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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Osobností roku 2020 ve městě Hlučíně byl 
vyhlášen PhDr. Jiří Neminář, který se na-
rodil v roce 1989 v Ostravě. Po maturitě na 
Mendelově gymnáziu v Opavě vystudoval 
historii na Univerzitě Karlově. V součas-
nosti pracuje v Muzeu Hlučínska jako his-
torik a muzejní pedagog. Věnuje se přede-
vším Hlučínsku, problematice bývalých 
vojáků Wehrmachtu, československého 
zahraničního odboje a didaktice dějepisu. 
Podílí se na realizaci databáze hlučínských 
vojáků pod názvem Hultschiner Soldaten. 
Publikoval desítky článků a podílel se na 
tvorbě čtyř publikací. Je spoluautorem 
vlastivědného kufříku a v současnosti pra-
cuje na tvorbě učebnice regionální vlasti-
vědy. Je členem Společnosti přátel Muzea 
Hlučínska a redakční rady vlastivědného 

časopisu Hlučínsko. Díky svým odbor-
ným znalostem a skvělým prezentačním 
a komunikačním dovednostem reprezen-
tuje Hlučín a Hlučínsko nejen u nás, ale 
i v zahraničí. Gratulujeme k ocenění a pře-
jeme mnoho úspěšných let v profesním 
i v osobním životě! 
 
Výraznou osobností roku se stal pprap. 
Petr Svoboda, kynolog a příslušník HZS 
ČR, se sídlem Hlučíně, za nasazení se 
svým německým ovčákem Diegem na 
zahraniční misi v libabnonském Bejrútu, 
které bylo zasaženo výbuchem. Jejich 
úkolem bylo pátrání po pohřešovaných 
osobách.

Celkem bylo na Městský úřad v Hlučíně 
doručeno 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 na osobnost města:
 
Reprezentanti v oblasti sportu  
Kategorie A - jednotlivci v oblasti sportu 
- dospělí
1. místo: Mgr. Bc. Markéta Kašná, atleti-
ka, silniční běh
2. místo: Ing. Pavel Szotkowski, kulturis-
tika a fitnes
3. místo: Jiří Pytlík, běh, triatlon
 
Kategorie B - jednotlivci v oblasti sportu 
- mládež
1. místo: Adéla Rabasová, jachting
2. místo: Vojtěch Reiský, florbal
3. místo: Natálie Ester Kašná, atletika, sil-
niční běh
 
Kategorie C - kolektiv v oblasti sportu – 
dospělí

JIŘÍ NEMINÁŘ JE HLUČÍNSKOU OSOBNOSTÍ ROKU 2020
1. místo: FBC Hlučín - muži A, florbal
 
Kategorie E - trenér, funkcionář, organizá-
tor - oblast sportu
1. místo: Ing. Josef Trejtnar, předseda FC 
Hlučín, z.s.
2. místo: Tomáš Bedrunka, trenér předse-
da oddílu basketbalu TJ Hlučín
3. místo: Ing. Tomáš Plaček, předseda od-
dílu FBC Hlučín (florbal)
 
Reprezentanti v oblasti kultury
Kategorie - jednotlivci v oblasti kultury
1. místo: Mgr. Jana Sobolová st.
2. místo: Bc. Eva Petermannová
3. místo: Zdeněk Res
 
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 
16. června 2021 v Obřadní síni Městské-
ho úřadu v Hlučíně. Všem ještě jednou  
gratulujeme!

