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Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Jak nejlépe zajistit lepší vzduch, ochlaze-
ní okolí v parných dnech, poskytnout vy-
hledávaný stín, zpevnit půdu před erozí, 
zkrášlit náš životní prostor, vytvořit úto-
čiště pro zvěř a hmyz? Vrátit se k tradici 
a sázet stromy. „Stromy jsou, byly a bu-
dou symbolem života, stejně jako naše 
děti. A tak jsme se rozhodli, že spojíme 
oba symboly života při vítání prvňáčků 
v našich hlučínských základních ško-
lách,” sdělila místostarostka Petra Řezá-
čová. Vedení města každoročně osobně 

vítá prvňáčky při jejich životním kroku. 
V září tohoto roku však obdrží nejen lepo-
relo O jabloňce od Eduarda Petišky, které 
ilustrovala Helena Zmatlíková, ale i po-
ukaz na nový živý stromek jabloně. Pro 
každého ze 123 žáků bude pro podzimní 
výsadbu připravena jabloň. To, zda si jab-
loň obdarovaný žák ponechá a zasadí na 
zahradě u rodičů, babičky a dědy či u sou-
sedů, je zcela na něm. Ta poroste a bude 
sílit, plodit sladké ovoce a bude potěšením 
pro mysl, oko i duši. Jak se jabloň v prů-
běhu jednoho roku mění a co všechno se 
s ní děje, popisuje malý Martínek právě 
v již zmíněném leporelu tak, aby to bylo 

našim prvňáčkům vysvětleno názorně 
a srozumitelně. Budou samozřejmě potře-
bovat pomoc dospělého, aby péči o strom 
zvládli. Je třeba vybrat slunné a teplé sta-
noviště, nejlépe orientované na jižní stra-
nu, s půdou dostatečně bohatou na živi-
ny, lehkou, dobře propustnou, vlhkou, ale 
nepřemokřenou. Vykopat jámu a připravit 
jabloni patřičnou oporu. Hlínu dobře za-
hrnout, a to i pod kořeny a důkladně prolít 
vodou. „Ano. Je to práce pečovat o strom, 
stejně jako o dítě. S pravidelnou péčí se 
ale dostaví odměna nejen pro ně, ale pro 
celou naši lidskou společnost. Věřím,  
že toto propojení přírody a mladého  

ZA KAŽDÉHO PRVŇÁČKA ZASADÍME STROM
člověka má smysl. Naše budoucnost je jen 
v našich rukou, tak pojďme se chopit pří-
ležitosti a buďme nápomocni lidské vzdě-
lanosti i ohleduplnému a proaktivnímu 
přístupu k životnímu prostředí,” vyzývá 
občany místostarostka Petra Řezáčová.  
Věříme, že se tento způsob podpory eko-
systému zeleně ve městě ujme a bude 
možné tímto směrem kladně ovlivňovat 
budoucnost nás i našich potomků. 

Podrobnější informace budou zveřejněny 
v zářijovém čísle Hlučínských novin spo-
lu s vyhlášením soutěže pro obdarované 
prvňáčky.

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 V minulém čísle Hlučínských novin 
jsme vás informovali o letní sezóně na 
našem jezeře. Byla to těžká jednání a já 
bych na tomto místě chtěl moc poděkovat 
zástupcům firmy Gardenline, zástupcům 
firmy zajišťující BOZP, technickému do-
zoru stavby a dalším, že se vždy snažili 
hledat způsoby pro to, aby letní provoz 
areálu byl umožněn. Teď je to už jen a jen 
na nás všech, jak budeme podmínky pro-
vozu, které jsou popsány v článku uvnitř 
těchto novin, dodržovat. Jen na nás zále-
ží, zda budeme mít areál zpřístupněný až 
do konce srpna. Budou mnohá omezení 
oproti klasickému provozu areálu, ze-
jména co se týká možností plavání, lodi-
ček, šlapadel a jiných aktivit. Nicméně si 
všichni musíme uvědomit, že se z hlediska 
stavby pořád jedná o prostor staveniště. 
A takto bychom se k němu měli chovat.  

Upozorňuji zejména majitelé aut, že se 
nebude moci parkovat na ulici Jahodové 
a také ne před vjezdem do autokempu.
 Dlouhé měsíce jsme se také na radnici 
zabývali otázkou jak vysadit v samotném 
městě více ovocných či okrasných stro-
mů. Přece jen jsme jako město svázani 
územním plánem, městskou památkovou 
zónou, ochrannými pásmy uložených sítí 
a také nevelkým množstvím městských po-
zemků, kde by takováto výsadba mohla 
proběhnout. Mnoho městských pozemků 
je pronajato vám, drobným zahrádká-
řům, další naše plochy jsou veřejné par-
ky a prostranství, kde již mnoho stromů 
vysázeno je. Proto jsme se rozhodli, že 
v letošním roce poskytneme určité množ-
ství stromů přímo našim prvňáčkům, kte-
ří v září nastoupí do našich základních 
škol. Stromy si mohou vysadit ve svých 
zahradách nebo třeba u svých prarodičů.  

Prakticky jedinou podmínkou, kterou 
vůči městu budou obdarovaní mít, bude 
povinnost vysadit strom na katastru 
města a následující tři roky poslat městu 
fotografie daného stromu pro kontrolu, 
že strom opravdu přispívá ke zlepšení 
životního prostředí ve městě. Více po-
drobností se dozvíte v titulním článku 
tohoto čísla.
 Koncem června by měli získat svá 
vysvědčení školáci. Neměli to v tomto 
školním roce jednoduché ani oni, ani 
jejich rodiče a také jejich učitelé. Všem 
moc děkuji za jejich vstřícnost a věřím, 
že ta distanční výuka-nevýuka neměla 
zásadní vliv na nikoho z výše jmenova-
ných. Všichni se celý život něčemu učí-
me. A učíme se pro sebe, pro náš život, 
ne pro školu.

Foto: Kateřina Konečná
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína rozhodla o vy-
hodnocení výrazných osobností 
a reprezentantů města Hlučína za 
rok 2020. Odboru rozvoje a škol-
ství MěÚ v Hlučíně bylo v řádné 
lhůtě do 30. 3. 2021 doručeno cel-
kem 24 návrhů na vyhodnocení vý-
razných osobností a reprezentantů 
města Hlučína za rok 2020. Z toho 5 
návrhů bylo pro oblast kulturní, 14 
návrhů v oblasti sportu a 5 nominací 
- osobnost města. Slavnostní předá-
ní ocenění se uskuteční 16. 6. 2021 
v 17 hodin v obřadní síni Městského 
úřadu Hlučín. 

Rada města Hlučína projednala pe-
tici týkající se nesouhlasu s umístě-
ním parkovacích míst před bytovým 
domem na ulici Severní č.p. 1178, 
1176, 1177 a vzala ji na vědomí s tím, 
že petice bude vyhodnocena, jako 
připomínka při projednání „Projektu 
regenerace veřejného prostranství na 
sídlišti OKD - západ spolu s ostatní-
mi připomínkami, a to za součinnosti 
zpracovatele projektu.

Rada města rozhodla v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu, že zhotovitelem stavby  
s názvem “Park na Rovninách”, se 
stává společnost Tomáš Straub s.r.o. 

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí dotace Českému svazu 
včelařů, z.s., základní organizace 
Hlučín, IČ: 75049872, sídlo 748 01 
Hlučín, Moravská 112/31, v navýše-
né výši, kdy celková dotace se z pů-
vodní částky 10 000 korun navýší na 
částku 15 000 korun. Částka bude 
použita na činnost organizace v roce 
2021, nákup včelích matek registro-
vaného chovu, nákup izolátorů ma-
tek pro zlepšení zdravotního stavu 
včelstev a nákup kyseliny mravenčí 
a její využití ve včelařství při tlume-
ní varroázy.

Rada města Hlučína projednala a po-
stupuje Zastupitelstvu města Hlučína 
ke zvolení přísedící Okresního soudu 
v Opavě pro volební období 2021 - 
2025.

Rada města Hlučína jmenovala 
paní Marii Šlosárkovou, ředitel-
kou příspěvkové organizace ZŠ Via  
Montessori, a to s účinností od 1. 7. 
2021. 

Rada města Hlučína jmenovala 
Zdeňka Ševčíka ředitelem příspěv-
kové organizace ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše, a to s účinností od 1. 7. 2021.

Rada města Hlučína vzala na vědo-
mí dlouhodobé uzavření provozovny 
Darkovičky pošta Partner. Provozov-
na bude uzavřena celý měsíc červen 
z provozních důvodů. Po dobu jejího 
uzavření budou poskytované služby 
zajištěny provozovnou pošta Hlučín 
na adrese Školní 1076/4, 74801 Hlu-
čín, kde bude možné si vyzvednout 
uložené zásilky.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Dne 10. 6. 2021 od 16 hodin v prostorách 
Apoštolské církve Hlučín na ulici 1. máje 
1258/2 se uskuteční veřejné projednávání 
projektu Regenerace veřejného prostran-
ství na sídlišti Hlučín OKD - západ. V prů-
běhu měsíce dubna bylo k tomuto tématu 
provedeno dotazníkové šetření. Výsledky 
spolu s komentáři budou představeny na 
tomto osobním setkání občanů s vede-
ním města a se zhotovitelem projektu Ing. 
arch. Pavlem Kleinem z brněnské firmy  
KT architekti. Zvána je široká veřejnost.  

