníků. Někdy 
jsou to částky tisícové a někdy statisícové.  
Jako například u rekonstrukce bytu na uli-
ci Zahradní, kde musí dojít k celkové vý-
měně elektroinstalace, výměně podlaho-
vých krytin, obkladů a dlažeb i sociálního 
zařízení. Byt tak bude řádně připraven na 
život lidí ve standardu, odpovídajícímu 
21. století.

 Staráme se o bytový fond, ale není nám 
lhostejné ani vzájemné soužití nájemní-
ků. Zde se poslední dobou setkáváme 
s čím dál tím větším porušováním dob-
rých sousedských vztahů, setkáváme se 
s ničením městského majetku, sklepních 
kójí nájemníků a s dalšími projevy van-
dalství. Tomuto musíme rázně zabránit. 
Proto jsme několika takovýmto nájem-
níkům rozeslali dopisy, kde je důrazně 
upozorňujeme na fakt, že když nebudou 
dodržovat klid a pořádek v bytech, ale 
i ve společných prostorách domů, bu-
dou jejich nájemní smlouvy ukončeny. 
 Už Karel Hynek Mácha psal, že kvě-
ten je hlavně měsíc lásky. Láska, to je 
mocná síla, která má své kořeny  v tole-
ranci, úctě a skromnosti. Užijte si tento 
měsíc s myšlenkou na tyto tři vlastnosti.
 

Foto: Kamil Vitásek
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadáva-
cího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Park  
na Rovninách“.

Rada města Hlučína rozhod-
la o přijetí daru - suchých obleků 
pro práci ve vodě a zdravotnic-
kého batohu, pro jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Hlučín  
od Moravskoslezského kraje.

 
Rada města Hlučína rozhodla o při-
jetí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 50 000 korun od Moravskoslez-
ského kraje pro zřizovatele jednotky 
sboru dobrovolných hasičů a o uza-
vření Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kra-
je mezi Moravskoslezským krajem 
a městem Hlučínem.
 

Rada města Hlučína rozhodla o při-
jetí účelové dotace ve výši max. 
95 000 korun na realizaci projektu 
„Kvalitní život seniorů v Hlučíně“ 
a o uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje s poskyto-
vatelem dotace Moravskoslezským 
krajem.
 

Rada města Hlučína rozhodla o při-
jetí účelové dotace ve výši max. 
98 000 korun na realizaci projektu 
„Restartujme Hlučín v roce 2021“ 
a o uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje s poskyto-
vatelem dotace Moravskoslezským 
krajem.

Rada města Hlučína projednala žá-
dost o poskytnutí daru na čistění řeky 
Opavy a úklid odpadků ve výši 1 000 
korun vedoucímu vodáckého klubu 
Petru Sedláčkovi, kdy samotný úklid 
budou provádět členové vodáckého 
klubu Cvak. 

Rada města schválila aktualizaci 
Akčního plánu na roky 2021 - 2022 
se stanovením priorit.
 

Rada města Hlučína rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Architektonická 
studie sportovní haly v Hlučíně – 
lokalita U Dětského ranče“ se stává  
Ing. arch. Martin Materna.
 

Rada města Hlučína rozhodla o za-
koupení 3 kusů systému účinné 
elektronické péče eHelper pro seni-
ory a osoby s handicapem s využi-
tím 24 hodinové elektronické péče 
v jeho přirozeném prostředí pomocí  
senzorů v celkové hodnotě 36 600 
korun. 

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Dne 31. března v brzkých ranních hodi-
nách si muž vybíral hotovost v jednom 
z hlučínských bankomatů. Na tom by 
nebylo nic nenormálního, kdyby se ne-
jednalo o poměrně vysokou částku, a to 
o rovných 40 000 korun. Snad zapůsobilo 
jarní sluníčko nebo spousta povinností, na 
které dotyčný myslel, ale vybranou ho-
tovost nechal v bankomatu. Když si tuto 
chybu uvědomil, byl už v Ostravě. Ihned 
vytočil tísňovou linku a požádal, zda ne-
můžeme na kameře dohledat, jestli někdo 
jeho vydělané peníze neodnesl. Z Ostravy 
jel závratnou rychlostí, neboť než stráž-
ník vykonávající službu u kamerového 
systému stačil dohledat případného nene-
chavce, přišel na služebnu. Zde během vy-
světlování vešel do dveří další muž s be-
zelstným výrazem ve tváři a čtyřiceti tisíci 
v ruce, které jak uvedl, našel v onom ban-
komatu. Oba se shodli, že bankomat má 
občas své dny a chová se nepředvídatelně, 
jako v tomto případě, kdy místo, aby ban-
kovky stáhl zpět do svých útrob, nechal 
je trčet ven. Šťastný majitel se ihned bez 
rozmýšlení srovnal s nálezcem vyplace-
ním deseti procent nálezného. Oba byli 
spokojeni a my mile překvapení, jak jsou 
lidé pořád poctiví. A aby překvapení ne-
bylo dost, přišel 1. dubna na služebnu sta-
rosta obce Markvartovice, který přinesl  
1 500 korun, které nechal opět někdo 
v bankomatu (byl to jiný, než předešlého 
dne). Po sepsání formuláře o předaném 
nálezu strážníci předali hotovost do ban-
ky, která má ve své správě tento banko-
mat. Zde je milá paní úřednice s miskou 
jídla, neboť byla zrovna polední přestáv-
ka, ujistila, že částku vrátí dle doložených 
údajů na účet majitele. A když později 
zavolala na linku městské policie majitel-
ka, už jen s radostí v hlase si vyslechla, 
že částku bude mít na svém účtu a tím  
i hezké Velikonoce.
 

PODEJTE SVŮJ NÁVRH DO KONCE KVĚTNA

Petra Řezáčová
místostarostka

Už jen do 31. května 2021 je možné 
podat návrh do projektu Zdravé měs-
to Hlučín, v rámci participativního roz-
počtu. Návrhy jsou rozděleny na “malé” 
ve finančním rozsahu od 1 do 100 000 
korun a “velké” přesahující 100 000 ko-
run a dosahující maximálně 400 000 ko-
run. Celkem je v roce 2021 vyčleněno 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí 

Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo 
o koupi části pozemku na ulici Ostravské 
za cenu 594 000 korun. Pozemek přímo 
navazuje na objekt bývalého kina. V roce 
2020 byla provedena aktualizace původní 
studie z roku 2009 zabývající se vhodným 
využitím bývalého kina. V této aktuali-
zované studii již bylo počítáno s tím, že 
dojde k oddělení části pozemku kolem 
objektu, čímž vznikne prostor potřeb-
ný pro případné provedení rekonstrukce 
a pro následné užívání objektu. Aktua-
lizovaná studie navrhuje multifunkční 
využití objektu zejména ke kulturním, 

BUDOVA BÝVALÉHO KINA SNAD OŽIJE

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Od měsíce dubna začal ve městě Hlučíně, 
Bobrovníkách i Darkovičkách svoz hně-
dých nádob na bioodpady. Svoz probíhá 
v pravidelných intervalech jednou za dva 
týdny. Během sudého týdne jsou sváženy 
bioodpady a během lichého týdne jsou 
sváženy odpady komunální. Svozové dny 
zůstávají stejné.

ZAČAL SVOZ  
BIOODPADŮ

POCTIVOST  
SE VYPLÁCÍ 

Hledáme zaměstnance na dohodu o prove-
dení práce do kuchyně v Domově pod Vin-
nou horou. Jednalo by se o čištění zeleniny 
3x v týdnu na 3 až 4 hodiny. Požadujeme 
zdravotní průkaz, samostatnost, spolehli-
vost, trestní bezúhonnost a chuť pracovat. 
Vhodné také pro aktivní seniory. Nabízí-
me odměnu ve výši 100 Kč/hod. Možnost 
nástupu ihned nebo dle domluvy. Kontakt-
ní osoba: pí. Helena Schreierová, zástup-
ce vedoucí stravovacího a technického 
provozu, tel.: 595 020 578, 602 523 957,  
e-mail: stravovani@ddhlucin.cz. 

HLEDÁME  
POMOCNOU SÍLU

z rozpočtu města 800 000 korun. Návr-
hy určené k realizaci v rámci projektu 
musí mít lokální charakter, musí se tý-
kat úprav veřejných prostranství, budov 
v majetku města a být veřejně prospěšné.  
Máte-li nápad, je vám více než 15 let 
a chcete se podílet na budoucí podo-
bě Hlučína, přihlaste svůj návrh a ná-
sledně ve veřejném hlasování roz-
hodněte, na co budou peníze použity.  
Více na zdrave-mesto.hlucin.cz.

výstavním, sportovním i jiným účelům. 
V přízemí navrhuje vybourání hlediš-
tě a osazení nové teleskopické tribuny.  
Sál o ploše cca 256 m2 bude umožňovat 
konání filmových či divadelních před-
stavení pro max. 216 diváku. Součástí 
jsou i šatny a sociální zařízení pro účin-
kující. Při zatažené tribuně bude prostor 
umožňovat konání různých oslav, konfe-
rencí, rautů apod. V 1 NP jsou navrženy 
prostory obsahující senior point, zku-
šebnu, kancelář, prodej vstupenek, aj.  
Ve 2 NP jsou navrženy dvě klubovny pro 
seniory a spolky o rozloze 64 m2 a 15 m2.  
Samozřejmostí bude moderní hygienické 
zázemí a vertikálně propojené schodiště  
s výtahem pro ZTP.

Architektonická studie. 
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Roman Šťastný
jednatel společnosti TS Hlučín s.r.o.

V souladu s objednávkou města Hlučí-
na, založí Technické služby Hlučín nové 
záhonové plochy, které navrhla městská 
zahradnice. V průběhu jara bude založen 
v dolní části ulice Promenádní podél stez-
ky pro chodce záhon, kde budou zasazeny 
komule, trojpuky, hortenzie latnaté nebo 
pustoryl. Tyto dřeviny dosahují středního 
vzrůstu s květenstvím od jarních měsíců 
až do pozdního léta. Dalším místem, kde 
vznikne na žádost osadního výboru OKD 
nová záhonová plocha, je park mezi uli-
cemi Severní a 1. Máje. Zde zahradnice 
navrhla smíšený trvalkový záhon. Ten 
bude vytvářet kvetoucí kruhovou plochu 
okolo dominanty tohoto parčíku, kterým  
je velký bludný kámen.