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 Začátkem června se z našeho města 
i všech obcí Hlučínska staly druhořadé 

obce našeho kraje. Kolik let už všichni 
poukazujeme na fakt, že dopravní napoje-
ní Hlučínska na krajské město Ostravu je 
nedostatečné a neustále na různých setká-
ních se zástupci MSK, ŘSD či ministerstva 
dopravy zdůrazňujeme potřebnost dalšího 
mostu přes řeku Odru jako nutnou nultou 
etapu přeložky silnice I/56. Oprava želez-
ného mostu v Petřkovicích, zejména neu-
stálé posunování začátku opravy, problémy 
s objízdnými trasami pro osobní i nákladní 
automobily ve mě vzbuzují oprávněné oba-
vy, že se město Ostrava, kraj ani minister-
stvo dopravy nechtějí nebo neumí domluvit 
na základních pravidlech pro takovéto nut-
né opravy!!! Vždyť takováto velká a věřím, 

že i potřebná oprava se přece plánuje ně-
kolik let dopředu. A výsledek? Mnoho z vás 
jezdí do Ostravy přes Polsko, do Poruby 
ve špičce přes Hrabyni. Společně s dalšími 
opravami to přináší mnoho problémů všem 
Prajzákům. Řidiči i vy, kteří bydlíte u ob-
jízdných tras, držte nervy na uzdě!
 Oprava mostu zkomplikovala také naše 
investiční akce. Protože po ulici Celní 
vede objízdná trasa na Děhylov, nedosta-
ly naše technické služby svolení k částeč-
nému záboru dané ulice při plánované 
opravě chodníku a veřejného osvětlení na 
této ulici. Proto jsme museli na zasedání 
zastupitelstva provést rozpočtovou úpravu 
a finance jsme přesunuli na výměnu obrub 

v Darkovičkách a opravu chodníku na 
ulici V. Vančury.
 Fotbalový klub Darkovičky slaví 90. 
let své činnosti. Přeji všem jeho členům 
hodně zdaru při jejich náročné prá-
ci a mnoho dalších sportovních úspě-
chů. Věřím, že se v dalších letech bude 
ještě více rozvíjet jejich spolupráce  
s FC Hlučín.
 Řezbářská show se tento rok bude ko-
nat ve venkovních prostorách Domova 
pod Vinnou horou. Přijďte shlédnout pre-
cizní práci řezbářů i sochařů.
 Všem přeji příjemné a pohodové letní 
dny plné slunce.

Markéta Kašná

Adéla Rabasová Jana Sobolová Josef Trejtnar, Fota: K. Konečná

Petr Svoboda se svým psem DiegemJiří Neminář
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla uzavřít Smlouvu o umís-
tění technického zařízení na sběr 
a další zpracování dat pro osobní 
doklady vydávané v působnosti Mi-
nisterstva vnitra mezi Městem Hlu-
čín a Státní tiskárnou cenin, státním 
podnikem.

Rada města Hlučína schválila Ce-
ník činností a služeb na Městském 
hřbitově a hřbitově s účinností  
od 1. července 2021. 

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Asfaltace míst-
ních komunikací ul. Komenské-
ho, Tyršova, U vlakového nádraží  
a Moravská“.

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávací-
ho řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu s názvem “Dešťová 
kanalizace na místní komunikaci  
ul. Vřesinská”. 

Rada města Hlučína rozhodla vypo-
vědět smlouvu s Diakonií Broumov, 
sociální družstvo k 30. 6. 2021 a při-
pravit k projednání v radě smlouvu 
o spolupráci se společností DIMA-
TEX CS, spol. s.r.o, Stará 24, Stráž 
nad Nisou na rozmístění kontejne-
rů a sběr starého textilu ve městě  
Hlučíně.

Rada města Hlučína rozhodla o při-
jetí podpory formou účelové dotace 
na realizaci projektu Výsadba stro-
mů v Hlučíně a o uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR.

Rada města Hlučína rozhodla o pro-
vedení zadávacího řízení na vý-
běr zhotovitele pro akci s názvem 
“Přístavba osobních výtahů k by-
tovým domům na ulicích 1. máje 1  
a Severní 2 v Hlučíně”. 

Rada města Hlučína projedna-
la a vzala na vědomí dokončenou 
Územní studii sídelní zeleně Hlučín 
a doporučuje její použití jako pod-
kladu v záležitostech obnovy a tvor-
by zeleně s cílem zajistit zlepšení 
kvality prostředí v sídlech a jeho 
ekologické stability.