VY JSTE NAVRHLI A VYBRALI,  
MY JSME REALIZOVALI!
Petra Řezáčová
místostarostka

Díky participativního rozpočtu „Je to na 
vás!“, byly v roce 2020 vybrány k realizaci 
tři projekty. Jedním z nich je projekt Wor-
koutového hřiště v areálu ZŠ Hornická. 
V květnu tohoto roku tak bylo vybudová-
no workoutového hřiště v zatravněné části 
běžeckého oválu na hřišti Základní školy 
Hlučín, Hornická. Hřiště slouží na posilo-
vání a protahování svalů celého těla. Zlep-
šuje celkovou pohyblivost a procvičuje  

Moravskoslezský kraj

Stát navýšil příspěvek na výměny neeko-
logických kotlů o dalších zhruba 600 mili-
onů korun. Moravskoslezský kraj dostane 
z těchto peněz 181 milionů. Ty pokryjí 
všech 1564 žádostí třetí kotlíkové vý-
zvy, které byly zatím v zásobníku. „Bě-
hem všech tří kol kotlíkových výzev bylo 
v našem regionu vyměněno už přes 17 
tisíc neekologických kotlů. To z nás dělá 
jednoznačně nejúspěšnější kraj v čerpání 
kotlíkových dotací v Česku. Nyní bude-
me moci vyhovět všem žadatelům, kteří 
splnili podmínky dotačního programu,“ 
uvedl hejtman Moravskoslezského kraje 
Ivo Vondrák s tím, že na nový kotel přidá 
7500 korun každému žadateli také kraj, 
na výměnu přispívají ze svého rozpoč-
tu i mnohé obce. Moravskoslezský kraj 
za všechny tři kola kotlíkových dotací  

KOTLÍKOVOU DOTACI NAKONEC DOSTANOU 
VŠICHNI ÚSPĚŠNÍ ŽADATELÉ

PROJEDNEJTE S NÁMI 
NÁVRH SÍDLIŠTĚ 
OKD - ZÁPAD

klouby. Součástí hřiště je šplhací tyč, špl-
hací lano, žebříky, vrchní hrazdy, středové 
hrazdy, nízké hrazdy, závěsné kruhy, posi-
lování břišních svalů, lezecké ručkovadlo, 
posilovací lavice, bradla aj. Zvána je k po-
sílení svalů, mysli a protažení celého těla 
široká veřejnost od dospělých, mladis-
tvých, až po naše nejmenší. Je to prostor 
pro sportovní vyžití a vzájemné stmelení 
sousedů, kamarádů a rodin. Jen prosíme 
o dodržování návštěvního a provozního 
řádu, aby nám sportoviště dlouho sloužilo.  
Pohybu na čerstvém vzduchu zdar!

zatím vyplatil přes 1,8 miliardy korun, kte-
ré od státu obdržel. Výměny prvních dvou 
kol s celkovou státní dotací téměř jedna 
a půl miliardy korun jsou už dokončené, 
nový ekologický kotel už tak má zhruba 
13 a půl tisíce žadatelů prvního a druhého 
kola. Aktuálně probíhají výměny třetího 
kola, hotovo má více než 4200 domác-
ností, zbývá zrealizovat a proplatit zhru-
ba 5 tisíc výměn kotlů. Díky všem třem 
kolům kotlíkových dotací bude v regionu  
vyměněno téměř 23 tisíc kotlů.

KOTLÍKOVÁ LINKA: 595 622 355 
E-MAIL: kotliky@msk.cz KOTLÍKOVÁ 
KANCELÁŘ: A106 ve dnech: PO a ST: 
8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h, PÁ: 8-13h

SENIOR TAXI JE TU PRO VÁS
Lenka Petermannová
vedoucí odboru sociálních věcí

Už šestý rok je v Hlučíně a jeho měst-
ských částech (Darkovičky a Bobrovní-
ky) provozována služba Senior taxi, která 
je občany hojně využívána. Je určena pro 
občany, kterým je sedmdesát let a více 
a kteří mají trvalý pobyt na území města 
Hlučína. Objednávky jsou přijímány 24 
hodin denně, a to na tel. čísle 606 600 154. 
Jízdu je třeba si objednat s předstihem, 
alespoň 1 den předem. Služba je provo-
zována v pracovní dny v době od 6 do 15 
hodin. Přeprava je zajišťována z místa by-
dliště pouze na určená stanoviště ve měs-
tě, a to na Mírové náměstí, k Poliklinice, 
k Domovu pod Vinnou horou, k pobočce 
České pošty, k ordinacím odborných lé-
kařů na ul. Cihelní, Hrnčířské, Zahradní 
a Ostravské, dále k budově zámku, kde 

sídlí Klub seniorů Hlučín, k Hřbitovu Bře-
ziny a k městskému hřbitovu, a to z ulice 
Zahradní i Školní. V případě zájmu Senior 
taxi odveze seniora také z těchto stanovišť 
zpět do místa bydliště, případně je přepra-
ví mezi jednotlivými stanovišti. Za jednu 
jízdu platí senior 15 Kč, zbytek nákladů 
hradí město ze svého rozpočtu. Každý 
senior se může přepravovat maximálně 8 
krát za měsíc s tím, že pokud jede z mís-
ta bydliště na stanoviště a zpět, jedná se 
o dvě jízdy. V případě nutnosti může být 
senior přepravován s doprovodem (max. 
1 osoba), který poplatek neplatí. V roce 
2020 byla z důvodu pandemie COVID-19 
služba na čas pozastavena, přesto se usku-
tečnilo 3 349 jízd. Město za provozování 
služby zaplatilo částku ve výši 288 385 
Kč. V letošním roce je Senior taxi provo-
zováno bez omezení a v rozpočtu města je 
na tuto službu vyčleněno 360 000 Kč.  

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA
Přijměte pozvání na veřejné 20. zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučína, které se 
uskuteční v úterý 8. června 2021 od 15 
hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jed-
nání je veřejné, projednávání se mohou 
zúčastnit všichni občané.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Cyklistická sezóna je v plném proudu. 
Volnost pohybu na čerstvém vzduchu  
po cyklotrasách, cyklostezkách a silni-
cích je nenahraditelná. Ale je třeba mít 
na paměti, že bezpečnost provozu a hlav-
ně ochrana zdraví a života osob je stále 
prioritou. Na mnoha místech v Hlučí-
ně a okolí jsou společné komunikace  
pro pěší i cyklisty. Zvýšená pozornost 
těchto účastníků je tedy víc než na místě. 
Jedním z takových to míst je i část komuni-
kace Jasénky. Z důvodu častých cyklistic-
kých nehod zde bylo, na základě požadav-
ku vedení města, Technickými službami 
Hlučín umístěno značení, které vyzývá 
k úpravě jízdní rychlosti. Dbejte tedy pro-
sím při jízdě na kole, koloběžce či brus-
lích na bezpečnou a ohleduplnou jízdu,  
ať už jedete kamkoliv.

NA KOLO S ROZUMEM

Foto: archiv města Hlučína

Workoutové hřiště na ZŠ Hornická. Foto: Kateřina Konečná
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Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR 
v Hlučíně

Ukazatelé nezaměstnanosti v regionu 
Hlučína již druhý měsíc po sobě vykazují 
podobné parametry. Zaměstnavatelé také 
stále mohou využít programu Antivirus 
na podporu zaměstnanosti, který byl pro-
dloužen do konce května. Žen je v sou-
časné době v evidenci 262 a mužů 309. 
Volných pracovních míst bylo v databázi 
koncem měsíce 191, jejich počet od po-
čátku roku každý měsíc přibývá. V měsí-
ci dubnu byla stále největší poptávka ze 
strany zaměstnavatelů po obsluze strojů 
na výrobu potravin, montážních dělnících 
ostatních výrobků, uklízečích, prodava-
čích v prodejnách a obsluze automatic-
kých strojů a zařízení na prvotní zpraco-
vání dřeva. U dlouhodobé poptávky ze 
strany zaměstnavatelů je ještě mimo výše 
uvedené největší zájem o ostatní pomocné 
pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních 
automobilů, pracovníky ostrahy a bez-
pečnostních agentur, seřizovače, zedníky, 
svářeče a nástrojáře. 

NA HLUČÍNSKU JE 
SITUACE PŘÍZNIVÁ

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V dubnu začaly práce, i přes pravé aprílo-
vé počasí, na dalších místech staveniště. 
Na pravobřežní hrázi byla na návodní 
straně hráze řeky Opavy zahájena re-
alizace PTS – podzemní těsnící stěny  
o celkové délce cca 1,2 km.

Nově byly zahájeny práce na přeložkách 
NN a VN v okolí stávajícího mostu přes 
Opavu z Kozmic do Jilešovic, kdy těmi-
to pracemi dojde k uvolnění prostoru pro 
rozebrání a novou výstavbu mostního  
objektu.

V kozmické části stavby pokračují záhozy 
lomovým kamenem a dlažby do betonu na 
opevnění břehů, práce na navýšení čelní 
hráze. V této části stavby dále probíhají 
práce na funkčním objektu, kde jsou pro-
vedeny základové konstrukce a probíhá 
montáž armatur a bednění pro navazující 
betonáže dalších částí. 

Byla provedena montáž ocelové části láv-
ky přes Juliánku a pokračují dokončovací 
práce v okolí tohoto mostního objektu. 
U lávky přes řeku Opavu jsou dokonče-
ny opěry a pokračují terénní úpravy ko-
munikací kolem náběhových ramp. Byla 
dokončena část přeložky vodovodu.

V hlučínské části stavby pokračují práce 
na bezpečnostním přelivu, byly zahájeny 
práce na výtokovém a nátokovém čele 
zatrubněné Vařešinky a pokračují práce  
na opevnění břehů na černé pláži.

Na levobřežní hrázi řeky Opavy jsou 
v první části (staničení 1,3 až 2,2 km) do-
končovány podkladní vrstvy pro komuni-
kaci. Na pravobřežní hrázi v Jilešovické 
části jsou zemní práce téměř dokončeny.

Závěrem bych chtěl opět poděkovat Vám, 
kteří dodržujete zákaz vstupu na staveni-
ště. Buďte prosím obezřetní i na navazu-
jících komunikacích. Připomínám, že je 
nadále prioritou realizace stavby. Průběh 
prací tak může kdykoliv znovu uzavřít 
sportovně rekreační areál, který bude od 
12. června zpřístupněn veřejnosti. Děkuji.

Pravobřežní hráz - technika pro provádění podzemní těsnící stěny.

Funkční objekt - montáž bednění stabilizačního prahu .

Lávka přes Juliánku - montáž ocelové části.

Levobřežní hráz - realizace komunikace na koruně hráze. Fota: Gardenline s.r.o.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Zajímá vás jak bude konkrétně  vypadat 
a fungovat připravovaný park volnoča-
sových aktivit na Rovninách? Kdy a jak 
konkrétně bude probíhat jeho realizace? 
Přijďte na veřejné setkání se zástupci 
osadního výboru do jídelny ZŠ Rovniny 
dne 9. června 2021 v 17 hodin. 