VE MĚSTĚ VZNIKNOU 
NOVÉ ZÁHONY

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Na základě usnesení Rady města Hlučí-
na ze dne 4. prosince 2017 provádí město 
Hlučín, v případě potřeby, odchyt toula-
vých koček. Od roku 2018 byly realizo-
vány tři odchyty. Další odchyt  proběhne 
na základě požadavku občanů o řešení 
přemnožení toulavých koček a ověření 
situace Městskou policií Hlučín na síd-
lišti OKD mezi ulicemi Boženy Němco-
vé., Jana Nerudy, 1. máje a Čs. armády, 
a to ve dnech 17. až 20. května 2021. 
Odchyt bude provádět Městská policie 
Hlučín do speciálních klecí k tomuto 
účelu určených (sklopců). Do klecí bude 
umístěna návnada a vždy ráno a večer 
budou klece kontrolovány. Pokud bude 
odchyt úspěšný, budou zvířata převezena  

ODCHYT TOULAVÝCH KOČEK
do veterinární ambulance. Zde budou 
bezodkladně kocouři kastrováni a kočky 
sterilizovány. Po uplynutí lhůty stano-
vené veterinárním lékařem budou kočky 
vypouštěny na místo odchytu. Vzhledem 
k tomu, že neexistuje žádná evidence nebo 
čipování koček, žádáme všechny chovate-
le a majitele, aby v těchto dnech  v oblasti, 
kde bude odchyt prováděn, své kočky za-
jistili proti volnému pohybu na veřejném  

HLEDÁME  
POMOCNOU SÍLU

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Rekapitulaci prováděných prací v měsíci 
březnu začneme v lokalitě „černé pláže“, 
kde pokračují práce na bezpečnostním 
přelivu s ohledem na blížící se termín zvy-
šování vodní hladiny a práce na opevnění 
břehů. Došlo k úpravě břehů formou ka-
menného záhozu, tak především pokládka 
kamenné dlažby do betonu. V současné 
době je již téměř dokončena část mezi vý-
pustným objektem a oplocením sportovní-
ho areálu. Navazující část, tzn. sportovní 
areál, bude realizována od října tohoto 
roku.

Další práce probíhaly v prostoru poto-
ku Vařešinka, kde proběhlo kácení dře-
vin a zahájení vlastních stavebních pra-
cí na zatrubnění části potoka v prostoru 
mezi parkovištěm a hlavním vstupem  
do sportovního areálu. 

V Kozmické části stavby pokračují zem-
ní práce na čelní hrázi, kdy mezi lávka-
mi přes Opavu a Juliánku jsou již násypy 
hráze téměř dokončeny. V dalším úseku 
čelní hráze dochází k montáží propustku. 
Pokračují práce hydroizolace a zásypy be-
tonových opěr pro mostní konstrukce přes 
potok Juliánku a lávku přes Opavu. Dále 
byly zahájeny práce na funkčním objektu.

Dále pokračovaly práce na hrázích řeky 
Opavy, kdy na pravobřežní hrázi proběhly 
přípravné zemní práce i vlastní zahájení 
realizace podzemní těsnící stěny. Na le-
vobřežní hrázi jsou dokončovány zemní 
práce související s dosypáváním vzduš-
ního svahu hráze a byly zahájeny finální 
úpravy podkladních vrstev před samotnou 
realizací vrstev asfaltové komunikace. 

Chtěl bych tímto poděkovat těm z vás, 
kteří dodržujete zákaz vstupu na staveniš-
tě. Ten bohužel musí platit po celou dobu 
realizace stavby, vyjma částí, které budou 
spuštěny do dřívějšího užívání (zejména 
obchůzná trasa lávka přes Opavu až Koz-
mice) a požádat ty z Vás, kteří si myslíte, 
že se Vám nic nemůže stát, že jste opa-
trní, abyste tyto nezvané návštěvy zruši-
li. Události z velikonočního víkendu jsou 
i pro mne důrazným upozorněním, že ne 
všichni jsme schopni a ochotni vysvětlení 
akceptovat a respektovat.

Lávka přes řeku Opavu - opěra 01.

prostranství, aby nedošlo k jejich odchy-
tu a následné kastraci a sterilizaci. Za-
čátek odchytových prací bude písemně 
oznámen, v souladu s metodickým po-
kynem, i orgánu dozoru, tedy příslušné 
Krajské veterinární správě Státní veteri-
nární správy pro Moravskoslezský kraj 
a celá akce bude prováděna dle doporu-
čení Ústřední komise pro ochranu zvířat  
k regulaci populací toulavých koček.

Ilustrační foto

Černá pláž - kamenná dlažba.

Levobřežní hráz - příprava podkladu. Fota: Gardenline s.r.o.

Úprava potoka Vařešinky - zatrubněná část.

Foto: archiv TS Hlučín

Luděk Olšovký
Městská policie Hlučín

Rada města Hlučína přijala návrh „Řeše-
ní stavu vzniklého narušování veřejného 
pořádku na sídlišti OKD v Hlučíně“. Do-
jde k úpravě pochůzek strážníků Městské 
policie Hlučín a spojení hlídek strážníků 
městské policie a Policie ČR, aby byl 
v těchto místech častější dohled na do-
držování pravidel občanského soužití.  
Dále byla zahájena instalace kame-
rového systému na sídlišti OKD zá-
pad. Kamera snímající park SNP bude 
umístěna na ulici Jana Nerudy, dům 
868/10. Prostor před restaurací Bar-
borka a ulici Jana Nerudy budou sní-
mat 2 kamery umístěné na domě 870/6.  
Kamery budou umístěny na dům, který 
patří společnosti Heimstaden Czech s.r.o.  
Další 2 kamery budou umístěny na bu-
dově patřící městu, a to na ulici Severní 
851/4. Ty budou snímat Fučíkův sad a při-
lehlé okolí. Všechny kamery budou začle-
něny do stávajícího městského kamerové-
ho dohlížecího systému s online přenosem 
na služebnu Městské policie Hlučín.  
Úspěšnost řešení problémů souvisejí-
cích nejen s narušování veřejného po-
řádku závisí na dosti podstatné věci. 
A to na přístupu občanů, kteří ve vlast-
ním i společenském zájmu musí aktiv-
ně spolupracovat a problémy včas hlásit 
na služebnu městské či státní policie.  
Nesmí být schovaní za zdmi svého domu 
nebo bytu a sledovat, jak rychle se policie 
dostaví na místo po anonymním nahlá-
šení. Všichni víme, že kde není žalobce, 
není také soudce.

NA OKD  
BUDE BEZPEČNĚJI
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Pavel Sobol 
ředitel Charity Hlučín od roku 2017

Současná Charita asi vypadá jinak než 
před 30 lety. Kdyby to šlo, chtěl byste ty 
začátky zažít? 
Zažít bych to chtěl, ale nevím, zda bych 
měl tolik síly, odhodlání a vytrvalosti, 
jako měli naši „otcové zakladatelé“. Ke 
všem, kteří Charitu krátce po revoluci 
vytvořili, a to zejména na dobrovolnické 
bázi, chovám obrovský respekt a úctu. 
O porevolučních letech se často hovoří 
jako o „divokých devadesátkách“, ale ta 
doba přinesla také obrovskou vlnu dobra, 
solidarity a sounáležitosti. Vznikaly Cha-
rity, hospice a mnoho jiných prospěšných 
projektů, které fungují dodnes. 

Jaké místo ve společnosti má Charita 
dnes? V čem jsou její hlavní přínosy? 
Pomáhat potřebným s láskou. To je naše 
poslání. Bylo u našich začátků před 30 
lety, platí beze zbytku v dnešní době a je 
pro nás závazné a neměnné i do budouc-
nosti. Co se však proměňuje, tak je způsob 
pomoci. Nejen zdravotnictví, ale i sociál-
ní péče jsou obory vyžadující vysokou 
odbornost. Na všech pozicích v našich 
službách je nutné mít potřebnou kvalifi-
kaci a neustále se vzdělávat. K tomu jsou 
nutné kvalitní podmínky a zázemí. Jen 
tak může být pomoc účinná. Na Hlučín-
sku každoročně pomůžeme několika stům 
rodin a tisícům lidí. Jsou to lidé, kteří žijí 
mezi námi. Naši sousedé, přátelé, blízcí…
Jsou potvrzením, že charitní práce má  
obrovský přínos a smysl. 

Charitní poslání vždy z části napl-
ňovali dobrovolníci. Jak je to dnes?  
Je v Charitě místo pro dobrovolnickou 
činnost? 
Dobrovolnictví bylo a je pilířem charitní-
ho díla. Tříkrálová sbírka je největší dob-
rovolnický projekt u nás a na Hlučínsku se 

do něj zapojuje každý rok přes tisíc dob-
rovolníků. Dvakrát ročně máme v Hlučíně 
Sbírku potravin, která také stojí na dobro-
volnické službě. A pomáhat se dá i celo-
ročně při našich službách. Každého, kdo 
chce pomoci, rádi zapojíme. Určitě to pro 
něj bude obrovská zkušenost. 

Ve svých začátcích stál provoz Charity 
z velké části na darech a příspěvcích. 
Jak lidé podporují Charitu dnes? 
Dary jsou pro zachování charitního díla 
velmi důležité i v dnešní době a já za ně 
všem moc děkuji. Naše hlučínská charita 
má mnoho dárců a přispěvatelů (fyzických 
osob i firem), kteří nás podporují během 
celého roku. Pak tady máme Tříkrálovou 
sbírku, což je neskutečný projev solidarity.  

Tady je asi třeba smeknout…
…a poklonit se všem obyvatelům Hlučín-
ska, že je pro ně pomoc bližním tak dů-
ležitou součástí jejich životů. Poděkování 
za vytrvalou podporu si zaslouží i město 
Hlučín, okolní obce, Moravskoslezský 
kraj. 

Jak myslíte, že bude Charita vypadat 
za dalších 30 let? 
Věřím, že bude naplňovat své poslání tak, 
jako doposud. Jen způsob pomoci asi bude 
trochu jiný nebo jinak zaměřený. Pomoc 
bude ještě více specializovaná, vznik-
nou nové odbornosti. Charitní služby tak  
budou ještě lepší a účinnější než dnes. 

Vyřiďte, prosím, všem Vašim kolegům 
blahopřání k 30. výročí Charity Hlučín 
a poděkování za jejich službu.
Z celého srdce děkuji. Velmi rád vyří-
dím. Moji kolegové každý den odvádějí 
náročnou práci a během epidemie se to 
ještě znásobilo. V těžké době zůstali s na-
šimi klienty a byli jim nablízku. Zaslouží  
si obdiv a poděkování nás všech.