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru prodeje  části pozemku parc. č. 
2088/77 v k.ú. Hlučín o výměře 59 
m2 obálkovou metodou (za garážemi 
na ul. Hornická). Bližší informace 
jsou zveřejněny na úřední desce. 

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Poslední květnovou neděli v 1:40 hodin 
v noci přijali strážníci Městské policie 
Hlučín telefonické oznámení od muže 
(ročník 1992) z Ostravy, že šel pěšky ces-
tou z Bohuslavic a ztratil se v lese někde 
mezi Bohuslavicemi a Kozmicemi. S tím, 
že neví kde je a potřeboval by, aby ho 
někdo našel. Stručně udal polohu, kde se 
nachází. Hlídka městské policie jela dle 
sdělených informací vytipovaným smě-
rem do lesa od kozmické strany. Po zhru-
ba hodinové pátrací akci byl muž nalezen 
u pískovny mezi Bohuslavicemi a Vřesi-
nou. Promočený z deště a prokřehlý, ale 
nezraněný a nevyžadující ošetření, byl 
převezen na autobusové nádraží do Hlu-
čína, kde nasedl na autobus směr Ostrava. 
Strážníkům sdělil, že pomáhal kamarádo-
vi v Bohuslavicích s opravou rodinného 
domu a ještě před setměním se nechal od-
vézt taxíkem. Částka na taxametru se však 
dotyčnému zdála příliš vysoká, nechal 
se proto vysadit, že zbytek cesty dojde. 
Rychle se setmělo a světýlko, které viděl 
v lese, jej svedlo z cesty a on zabloudil. 
Tento téměř pohádkový příběh měl i jako 
v každé správné pohádce dobrý konec. 
Muž možná nakonec litoval, že nezaplatil 
pár korun navíc, než strávit několik hodin 
v dešti v lese. 

PROBÍHÁ HODNOCENÍ NÁVRHŮ PARO 2021

Petra Řezáčová
místostarostka

V řádném termínu podání návrhů do par-
ticipativního rozpočtu JE TO NA VÁS 
bylo podáno sedm návrhů. Koordinátorka 
participativního rozpočtu Sabina Loren-
cová provedla formální kontrolu všech 
návrhů a o nedostatcích informovala na-
vrhovatele, kteří měli do 7. června do-
plnit či upravit nedostatky v projektech.  

PŘÍBĚH TÉMĚŘ  
POHÁDKOVÝ

„Navrhovatel dvou projektů nás informo-
val, že projekty neupraví/nedoplní a tudíž 
byly vyloučeny,” sdělila Lorencová. Do 
další fáze verifikace postoupilo tedy 5 
návrhů. Verifikace a zhodnocení návrhů 
odbornými pracovníky Městského úřa-
du Hlučín bude probíhat do 31. července 
2021. V září se pak můžeme těšit na ve-
řejnou prezentaci a diskuzi nad předlo-
ženými návrhy. Děkuji všem, kteří se do 
letošního ročníku zapojili.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Od 1. 6. 2021 se oficiálně pro občany 
spustilo elektronické podání žádosti o ři-
dičský průkaz prostřednictvím Portálu 
občana (tzv. ePodání), které připravi-
lo Ministerstvo dopravy ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra. Možnost podá-
ní žádosti o výměnu řidičského průka-
zu máte po přihlášení do Portálu občana 
(https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) 
v případě uplynutí platnosti nebo blížící-
ho se konce platnosti Vašeho řidičského 
průkazu, ne však dříve než 90 dnů před 
koncem platnosti. Podmínkou pro podání 
žádosti je mít přístup do Portálu občana 
(NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, 
bankovní identita…) a mít zde připo-
jenou datovou schránku fyzické osoby.  
Využitím datové schránky je splněn je-
den z legislativních požadavků na jasné 
ztotožnění osoby, která žádost podává. 
Díky datové schránce je však možné ne-
jen ušetřit si cestu na úřad, ale také na 
poštu. Zřízení datové schránky je navíc 
bezplatné a lze o ni zažádat online (více 
na www.datoveschranky.info). Díky na-
stavením notifikací na Portálu občana je 
také možné dostávat všechna upozor-
nění na datové zprávy prostřednictvím 
SMS nebo e-mailu. V případě dotazů či 
problémů s odesláním žádosti se nevá-
hejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz.  
Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností, na který jste odeslali vaši žádost.  
Pokud máte jiné dotazy týkající se agend 
dopravy, neváhejte se obrátit na posta@
mdcr.cz.