SEZNAMTE SE  
S PARKEM  
NA ROVNINÁCH

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Z důvodu mimořádných opatření není 
stanoven pevný termín pro vítání občán-
ků, nicméně můžete průběžně hlásit děti 
narozené v roce 2021, a to na odboru 
rozvoje a školství MěÚ Hlučín na email 
lorencova@hlucin.cz nebo telefonicky  
na čísle 595 020 317. O termínu konání 
slavnostního přivítání budete s časovým 
předstihem písemně informováni. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ZEMŘEL AKADEMICKÝ SOCHAŘ MIROSLAV RYBIČKA
Kristina Skulinová
tisková mluvčí

V nedožitých 93 letech zemřel v sobotu 
8. 5. 2021 Miroslav Rybička, akademic-
ký sochař z Jistebníku. Narodil se 23. 6. 
1928. Vystudoval Vyšší průmyslovou ško-
lu sochařskou a kamenickou v Hořicích 
v poválečných letech 1946-50. Poté v Pra-
ze vystudoval AVU (1950-55) v mistrov-
ské škole Karla Pokorného. Vlastní ko-
pii „Bruselské plastiky na sídlišti OKD“ 
z 60. let 20. století odhalil v Hlučíně v září 
2019. „Jsem hrdý, že máme v Hlučíně dílo 
tak úžasného umělce a skvělého srdečné-
ho člověka, jakým byl pan Miroslav Ry-
bička. Rodině a blízkým tímto vyjadřuji 
upřímnou soustrast a čest jeho památce,” 
sdělil starosta města Pavel Paschek.  
Jeho uměleckou dráhu provázela celoži-
votně účast v soutěžích celostátních i kraj-
ských, které mu přinesly řadu významných 
realizací. Je zastoupen v naší Národní 
galerii, je tvůrcem řady monumentálních  

děl v interiérech i exteriérech, podílel se 
na výzdobě veřejných budov (nádraží, 
letiště, kulturní zařízení, hřbitovy), ale 
i fontán, kašen a pomníků. Vytvořil mno-
ho portrétů osobností naší historie i sou-
časnosti, včetně portrétů svých přátel. Je 
autorem památníku obětem železničního 
neštěstí, které si v srpnu 2008 ve Studénce 

na Novojičínsku vyžádalo osm lidských 
životů a desítky zraněných. Několik let 
se věnoval restaurování historických děl 
a architektury (Polský dům v Ostravě, 
Sarkanderova kaple v Olomouci, kopie 
poškozených soch svatých a křížů na 
mnoha místech). Sbíral historická vozidla, 
zvláště motocykly. 

ČÁSTEČNÁ UZÁVĚRA 
ULICE KOMENSKÉHO
Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Na ulici Komenského je od poloviny květ-
na omezena plynulost silničního provozu, 
a to do 11. 6. 2021. Uzávěra na pozem-
ní komunikaci je provedena po částech, 
maximální délka pracovního úseku je 50 
metrů, zachován je jeden jízdní pruh o šíř-
ce 2,75 metrů. Stavební práce spočívají 
v provedení výkopových prací a zhotove-
ní nových silničních obrubníků na straně 
garáží. Stavební práce jsou prováděny 
společností TS Hlučín s.r.o. Omlouváme 
se za zvýšenou hlučnost a prašnost a pro-
síme o zvýšenou opatrnost při pohybu 
v dané lokalitě. Fota: Kamil Vitásek, 2019



ZASTAVME VANDALISMUS 
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Téměř 200 tisíc korun, to je částka, která 
byla z městské pokladny od ledna vyna-
ložena na škody způsobené vandalismem 
v Hlučíně. Osoby, které “tráví volný čas” 
ničením soukromého i městského majet-
ku, po sobě zanechávají nemalé škody. 
V případě toho městského na odstraňová-
ní škod a znovuvybudování po jejich řá-
dění doplácí každý z nás.

Ať už jde o vysypané či převrácené koše, 
zničené značky, poškozená zaparkovaná 
auta, ulámaná zrcátka vozů či polámané 
větve stromů a keřů. “Mnoho drobných 
náprav odstraňujeme při výkonu svých 
pravidelných činností v rámci údržby 
města. Nárůst úklidu a oprav  je vždy 
v letních měsících výrazně znát,” potvrzu-
je i jednatel společnosti TS Hlučín s.r.o. 
Roman Šťastný.

Problematice vandalismu se nepřetrži-
tě věnuje hlučínská městská policie. Od 
začátku roku řešila víc jak dvě desítky 
případů poškozování městského majet-
ku. Jde o “nešvar”, který se nevyhýbá 
žádné městské části. „S rozbitými skle-
něnými výplněmi autobusových zastávek, 
polámanými lavičkami nebo rozbitými 
koši se setkáváme v Darkovičkách, cen-
tru, na OKD, Rovninách nebo v Bob-
rovníkách. Máme vytipovaná místa, kde  

je vandalismus častý. Není ale možné je 
hlídat nepřetržitě. Pomoc všímavých míst-
ních lidí je tedy zcela nezbytná,” uvedl 
velitel městské policie Luděk Olšovský.

Ve většině případů se jedná o škodu  
do 10 000 korun a tudíž o přestupko-
vé jednání. Není ale výjimkou, že škoda 
způsobena neznámým „hrdinou“, který si 
svou sílu dokazuje na veřejně prospěšném 
zařízení, přesáhne tuto částku a pak se 
jedná o trestný čin. 

I menší škoda násobena větším počtem 
opakování značně zatěžuje městský roz-
počet. „Apeluji na obyvatele města, aby  
si všímali jednání spoluobčanů, kdy se 
někdo snaží přeprat odpadkový koš nebo 
dokázat autobusové zastávce, že mu stojí 
v cestě a musí uhnout, a nahlásili takové 
chování,” vyzývá občany za městskou po-
licii Lumír Prejda.

Vandalové v poslední době zničili na ně-
kolika místech dopravní značky, poškodili 
stromy, lavičkám poškodili nohy a vyskli-
li několik tabulí na autobusových zastáv-
kách. „O všech případech jsem informo-
ván a cítím se zklamán. Vše co pracně 
budujeme, je ničeno. Případy úmyslného 
i neúmyslného ničení majetku je potřeba 
hned hlásit městské policii,“ sdělil sta-
rosta Pavel Paschek. Pouze my všichni 
dohromady si můžeme ochránit společný 
majetek.

Fota: archiv města Hlučína

ZÁKAZ VSTUPU 
A POHYBU NEPOVOLANÝM OSOBÁM
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Martin Nováček
ředitel Sport a kultura Hlučín

Letní sezóna tohoto roku bude s omezení-
mi, ale bude! Dodržování vládních naříze-
ní s ohledem na epidemiologickou situaci 
je samozřejmostí, ale stejnou vážnost je 
třeba mít k dodržování zákazu vstupu na 
staveniště mimo zpřístupněnou plochu. 
Společně s vedením města Hlučína se nám 
podařilo vyjednat čas a prostor pro letní 
rekreaci ve sportovně rekreačním areálu 
u Hlučínského jezera. Areál tak bude ote-
vřen denně od 8 do 19 hodin. Výše vstup-
ného je na den stanovena na 40 korun za 
dospělého, 20 korun za děti a studenty 
od 7 do 18 let. Osoby nad 65 let, oso-
by ZTP a ZTP/P včetně průvodce a děti  

UŽIJTE SI S NÁMI TUTO SEZÓNU NA HLUČÍNSKÉM JEZEŘE

do 7 let mají vstup zdarma. Vstupné se vy-
bírá v době od 8 do 17 hodin a od 17 do 19 
hodin je vstup zdarma. V době od 19 do 8  
hodin bude vstup do areálu uzavřen.

Vodní plocha pro plavání a vodní lyže 
a další vodní aktivity bude vyznačena bój-
kami. Mimo vyznačený prostor nebude 
nadále vstup pro veřejnost možný. Vstup 
na “černou pláž”, vstup do vody mimo 
zpřístupněnou oblast a obecně vstup a po-
hyb v prostoru stavby bude zakázán. Po-
rušení tohoto zákazu bude řešeno bezpeč-
nostní službou, městskou a státní policií. 
Prosím o respektování značení tak, aby 
nebylo nutné přistoupit ke znovu uzavření 
celého prostoru stavby z důvodu nedodr-
žování pravidel skupin či jednotlivců. 

V rámci areálu se můžete těšit na plážo-
vý volejbal, minigolf, disc golf, tenis, 
florbal, street basket, vodní lyže, horole-
zeckou stěnu a další sportovní aktivity.  
Na oku B2 bude povolen rybolov na zákla-
dě povolenky vystavené SaK Hlučín, p.o., 
která bude zájemcům vystavena na recep-
ci autokempu, nebo na Sportovní hale.  
Cena povolenky činí 200 korun na den. 
Na Hlučínském jezeře platí zákaz rybolo-
vu. Vstup psům do sportovně rekreačního 
areálu je zakázán! Zprovozněn bude i au-
tokemp, kde bude z důvodů stavebních 
prací v omezeném rozsahu umožněn vjezd 
do areálu pouze ubytovaným, a to ve vy-
hrazeném čase, přes ulici Jahodovou. Pro 
ostatní veřejnost bude vstup umožněn 
pouze hlavní bránou na ulici Celní.

Parkování je možné pouze na vyznače-
ných plochách, cena je stanovena na 50 
korun za den. Provoz sportovně rekreač-
ního areálu je plánován do 31. srpna 2021, 
a to s ohledem na vývoj počasí a průběh 
stavebních prací v rámci projektu Sanace, 
rekultivace a revitalizace území po těžbě 
štěrkopísku u Hlučína - I. etapa. 

Vím, že tyto omezení částečně ovliv-
ní využití areálu, na které jsme zvyklí, 
ale věřím, že stálo za to bojovat alespoň 
o možnost částečného otevření a že si tuto 
sezónu i s těmito omezeními užijeme!

Podrobné a aktuální informace o provozu 
sportovně rekreačního areálu najdete na 
www.sak-hlucin.cz.

ZÁKAZ PLAVÁNÍ

PROSTOR PRO PLÁVÁNÍ 
VYZNAČEN BÓJKAMI

VSTUP 
A VÝCHOD

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA

AUTOKEMP JEZERO - RECEPCE
VJEZD A VÝJEZD 

POUZE PRO UBYTOVANÉ

ZÁKAZ VSTUPU 
A POHYBU NEPOVOLANÝM OSOBÁM

VYMEZENÝ PROSTOR 
PRO POHYB,  

PLAVÁNÍ A SPORT

Celní

VYMEZENÝ PROSTOR  
PRO POHYB,  

PLAVÁNÍ A SPORT

BÓJE

PŘÍJEZD DO KEMPU Z OPAVSKÉ ULICE

PARKOVIŠTĚ

Jahodová



HLUČÍNSKÉ OSOBNOSTI
ADOLF JARISLOWSKY

17. DUBNA 1855 - 5. PROSINCE 1933
Hlučín má i svůj židovský příběh. Polo-
zapomenutý, a nebýt obnoveného hřbi-
tova, téměř bez hmatatelných dokladů. 
Jistě na tom mají svůj lví podíl tragické 
dějiny čtyřicátých let 20. století, ale ži-
dovská komunita v Hlučíně se v té době 
skládala již jen z několika, povětšinou 
asimilovaných a sekulárních rodin, čas-
to smíšených manželství. Pro rok 1921 
se v Hlučíně uvádí jen 19 Židů, z nichž 
se ovšem 15 hlásilo k německé národ-
nosti. Proto i synagoga, stávající v mís-
tech budovy Technických služeb v ulici 
Na Valech, byla v roce 1927 prodána 
a roku 1931 stržena. Když byla v letech 
1840-1843 postavena, žilo ve městě 
přes 220 Židů (tj. cca 10% obyvatel). 
Ale hospodářská stagnace Hlučína vět-
šinu z nich od šedesátých let 19. století 
vedla do jiných koutů Slezska či Pruska. 
K takovým patřil i Adolf Jarislowsky, 
zcela zapomenutý a ve městě nijak  
nepřipomínaný rodák.