CHARITNÍ POSLÁNÍ JE POŘÁD STEJNÉ - POMÁHAT POTŘEBNÝM

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graub-
ner vydal 27.5.1991 dekret o zřízení Farní 
Charity Hlučín. Zareagoval tak na aktivi-
ty místních věřících, kteří chtěli po změně 
režimu svobodně pomáhat. Pod vedením 
pana Tomáše Hájovského vznikla organi-
zace, která má dnes 60 zaměstnanců, čtyři 
registrované sociální služby, jednu zdra-
votnickou a několik dalších služeb a pro-
jektů. Během 30 let realizovala Charita 
Hlučín mnoho přínosných služeb a pro-
jektů. V roce 1994 vznikla terénní služ-
ba pro pomoc lidem v jejich domovech, 
tedy první domácí péče. Na tento základ 
navazuje Charita Hlučín dodnes. Služ-
by domácí péče jsou jedním z pilířů, na 
kterých charitní dílo na Hlučínsku stojí. 
Důležitým momentem bylo v roce 2001 
otevření Charitního domova sv. Mikulá-
še v Ludgeřovicích, ve kterém dnes sídlí 
domov pro seniory a sociálně terapeutická 

dílna. Ve stejném roce, o pár měsíců dříve, 
vyšli poprvé do ulic koledníci a vznikla 
tradice Tříkrálové sbírky, největšího dob-
rovolnického projektu u nás. Do součas-
ného sídla Charity v Hlučíně se organi-
zace přestěhovala v roce 2011. Po letech 
strávených v pronajatých prostorách tak 
získala Charita vlastní zázemí pro správu 
a terénní služby. Díky třicetiletému úsilí 
všech pracovníků a dobrovolníků, vytrva-
lé pomoci měst, obcí a farností dnes máme 
v našem regionu organizaci, která pomoh-
la a pomáhá mnoha tisícům rodin zvládat 
těžké situace. Jejím posláním je pomá-
hat s láskou všem, kdo pomoc potřebují. 
A kdo jsou ti, bez kterých by Charita Hlu-
čín nebyla taková, jakou ji známe dnes? 
Lidé jako my, jen s darem umět dávat víc 
než ostatní. Děkuji těm, kteří se rozhodli 
s námi podělit o své myšlenky, zkušenosti 
i plány. Za jejich záslužnou a nenahradi-
telnou práci, která je pro většinu z nich 
posláním, patří velké poděkování a přání 
dalších let úspěšné činnosti. 

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín v letech 2005-2017

Dosažení 30 let je pro Charitu Hlučín vý-
znamnou událostí. Čas sám o sobě je však 
pouze fyzikální veličina. Pravý význam 
má jen to, jak a čím ho dokážeme napl-
nit. Jsem přesvědčen, že v případě Charity 
Hlučín byla, je a bude doba její existen-
ce naplněna službou a pomocí potřeb-
ným lidem. Tedy tím, co je jejím poslá-
ním a podstatou její existence. Proto jsem 
vděčný za to, že jsem mohl být součástí 
Charity Hlučín od roku 2000 až do roku 
2017. Za ta dlouhá léta jsem v ní a s ní 
prožil okamžiky zklamání i radosti a štěs-
tí. Chvíle zklamání a neskutečné tíže bytí 
tehdy, když jsme museli ukončit činnost 
chráněné dílny. Když nebyly prostředky 
na mzdy a netušili jsme, kde je vezmeme. 
Když jsme žili řadu měsíců v nejistotě, 
zda sociálně terapeutická dílna přežije 
ministerské rozhodnutí šetřit na nepra-
vém místě. Okamžiky radosti při založení 
sociálně terapeutické dílny, služby osob-
ní asistence nebo třeba terénního centra 
pro lidi bez domova. Pocity štěstí, když 
jsme v poradně dokázali lidem ulehčit 

BYLO MI CTÍ PODÍLET SE NA POMOCI LIDEM

v jejich svízelných situacích. Ale nejen 
velké věci tvoří charitní život. Mnohem 
více jsou to drobné každodenní události. 
Okamžiky, při nichž stojí pracovníci tváří 
v tvář lidem, kteří doufají v jejich pomoc. 
Právě svým zaměstnancům vděčí Charita 
za to, kde dnes je, že se dožívá 30 let ve 
zdraví a svěžesti. Chtěl bych jim vzká-
zat, že pro mě byla čest s nimi pracovat. 
A rád bych zmínil také podporu ze strany 
představitelů města Hlučína, obce Lud-
geřovice i dalších obcí Hlučínska. Sebe-
větší naše snaha by bez jejich vstřícnosti 
nevedla k úspěchu. Osobní poděkování za 
mimořádnou spolupráci bych chtěl vyjád-
řit pracovnicím sociálního odboru města 
Hlučín. Výčet by mohl pokračovat dále, 
protože na charitním díle se podílela a po-
dílí celá řada dalších organizací i jednot-
livců. I nejdrobnější dárci nebo lidé, kteří 
„jen“ zahrnují Charitu do svých modliteb, 
jsou nesmírně důležití. Právě v tom je síla 
Charity Hlučín. V její schopnosti propo-
jovat, překračovat a přesahovat pouhou 
kvalitní profesionální práci. To bych také 
přál Charitě Hlučín do dalších let. Ať ni-
kdy neztratí svou jedinečnost, a přitom  
si zachová zdravou míru pokory.

Zleva Petr Rak, Petra Řezáčová, Pavel Sobol. Foto: archiv Charity

Foto: archiv Charity



Marta Porubová 
ředitelka Charity Hlučín v letech 1993-2005

Do Charity Hlučín nastoupila v roce 1993 
a ihned začala budovat službu domácí 
péče. Nesmazatelně se zapsala do její his-
torie. V roce 2001 stála u vzniku charitního  
domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. 

První terénní charitní služby jste za-
kládala v roce 1993. Co Vás inspirovalo 
k tomu, že jste se dala na tuhle náročnou 
profesi?
Vrátila jsem se z ročního pobytu v Němec-
ku, kde jsem se s touto oblastí setkala. Dob-
rovolná Charita Hlučín v té době hledala 
náplň pro svou další činnost. Terénní péče 
se mi zdála jako smysluplná služba, která 
v té době v naší společnosti citelně chybě-
la. Vůbec jsem to nevnímala jako náročnou 
profesi, spíš jsem prožívala radost, že mohu 
svobodně, bez omezení režimem, začít něco 
prospěšného budovat.

Projevovalo se tehdy i v charitní prá-
ci porevoluční nadšení? Třeba tím,  
že bylo hodně dobrovolníků, kteří chtěli-
pomáhat…
Porevoluční nadšení jsem ve větším měřít-
ku tak moc nepociťovala. Vynořovali se ale 
pravdiví,  poctiví lidé, kteří byli ochotni  

nezištně pomáhat a vstoupit do neznámých  
vod. Postupně se největší skupina dobro-
volníků vytvořila z řad táborníků - účast-
níků letních táborů, které jsme se skupinou  
nadšenců už řadu let pořádali.

Kde jste v začátcích získávali finance?
Malou, ale pravidelnou částkou nás pod-
porovala Arcidiecézní charita Olomouc, 
která byla naším nadřízeným orgánem. 
Jak se domácí péče začala postupně roz-
šiřovat do jednotlivých obcí, byly to fi-
nanční příspěvky těchto obcí. Malými 
částkami přispívali klienti a nemalou roli 
hrály hmotné, ale i finanční dary firem  
a jednotlivců.

Určitě jste zažila spoustu radostných 
ale i těžkých chvil. Byl někdy moment, 
kdy jste přestala věřit, že to dává smysl? 
Ano, období byla různá. Ale strádání, utr-
pení a potřeba pomoci byly, kde se člověk 
podíval. Takže otázka  o smyslu činnos-
ti Charity se snad nikdy ani nevynořila.  
To bylo vždy jasné.

Co byste popřála Charitě Hlučín  
do dalších let?
Aby i přes velkou profesionalitu, ke kte-
ré Charita Hlučín dospěla, se z její práce  
nikdy nevytratil rozměr nezištné lásky.

Petra Řezáčová
místostarostka

Charita Hlučín se za dobu svého působe-
ní stala nepostradatelnou součástí našeho 
města. S postupem let se neustále rozví-
jí, rozšiřuje své služby a stále pracuje na 
nových možnostech, jak ještě pomoci. 
Já, jako občanka Hlučína, jsem se něko-
likrát zapojila do tříkrálové sbírky v roli 
koledníka, ale také jako příjemce pomo-
ci. Ať už to byl dovoz stravy, nebo za-
půjčení pomůcek pro mé blízké, vždy 
byla spolupráce výborná. A je vidět, že 
zde v charitě pracují všichni srdcem.  

Z pohledu místostarostky vidím, jak je dů-
ležitá vzájemná spolupráce města s chari-
tou. Poptávka po sociálních službách se 
rok od roku zvyšuje a město nemá vlastní 
kapacity neustále rozšiřovat a provozovat 
další sociální služby. Je tedy velkým pří-
nosem, že u nás charita působí a pečuje 
o potřebné. S ředitelem charity Pavlem 
Sobolem je výborná spolupráce. Je ocho-
ten vždy přijít s radou a pomocí. Díky 
jeho přístupu vždy najdeme řešení dané 
a zprvu neřešitelné situace. Děkuji touto 
cestou právě jemu, ale i všem zaměstnan-
cům charity, od terénních služeb, domova 
pro seniory, až po chráněnou dílnu. 

Petr Rak 
farář

V letošním roce si připomínáme význam-
né jubileum - 30 let od vzniku institu-
ce Charity Hlučín, která pomáhá lidem 
v nouzi. Rád bych touto cestou vyjádřil 
poděkování a vděčnost panu řediteli Pavlu 
Sobolovi, všem pracovníkům, ošetřovate-
lům, pečovatelům, asistentům hlučínské 

charity, všem dobrovolníkům a dárcům, 
kteří velkým dílem přispívají na pomoc 
potřebným v našem městě a okolí. Kéž 
se jim i v této nelehké době dílo daří.  
Velmi si vážím spolupráce hlučínské far-
nosti a Charity Hlučín a  jejich společného 
poslání, protože každý člověk bez rozdílu 
je pro ně důležitý. Vyprošuji Charitě Hlu-
čín Boží požehnání a láskyplnou péči naší 
Matky, Panny Marie. 

O SMYSLU ČINNOSTI CHARITY JSEM NIKDY NEPOCHYBOVALA

Foto: archiv Charity
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NA KOLE DĚTEM OPĚT STARTUJE Z HLUČÍNA
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Zahájení benefičního sportovního pro-
jektu „Na kole dětem“ se uskuteční  
2. 6. 2021 na hlučínském Mírovém ná-
městí. Je to poprvé, co bude cyklotour 
odstartována z již jednou zahajujícího 
města. Tentokrát je odjezd cyklistů na-
plánován na 11:30. Pro letošní 12. ročník 
cyklotur  z Hlučína do Lanškrouna je na-
plánováno 10 etap, 1 264 km, 61 zastáv-
kových měst, 329 projetých obcí a měst. 
Cyklotour se může zúčastnit opravdu  
každý, kdo bude dodržovat pravidla. Stačí 
se kdekoliv během trasy připojit do pelo-
tonu a pokračovat s ním v cestě, dokud se 
Vám chce a budete stačit. Nevyhrává nej-
rychlejší, ale ten, kdo dojede celý, zdra-
vý, veselý a odnese si nezapomenutelný  

zážitek a dobrý pocit. Díky pomoci ostat-
ním, pomáháte hlavně i sobě, protože tím 
zlepšujete svoji fyzickou kondici. Ne-
bojte se, a pokud máte možnost a chuť, 
pomozte i tomuto výjimečnému sportov-
nímu projektu, sobě a hlavně nemocným 
dětem. Na kole dětem - nadační fond Jo-
sefa Zimovčáka na podporu onkologicky 
nemocných dětí vznikl v roce 2010 jako 
benefiční součást sportovního projektu  
Na kole dětem. Cílenými aktivitami se 
snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik 
potřebné finanční pomoci a podpory dětí 
v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí 
činností se především zaměřuje na spor-
tovní aktivity a zajištění rekondičních 
pobytů, které usnadňují dětem a jejich 
rodičům překonávat traumata způsobená 
těžkou nemocí. 
Více na www.nakoledetem.cz.