VYUŽIJTE MOŽNOSTI 
ELEKTRONICKÉHO  
PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Městský úřad Hlučín bude ve čtvr-
tek 1. července 2021 z technic-
kých důvodů uzavřen. Děkujeme  
za pochopení. 

UZAVŘENÍ ÚŘADU

SPOLUPRÁCE MEZI OBČANY A POLICIÍ
Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Ukázkový příklad spolupráce mezi obča-
ny a složkami integrovaného záchranného 
systému se stal v pondělí 31. května 2021, 
kdy před třetí hodinou odpoledne, bylo 
přijato telefonické oznámení obyvatelky 
Hlučína, která byla svědkem dopravní ne-
hody. Na parkovišti na ulici U Bašty vy-
jíždělo vozidlo Ford Focus z parkovacího 
místa a přitom řidič tohoto vozidla poško-
dil přední část stojícího vozidla Mazda 6. 
Navíc řidič dle svého chování vypadal, 
že se na jízdu připravil požitím alkoholu. 
Strážník, který přijal oznámení, ihned kon-
taktoval svého kolegu, který byl nejblíže 
místu události, aby se pokusil vozidlo za-
stavit. Ten se za vozidlem rozběhl a zakle-
pal mu na levé zadní okno. Na toto však 
řidič vozidla Ford nereagoval a z místa 
odjel. Strážník  vozidlo dostihl na blízké 
křižovatce a otevřel dveře řidiče. Na ten-
to pokus o zastavení řidič taktéž nereago-
val a pokračoval v jízdě dál s tím, že auto  
manévroval na kontejner se stavební sutí, 
který se nacházel ve vozovce. Následně 

musel strážník uskočit, protože by dalším 
pronásledováním vozidla ohrozil své zdra-
ví. Tyto informace byly předány kolegům 
ze státní policie. Ti se společně s autohlíd-
kou městské policie snažili ujíždějící vo-
zidlo dohledat. Pomoci městského kame-
rového systému bylo vozidlo spatřeno na 
výjezdu z Hlučína směrem na Darkovičky. 
Po krátké chvíli volala na tísňovou linku 
PČR oznamovatelka z Markvartovic, že ji 
osobní vozidlo nabouralo plot.  Po  příjez-
du hlídky státní policie na místo, zjistili, 
že se jedná o řidiče, který ujel od nehody 
v Hlučíně a adrenalinový zážitek jej vy-
čerpal natolik, že ve vozidle spal. Na mís-
to byli přivoláni policisté z dopravního 
inspektorátu PČR k dořešení nehody.  Ři-
dič vozidla se odmítl podrobit orientační 
dechové zkoušce i odbornému lékařskému 
vyšetření. Pro své chování, kdy byl zjevně 
pod vlivem návykové látky a navíc ohro-
žoval zdraví své i dalších osob a poškodil 
cizí majetek, byl převezen na protialko-
holní záchytnou stanici. Jeho počínání 
bude mít dohru u správního orgánu, kde 
mu hrozí sankce do 50 000 korun a zákaz 
řízení až na dva roky. 