Rodina Jarislowských byla na přelomu 
18. a 19. století spjata s Hlučínem a By-
tomí. Jeho otec Heimann (1812-po roce 
1902) se v Hlučíně oženil s Theresou 
Sachs (1824-1917) a zde se jim také na-
rodilo všech sedm dětí. Nejmladším byl 
Adolf (1855-1933). Kdy přesně rodina 
opustila Hlučín, nevíme, avšak rodiče 
žili od konce 19. století trvale ve Vrati-
slavi, kde jsou také pohřbeni. Adolfovi 
musel být nehybný svět Hlučína i celého 
Ratibořska protivný a studium hospodář-
ství v Berlíně se tak pro něj stalo vysvo-
bozením. Začal podnikat v prodeji uhlí 
a již v roce 1878, tedy ve svých 23 le-
tech, založil v Berlíně bankovní dům Ja-
rislowsky & Co. Byl rozený obchodník 
a údajně znal z hlavy vždy celý kurzovní 
rejstřík berlínské burzy. Jeho bankovní 
dům byl propojen především s velkými 
hutními a důlními podniky (např. Uni-
on v Dortmundu či huť Donnersmarck 
v Zabře v Horním Slezsku). 

Hrabě Guido Henckel von Donners-
marck (1830-1916), budoucí milionář 
a jeden z nejbohatších mužů v Německu, 
založil v roce 1850 v Zabře hutnickou 
dílnu s nevelkou koksovnou. Následný 
rozmach jej v roce 1872 motivoval k za-
ložení Donnersmarckhütte, Oberschle-
sische Eisen und Kohlenwerke A G. 
Roku 1884 ale Guido ze společnosti 
odešel a předem prodal všechny akcie. 
Společnost se poté dostala do táhlé hlu-
boké krize a cestu z ní našla až dvoji-
ce osobností, a to Julius Hochgesand 
(1856-1921), generální ředitel huti v le-
tech 1889 až 1919, a Adolf Jarislowsky, 
který se roku 1888 stal předsedou  
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Rodina Jarislowsky, 90. narozeniny Adolfovy manželky Flory (www.gen.scatteredmind.co.uk)

dozorčí rady (až do roku 1910). Právě 
tito muži jsou spjati s výstavbou dělnic-
kého městečka v okolí podniku srovna-
telného s výstavbou Nových Vítkovic, 
průmyslového města Paula Kupelwie-
sera. Hutní komplex v Zabře doplnily 
moderně koncipované obytné soubo-
ry a stavby občanské vybavenosti jako 
školy a školka, tělocvična, krytý bazén, 
úřednické Casino s divadelním sálem, 
velkorysá knihovna s čítárnou, hasičská 
zbrojnice, hutnický park s vilou ředitele 
a domem lékaře ad.

Jarislowsky se oženil roku 1896 v Kar-
lsruhe s Florou Bernheimovou (1875-
1955). Obývali dům v centru Berlína 
v prestižní čtvrti Tiergarten a stojí za to 
zmínit, že blízkou přítelkyní Flory byla 
manželka Alberta Einsteina (1879-1955) 
Elsa (1876-1936). Adolf měl s Florou 
čtyři děti. Ze tří dcer stojí za zmínku 
zvláště Edith (1899-2003), která v Hei-
delbergu vystudovala hospodářství a ná-
sledně se profesně zaměřovala na země-
dělskou ekonomii a zajištění a distribuci 
potravin. V Einsteinově domě se sezná-
mila s Juliem Hirschem (1882-1961), 
univerzitním profesorem ekonomie, 
v době rané Výmarské republiky činným 
při ministerstvu výživy či jako státní se-
kretář ministerstva hospodářství. Sňatek 
uzavřeli v roce 1927, ale v roce 1933 
emigrovali z rasových důvodů do Dán-
ska, a následně pak do USA. Edith, pů-
sobící ve čtyřicátých a padesátých letech 
jako expert při americkém ministerstvu 
zemědělství, zemřela ve Washingtonu  
ve věku 103 let v lednu 2003. 

Jediný syn Alfred (1898-1929) převzal 
vedení banky, ovšem jen do roku 1929, 
kdy zemřel na spálu. Byl pohřben na 
židovském hřbitově v Berlíně-Weissen-
see a náhrobek navrhl rodinný přítel 
a slavný berlínský sochař Georg Kolbe  
(1877-1947). 

V roce 1933 umírá i Adolf Jarislowsky. 
Banka byla ještě téhož roku po převzetí 
moci Hitlerem uzavřena a v roce 1938 
nacisty definitivně zlikvidována.  Adolf 
byl pohřben na židovském hřbitově 
v Berlíně-Prenzlauer Bergu, ale odpo-
čívá zde sám. Zbytek rodiny z Němec-
ka včas emigroval do Velké Británie 
a Spojených států a vyhnul se tak tragic-
kému osudu většiny evropských Židů.  
Naopak se jim záhy podařilo v západním 
světě etablovat a dál rozvíjeli rodinný 
talent pro obchod a podnikání. Kupří-
kladu Alfredův syn Stephen (nar. 1925) 
patří ve svých 95 letech k nejbohatším  
mužům Kanady.                        Jiří Jung

Adolf Jarislowsky (www.gen.scatteredmind.co.uk) 

Albert a Else Einsteinovi (www.wikipedia.de)

portrét Jana Bochenka

Aron Jarislowsky, Adolfův strýc z Hlučína 
(www.gen.scatteredmind.co.uk)

Stephen A. Jarislowsky, Adolfův vnuk 
(www.amazon.com)
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Na základě rozhodnutí Rady města Hlu-
čína byla vybrána firma pana Ivana 
Červenky z Lanškrouna, aby realizova-
la restaurátorskou rekonstrukci varhan 
z Červeného kostela. Jedná se o regionál-
ně zajímavé varhany, neboť je postavil 
vratislavský varhanář Müller v 60.  letech 
19. století, od kterého se žádný jiný ná-
stroj na území ČR nezachoval. Varhany 
dokládají činnost pruských varhanářů 
na území Hlučínska v období 19. stole-
tí. Bohužel stav varhan byl podle všech 

VARHANY Z ČERVENÉHO KOSTELA BUDOU ZRESTAUROVÁNY

indicií nedobrý již před renovací samot-
ného evangelického hlučínského koste-
la. Píšťalový fond byl již z nemalé části 
rozkraden v průběhu 20. století. K vel-
kým problémům patří i značné napadení 
dřevěných částí červotočem. Dle sdělení 
místních, byl nástroj před uložením ozá-
řen proti dřevokaznému hmyzu, absence 
výrazných homolek požerků od červotoče 
na částech nástroje tuto skutečnost po-
tvrzuje. Současný stav je tak pouhé torzo  
v nedobrém stavu organologicky zajíma-
vého nástroje. Výsledkem restaurátorské 
rekonstrukce by měla být obnova varhan  
do původního stavu.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Řeč je o ženách, které rády háčkují malé 
chobotničky, čepičky, ponožky a zvířát-
ka pro předčasně narozená miminka. Jde 
o unikátní, velmi půvabné ruční výtvory 
vyrobené podle speciálních požadav-
ků. Malé háčkované chobotničky dávají 
miminkům potřebný pocit bezpečí. Ne-
donošená miminka jsou v inkubátorech 
klidnější a háčkované chobotničky napo-
máhají v oblasti léčby a zlepšování psy-
chického i fyzického stavu. V roce 2019 
zástupci města první uháčkované chobot-
ničky předali na neonatologické oddělení 
Fakultní nemocnice Ostrava. V průběhu 
loňského a letošního roku se řady místních 
dobrovolnic rozrostly a do projektu se po-
stupně zapojily také ženy z jiných měst. 
Díky šikovným rukám dobrovolnic putu-
jí na stejné oddělení Fakultní nemocnice 
Ostrava pro nedonošené děti nejen ručně 
uháčkované chobotničky, ale také ponož-
ky a čepičky, které velikostí odpovídají 
potřebám nedonošených miminek a zajistí 

JSOU ŠIKOVNÉ A BAVÍ JE POMÁHAT
jim teplo i pohodlí v prvních dnech života. 
Na maminky předčasně narozených dětí 
je také pamatováno v podobě drobných 
dárků - uháčkovaných srdíček. Malý dá-
rek v tento moment potěší a udělá radost 
v nelehké situaci. Jsme všichni rádi, že 
se tento nápad podařilo zrealizovat a že 
se nám ozývá stále více lidí ochotných 
chobotničky a další zvířátka vyrobit a da-
rovat. Město Hlučín je součásti projektu, 
který zpříjemňuje a usnadňuje první dny 
života. Poděkování patří všem úžasným 
dámám, které se na výrobě podílely a do 
projektu se dobrovolně zapojily. Kon-
krétně Ireně Kubínové a Evě Prymusové 
z Hlučína, Ivoně Barabaschové z Malá-
nek, Jiřině Řehořové z Bobrovníků, Ale-
ně Galusové z Olomouce, Heleně Ram-
beuskové z Ostravy, Marceli Gregorové 
z Lipníku nad Bečvou. Poděkování patří 
také nejmladší člence týmu Evičce La-
sákové, žačce hlučínské základní školy.  
Chcete-li se také zapojit, podrobnosti 
k projektu pomoci nejmladším poskyt-
ne odbor rozvoje a školství MěÚ Hlučín, 
595020295, krejzlova@hlucin.cz.  

Foto: Kateřína Konečná Nejmladší háčkující z týmu Eva Lasáková. Foto: Darina Krejzlová

Manubria. Fota: Ivan Červenka    

Hřídelnice spojky.