VÝSLEDKY SBĚRU ELEKTROODPADU
Roman Tvrzník
ELEKTROWIN a.s.

Díky svým obyvatelům se město Hlučín 
může za rok 2020 pochlubit sběrem sta-
rého elektra určeného ke zpětnému od-
běru a recyklaci o hmotnosti 55,01 tun.  
Na každého obyvatele tak připadá 3,95 
kilo vysloužilých spotřebičů. Byla tím 
uspořena spotřeba elektřiny a produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omeze-
na těžba ropy a železné rudy, a recyklací 
se pokryla i část dodávek mědi nebo hli-
níku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní 
přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o po-
dílu na zlepšení životního prostředí, které 
na základě dosažených výsledků vystavil 
kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vy-
plývá z něj, že díky obyvatelům došlo za 

rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 656,48 
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množ-
ství CO2? Plných 253 kusů! Nebylo nutné 
vytěžit 32 250,47 litrů ropy. Představte 
si, že z tohoto množství se pokryje spo-
třeba pohonných hmot auta např. na ces-
tu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to  
1 207 krát. Došlo také k úspoře 331 992,82 
kWh energie. Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí  
331 993 krát. Podařilo se recyklovat  
31 642,42 kilo železa. Toto množství re-
cyklovaného železa by bylo možné použít 
pro výrobu 1 297 kusů nových praček, bez 
nutnosti těžby železné rudy. Recyklací 
vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
1 116,85 kilo mědi, což by postačilo pro 
ražbu 198 551 1€ mincí, nebo 1 379,68 
kilo hliníku, který by stačil na výrobu  
91 979 plechovek o objemu 0,33 litrů.

Foto: Kateřina Konečná, 2020 Ilustrační foto

BYLO MI CTÍ PODÍLET SE NA POMOCI LIDEM Posláním Charity Hlučín je poskytování 
kvalitních sociálních a zdravotních služeb 
seniorům, lidem se zdravotním postiže-
ním a lidem ohroženým sociálním vy-
loučením. Všechny služby poskytujeme 
s důrazem na lidskou důstojnost a indivi-
dualitu každého klienta, bez rozdílu ná-
boženské, rasové či politické příslušnos-
ti. Pokud si nejste jisti, kterou ze služeb  
potřebujete, s důvěrou se obraťte na: tel.: 
595 043 275, e-mail: sekretariat@charita-
hlucin.cz. Více na www.charitahlucin.cz.

POSLÁNÍ, SLUŽBY A PROJEKTY CHARITY HLUČÍN
• Domácí péče: 
 Ošetřovatelská služba 
 Pečovatelská služba
 Osobní asistence
 Půjčovna pomůcek
• Právní poradna
• Domov pro seniory
• Sociálně terapeutická dílna
• Sběr šatsva
• Pomoc lidem bez domova
• Tříkrálová sbírka
• Sbírka potravin 

GRATULUJI K JUBILEU

CHARITNÍ PRÁCE JE POSLÁNÍM, KTERÉHO SI MUSÍME VÁŽIT



HLUČÍNSKÉ OSOBNOSTI
JAN BOCHENEK / JOHANNES PHILIPP JACOB BOCHENEK 

2. KVĚTNA 1831 - 3. PROSINCE 1909

Květnovým jubileem si připomeneme 
190. výročí narození malíře Jana Bo-
chenka, který byl již za svého života řa-
zen do pantheonu nejvýznamnějších ro-
dáků regionu. Podobně jako jen o málo 
staršímu sochaři Jandovi z Darkoviček 
se mu podařilo vystudovat Akademii 
umění v Berlíně, uchytit se v pruské me-
tropoli a živit uměním. Byť se oba v Ber-
líně natrvalo usadili, nikdy nezapomněli 
na své hlučínské kořeny. Bochenek se 
sem až do své smrti pravidelně vracel 
a dobré kontakty s místním klérem ved-
ly rovněž k tomu, že řadu zdejších chrá-
mů zdobí množství jeho obrazů (Hlučín, 
Bohuslavice, Dolní Benešov, Kateřinky, 
Kobeřice, Křenovice, Nysa, Ratiboř,  
Sudice, Štěpánkovice ad.). 

Narodil se jako třetí dítě z osmi sou-
rozenců hlučínskému stolaři Ondřeji 
Bochenkovi a jeho manželce Barboře. 
Pokřtěn byl ještě v den svého narození 
jmény Johannes Philipp Jacob a během 
studií v Berlíně malíř rád všechna tři 
jména používal.  Jeho zřejmý talent již 
ve škole rozpoznal děkan Šimon Richter, 
který jej společně s matčiným bratran-
cem Anastázem Janem Sedlagem, bis-
kupem v pruském Chelmnu, motivoval  
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Kristus odsouzen k smrti (Křížová cesta)  
kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích, 1907

k odbornému studiu. Ale syn, vědom si 
těžké úlohy otce uživit početnou rodinu, 
se namísto toho věnoval stolařině a vypo-
máhal v otcově dílně. Jeho talent ale nezů-
stal utajen a Bochenek portrétoval místní 
měšťany, zámecké úřednictvo, důstojníky 
a klérus. Za portréty tržil od jednoho do 
pěti tolarů, až Salomon Rothschild zapla-
til za portrét svého komorníka Bernetka 
velkoryse 50 tolarů. To již měl mladý au-
tor naspořeno tolik, aby si mohl dovolit  
studium na umělecké akademii v Berlíně.

Nastoupil na ni ve svých 18 letech v září 
1849 a záhy se zařadil mezi výrazné žáky. 
Příznivce našel především v profesorovi 
Ernstu Degerovi, náboženském nazarén-
ském malíři. Jejich vzájemné porozumění 
pramenilo z toho, že rovněž hluboce vě-
řící Bochenek inklinoval k náboženské 
malbě. Blízkého přítele nalezl v kaplanovi 
chrámu sv. Hedviky Ignaci Wawreczkovi,  
od roku 1851 proboštovi v Tarnovských 
Horách. Pro tamní chrám sv. Petra násled-
ně Bochenek namaloval první velký sou-
bor svých děl, např. Krista se Samařankou, 
Návrat ztraceného syna, Nanebevzetí Pan-
ny Marie či sv. Barboru. Na doporučení 
senátu Akademie byl v roce 1857 pově-
řen malbou oltářního obrazu pro německý  

evangelický kostel v Mariánských Láz-
ních. Ovšem jeho největším úspěchem 
bylo, když v roce 1857 zvítězil v každo-
roční umělecké soutěži Akademie, a to ob-
razem na námět Touha po Ráji. Získal tím 
stipendium na tříletý pobyt v Římě.

Do Říma přijel v létě 1859. Okamžitě se 
zařadil k tamnímu okruhu německých 
malířů, kteří udržovali tradici nazarénské 
malby rozvíjené zde na počátku 19. stole-
tí. Bochenek se spřátelil s jejími čelními 
představiteli a svým talentem, vědomostmi 
a dobrým úsudkem si získal jejich respekt, 
včetně uznávaného vůdce hnutí Petera von 
Cornelia. Poněkud předčasný návrat do 
Berlína v létě 1861 byl motivován jeho 
sňatkem s Agnes von Rolland, vzdělanou 
dívkou, jejíž básně pravidelně vycházely 
v deníku Germania. Do Říma a do Itálie 
se malíř ale opakovaně vracel. V Římě 
se narodil také jeho první potomek. Bo-
chenek byl také čestným členem Řím-
ské umělecké společnosti či německého  
spolku malířů Albrecht Dürer Verein.

Pravidelné byly rovněž jeho návraty do 
rodného kraje. V roce 1880 vytvořil pro 
farní kostel sv. Jana Křtitele nový oltářní 
obraz Křtu Kristova, obrazy sv. Josefa,  

Jana Nepomuckého, sv. Anny či sv. Bar-
bory. Soubor obrazů pro kostel sv. Mar-
kéty (Vyhnání z ráje, Ukřižování, Návrat 
ztraceného syna a Vzkříšení Páně) sho-
řel při vypálení kostela v dubnu 1945. 
Mimo řady dalších kostelů na Ratiboř-
sku, vytvořil Bochenek větší kolekci ob-
razů pro kostel sv. Jana Křtitele v Sudi-
cích, což bylo motivováno jeho vřelým 
vztahem s tamním farářem Arnoštem 
Jureczkou. Ten je také autorem jeho 
životopisu vydaném po malířově smrti 
(+1909) v Opolí v roce 1911.

Malíř kromě moravštiny a němčiny 
uměl ještě anglicky a francouzsky, milo-
val Danteho Peklo či Goetheho Fausta, 
kterého znal zpaměti. Zpíval, měl rád 
operu a hrál na housle. Byl dobrosr-
dečný, skromný a mimořádně zbožný.  
Usiloval o nalezení ideální krásy v umě-
ní a výsledky svého výzkumu a hledání 
dokonalých lidských proporcí zveřejnil 
ve svých třech spisech Die männliche 
und weibliche Normal-Gestalt (1875), 
Canon aller menschlichen Gestalten 
und Thiere (1885) a Gesetz der For-
mschönheit (1903). V roce 1931 byla na 
jeho rodném domě na náměstí odhalena  
pamětní deska.                Jiří Jung

výřez z obrazu Všichni svatí, kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích (po 1896)

Ecce Homo  
kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích, kol. 1903

Stigmatizace sv. Františka Serafínského   
kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích, 1902

Sv. Anna s Pannou Marií  
kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně, 1880

portrét Jana Bochenka



Jan Huszár
ředitel Základní umělecké školy  
P. J. Vejvanovského, Hlučín

S jarem do oken v ZUŠ obvykle nakukuje 
nejen slunce, ale občas i nějaké zvědavé 
a hladové ucho z ulice. Když slyší pod 
oknem něco zajímavého, hned by se šlo 
podívat dovnitř. Možná máte doma také 
nějaké takové. Malého človíčka, který si 
rád zpívá, tančí, kreslí, nebo skvěle vyprá-
ví příběhy. Právě na ně se každý rok v tuto 
dobu těšíme a moc rádi bychom je po-
zvali mezi nás. Dejte nám vědět - přihláš-
ka ke studiu je k dispozici na stránkách 
ZUŠ už dnes. Ač je letos celý školní rok 
hodně komplikovaný a celou zimu jsme 
strávili v distanční výuce, rozhodně jsme 
v ZUŠ nezaháleli. S žáky jsme i na dálku  

ROZVÍJEJTE S NÁMI SVŮJ TALENT - PODEJTE PŘIHLÁŠKU NA HLUČÍNSKOU ZUŠ
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pracovali na jejich dovednostech, tanči-
li jsme doma i před kamerou, pořádali 
online koncerty a výstavy, natáčeli jsme 
projekty, zvládli jsme účastnit se přehlí-
dek i soutěží. To všechno by samozřejmě 
nešlo bez obrovské podpory rodičů a ne-
smírného nadšení a nasazení učitelů a celé 
školy. Chcete se přidat? Letošní talentové 
zkoušky do naší školy jsou stanoveny na 
úterý 25. května 2021 pro všechny obory 
v Hlučíně od 13 do 17 hodin a na čtvrtek 
27. května 2021 na pracovišti v Dolním 
Benešově od 15 do 17 hodin. Termíny 
však budou upřesněny podle aktuální epi-
demiologické situace a nařízení Vlády ČR. 
Nabízíme volná místa ve všech oborech. 
Těšíme se na Vás!