DĚKUJEME ZA 32 LET PRÁCE PRO MĚSTO

Petr Čegan
tajemník

K poslednímu červenci tohoto roku se po 
32 letech působení na hlučínské radnici 
loučíme s paní Ing. Kristou Šoferovou 
(rozenou Bortlíkovou). Rodačka z Hatě se 
vdala do Hlučína, kde žije dosud. V led-
nu 1989 nastoupila na tehdejší Městský 
národní výbor jako samostatný odbor-
ný referent odboru plánování a financí. 
V dubnu 1991 byla Městskou radou jme-
nována vedoucí finančního odboru a tuto 
pozici zastávala do konce svého působení 

na Městském úřadě v Hlučíně. Zároveň 
od roku 1999 zastávala funkci zástupky-
ně tajemníků úřadu. Paní Krista je odbor-
níkem s širokým informačním záběrem, 
velmi zásadová, spolehlivá, se smyslem 
pro spravedlnost a morálku. Zároveň je 
dobrou a obětavou duší úřadu, na kterou 
je vždy spolehnutí. Je člověkem, který se 
bude těžko nahrazovat po stránce profes-
ní, ale hlavně lidské. Děkuji tedy za čas, 
který věnovala práci pro úřad a pro ob-
čany. Děkuji za její celoživotní vstřícný 
přístup, pracovitost a trpělivost a přeji jí  
do další životní etapy jen to dobré.

Foto: archiv města
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V červnu bylo provedeno dopuštění vody 
do nádrže na původní provozní výšku hla-
diny tj. 216,40 metrů nad mořem a záro-
veň dokončeny hlavní úseky úpravy opev-
nění břehů. Zbývající části úpravy břehů 
kolem Bezpečnostního přelivu, výpustné-
ho objektu a v prostoru sportovního areálu 
budou zahájeny po ukončení letní sezóny 
na podzim letošního roku.

Na druhé straně nádrže v Kozmické části 
stavby probíhají práce na funkčním ob-
jektu, dále je realizováno nové napouštěcí 
potrubí a probíhá návoz a hutnění finál-
ních vrstev čelní hráze.   
 
V prostoru kolem břehů kolem řeky Opa-
vy byly dokončeny práce na podzemních 
těsnících jílocementových stěnách. Na 
levobřežní i pravobřežní hrázi, v úseku 
3,0 až 3,445 km, probíhají finální úpravy 
konstrukčních vrstev a úpravy hrází před 
provedením finálních vrstev, kdy na levo-
břežní hrázi se jedná o asfaltové komu-
nikace a na pravobřežní hrázi zpevněné 
štěrkem. Dále probíhají finální práce na 
rampě pro lávku přes Opavu. Na dokon-
čených částech hrází je prováděna výsad-
ba sazenic krvavce totemu a osev běžných 
květnatých druhů. Lávka přes řeku Opavu. Fota: Gardenline s.r.o. Levobřežní hráz - příprava podkladu.

Byly dokončeny betonové opěry pro 
mostní konstrukci lávky přes Opavu. Dále 
proběhla předmontáž samotné lávky.

Dále byly provedeny práce na přeložkách 
VN a VVN. A to u děhylovského splavu 
a u stávajícího mostu přes Opavu. Obě 
tyto přeložky byly nutné pro dokončení 
stavebních objektů v jejich těsné blízkosti.

Závěrem chceme opět požádat všech-
ny občany o dodržování zákazu vstupu 
na staveniště, ve všech částech stavby  
i během nadcházející letní sezóny.

Černá pláž - kamenná dlažba.

ZÁKAZ PLAVÁNÍ A POHYBU

PROSTOR PRO PLÁVÁNÍ 
VYZNAČEN BÓJKAMI

VSTUP 
A VÝCHOD

VODNÍ 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

(PRO IZS POHYB POVOLEN)

NA ULICI JAHODOVÉ PLATÍ
ZÁKAZ ZASTAVENÍ V OBOU SMĚRECH

ZÁKAZ VJEZDU PLATÍ TAKÉ PRO CYKLISTY! 
ZÁKAZ VJEZDU (MIMO UBYTOVANÉ, ZÁSOBOVÁNÍ, IZS)

NA ULICI CELNÍ PLATÍ
ZÁKAZ ZASTAVENÍ  
V OBOU SMĚRECH

(PRO VZS A PROVOZOVATELE 
VLEKU POHYB POVOLEN)