 Píšťaly Dulcian v pedálu jsou kompletní, ale těžce poškozeny červotočem. 
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Jan Huszár
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

Přes veškerá omezení naše škola připra-
vila a připravuje různé akce, které jsme 
realizovali nebo je budeme postupně rea-
lizovat. Naši žáci v uplynulých měsících 
a týdnech získali ocenění na soutěžích, 
které byly vzhledem k aktuální situaci 
uskutečněny formou nahrávek. Například 
se jednalo o čestná uznání ve violoncello-
vé soutěži Gustava Mahlera, o 1. a 2. místo 
v soutěži Újezdská notička. Dále pak o 1. 
místo a cenu poroty, 2. a 3. místo a stří-
brné pásmo v Mezinárodní hudební a vý-
tvarné soutěži Kopřivnice nebo o stříbrné 
a bronzové pásmo v mezinárodní akor-
deonové soutěži Czech Accordion OnLine 
Competition. Na základě této soutěže byla 
jedna žákyně kvalifikována do světové 
soutěže CMA! Několik videí a projektů 
jsme zaslali také do online festivalu Pošli 
to dál, což je celostátní přehlídka distanč-
ních prací žáků ZUŠek. Také žáci literár-
ně dramatického oboru vytvořili v rámci 
distanční výuky společné video projekty, 
které byly zaslány do krajské soutěžní 
přehlídky dětských divadelních souborů  

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY P. J. VEJVANOVSKÉHO

„Divadelní lokálka 2021“, kde získaly 
cenu poroty, čestné uznání a postup do 
celostátního kola. Všechny tyto projek-
ty můžete spolu s ostatními zhlédnout na 
YouTube kanále naší ZUŠ. Nadále probíhá 
i spolupráce se ZUŠ Open. Během obdo-
bí, kdy nám ve škole chyběli žáci, jsme se 
zaměřili také na zkvalitňování zázemí pro 
výuku. Došlo ke generální opravě třídy 
akordeonistů na hlavní budově a ke kom-
plexní opravě prostor výtvarného oboru. 
Aktuálně probíhají přípravy natáčení ab-
solventských a závěrečných koncertů ško-
ly, které budete moci sledovat na našich 
informačních kanálech. Dále bychom vám 
chtěli nabídnout několik venkovních akcí, 
jejichž realizace je ale závislá na aktuál-
ní epidemiologické situaci. Budeme moc 
rádi, když nás na připravovaných akcích 
podpoříte svou přítomností. Na webových 
stránkách školy, sociálních sítích nebo na 
YouTube kanálu nás můžete pravidelně 
sledovat, případně ovlivnit hlasováním 
výsledky práce našich žáků v projektu  
Pošli to dál. Najdete zde také veškeré bliž-
ší informace o akcích a aktuálním dění 
v ZUŠ. Těšíme se na Vás a děkujeme  
za projevenou přízeň a podporu.

Autorka: Marie Slaninová, Fotografie: archiv ZUŠ

Představení Šťastný skřítek.

Autorka: Helena Roubalová

Autorka: Marie Slaninová 

Autorka: Iveta Pustelníková

Nahrávání v koncertním sále, zpívá Monika Vitásková.

Nahrávání v koncertním sále, na klarinet hraje Štěpán Jaroš.



Petra Fojtíková
ředitelka ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

Ve středu 28. 4. a v pátek 30. 4. 2021 byly 
děti školních družin a mateřské školy při 
ZŠ Hlučín-Darkovičky, p. o., zaklety na 
malé čarodějnice a čaroděje. Školní zahra-
da se proměnila na začarovaný les, který 
skrýval spoustu nástrah, zkoušek a úko-
lů. O kouzelnických dovednostech našich 

ČARODĚJNICKÝ REJ V DARKOVIČKÁCH
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mladých čarodějů jsme ani na chviličku ne-
zapochybovali, dokázali si totiž svými za-
klínadly přičarovat slunečné a teplé počasí. 
Na děti čekaly nelehké úkoly plné překva-
pení, napětí i dobrodružství. Čarodějové 
školou povinní museli obstát při letových 
zkouškách na košťatech, zvládnout uvařit 
čarodějnický lektvar, suchou nohou projít 
přes zakletý močál a začarovaný les. Také 
se nebojácně utkali v soubojích s pavouky 

ŠKOLSTVÍ

CO PTÁKŮM U LIDSKÝCH OBYDLÍ CHYBÍ V LÉTĚ NEJVÍC?
Otakar Závalský
odborný pracovník zoo a koordinátor  
biodiverzitních opatření

V zimním období není nouze narazit na 
ptačí krmítko plné potravy. Je to určitě 
i výsledek informačních kampaní, kte-
ré seznamují veřejnost s tím jak ptákům 
v zimě pomoci, ale taky nevhodným kr-
mením uškodit. Trochu stranou zůstává 
informování o tom, co ptákům chybí nej-
více v letním období? Je to jasné - voda! 
Ptáci musejí nejen pravidelně pít, ale taky 
si pravidelně čistit a upravovat peří. A teď 
si představte rozpálené letní sídliště. Kde 
tam ptáci najdou vodu? Pouze několik ho-
din, možná dní po dešti. Jinak je to pro ně 
velký problém. A přitom pomoc je velmi 
levná a snadná. Vyrobit či koupit napajed-
lo pro ptáky. Postačí i jakákoliv nádoba, 
ve které budeme pravidelně doplňovat 

vodu a také ji alespoň jednou týdně čistit. 
Je jasné, že čím je nádoba větší, tím lépe. 
Ale pozor! Stěny nádoby nemohou prudce 
klesat do vody-to by pak mohla být spíše 
past! Alespoň z jedné strany se musí nádo-
ba svažovat mírně. Dá se tomu napomoci 
i přisypáním štěrku na jednu stranu. Mi-
nimálně objem nalité vody by měl být 2 
litry. Napajedlo umísťujeme na stinné mís-
to, aby nedocházelo k rychlému zahřívání 
vody. Taky by se tam neměly vyskytovat 
domácí kočky! Internet nabízí nepřeberné 
množství napajedel a pítek pro ptáky. Sa-
mozřejmě účel ale splní i větší podložka 
pod květináč naplněná vodou. Pokud ně-
kdo najde větší kámen s důlkem nebo vy-
robí napajedlo z dřevěného polena-všech-
no je lepší než nic. Napajedlo postupně 
začnou navštěvovat sýkory, kosi, pěnkavy, 
hrdličky, holubi a spousta jiných druhů. 
Přejeme hodně zážitků při pozorování. Ilustrační obrázek.

i jinou strašidelnou havětí. Odměnou jim 
byl vlastnoručně „naloupaný“ perníček 
z Perníkové chaloupky! Předškolní čaro-
dějové z MŠ také míchali lektvary, hráli 
na přírodní, vlastnoručně vyrobené či na-
lezené hudební nástroje a ještě absolvovali 
divokou jízdu kolem MŠ, na odrážedlech 

a koloběžkách. Svou odměnu si určitě 
také vychutnali! Radost z takto prožitých 
dnů nebyla jen díky zábavnému soutěžení 
a hraní, ale hlavně díky tomu, že už zase 
všichni mohli být spolu. Zbývá jen dodat, 
že si děti v ZŠ celé toto kouzelnické odpo-
ledne vymyslely a přichystaly úplně samy! 

NEBOJTE SE ŘÍCT SVŮJ NÁZOR!
Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Občanská společnost je taková, kde se 
na řízení věcí veřejných podílejí občané, 
nejlépe prostřednictvím svých volených 
zástupců. Ne vždy to funguje ideálně, 
ne každá politická reprezentace je vůči 
názorům a požadavkům občanů stejně 
vstřícná, zvláště když na jedné straně ještě 
zdaleka nejsou volby za dveřmi, a na stra-
ně druhé se už o košťatech ve funkcích 
dávno nedá říct, že by byla nová, a tudíž 
zatím stále dobře metla. Systém je ale pře-
ce jen nastaven tak, že požadavky občanů 
nelze ignorovat a jejich naplňování je pod  

veřejnou kontrolou. Stačí, když občané 
zvolí správný způsob komunikace s úřed-
níky či lokálními politiky. Proto se toho 
nebojte! Pokud něco chcete po radnici, po 
úřednících, po vládnoucí politické garni-
tuře, nebo po opozici, neváhejte se na ně 
obrátit. A neváhejte se podepsat. Jakmile 
přijde podepsaný dopis na podatelnu úřa-
du, dostane evidenční číslo, a prostě ne-
může zmizet. Povinností úřadu v takovém 
případě je podnět občana vždy nějak řešit. 
A pokud autor dopisu, stížnosti, návrhu či 
petice o to požádá, musí být také spraven 
o tom, co se s jeho podnětem děje. Pří-
padně může být dotazován na podrobnosti 
či upřesnění. V dopise ale tudíž nemůže  

chybět kontakt. Rozumím tomu, že se ně-
kteří občané bojí znelíbit se vedení radni-
ce například nepříjemnými připomínkami 
či kritikou. Nemělo by se to sice stávat, ale 
obavy z následně nevstřícného přístupu 
k jejich dalším žádostem někdy mohou být 
i oprávněné. V takovém případě má občan 
vždy ještě možnost obrátit se s návrhem 
na kohokoliv z opozice, ke komu chová 
důvěru. Proto jsem ještě v době svého 
předchozího působení na postu místosta-
rostky města žádala zveřejnění kontaktů 
na zastupitele, proto je kontakt na mě běž-
ně dostupný. Stejně to mají i mnozí další 
kolegové. Před nedávnem mi přišel dopis, 
v němž místo konkrétního podpisu stálo, 

že ho píší občané jedné konkrétní ulice. 
Dosti dlouhé ulice. Snažila jsem se dopá-
trat podstaty problému, potřebovala jsem 
ho konzultovat, dozvědět se o něm více, 
ale netuším, s kým bych mohla záležitost 
řešit. Autory dopisu chci touto cestou ujis-
tit, že ani přesto jejich žádost nezapadla, 
zabývám se jí, dokonce jsem jeho projed-
nání zařadila na program jednání kont-
rolního výboru, jehož jsem předsedkyní. 
Velmi by mi ovšem pomohlo, stejně jako 
konečnému řešení problému, kdybych ho 
s autory ještě mohla prodiskutovat. Zá-
roveň chci požádat autory všech dalších 
možných dopisů, občanských námětů,  
peticí a připomínek, nebojte se!   