Fota: ukázky prací studentů ZUŠ

ŠKOLSTVÍ
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Zuzana Harazimová
ředitelka školy

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 
8, příspěvková organizace získala v loň-
ském školním roce 2019/2020 dotaci na 
projekt „Škola v zahradě“ podporovaný 
ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci realizace výzvy NPŽP 7/2019. Již 
15. 9. 2020 v prostorách staré školní za-
hrady proběhlo „Komunitní setkání peda-
gogů se žáky a jejich zákonnými zástup-
ci“, na kterém byli seznámeni s plánem 
rekonstrukce školní zahrady. Realizace 
samotného projektu byla naplánována na 
říjen a listopad 2020. Provedení se ujala 
firma Přírodní zahrady s.r.o., které pomá-
hali pedagogové a žáci školy, za podpo-
ry rodičů. V pracovním vyučování jsme 
s žáky rozebrali a přesunuli prožitkový 
chodníček. Dále jsme připravili k přesu-
nu starou bylinkovou spirálu. V průběhu 
října již nastoupili pracovníci vybrané 
firmy a započali s revitalizací pozemku. 
Pomocnou ruku jim podal jak vyučují-
cí pracovního vyučování, tak i školník. 
Bohužel situace kolem pandemie corona-
viru nedovolila přímou účast na zahrad-
nických pracích žákům. O to větší bylo 
jejich překvapení, když se mohli v polo-
vině listopadu vrátit do školy a prohléd-
nout si nově zrekonstruované okolí školy.  
Starší žáci pak pomohli v pracovním  

ŠKOLA V ZAHRADĚ 

vyučování s přesunem materiálu na insta-
laci přenosného pódia a jeho pokládce. 
Projekt „Škola v zahradě“ vytvořil zahra-
du přírodě blízkou, ve které si žáci budou 
moci hrát, poznávat přírodu, učit se v ní 
a zapojovat se do péče o ni. Byl vytvořen 
prostor, který bude plný motýlů, ptáků, 
květů, vůní a chutí plodů. V zahradě byly 
vysázeny keře s drobným ovocem a vy-
tvořeny vyvýšené květinové, zeleninové 
a bylinkové záhony. Další část zahrady je 
vyčleněna na podporu životního prosto-
ru motýlů, kteří jsou po včelách druhým 
nejvýznamnějším opylovačem v přírodě.  
Pro jejich přilákání jsou vysázeny jak 
živné, tak nektarodárné rostliny. Poslední 
část zahrady je pojata jako přírodní zákou-
tí - ptačích stezek. Vysázeny jsou přede-
vším keře s plody pro doplnění potravy 
ptactva, ale také trnité keře poskytující jim 
útočiště při hnízdění. Celý prostor je dopl-
něn ptačími budkami a krmítky. Snahou 
je, aby se žáci účastnili života v zahradě 
v průběhu celého roku. Zahrada je dopl-
něna edukativními tabulemi, na kterých 
jsou hravou formou předávány základní 
informace o přírodě - téma ptáci, motýli 
a hmyz v přírodě. Díky tomuto projektu 
vznikla v intravilánu města zelená oáza 
pro děti s handicapem, která navíc přispě-
je (v dnešní době aktuálnímu) zadržová-
ní vody v krajině a podpoří biodiverzitu  
ve městě.  

e  

 

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 

srdečně zve 25. května 2021 na slavnostní otevření přírodní učebny. 

 „Projekt Škola v zahradě byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí 

České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 

 

Celkové způsobilé výdaje: 508 200 Kč Realizace projektu 

Výše příspěvku SFŽP: 431 970 Kč Zahájení: 1. 10. 2020 

Výše příspěvku žadatele: 76 230 Kč Ukončení: 15. 1. 2021 

 

 

V době od 9 do 16 hodin bude venkovní areál školy se zahradou otevřen pro veřejnost. 

 

 

 

 

 

 
 

Martin Franek
ředitel školy 

ZŠ Hlučín, Hornická 7, příspěvková orga-
nizace nabízí od školního roku 2021/2022 
žákům budoucích 6. tříd možnost vzdě-
lávání se ve třídách s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů 
(RVMP). Přijímací řízení se uskuteční  
v úterý 11. 5. 2021. V těchto třídách je 
výuka zaměřena na rozvoj logického a ab-
straktního myšlení, důraz je kladen na vý-
chovu k samostatnosti při řešení problé-
mových úloh. Žáci dosahují dlouhodobě 
velmi dobrých výsledků v olympiádách 
a při přijímacích řízeních na střední školy. 
Přechod na střední školy, který je  obvykle 
provázen obtížemi, je u těchto žáků ply-
nulejší, bez výraznějších změn v prospě-
chu. Zájemci o studium ve třídě s RVMP 
se mohou přihlásit prostřednictvím e-mai-
lu nebo poštou do 7. května 2021. Úspěš-
ní řešitelé okresního kola matematické 
olympiády jsou přijati bez přijímacího 
řízení. Těšíme se na Vás! 
Více na www.zshornicka.cz. 
Kontakt: tel. č. 595 041 377
e-mail: hlucin@zshornicka.cz 
   

ZAMĚŘUJEME SE NA VÝUKU MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

výřez z fotografie Kamila Vitáska

Fota: archiv ZŠ Gen. Svobody
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CESTY, STEZKY, CHODNÍČKY

Pavel Kuchejda 
Agri Nostra

Naše nejbližší krajina se nám mnohým 
stala ještě bližší během posledního roku. 
Samotná cesta z města je často nejzazším 
cílem mnohých. Cesta z města může mít 
mnoho tváří, od aleje, přes cestu s ovoc-
nými keři, až po pouhý chodníček. Také 
status cesty a její účel může být různý. 
Cesta může být na státních, obecních, 
soukromých či církevních pozemcích. 
Také může být oficiální anebo pouze ne-
oficiální a přesto funkční. Přístupnost 
hlučínské krajiny se extrémně liší v zá-
vislosti na městské části. Například lidé 
z Bobrovníků a okolí Vinné hory mají 
relativně mnoho alternativ na procházku. 
Na pomyslném opačném pólu leží nej-
hustěji osídlená část Hlučína OKD, jež 
je skoro neprodyšně izolovaná poli bez 
cest od zbytku krajiny. Zato zajímavý vý-
voj nastal v Darkovičkách, kde zpřístup-
nili krajinu obnovováním historických  
polních cest. 

Pojďme se teď podívat na několik zajíma-
vých ne úplně oficiálních cestiček, které 
fungují díky často neznámým lidem dobré 
vůle, kteří je udržují. 

Cestička z Vrablovce (u transformáto-
ru) vede údolím, až k ulici Na Závodí  
a člověk je za pár minut na Rovninách.

Chodníček z Rovnin až na Cihelnu přes 
nádherný sad Viridianu. Zde si člo-
věk může zpestřit procházku návštěvou 
pozemků, o něž se stará AGRI NOS-
TRA, a projít si malou naučnou stezku  
o hlučínských biotopech.

Cestička z ulice Okrajová až na Malán-
ky, začínající mezi garážemi a pokračují-
cí kolem tůní až ke střelnici, a pak podél  
potůčku až na Malánky.

Cesta necesta od pramene potoka Jasénky, 
až k ústí do řeky Opavy. Některé části jsou 
náročnější a prostupnost terénu se mění 
výrazně s ročním obdobím.

Další chodníčky si můžete prohléd-
nout na stránkách www.agrinostra.cz, 
kde naleznete i další typy. 

Procházka přírodou nás očišťuje a oživu-
je fyzicky, duševně i duchovně. Tradič-
ně to věděli naši předkové. Ti se o stez-
ky, chodníčky a polní cesty, propojující 
různé dědiny a krajiny, velmi důkladně 
starali, udržovali je a pečovali o ně.  
Vědí to i různé církevní spolky po ce-
lém světě, kteří od pradávna budují podél 
poutních cest různé naučné stezky, které 
lidem ukazují směr (křížové cesty, ná-
pisy ze svatých knih, stúpy, pagody…).  
Mnoho takových společných propojova-
cích cest bylo ovšem pohřbeno pod koly 

obludných zemědělských strojů, nebo 
proměněno ve vyasfaltované frekventova-
né silnice, po kterých se jen stěží bezpeč-
ně a v klidu projdeme. Bude také zajímavé 
sledovat, jak se k tomu postaví jednotlivá 
náboženství v Hlučíně. Katolická církev 
má sice jednoznačnou výhodu na startu 
ve formě vráceného majetku (a mohla by 
například z placu napojit OKD krásnou 
alejí), ale je otázka, jestli této výhody do-
káže využít. Každá pěšinka se dá nějak 

vylepšit, aby sloužila lidem i volně žijí-
cím organismům. Například vyvěšením 
ptačích budek podél pěšinky (pohyb lidí 
a jejich pach bude plašit predátory a ptá-
ci budou mít větší šanci na vyhnízdění).  
Prosečením pěšinky a uložením bio-
masy na takzvané ježkovníky ved-
le pěšinky, hromádkou písku pro ješ-
těrky, vysázením ovocného keře pro 
poutníky i zvířata a mnoho dalšího.  
Na viděnou na cestě.

MK BALLERISIMO SBÍRÁ MEDAILE I V DOBĚ PANDEMIE
Karin Wronová
trenérka MK Ballerisimo

Mažoretky z klubu MK Ballerisimo 
Hlučín sbírají na soutěžích již tradičně 
spoustu cenných medailí. V sobotu 10. 
dubna se dokonce účastnily mezinárodní 
online soutěže v mažoretkovém sportu.  
I přes to, že jsou v České republice za-
tím sportovní soutěže pro sportovce z řad 
dětí a mládeže zakázány, mažoretkový 
sport si dokázal najít cestu k soutěžím.  
On-line soutěže Pohár Moravské Ostra-
vy 2021 se zúčastnily i mažoretky z klu-
bu MK Ballerisimo Hlučín, největšího 
mažoretkového klubu na Hlučínsku.  
Děvčata si vybrala hudbu, nacvičila své 
choreografie a poté se soutěžní vystou-
pení natočilo na videokameru. Nechybě-
lo samozřejmě ani vše, co je potřeba na 
klasické soutěži – kostým, líčení a účes. 
Video soutěžní sestavy bylo zasláno po-
řadatelům soutěže a následně ohodno-
ceno rozhodčími. Soutěž probíhala on-
-line formou, tudíž bylo možné sledovat 
v sobotu 10. dubna již od rána všech-
na soutěžní vystoupení na facebooku.  