Od 12. 6. 2021 do 31. 8. 2021 bude  
otevřena část Hlučínského jezera
Pro veřejnost bude vstup umožněn pouze 
hlavní bránou na ulici Celní. 
Vstupné se vybírá v době od 8 do 17 ho-
din a od 17 do 19 hodin je vstup zdarma. 
V době od 19 do 8 hodin bude vstup do 
areálu uzavřen.
• Vstupné na den:
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
• Sport: Můžete těšit na plážový volejbal, 
minigolf, disc golf, tenis, florbal, street 
basket, vodní lyže, horolezeckou stěnu, 
paddleboard a další sportovní aktivity. 
• Rybolov: Na oku B2 bude povolen ry-
bolov na základě povolenky vystavené 
SaK Hlučín, p.o., která bude zájemcům 
vystavena na recepci autokempu, nebo na 
sportovní hale. Cena povolenky činí 200 
korun na den. Na Hlučínském jezeře platí 
zákaz rybolovu.
• Psi: Vstup psům do sportovně rekreační-
ho areálu je zakázán! 
• Autokemp: Zprovozněn bude i auto-
kemp, kde bude umožněn vjezd do areálu 
pouze ubytovaným, a to ve vyhrazeném 
čase, přes ulici Jahodovou. 
• 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. 
• Parkování je možné pouze na vyznače-
ných plochách, cena je 50 korun za den.
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PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH NA HRANICI 2 % 
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR 
v Hlučíně

V regionu Hlučína od počátku roku vyka-
zují hodnoty nezaměstnanosti vyrovnaný 
stav. Během měsíce května se udržel po-
čet evidovaných uchazečů o zaměstná-
ní na přibližně stejné hodnotě. Přispěly 
k tomu nejen rozjíždějící se sezónní práce 
např. v oblasti stavebnictví, ale i postup-
né rozvolňování různých podnikatelských 
činností, které byly omezeny kvůli trvající 
epidemii nemoci covid 19.Zaměstnavate-
lé také stále mohli využít programu An-
tivirus na podporu zaměstnanosti, který 
se snaží udržet zaměstnance ve firmách 
a zabránit propouštění. Ke konci květ-
na bylo v evidenci úřadu práce v Hlučí-
ně celkem 574 uchazečů o zaměstnání, 
tedy pouze o 3 více než v dubnu. V po-
rovnání s květnem loňského roku se jed-
ná o mírný nárůst v počtu uchazečů (42).  

Hodnota podílu nezaměstnaných se drží 
na 2,0 %. Žen je v současné době v evi-
denci 263 a mužů 311. Volných pracov-
ních míst bylo v databázi koncem měsíce 
206, oproti dubnu je to také mírný nárůst. 
V měsíci květnu byla stále největší po-
ptávka ze strany zaměstnavatelů po obslu-
ze strojů na výrobu potravin, kuchařích, 
montážních dělnících ostatních výrobků, 
uklízečích, pracovnících ostrahy a bez-
pečnostních agentur a ostatních pomoc-
ných pracovnících ve výrobě. U dlouho-
dobé poptávky ze strany zaměstnavatelů 
je ještě mimo výše uvedené největší zájem 
o řidiče nákladních automobilů, seřizova-
če, zedníky, prodavače, svářeče a nástro-
jáře. O jedno volné pracovní místo se v re-
gionu Hlučína v květnu ucházelo 2,8 osob. 
V květnu nebyl Kontaktnímu pracovišti 
ÚP ČR v Hlučíně nahlášen žádný záměr 
hromadného propouštění. Ke konci květ-
na bylo v evidenci úřadu práce v Hlučíně  
celkem 574 uchazečů o zaměstnání.