ZASTUPITELÉ

PŘÍRODA KOLEM NÁS
Fota: archiv MŠ Darkovičky 
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BLÍŽÍ SE 3. ROČNÍK FOTBALOVÉHO KEMPU

David Kubáň
FC Hlučín

Fotbalový klub Hlučín i tento rok při-
pravil pro děti již třetí ročník fotba-
lového přímětského kempu. Tradiční 
příměstský fotbalový kemp pořádaný 
FC Hlučín se letos uskuteční ve dnech  
od 5. července  do 9. července 2021 a je 
určen pro děti ve věku od 6 do 12 let. 
Zúčastnění fotbalisté se mohou těšit na 
bohatý program pod vedením trenérů 
mládeže FC Hlučín, zajištěna je celoden-
ní strava i pitný režim. Cena kempu je 3 
000 korun. Přihlášky a více info u trené-
ra Romana Schully na e-mailové adrese  
roman.schulla@seznam.cz nebo tel. čísle 
+420 605 417 310.

David Kubáň
FC Hlučín

Oblíbená fotbalová školička „hlučínští 
tygříci“ se po nucené pauze způsobené 
vládními opatřeními opět naplno rozjíž-
dí. Trenéři se těší na všechny děti ve věku 
od 4 let, trénovat se bude každé pondělí 
a středu od 16:30 do 17:30 na hřišti FC 
Hlučín. Pro více informací kontaktujte 
trenérku Marcelu Hradečnou na tel. čísle 
+420 776 692 399. Zúčastnit se jí mo-
hou kluci a holky ročníků narození 2017, 
2016, 2015 a 2014 a pro všechny děti je 
účast zdarma.

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU

David Kubáň
FC Hlučín

Vedení fotbalové asociace začátkem květ-
na oficiálně ukončilo všechny amatérské 
soutěže. A tým FC Hlučín, stejně tak jako 
všechny další mládežnické kategorie, 
v tomto ročníku svou soutěž nedohraje.
VV FAČR při svém rozhodování myslel 
i na to, že po dlouhé herní a tréninkové 
přestávce není možné realizovat, s ohle-
dem na absenci společné přípravy hráčů 
v klubech, restart soutěží bez výrazného 
rizika zranění hráčů.
        

SEZÓNA PŘEDČASNĚ 
UKONČENA

Vážení přátelé, fanoušci, příznivci hlučín-
ského fotbalu, jak říká klasik, nic netrvá 
věčně a jak už asi víte, také naše působení 
v klubu FC Hlučín se blíží ke konci. 

Naše počátky v této sportovní organiza-
ci se datují ke květnu 2014, kdy se klub 
potýkal s existenčními problémy a hrozil 
jeho zánik. Situace v klubu byla nestabil-
ní, a to, jak personálně co se týče vedení 
klubu, trenérů i členů jednotlivých mlá-
dežnických týmů, tak finanční situace klu-
bu, která byla špatná, klub měl řadu dluhů 
ve výši vyšších jednotek milionů korun. 
Dále ho sžírala řada problémů vzniklých 
v důsledku nezvládnutého manažerského 
řízení a protiprávních jednání některých 
osob, podílejících se na tehdejším fungo-
vání klubu. 

Náš příchod do klubu však byl pro nás 
výzvou. Měli jsme v klubu děti, historic-
ky se klub ve vztahu k výchově mládeže 
prezentoval skvěle, okolní velké kluby 
se topily ve svých problémech a my se 
zkušenostmi z malých vesnických klubů 
z okolí Hlučína a jako správní milovní-
ci fotbalu jsme zkrátka „do toho šli“, to 
jsme však netušili, že organizace a řízení 
většího fotbalového  klubu skýtá takové  
obtíže, kterými jsme si následně prošli. 
Je to prostě firma se vším všudy, navíc je 
zde specifická práce s lidmi, ať už to jsou 
děti, dospívající mládež, dospělí fotbalis-
ti, nebo trenéři a v neposlední řadě také 
rodiče malých fotbalistů.
 
V oblasti mládežnického fotbalu jsme 
ušli kus cesty a užili radosti, kdy jsme 
během našeho působení dvakrát postou-
pili do nejvyšší celostátní dorostenecké 

ligy a naši dospívající borci měřili síly  
s takovými fotbalovými obry jako je 
Sparta, Slávie, Plzeň, Baník nebo Olo-
mouc. Pro kluky to určitě byla krásná 
zkušenost a jistě zážitky na celý život.  
I mladší ročníky zaznamenaly sportovní 
úspěchy. 

Myslíme si, že jsme udělali kus práce, 
zejména u těch nejmladších. Snažili jsme 
se vytvořit podmínky pro rozšíření mlá-
dežnických řad od školičky po U19 a za 
posledních 7 let se počet dětí, působících 
ve 12-ti fotbalových týmech, rozšířil ze 
183 na nynějších 302 dětí. Zde jsme velmi 
apelovali nejen na sportovní hledisko, ale 
také na výchovný faktor a studijní úspě-
chy, protože jsme si uvědomovali, že drti-
vá většina těchto dětí se určitě bude v bu-
doucnu živit něčím jiným než fotbalem.

To samozřejmě skýtá velké nároky na or-
ganizaci, finance, zázemí, administrativu, 
vybavení, a odborně zdatný personál, což 
si upřímně myslíme, že se nám v Hlučí-
ně podařilo velmi zlepšit, a dnes na roz-
hodujících místech pracují opravdoví  
profesionálové. 

Hodně jsme apelovali na výchovu mláde-
že nejenom ve smyslu sportovním, ale ze-
jména s cílem vychovat z každého mladé-
ho fotbalisty, působícího v našem klubu, 
především slušného člověka. 

Ve spolupráci s Městem Hlučín a MŠMT, 
jsme za poslední roky dokázali velkou 
přeměnu technického a sportovního zá-
zemí a myslíme, že jsme se významně 
posunuli v žebříčku standardu vybave-
nosti fotbalového stadionu v naší zemi. 

Dnes po sobě necháváme stadion, který 
se zázemím může rovnat standartu 2. Ligy 
a v nejbližších letech do něj není nutno 
významně investovat. 

Toto byl také jeden z našich velkých cílů 
a úkolů, které jsme si vytyčili, když jsme 
do Hlučína přišli. 

Myslíme si, že můžeme směle prohlásit, 
že co se týče úrovně mládeže a úrovně 
fotbalového zázemí, dnes se FC Hlučín 
řadí mezi 30 nejlepších klubů v České  
Republice 

U dospělého fotbalu jsme nabrali mnoho 
zkušeností.  V průběhu let jsme zjistili, 
že kvalita týmu není jen o kvalitě jednot-
livých hráčů, trenérů, podmínkách pro 
sport a zázemí, ale je to koktejl namíchaný 
z prvků jako je kolektiv, charakter, poko-
ra, zodpovědnost, předvídavost, zkrátka 
v mnohém i psychologie a určitě bychom 
mohli pokračovat ve výčtu dalších.  
Dospělý fotbal v Hlučíně nám dělal rados-
ti i vrásky, neboť fotbalová houpačka v ta-
bulkovém umístění v jednotlivých letech 
nám nedala spát, ať to bylo v době, kdy 
jsme sahali po postupu do druhé ligy nebo 
jsme bojovali ve středu tabulky. 

Samozřejmě víme, že je vždy co zlepšo-
vat a že jsme některé věci mohli uchopit 
ještě lépe, ale naše hlavní pracovní úsi-
lí směřuje do našich mimo fotbalových 
pracovních aktivit, avšak i přesto jsme se 
fotbalu věnovali opravdu, kdy jen to šlo. 
Bylo to v našem volném i pracovním čase, 
pokud to bylo jen možné. Nicméně i naše 
podnikání mimo fotbal zažívá turbulentní 
časy, zaměstnáváme stovky lidí a musíme 

v poslední době řešit spoustu problémů, 
které dříve nebyly. I podmínky pro výcho-
vu mládeže se za posledních 7 let diame-
trálně změnily a my jsme naráželi na náš 
strop, a to jak pracovně, tak i zdravotně. 

Zhruba před rokem, jsme se rozhodli, že 
bychom rádi naši činnost v FC Hlučín 
ukončili, samozřejmě za předpokladu, 
že se nám podaří najít nástupce, který 
svými schopnostmi, financemi i zkuše-
nostmi s fotbalem bude schopen zaručit, 
že fotbal v Hlučíně bude v rámci mož-
ností pokračovat minimálně na stejné 
úrovni, kterou se podařilo nastavit nám.  
Během posledních několika měsíců pro-
běhlo několik jednání s různými zájemci, 
nakonec jsme se rozhodli pro pana Petra 
Táče, který v Hlučíně žije a v sousedních 
Petřkovicích dokázal, že fotbal umí dělat 
možná lépe než my. Navíc nám garanto-
val, že mládež v Hlučíně nebude odložena 
na druhou kolej. 

Nastal čas, kdy si můžeme říci: 
HOTOVO, MŮŽEME ODEJÍT. 
Klub je vystavěný, zajištěný, s velkou 
perspektivou do budoucna. Na své matu-
ritní stužce měl jeden z nás motto: „V tom 
nejlepším příběh končí“, a tak je to i nyní.
  
Děkujeme za spolupráci, především Měs-
tu Hlučín, ZŠ dr. Miroslava Tyrše, hrá-
čům, rodičům, pořadatelům, sponzorům, 
fanouškům, a všem těm, kteří nám ja-
kýmkoliv způsobem pomáhali a přejeme 
novému vedení klubu, zejména novému 
majiteli Petru Táčovi mnoho úspěchů.  

Děkujeme za spolupráci Milan Hudeczek, 
Václav Lichovník a Alan Jančík.

PROHLÁŠENÍ SPOLUMAJITELŮ KLUBU FC HLUČÍN

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Tomáš Plaček, předseda a trenér spolku 
Florbal Hlučín, jenž byl vyhlášen městem 
Hlučín jako nejlepší funkcionář a repre-
zentant v oblasti sportu za rok 2019, se 
stal nově členem výkonného výboru Čes-
kého florbalu pro Olomoucký a Morav-
skoslezský kraj. Gratulujeme! Jeho člen-
ství v tomto výboru významně pomůže 
rozvíjet florbal v našem regionu a rovněž 
v našem městě Hlučíně. „Na starost mám 
mládež a metodiku, organizaci ligových 
soutěží a disciplinární řízení. Mým hlav-
ním cílem je v příštích dvou letech přivést 
co nejvíce dětí ke sportu, ideálně právě 
k florbalu,“ uvedl Plaček.