Poháru Moravské Ostravy se zúčastnily 
mažoretky nejen z České republiky, ale 
také ze sousedního Polska a Slovenska. 
V mezinárodní konkurenci se opět ne-
ztratilo hlučínské MK Ballerisimo. Ma-
žoretky získaly celkem 7 cenných me-
dailí v sólových disciplínách a 1 medaili 
v kategorii duo navrch. Zaznamenaly tedy 
velký úspěch i přes to, že v současné době 
mohou se svými trenérkami trénovat pou-
ze formou on-line tréninků. Již nyní se ale 
těší na společné tréninky na venkovních 
sportovištích. Do tréninkového procesu 
by se měla děvčata vrátit v nejbližší době. 
Za úspěchy MK Ballerisima Hlučín stojí 
nejen píle, tréninky, odhodlání a cílevě-
domost, ale také přátelský přístup trené-
rek, realizačního týmu, vedení a všech 
sportovkyň v klubu. Do MK Ballerisima 
Hlučín se může přihlásit kdokoliv, kdo 
rád sportuje, chce být součástí skvělé 
party kamarádek a chce vyhrávat medai-
le na soutěžích. MK Ballerisimo přijímá 
v současné době děvčata od 4 do 15 let.  
Informace k náboru a přihlášky jsou zve-
řejněny na webových stránkách klubu  
www.ballerisimo.cz.

Mapu zpracoval Tomáš Bém.
.

Fota: archiv MK Ballerisimo
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VELIKONOČNÍ TRADICE V NETRADIČNÍM ČASE
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

I když jsme se díky pandemii nemohli 
setkávat, podařilo se nám společně kaž-
dý svou vlastní tvorbou vytvořit krásnou 
velikonoční atmosféru. Díky iniciati-
vě příspěvkové organizace města Sport 
a kultura Hlučín se do zdobení veliko-
nočních motivů před kulturním domem 
zapojilo s radostí mnoho rodičů a pra-
rodičů s dětmi. Ale nebyly to jen naše 
ratolesti, kdo se s nadšením zapojil do 
společné výzdoby. Zatímco nejmladší-
ho autora vajíčka již těžko dohledáme, 
nejstarší přispěvatelkou byla nepochyb-
ně 97-letá paní Františka Svačinová.  
Děkujeme všem, kteří svými originál-
ními výtvory rozradostnili toto sváteční  
období.

František Solař
Saltatores

Ve čtvrtek 15. dubna proběhla ve 20 hodin 
online premiéra tanečně-činoherní video-
inscenace Maryša. Autorské představení 
taneční skupiny Saltatores bylo živě stre-
amováno z Kulturního domu v Hlučíně. 
V hlavních rolích tančili: Alžběta Romko-
vá, František Solař, Albert Žurovec, Agá-
ta Tešnarová a Marek Staník. Představe-
ní bylo koprodukčně vytvořeno Sportem 
a Kulturou Hlučín a skupinou Saltatores. 
Záznam živého přenosu je k nalezení na 
youtube kanále skupiny. Věříme, že se 
představení líbilo a budeme se na diváky 
těšit, až se potkáme příště na živo.

LETEM HLUČÍNSKÝM SVĚTEM
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Bohuslavický rodák Kamil Vitásek 
(*1984) bude mít svou první veřejnou vý-
stavu fotografií v Kulturním domě Hlučín.
 
„Začínal jsem jako kameraman před 11 
lety, kdy jsem si hned po studiu splnil svůj 
sen nákupem první profesionální kamery, 
kterou jsem dlouze splácel. Dnes se kro-
mě natáčení věnuji z velké části reportáž-
ní fotografii. Rád také fotím architekturu 
a krajinu pro místní organizace a spol-
ky. Největším koníčkem ale stále zůstává 
kameramanská a postprodukční činnost 
videoklipů, svateb a reklamních spotů.  

Zálibou posledních několika let je ko-
merční letecké fotografování a natá-
čení z dronu a FPV létání s kamerou.“ 
 prozradil nám o sobě Kamil Vitásek.

Obsahově je výstava zaměřena na město 
Hlučín a nejbližší okolí v různých ročních 
obdobích. Jelikož většina fotografií byla 
pořízena z dronu, máme možnost vidět 
známá místa, jako bychom se vznášeli ve 
vzduchu. Z výšky si tak můžeme prohléd-
nout krásnou hlučínskou přírodu a město 
buď pokryté sněhem, kvetoucí, zachycené 
v noci nebo v mlze za rozbřesku. Výstavu, 
která bude volně přístupná ve vestibulu 
kulturního domu, je možné navštívit od 
konce dubna až do 10. června.

Fota: Kamila Mihálová

Foto: Petra Řezáčová

Foto: Kamil Vitásek

Foto: Krista Balcarová



Kateřina Konečná
úsek tiskové mluvčí 

Dětský ranč Hlučín má od 27. února 2020 
nové vedení, kterými jsou Michal Koren-
čík a Katarína Korenčíková, a tak jsme 
se jich zeptali, co vše se na ranči změnilo 
a jaké programy nabízí, a také jestli plá-
nují pořádat soutěže. Od doby, kdy ranč 
převzali, na něm nepřetržitě probíhají re-
konstrukční práce. A to například úprava 
fasády na kancelářské budově, v bufeto-
vé části a v minizoo, rekonstrukce střech  
na všech budovách a mnoho dalšího. 

Můžete nás blíže seznámit s obsahem 
rekonstruce a dalšími plány?
Vzhledem k tomu, že hala byla v dezo-
látním stavu, musela být opravena fasá-
da, bylo provedeno kompletní odvodnění 
haly a byly vyměněny všechny manti-
nely. Původní jezdecký povrch, kterým 
byla hlína, byl nahrazen kvalitním spor-
tovním povrchem se speciálním pískem 
a geotextilií. Hala je plně využívána.  
V krátké době plánujeme kompletní vý-
měnu osvětlení za nízkoenergetické. 
Stejně jako hala bylo zrekonstruová-
no i venkovní kolbiště. Původní povrch 
byl nahrazen novým a kvalitním, včetně 
oddrenážování a odvodnění. Vyměnili 
jsme osvětlení v hale - s vysokou svíti-
vostí a úsporností, a nahradili jsme také 
osvětlení venku na jízdárně a u kruhov-
ky. Dokončili jsme rekonstrukce ve stáji, 
která spočívala v zaizolování a betonáži 
podlah, výměně boxových dveří a zre-
konstruování sedlovny. Rekonstruována 
byla také kruhovka na lonžování koní.  
Zároveň budujeme část přístupových cest 
z recyklátu. Co plánujeme ještě zrekon-
struovat v hale je samozavlažovací sys-
tém, a aby hala splnila i estetickou stránku 
chystáme také vyměnit vnitřní boční stěny 
za bílé.

DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN MÁ JIŽ PŘES ROK NOVÉ VEDENÍ

A co dětské hřiště?
Děti se mohou těšit na hřiště, kde jsou 
nové nátěry na dětských houpačkách, 
prolézačkách a lavičkách. Plánujeme od-
vodnit některé části hřiště, protože když 
v loňském roce vydatněji pršelo, tak se 
voda na některých místech držela.  

Jaká máte v minizoo zvířátka?
Na ranči máme kromě koníků i jiná zvířát-
ka. V naší minizoo máme kozičky, oveč-
ky, slepičky, zajíčky, lamy, prasátka Kune 
Kune, klokany a oslíky.

Nabízíte pro školy a veřejnost nějaké 
programy?
Pro mateřské a základní školy a také i pro 
další organizace poskytujeme různé zá-
žitkové pobytové programy: Zážitky na 
ranči, Minizoo zblízka, Dopoledne s koň-
mi a další. Pro osoby se zdravotním po-
stižením nabízíme hipoterapii v podobě  
rekondiční jízdy. 

Menší děti ve věku od 3 do 10 let mohou 
navštívit Pony kroužek. Ten je určen dě-
tem, které ještě neměly příležitost se blíže 
seznámit s koňmi, a které mají s koníky 
a jezdectvím velmi malé a nebo žádné 
zkušenosti. Děti se tak naučí kladnému 
vztahu ke koním a k přírodě. V tomto 
kroužku nejde jen o samotný kontakt 
s koňmi a zvládnutí základního jezdec-
tví, ale především o celkový rozvoj osob-
nosti, jak po fyzické, tak po psychické 
a i emocionální stránce. Jezdecká výuka 
v Pony kroužku probíhá pod vedením lek-
tora. Délka lekce je 60 minut a je vždy  
přizpůsobena věku dítěte.

Provozujeme také jezdecký klub pro 
děti od 12 let. Děti cvičí jednou týdně, 
někdy dvakrát týdně s trenérem a mají 
také dvakrát měsíčně o víkendu služby, 
kde se dozví vše o péči o koně, naučí  
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se bezpečnost práce s koňmi. Pomáhají čis-
tit boxy ve stáji, čistit koníky a jezdecké vy-
bavení a pomáhají s celkovou čistotou stáje  
a jejího okolí. 

Blíží se léto. Chystáte pro děti nějaké 
příměstské tábory?
O letních prázdninách připravujeme 
v osmi turnusech příměstské tábory pro 
děti. Čeká nás léto plné zážitků, dob-
ré nálady a hlavně každodenní kontakt 
s koníky a také se zvířátky v minizoo, 
doplněné o zábavné společenské hry. 
Společně s dětmi absolvujeme exkurzi 
po celém ranči, včetně prohlídky stáje.  
Prostřednictvím prezentace se děti dozví 
mnoho věcí o původu koní, o jejich zá-
kladní péči, pracovním a sportovním vy-
užití a plemenech. Samozřejmě, nebude 
to jenom o teorii. Péči o koně si budou 
moct vyzkoušet na vlastní kůži. V našich 
stájích se stanou ošetřovateli koní. Prá-
ce ošetřovatele zahrnuje i úklid boxu, to 
znamená házení hnoje, vývoz koleček, 
nastýlání boxů a zametání stáje. Společ-
ně se naučí, jak o koně pečovat a osvojí 
si základy bezpečnosti při práci s nimi, 
následně si vyzkouší uzdění a sedlání.  
Každý se samozřejmě na konících i po-
vozí. Děti se mohou také těšit na zvířát-
ka v minizoo. My na ranči víme, že děti 
a zvířátka k sobě jednoduše patří. Pro-
to jim nezakazujeme, aby si navzájem 
projevovali lásku. Právě naopak! Mů-
žou je hladit a mazlit se s našimi zvířát-
ky do sytosti. Rádi se nechají podpla-
tit krmivem, které dětem poskytneme.  
Každý den si zahrajeme společenské hry, 
na děti čeká i hledání „ztraceného po-
kladu“. A aby děti na nás nezapomněly 
a v dobrém vzpomínaly, dostanou od nás 
tričko jako vzpomínku na léto strávené na 
našem ranči. Minimální počet účastníků 
na jeden turnus je 12 dětí. Maximální ka-
pacita je dětí 20 na turnus. 