HLUČÍNSKÝ FLORBAL NA VZESTUPU

Foto: Kateřina Konečná, 2020Foto: archiv FC Hlučín

Foto: archiv FC Hlučín
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František Solař
Saltatores

Chybí vám kultura? A divadlo? Nám moc! 
Chceme se setkat a společně se pobavit, 
a to hned jak to půjde. Rozhodli jsme se 
proto znovu uvést představení Carmen. 
Pro ty, kteří jej loni nestihli, i pro ty, kte-
ří by chtěli znovu. Zkrátka pro všechny. 
Klasickou Carmen jsme pojali v dobovém 
tónu ovšem s novým hudebním námětem. 
Taneční představení bude probíhat ven-
ku, pod širým nebem, na nádvoří hlučín-
ského zámku, za doprovodu živé hudby. 
Představení doprovází hudební kvartet, 
v němž sólovou kytaru hraje virtuos An-
tonín Viliš. Carmen - taneční site-specific 
bude mít svou reprízu 18. června ve 21 
hodin, na nádvoří hlučínského zámku. 
Zveme již na program před představením, 
který bude probíhat od 20 hodin. Vstu-
penky lze zakoupit v pokladně Kulturního 
domu, v Infocentru a na dalších místech. 
Aktuální informace najdete na našem FB.  
Na představení spolupracujeme se Základ-
ní uměleckou školou P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně a Sportem a kulturou Hlučín.
 

MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI
Božena Kladivová
pedagog volného času DDM Hlučín

Pod tímto názvem proběhla na přelomu 
dubna a května zábavná soutěž pro děti 
i dospělé, kterou vyhlásil Dům dětí a mlá-
deže Hlučín. Cílem soutěže bylo nejen 
odpovědět na soutěžní otázku, ale zastavit 
se a vnímat známá místa v centru Hlučína 
a okolí, která se běžně míjejí bez většího 
povšimnutí... Soutěž probíhala prostřed-
nictvím FB stránky DDM Hlučín. Každý 
den byl odkryt detail jednoho místa v Hlu-
číně (na soutěžním plakátu), soutěžící jej 
museli vypátrat a vyfotit se u něj. Při spl-
nění úkolu  byla účastníkům zaslána část 

MÁJOVÝ POCHOĎÁČEK SE NADMÍRU VYDAŘIL
Petra Kozová 
Sport a kultura Hlučín

Dne 1. 5. 2021 se konal již 6. ročník na-
šeho Májového pochoďáčku z Dolního 
Benešova do Hlučína. Start byl v letošním 
ročníku upraven dle vládních epidemio-
logických nařízení tak, aby nedocházelo 
ke shlukování osob na jednom místě. Pro-
to byl rozložen do časového úseku dvou 
hodin, ve kterém si každý mohl zvolit čas 
startu. Trasa v délce 10,3 km byla napláno-
vána od kulturního domu v dolním Bene-
šově, kde se účastníci mohli zaregistrovat 
za poplatek 50 korun, získali potřebné in-
formace o trase a ve vlastním tempu mohli 
vyrazit na příjemnou procházku. Celkem 
si pochod užilo 66 nadšenců všech věko-
vých kategorií od nejmladších, přes lidi se 
zdravotním hendikepem, až po naše seni-
ory. Účastníci šli fáborky značenou trasou 
od KD z Dolního Benešova po staré hrázi 
k ptačím loukám, dále pokračovali přes 

Jilešovice, pod Vinnou horou až ke kultur-
nímu domu Hlučín. Po celou dobu mohli 
zájemci sbírat malované putovní kamínky 
na různých místech, které pro ně v počtu 
460 kusů namalovali zaměstnanci Sport 
a kultury Hlučín. Dle ohlasů se velkou 
část z nich opravdu podařilo nalézt a věří-
me, že je majitelé zase položí na jiné místo 
a dají nám o tom zprávu na náš  FB nebo 
zašlou informaci s fotografií na email: ve-
douci.kd@sak-hlucin.cz. Příspěvky pak 
budou zveřejněny na webových stránkách 
SAK. V cíli zaměstnanci organizace Sport 
a kultura Hlučín připravili pro všechny 
malé občerstvení, které si účastníci pocho-
ďáčku, mohli odnést s sebou. Celou akci 
doprovázelo jarní počasí v celé své nena-
podobitelné kráse, kde se střídala všechna 
čtyři období v nepředvídatelných časo-
vých intervalech. Na tvářích všech zúčast-
něných bylo v cíli vidět, že si tento den 
užili. Příslib mnohých o další účasti byla 
nádherná tečka za touto vydařenou akcí.

otázky, na kterou po vyluštění všech míst 
hledali odpověď. Otázka K čemu sloužila 
budova Domu dětí a mládeže v době je-
jího vzniku, která měla být zodpovězena 
a která některé docela potrápila, nakonec 
byla soutěžícími správně zodpovězena. 
A vy, milí čtenáři, znáte odpověď? Pokud 
si nejste jisti, v únorovém vydání letoš-
ních Hlučínských novin tuto informaci 
naleznete. Děkuji všem zúčastněným za 
jejich nadšení při hledání a za jejich klad-
nou zpětnou vazbu. Drobné ceny a od-
měny věnovali do soutěže město Hlučín 
a Dům dětí a mládeže Hlučín.Vyhláše-
ní výsledků a předání odměn proběhlo  
na konci měsíce května.

Foto: archiv DDM Fota: Petra Kozová

Foto: Kamil Bančík
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ZNÁME VÍTĚZE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Lucie Barátová
odbor rozvoje a školství

Město Hlučín pod záštitou paní místosta-
rostky Petry Řezáčové, vyhlásilo výtvar-
nou soutěž pro děti a mládež do 18 let 
k 60. výročí letu prvního člověka do ves-
míru. Komise pro kulturu, školství a vzdě-
lávání vyhodnotila obrázky zaslané do 
soutěže. Vítězi se stali: Matěj Bořil, 13 let, 
1. místo, Anička Hodboďová, 5 let, 2. místo, 
Mariana Guňková, 8 let, 3. místo. 

„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, 
viděl jsem, jak je naše planeta krásná. 
Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krá-
su, ale neničme ji!“, Gagarinova slova po 
letu. Děkujeme všem, kteří nám zaslali 
obrázky a výhercům gratulujeme! Anička Hodboďová, 5 let, 2. místoMatěj Bořil, 13 let, 1. místo

Mariana Guňková, 8 let, 3. místo Alžběta Hovorková, 6 let

Gita Pražáková, 6 let Matyáš Jiruška, 11 let

Andrea Kostková, 9 let

Byla nám také doručena fotografie tabla z roku 1962, které bylo inspirováno letem do vesmíru. 

Matěj Kotrč, 6 letAmálie Kostková, 5 let

Zuzana Pilná, 5 let



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 OFICIÁLNĚ 
SKONČILA. DĚKUJEME VŠEM ZA DARY 
A POMOC V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH!

Pavel Sobol 
ředitel Charity Hlučín

Posledním dubnovým dnem oficiálně 
skončil i letošní ročník Tříkrálové sbírky. 
Sbírka proběhla v naprosto mimořádné 
situaci, která se snad, jak všichni pevně 
doufáme, už v budoucnu nebude opako-
vat. Tento zvláštní ročník nám odkryl vel-
mi důležitou věc. Dobro, ochota pomoci 
a lidská solidarita jsou silnější než epi-
demie. Protiepidemická opatření bohužel 
dopadla na samotnou podstatu sbírky. Tou 
je setkávání a přinášení radostné zvěsti do 
domovů.

Koledníci do ulic Hlučínska vyrazit ne-
mohli a poselství sbírky se tak přenes-
lo do online prostoru. Tam bylo možné 
i přispět. Díky dobré vůli farností, úřadů 
a podnikatelů, kteří měli sami dost svých 
starostí s epidemií, se podařilo umístit do 
mnoha veřejných míst statické pokladnič-
ky. A jejich výtěžek nám doslova vyrazil 
dech. Během dvou týdnů lidé věnovali 
skoro 1,5 mil. Kč. V součtu s online ko-
ledou se tak podařilo na Hlučínsku vybrat 
neuvěřitelných více než 1,7 mil. Kč. Za 
výtěžkem je mnohem víc než jen částka. 
Jsou to otevřená srdce místních lidí, ale 
také obrovské nasazení dobrovolníků, 
kněžích, pracovníků měst a obcí a mnoha 
dalších lidí. Vám všem, kdo jste se neza-
lekli a i přes těžkou situaci pomohli, moc 
děkujeme. Papež František řekl: „Byť jen 
kapka soucitu změní svět v méně chladný, 
více spravedlivý.“ Važme si toho, že těch 
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ZÁJEZD PRO SENIORY NA PÁLAVU

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Hlavním tématem zájezdu je poznání 
kouzelného historického městečka Mi-
kulov a vinařských oblastí Jižní Moravy. 
Chráněná krajinná oblast Pálava se nachá-
zí v severozápadním výběžku Panonské 
nížiny, jedná se o nejsušší oblast České 
republiky, kde málo prší, svítí hodně slu-
níčka a daří se vinné révě. Termín zájezdu 
je stanoven na 29. června a 7. září 2021. 

Program zájezdu:
6:30 - odjezd z Hlučína (sraz účastníků 
v 6:15 u KD)
9:00 - 10:00 Mikulov sv. Kopeček
11:00 - 12:30 Synagoga v Mikulově
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 15:30 Mýdlárna na Pálavském 
vršku a prohlídka města
16:00 - 18:00 Vinařství Tichý a degustace 
vína (Dolní Dunajovice)
18:30 odjezd domů

Cena zájezdu činí 450 korun. V ceně je 
zahrnut oběd, vstupné a degustace vín ve 
vinařství Tichý. Zájezd je středně nároč-
ný a mohou se přihlásit senioři ve věku 
60+ s trvalým pobytem v Hlučíně a jeho 
městských částí Bobrovníky a Darko-
vičky. Zájezdem bude provázet Alena 
Bartusková. Podrobnější informace podá 
odbor rozvoje a školství MěÚ Hlučín,  
Sabina Lorencová, tel. číslo 595 020 317 
nebo 725 053 622. Přihlásit je možné 
OSOBNĚ (případně jeden z manželského 
páru) POUZE ve dnech 14. a 15. červ-
na v době od 8 do 14 hodin na odboru  
rozvoje a školství, budova B.

OBČANÉ

KONEČNĚ? SNAD…
Růžena Dvořáčková
Sousedé 55+ 

Spolek Sousedé 55+ plánuje následující 
akce, na které vás srdečně zve: 

11. - 12. června 2021 od 9 do 16 hodin 
Na bleší trhy, které probíhaly po několik 
let tradičně v prostorách Slezanu. Pozor, 

kapek máme na Hlučínsku dost na řeku či 
jezero soucitu.

Výtěžek ze statických pokladniček
Z celého srdce děkujeme všem dárcům, 
dobrovolníkům, zástupcům obcí a far-
ností. Sbírku zásadním způsobem ovliv-
nila protiepidemická opatření a nemohlo 
proběhnout fyzické koledování. I přesto 
se na pomoc potřebným podařilo vybrat  
obrovskou částku. A to jen díky vašim 
otevřeným srdcím a ochotě pomoci.  
Moc si toho vážíme. 