Plánujete na ranči pořádat nějaké  
soutěže?
Samozřejmě! Pokud to situace s korona 
krizí a jejími opatřeními dovolí, uskuteční 
se 19. 6. 2021 na našem ranči „Regionál-
ní mistrovství Severní Moravy ve Voltiži 
v kategorii junior, senior a skupina“. Po-
stupem času se také budeme snažit něko-
likrát do roka organizovat hobby závody 
v parkuru. Pro jezdce, kteří se chtějí zú-
častnit závodů a mají licenci, jsme za-
ložili nový jezdecký klub registrovaný 
v ČJF pod názvem „Jezdecký klub PICA-
RO Hlučín“. Nově tedy mohou závodit,    
soutěžit a reprezentovat tento klub. 

Co dalšího můžete nabídnout?
Jako nové vedení jsme se rozhodli využít 
další potenciál ranče, a to soukromé ustá-
jení koní. Nabízíme za měsíční poplatek: 
boxové ustájení koní, výběhy, jezdeckou 
halu o rozměru 42,5x22 m, venkovní jíz-
dárnu o rozměru: 87x42,5 m, kruhovky, 
skokový materiál, sedlovnu, šatnu, spole-
čenskou místnost, kamerový systém. Po-
skytujeme vyjížďky do okolí, či možnost 
individuálních tréninků.

Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby 
Vám všechny plány vyšly.

Kontakt: 
www.detskyranc.cz, tel.: 731 442 604
email: ranc.hlucin@gmail.com

Fota: archiv Korenčíkovi
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VZPOMÍNKY OPRAVÁŘE
Jiří Sonnek

Začátky televize (zloděje času)
První televizní vysílání jsem zažil před 
výlohou obchodu Elektro Krupa v Hlu-
číně, na tehdy Stalingradském náměstí, 
někdy v roce 1956. Po západu slunce se 
ztratily odlesky na skle výlohy a skuteč-
ně, obrazy se pohybovaly. Hlasatelky byly 
moc pěkné, ale hokejový zápas bez zvuku 
mnoho radosti neposkytoval. Byl to tele-
vizor Tesla s malou obrazovkou, současně 
s rádiem v jedné skříni. Vysílalo se jenom 
ve středu a v neděli večer, po většinu času 
byl na obrazovce monoskop důležitý pro 
opraváře k seřízení obrazu, přesto se před 
výlohu nahrnulo mnoho lidí.

Situace se zlepšila, když si televizor poří-
dil pan farář pater Buček a dovolil mini-
strantům a dětem kteří chodili do kostela 
přijít v podvečer na faru sledovat televizní 
program. Především večerníčky, na kte-
ré jsme se těšili. Uváděla ho Štěpánka  
Haničincová a čertík Bertík. 

V začátcích se někdy sešlo až dvacet lidí, 
kteří se na židlích těsnali k sobě v ně-
kolika řadách. V těch časech někdo při-
šel s nápadem, jak zvětšit obraz pomocí 
lupy. Velká čočka byla vyrobená ze dvou 
dílů plexiskla, mezi které se nalila voda.  
Obraz byl větší, ale ti, kteří neseděli v ose 
pohledu, viděli obraz zkresleně. Voda se 
musela vyměňovat, po nějaké době obraz 
zezelenal, namnožily se v ní řasy. Možná 
právě to bylo inspirací k nalepení průhled-
né fólie na obrazovku, dole zabarvené do 
zelena a nahoře do modra. Některé záběry 
z přírody se pak zdály reálné a předběhly 
tak barevnou televizi o dvacet let. Modré 
vlasy? Nic nového, televizní hlasatelky je 
měly už tehdy.

Nedostatky mělo také vysílání, často na-
skočil obraz s nápisem: PORUCHA NENÍ 
VE VAŠEM PŘIJÍMAČI. Pokud to trvalo 
déle než pět minut, pan farář začal pře-
dříkávat růženec. Zdrávas Maria, milosti 
plná, pán s tebou… my jsme dokončova-
li: Svatá Maria matko Boží, pros za nás  
hříšné… Pokud ze vysílání neobnovi-
lo, odříkali jsme celý růženec, celkem 
padesát krát Zdrávas Maria a šli domů.  
Reptali jsme, ale pan farář se viditelně  
radoval. 

O pár let později koupil televizor Mánes 
náš strýc a dovolil nám chodit na televizi 
k němu. Televizor měli v ložnici a sledo-
vali jej i s tetou z postele, my hosté (ob-
vykle já s maminkou a bratrem) z židlí. 
Jelikož strýc s tetou často usínali před 
koncem pořadu, předali nám klíče od 
domu s tím, že televizi vypneme a uzam-
kneme za sebou domovní dveře. Později, 
to jsem se již učil za televizního opravá-
ře, jsem strýcovi vyrobil první dálkové 
ovládání: mezišňůrový vypínač, zavedený 
do postele. Také jsem mu za to sledová-
ní televizor opravoval, poruchy byly čas-
té, řekl bych, že se vyskytovaly nejméně 
třikrát do roka. Vyloučení častých poruch 
mělo odstranit zavedení velkovýroby tele-
vizorů v Tesle Orava v rámci industriali-
zace na Slovensko. Zaškolené pracovnice, 
většinou mladé dívky z okolí, byly dosud 
zvyklé sušit seno, pást krávy, dojit a pra-
covat na poli. Dovedete si představit, jak 
se poruchovost zvýšila. Často jsem byl 
volán k opravám televizorů přímo do pro-
dejny, kde z deseti dovezených televizorů  
již polovina nefungovala. 

Později se poruchovost zmenšila, a když 
jsem v Tuzexu koupil japonský barevný 
televizor SONY, hrál bez poruchy šest-
náct let. Ještě hrající jsem ho odnesl do 
popelnice i s dálkovým ovládáním, které 
mělo tlačítka zcela obroušené. Tehdy jsem 
si uvědomil, jak bylo dobré, že jsem ode-
šel pracovat z opravny televizorů do Vít-
kovických železáren Klementa Gottwalda 
za stálý plat, jako opravář elektronických 
zařízení. (Převážně televizorů mých 
nadřízených v kanceláři, doma, na chatě  
a jednomu i u milenky).

Ještě něco musím dovysvětlit těm, co 
nemohou zapomenout na zlaté časy pod 
vedením KSČ. Na výplatních páskách 
nebyla uvedená daň a mnozí si mysleli, 
že daň v těch dobrých časech neexisto-
vala. Její skutečnou výši jsme znali my, 
co jsme brali plat z odvedeného výkonu.  
Od ceny kterou zaplatil zákazník se ode-
četl materiál a ze zbytku jsme dostávali 
40 % čistého. Takže jsme Komunálním 
službám neodevzdávali desátek, jednu 
krávu z deseti vychovaných, kterou muse-
li kdysi odevzdávat poddaní vrchnosti, ale 
šest krav z deseti. Pravdou je, že nám do 
firmy přivezli uhlí a dřevo, ale složit ho,  

nasekat dříví, topit a uklízet jsme museli 
sami, bez nároku na odměnu. Dílnu jsme 
měli ve zkonfiskované hospodě a externí 
opravy jsme realizovali vlastním bicyklem, 
ti zapracovanější Velorexem zvaným ha-
draplán, na který si po několika letech  
našetřili.  

Poslucham enem Wideň
Frau Zonnek, pošliče ku mě teho vašeho 
synka, co umi radia opravič. Předsavče se, 
v pondělí, v poledňo posłucham Autofa-
hrer unter wegs a v tu chvilu v tym radiu 
cošik prsklo, zasmrděło to a čicho. To se 
něumiče vyobražič, jaké to bez radia je. 
To vam je v kuchyni jak v marnici, tak 
osuhlo, jak na polu v prave poledňo, kdy 
ani ptaček něpipně. I ta malá Ivetka, a to jí 
něni ani pul roku poznala, že tu cošik něš-
tymuje, že cošik něni v rychtiku. Něpora-
dime ju učišič. A němuši to radio opravič 
celé, dy ja posłucham enem Wideň. Ja tu 
škalu na tym radiu ani něpotřebuju, mam 
na ni zrobenu čarku, kdyby mi s tu rafiku 
kdošik pohnul. Posluchače tež to Autofa-
hrer, ja na to čekam od rána a jak zpívá ten 
Heintje, něcham roboty, šednu na stolek 
s kapesnikem na očach, poslucham a zdá 
se mi, že to zpívá můj nejstarší synek, co 
se mi z fronty něvračil. Do opravny radio 
něchcu dač, aby se něpoznało že posłuchm 
Wideň a rozumim po německy. Pošliče 
teho synka co najspěš, dobře mu zaplač-
im, bo to čicho už se něda posłuchač.
Pro pamětníky: youtube heintje mama

V radioopravně
Dobryděň, ja se idu enem zeptač, ezli 
možu přinešč radio do opravy. Ni ledajake,  

je to Blaupunkt co mi poslal synek aus 
Holand, jak tam byl z wehrmachtem. Je to 
pěčilampovka, sam mosaz, sam messing, 
dival sem se dovnitř. Něhraje, ale lampy 
sviču. Já bych to radio přiněs, ale bojim 
se, aby mi kdo ty stare dobre telefunken-
lampy něvyměnil za nové. To viče, na 
také dobre radio mušim dač pozor, jak ho 
zapnu, hraje tak jak by se mnu v kuchyni 
sedum muzikantu i s inštrumentama se-
dělo. Mušel bych u te opravy byč a davač 
pozor! Jak se na tym dohodněm, zrazu  
radio přiněsu.

Pomoc jedné robky s opravou televizoru
Kery z vas budě tu moju televizu spravo-
vač? Mušim mu vyličič, jak se to všicko 
přihodilo. Představče se, bylo to v nědělu 
hned po mši, chystam obid, šedam za stuł 
právě jak na hodinach biło poledňo.  Přes 
taleř hledim na televizu, nabiram zelo 
s hałečku a právě jak davam tu hałečku do 
huby, v tym to pinkło. Zrazu čma i čicho. 
Ja za to němožu, cošik se mušeło s tu te-
levizu stač. Ale moc tam teho zepsutého 
něbudě, bo lampy sviču. Chce to enem do-
tahnuč jakešik ty šrubky, ubrač trochu tej 
čmy a popravič vajcatý obraz. 