Tříkrálová sbírka je největší charitativní 
sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se 
podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje 
na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím 
Charity Česká republika, která je pořa-
datelem sbírky.Tříkrálový sbírkový účet: 
66008822/0800, VS 777

INZERCE
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.: prodejna 777 555 499,
realizace 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.

Výprodej jehličnanů

nyní se přesouváme do vstupních zá-
meckých prostor a možná i na nádvoří.  
Očekáváme spíše mini provedení.

18. - 23. června 2021 od 10 do 17 hodin
Na již loni připravovanou amatérskou vý-
stavu Svatby 50. let, na které si můžete 
připomenout svatební atmosféru vašich 
blízkých. Tentokráte v zámeckém klubu.

CHCETE  
INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?

Ilustrační foto.

Eva Krčmová
VÁ Š REALITNÍ  MAKLÉŘ

+420 731 918 148
krcmova@evyreality.cz

U zahrádek 151

Klimkovice 742 83

WWW.EV YRE ALIT Y.CZ

Pomohu Vám nalézt kupce 

či nájemníka.

Zajistím veškerý právní 

a finanční servis.

Spolehněte se na 

specialistu a hladký 

průběh obchodu. 

přijmeme 
pro nově otevírající se 

 

možnost dohody  
na pracovní době

informace na tel. čísle:  

RESTOBAR V HLUČÍNĚ

774 31 31 04

SERVÍRKU, KUCHAŘE
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LETEM HLUČÍNSKÝM SVĚTEM

KAMIL VITÁSEK
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

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

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

POZVÁNKY

LÉČEBNÉ A LÉČIVÉ KONOPÍ
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Konopí seté je řazeno mezi jednu z nej-
starších léčivých rostlin a důkazy o jeho 
využití jsou staré více než 10 tisíc let. 
Historicky se osvědčilo jako velmi účin-
né proti bolesti, úzkosti nebo nespavos-
ti. Bohužel v průběhu 20.století ho lidé 
přestali pokládat za bezpečný a účinný 
léčebný prostředek a konopný extrakt 
se dostal na seznam návykových látek. 
Konopí je přitom velmi zajímavá rostli-
na nejen z medicínského pohledu. Z natě 
se v minulosti vyrábělo plátno a papír, ze 
semen se lisuje velmi prospěšný konop-
ný olej a kořenový systém má schopnost 
detoxikovat zamořenou půdu. Pro lé-
čebné účely jsou využívány samičí kvě-
ty, které obsahují dvě hlavní bioaktivní 
látky označované jako THC a CBD.  

Právě obsah THC je zodpovědný za eu-
forické účinky. Mimoto však působí pro-
ti bolesti, křečím, podporuje chuť k jídlu 
a mírní nevolnost i zvracení při chemote-
rapii. Naproti tomu CBD nemá psychot-
ropní účinky, tlumí bolest, zánět, zvracení 
a jeho potenciál je i v léčbě úzkostných 
poruch. A zde se dostáváme k zásadní-
mu rozdílu mezi léčivým a léčebným 
konopím. Přípravky s obsahem léčivého 
konopí, které lze volně zakoupit, mohou 
obsahovat maximálně 0, 3 % THC a jejich 
účinek je tedy založen na obsahu kanabi-
diolu (CBD) a ostatních látek získávaných 
především z konopného oleje. Naproti 
tomu konopí pro léčebné použití podléhá 
zákonu o návykových látkách, má přes-
ně stanovený obsah THC i CBD. V lé-
kárnách je vydáváno pouze na opiátový 
e-recept, který mohou vystavit registro-
vaní odborní lékaři na vybrané diagnózy.  

V lékárně si poté pacienti vyzvedáva-
jí léčivý přípravek ve formě kapslí nebo 
naváženou dávku k inhalaci. Zajímavostí 
je, že usušené konopí nemá po požití ústy 
požadované účinky, protože nejprve musí 
dojít k aktivaci účinných látek teplem. To 
se děje buď přímo při inhalaci speciálním 
inhalátorem nebo se před přípravou kapslí 
surovina zahřeje na požadovanou teplotu 
ve sterilizátoru. S úspěchem se nám daří 
připravovat i mast, u které je delší a slo-
žitější postup přípravy. Odborný výzkum 
terapeutických účinků konopí probíhá 
soustavně již déle než 40 let a jeho pou-
žití se pomalu začleňuje do běžné lékař-
ské praxe alespoň u některých diagnóz. 
Je třeba zdůraznit, že i léčebné konopí má 
své nežádoucí účinky a kontraindikace 
a v žádném případě se nejedná o všelék. 
Přípravou léčebného konopí se v naší lé-
kárně zabýváme více než rok a musím říct,  

že nám přinesla krušné i lehce úsměvné 
chvilky. Na závěr bych ráda upozor-
nila, že při zahřívání léčebného kono-
pí se z lékárny line specifická vůně, 
která může vyvolávat různé dohady. 
Mohu Vás však ujistit, že my v tu chvíli  
„nerelaxujeme“, nýbrž pracujeme.

ZDRAVÍ

Požadujeme:
▪ středoškolské vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou
▪ fyzickou, osobnostní a zdravotní způsobilost
▪ trestní bezúhonnost
▪ řidičský průkaz sk. C, zájem o techniku
Nabízíme:
▪ služební místo ve služebním poměru dle 

zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů v dislokacích Hlučín, 
Jihlava a Zbiroh

▪ službu spočívající v zásahové a výcvikové 
činnost s těžkou technikou – zejména zemní 
a vyprošťovací stroje, pásová technika

▪ 6 týdnů dovolené
▪ možnost přiznání jednorázového náborového 

příspěvku ve výši 80.000 Kč
▪ základní dobu služby v rozsahu 37,5 hodin 

týdně – denní směna pondělí až pátek          
v době 7:00 – 15:00 hod.

▪ ostatní bonusy: závodní stravování či 
stravenky s příspěvkem zaměstnavatele, 
příspěvek z Fondu kulturních a sociálních 
potřeb, odborné kurzy a školení hrazené 
zaměstnavatelem

▪ po 15 letech služby nárok na výsluhový 
příspěvek a ozdravný pobyt

Záchranný útvar HZS ČR

www.hzscr.cz/clanek/nabor                   kariera@zu-hlucin.izscr.cz               zuhzscr

Staň se jedním z nás!
Sloužíme, abychom pomáhali.

HASIČ - ZÁCHRANÁŘ

Na skok do 50. let
a rovnou na svatbu

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

Náš plán: 18. 6.-23. 6. 2021,  10:00-17:00   
Zámecký klub v Hlučíně

M A L O U  A M A T É R S K O U  V Ý S T A V U

Den
Dětí

DEN DĚTÍ FC HLUČÍN
Ve čtvrtek 3.6.2021 na hlavním stadionu FC Hlučín. Vítány jsou všechny děti od 4 let.

 
DĚTSKÝ DEN ZAČÍNÁ V 16:00 

Připraveno je spousta zábavy, her i cen.
 

Dětské odpoledne je spojeno s náborem do předpřípravkových 
i přípravkových kategorií FC Hlučín.

Ilustrační obrázek.
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Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063, v měsíční periodicitě, 
11 krát do roka. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města, 
městský úřad - telefon: 595 020 221, e-mail: redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místosta-
rostka), Jana Kameníčková (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise),  
Mgr. Kristina Skulinová (tisková mluvčí), Kateřina Korchanová (Informační centrum), Mgr. Martin Nováček, DiS. (ředitel Sak Hlučín), Ing. Ka-
teřina Konečná (grafik). Tisk novin: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178. Distribuce: Česká pošta a.s. Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk 
zdarma do schránek domácností v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není po-
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redakce@hlucin.cz. Bez písemného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření.  
Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu  
inzerce@hlucin.cz, nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně  
na Czech POINT v budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. června 2021.

PŘIVÍTALI JSME

Nevěrný

Na tym raci borskym moscě,
na tym raci borskym moscě,
pěkny karafiat roscě,
pěkny karafiat roscě.

Panny ho tam trhavaju, 
mladencům ho rozdavaju.

Tež ćić bych ja ho trhala, 
komu bych ho, smutna, dala?

Můj mily se juž oženil, 
mojo srdco zakrvavil.

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

Z PRAJZSKÉ

Julie Hrušková *2021
Vojtěch Hanske *2021

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala všem příbuz-
ným, přátelům, sousedům a známým, 
kteří se přišli naposledy rozloučit s na-
ším drahým zesnulým Franciszkem 
Bombońem. Smuteční obřad se ko-
nal 15. 4. 2021 v kostele sv. Markéty 
v Hlučíně. Děkuji za květinové dary 
a projevenou soustrast na pohřbu. Sou-
časně vyjadřuji poděkování, panu otci 
Janovi i všem pracovníkům pohřební 
služby Breuer, s. r. o., za důstojné za-
jištění celého pohřbu.

manželka Božena Bombońová

PRODÁM
Prodám krásný slunný byt 3 + 1 po re-
konstrukci. Byt se nachází na Cihelní 
ulici u Kulturního domu. K nastěhová-
ní je k dispozici od září 2021. Vážní 
zájemci volejte 732 942 122. 

NÁKUPEM FOTAGRAFIE PODPOŘÍTE HENDIKEPOVANÉ DĚTI
Navštivte výstavu fotografií Kamila 
Vitáska „Letem hlučínských světem“. 
Prodejní výstava je zdarma přístupná  
do 10. 6. 2021 v Kulturním domě Hlučín. 
Vystavené fotografie si můžete zakoupit 
a podpořit tím hendikepované děti část-
kou od 300 do 1000 korun. Zakoupením  

obdržíte fotografii velikosti 30 x 45 cm 
včetně skleněného clip rámu či bez něj 
(dle požadavku). Vystaveno je celkem 28 
fotografií, jejich kompletní seznam si mů-
žete prohlédnout na webových stránkách 
www.kamilvitasek.com. Zisk z proda-
ných fotografií poputuje prostřednictvím  

veřejné sbírky na pomoc hendikepova-
ným dětem. Tato sbírka již v minulosti 
pomohla mnoha dětem z Hlučína a byla 
z ní hrazena například rehabilitační péče 
v Dětské rehabilitaci Hlučín nebo po-
třebné pomůcky pro tyto děti. Předem  
děkujeme všem, kteří podpoří dobrou věc.

Alois Kubík *1936
JUBILANT