Opravovat to budu já, a viče co, mi se zdá, 
že temu trochu rozumiče, poče dál, ja od-
šrubuju ty dekle a možeče mi ukazač kaj 
co popravič.

Na májster, vy ale mučiče byč majster, te-
laj šrubků sem ešče něviděła, vy ale muši-
če měč tu hłavu. Jak možeče poznač kery 
šrubek utahnuč a kery povolič? S tym vam 
ja něporadim.
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BŘEZEN A DUBEN S QR ZVÍŘÁTKY

Michal Srovnal
pedagog volného času DDM Hlučín

Tyto dva měsíce se nesly v duchu stopová-
ní a hledání zvířat ukrytých pod QR kódy, 
které jsme různě po Hlučíně rozmístili 
na celkem 40 stanovištích zakreslených 
v mapce. Pro úspěšné absolvování aktivi-
ty bylo potřeba najít a rozpoznat všechny 
a jejich seznam emailem zaslat do Domu 
dětí a mládeže. Zvířata mohla být rozpo-
znána podle vzhledu nebo podle zvuku, 
které vydávají. Do soutěže se zapojilo 
veliké množství rodin s dětmi. S emai-
ly přicházely mimo jiné i krásné vzkazy, 
např. „Dobrý den, Posíláme přílohou se-
znam zvířátek, co jsme našli po Hlučíně. 
Děkujeme moc za super hru. Máme děti 
necelých 6 a 3 roky a musím říct fakt super 
hra. Bavilo nás to všechny a dokonce jsme 
se prošli po dlouhé době i po celém Hlu-
číně. Ještě jednou moc děkujeme a ceníme 

si i vašeho času, který trávíte nad nápady, 
tisknutím, zajišťováním her atd.... V pá-
tek jsme dokonce hledali ztracený poklad 
na zahradě DDM a zase musíme jen a jen 
chválit. Přejeme hezké Velikonoce a snad 
se brzo dostane vše do normálu. S po-
zdravem Jana, Tomáš, Adámek a Verunka 
Malurkovi“. Favoritkou soutěže se stala 
Bára Binarová, která posbírala a rozeznala 
správně všechna ukrytá zvířata, navíc je 
i anglicky pojmenovala a zaslala obrázek 
svého nejoblíbenějšího. Děkujeme všem 
účastníkům a hlavně také sponzorům, kte-
ří darovali hodnotné odměny pro děti.

Kresba: Bára Binarová Foto: rodiče Báry Binarové

Televizor Tesla. Foto: Jiří Sonnek

OBČANÉ

VOLNÝ ČAS



SEČTĚTE SE! SČÍTÁNÍ JE POVINNÉ
Marek Rojíček
předseda Českého statistického úřadu

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamži-
kem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčí-
táním. Z důvodů epidemické situace byla 
možnost sečíst se online prodloužena do 
11. 5. Elektronický sčítací formulář je 
k dispozici na webu www.scitani.cz nebo 
v mobilní aplikaci Sčítání21, která je do-
stupná v Google Play i App Store. Online 
formulář můžete jednoduše a bezpečně 
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní čle-
ny domácnosti, ať už se jedná o rodinné 
příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou po-
vinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a ode-
vzdat listinný sčítací formulář. Jeho dis-
tribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou 
zaměstnanci České pošty, příp. Českého 
statistického úřadu. Vzhledem k současné 
epidemické situaci upravil ČSÚ v součin-
nosti s Českou poštou distribuci a sběr lis-
tinných formulářů tak, že při nich dojde 
k výraznému omezení fyzických kontaktů 
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. 
Distribuce formuláře spolu s odpověd-
ní obálkou do domácností bude probíhat 
podob ně, jako nyní probíhá doručová-
ní doporučených poštovních zásilek, při 
dodržování přísných hygienických pra-
videl (respirátor, dezinfek ce, fyzický 
kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Sčítací komisaři budou 
také pravidelně testováni na koronavirus. 
Z epidemických důvodů však nebudou 
pomáhat s vyplňováním formulářů. V pří-
padě potřeby se můžete obrátit na info-
linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail 
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online 
chat virtuální poradny na webu scitani.cz  
a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma 
odeslat v odpovědní obálce prostřednic-
tvím schránek České pošty nebo odevzdat 

na kontaktních místech sčítání (viz dále). 
Na kontaktních místech sčítání bude mož-
né si formulář i vyzvednout. I po obdrže-
ní listinného formuláře bude stále platit 
možnost využít praktičtější i jednodušší 
online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny oso-
by, které mají k rozhodnému okamžiku tr-
valý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 
dnů na území ČR. Sečíst se musí každá 
taková osoba, bez ohledu na místo skuteč-
ného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní 
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby ome-
zené ve svéprávnosti a podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrov-
ník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání 
se týká i cizinců přítomných v ČR v roz-
hodný okamžik, s výjimkou diplomatů 
nebo cizinců s krátkodo bým pobytem  
do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete 
na cca 800 vybra ných pobočkách České 
pošty a všech krajských správách České-
ho statistického úřadu. Poskytují široké  
veřejnosti informace o sčítání a jsou 
také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listin né formuláře. Na kon-
taktních místech budou zavedena přísná 
hygienická opatření. Adresy a telefony 
kontaktních míst sčítání zjistíte na webu  
https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré 
údaje jsou zpracovávány v souladu s pří-
slušnými právními předpisy a používány 
jsou maximálně zabezpečené informační 
systémy.

Informace o sčítání naleznete na webu 
www.scitani.cz. Informace k vyplnění 
sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci 
„Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější 
dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy
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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.

Široký výběr letniček

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

INZERCE

Ilustrační foto. Zdroj: www.scitani.cz
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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

PŘÍRODNÍ NEBO SYNTETICKÉ VITAMÍNY?
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Téma uměle vyrobených vitamínů je 
v poslední době velmi aktuální, přičemž 
část populace jejich užívání striktně 
odmítá. Na druhou stranu jsme v lékár-
ně několikrát řešili situaci, kdy pacient 
záměrně překračoval doporučenou den-
ní dávku syntetických vitamínů, čímž 
mohlo dojít k poškození jeho zdraví. 
Odpověď na výše uvedenou otázku není 
jednoznačná a je třeba zohlednit mno-
ho faktorů. Obecně lze říct, že naše tělo 
vitamíny nezbytně potřebuje, ale nedo-
káže si je, až na výjimky, samo vytvo-
řit. Kvalitní a pestrý jídelníček dokáže 
u zdravého člověka denní potřebu po-
krýt. Otázkou je, do jaké míry je náš 
jídelníček kvalitní. Vždy je lepší upřed-
nostňovat potraviny doma vypěstované 

nebo lokální, protože přešlechtěná, uměle 
hnojená a chemicky ošetřená strava ne-
obsahuje takové množství vitamínů jako 
v minulosti. To stejné platí pro masově 
produkované živočišné výrobky. V něko-
lika studiích již bylo prokázáno, že čes-
ká populace je vitamíny a minerály spíše 
poddávkována. To tedy značí, že kvalitní 
stravu nekonzumujeme v dostatečném 
množství. Vliv zde navíc hrají i jiné fak-
tory, jako je životní styl, roční období, 
zdravotní stav nebo věk. Všichni víme, 
že stres, alkohol, kouření a obecně špat-
ný životní styl produkují v těle tzv. volné 
radikály, které poškozují buňky i tkáně. 
Právě vitamíny jsou součástí enzymů, 
které proti tomuto negativnímu působení 
zasahují. Jakákoli nemoc nebo oslabení 
je pro organismus určitým stresem a vita-
míny jsou taktéž potřebné ve větší míře. 
U seniorů je často přítomna nedostatečná  

výživa a z toho vyplývající nedostatek 
vitamínů. V neposlední řadě hraje velkou 
roli roční období, např. v létě máme dosta-
tek slunečního svitu jako zdroje vitamínu 
D, čerstvého ovoce či zeleniny jako zdro-
je vitamínu C. Nejlepším způsobem kon-
zervace pro zachování prospěšných látek 
v ovoci a zelenině je zmrazení, vhodné 
je také kvašení např. pickles.  Syntetické 
vitaminy jsou na druhou stranu vhodné 
v případě nedostupnosti kvalitních potra-
vin a v době zvýšené zátěže organismu. 
Například uměle vyrobený vitamín C má 
úplně stejnou chemickou strukturu jako 
přírodní, v přírodních zdrojích je však 
jeho účinek podpořen dalšími přírodními 
látkami. Co se týče vitamínu D, je známo, 
že ze slunce jsme ho schopni dostatečně 
přijmout zhruba od května do září. Uvádí 
se, že v létě stačí půl hodiny slunečního 
svitu denně na obličej a ruce, ovšem bez 

použití ochranného faktoru. Uměle vy-
robené vitamíny v lécích či doplňcích 
stravy nejsou tak komplexní, jako ve 
své přirozené podobě a jejich metabo-
lismus v těle může být proto rozdílný. 
Navíc je třeba zdůraznit, že dlouhodobé 
užívání syntetických vitamínů ve vyš-
ších než doporučených dávkách se ne-
doporučuje bez porady s lékařem. Ze-
jména vitaminy rozpustnými v tucích 
(A, D, E, K) je možno se předávkovat, 
mohou se kumulovat v organismu a ne-
přiměřeně zatěžovat játra. Jak je vidět, 
při užívání vitamínů je třeba přihléd-
nout k mnoha okolnostem a rady, které 
jsou jednomu prospěšné, mohou jinému 
velmi uškodit. Pokud si nejste jisti, zda 
je užívání vitamínů vhodné pro váš věk, 
zdravotní stav či životní situaci, je vždy 
vhodné poradit se s odborníkem, ať už 
s lékařem či lékárníkem.

ZDRAVÍ
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PŘIVÍTALI JSME

A cuž to včyl za svět nastał

A cuž to včyl za svět nastał,
pachołcy su pyšni,
jak ma kery pět grajcaru
oženit se mysli.
 
A když přydže ku dževuše, 
to se to provodžy, 
tabačysko pokuřuje 
a po izbě chodžy.

Ledajaky hałapała, 
fajíka v pysku tyčy, 
ma galaty same łaty, 
ledva je usmyčy.

Stara baba dycky dudle, 
sedža na jabłoni, 
čemu něma telaj jabłek,
jak ich měła łoni.

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

Z PRAJZSKÉ

JUBILANTI
Rudolf Sabol *1941

Tomáš Vierik *2021
Anet Plačková *2021
Michael Cieślar *2021

HLEDÁME
Hledáme rodinný dům (vhodný i k re-
konstrukci), nebo pozemek v Hlu-
číně a okolí. Odměna 12 000 korun 
za doporučení vedoucí k prodeji bez  
realitky. Tel.: 773 608 457

LETEM HLUČÍNSKÝM SVĚTEM

KAMIL VITÁSEK
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

29. duben - 10. červen
Kulturní dům Hlučín - vestibul