SVÁ JUBILEA OSLAVÍ SPOLEČNĚ V ZÁŘÍ 
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V letošním roce oslaví mnozí naši spoluo-
bčané svá krásná životní jubilea. Setkání 
jubilantů patří mezi pravidelné akce s vy-
sokou návštěvností a kladným ohlasem. 
Proto v této pěkné tradici vedení města 
pokračuje. Setkání oslavenců, kteří v le-
tošním roce dovrší osmdesáti a více let, 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Restaurátorská rekonstrukce varhan 
z Červeného kostela se již realizuje ve 
specializované dílně pana Ivana Červen-
ky s cílem “znovu jej přivést k životu”. 
Přicházíme tedy s výzvou hlavně pro pa-
mětníky. Pro vytvoření původního vzhle-
du fládrovaného povrchu potřebujeme 
fotografie, obrázky varhan či další doku-
menty, které můžete doručit osobně na 
Městský úřad Hlučín paní Haně Pitříkové, 
nebo jej zaslat elektronicky na pitrikova@
hlucin.cz. Předem děkujeme!

PODÍLEJTE SE NA OBNOVĚ VARHAN

AUTOMATICKÉ EXTERNÍ DEFIBRILÁTORY (AED) JSOU PŘIPRAVENY

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Město Hlučín a jeho organizační složky 
disponují momentálně třemi automatic-
kými externími defibrilátory – přístro-
ji, které pomáhají zachraňovat život při 
zástavě srdce. Rozmístilo je tam, kde se 
mohou nejvíce hodit: jeden má k dispozici 
Městská policie Hlučín ve svém vozidle, 
jeden je v autě Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Hlučín a jeden v kulturním 
domě v Hlučíně. Strážníci a hasiči je tak 
mohou použít v terénu, v kulturním domě 
se na akcích schází větší množství osob 
a je větší pravděpodobnost, že by zde 
AED mohl pomoci. Je to přístroj, který je 
schopný po nalepení samolepících elek-
trod na hrudník postiženého vyhodnotit 
srdeční rytmus a v případě potřeby do-
poručit a podat elektrický výboj. Přístroj 
vydává zachránci hlasové pokyny a před 
podáním elektrického výboje varovné 
signály. K manipulaci s AED není třeba 

předchozí nácvik, je tedy možné, aby je 
bezpečně využívali laici. Po zapnutí pří-
stroje se nalepí elektrody na hrudník po-
stiženého. Přístroj zhodnotí rytmus a dále 
postupuje zachránce dle pokynů přístro-
je. Je-li hrudník postiženého mokrý, je 
dobré ho před nalepením elektrod osušit. 
Pokud má postižený implantovaný kar-
diostimulátor, který je dobře viditelný 
pod kůží, je nutné elektrody nalepit tak, 
aby se kardiostimulátoru nedotýkaly. Stej-
ně tak je nezbytné z hrudníku odstranit 
všechny kovové šperky, náplasti a další 
možné předměty nalepené na hrudníku 
postiženého, které by mohly přijít do sty-
ku s elektrodami. Před podáním výboje je 
nutné hlasitě informovat ostatní zachránce 
a přihlížející, aby odstoupili a nedotýkali 
se postiženého. Standardní AED je možné 
použít u osob v bezvědomí, se zástavou 
dechu, u dětí starších osmi let. Pro děti 
mezi 1. a 8. rokem je nutno použít dětské 
elektrody, nebo dětský režim. Není-li dět-
ský režim nastaven, používá se AED bez 

úprav. Použití AED není doporučeno pro 
děti mladší 1 roku. Automatický externí 
defibrilátor se skládá z plastového kufří-
ku, vlastního defibrilátoru a dvou samo-
lepících elektrod s kabely. Na základě  

uspořádá město Hlučín ve středu 23. září 
2021 v Kulturním domě Hlučín. „Během 
kávy probereme, co je ve městě nového, 
ale také to, co seniory tíží. Jsou to pro nás 
důležité podněty“, uvedla místostarostka 
města Petra Řezáčová. Zájemci se mohou 
přihlásit osobně na odboru rozvoje a škol-
ství Městského úřadu Hlučín u paní Kři-
žákové, telefonicky na čísle 595 020 238 
nebo e-mailem na krizakova@hlucin.cz. 

analýzy srdeční akce přístroj podává in-
strukce o bezpečném provedení defibrila-
ce během kardiopulmonální resuscitace. 
Pro záchranu postiženého je nutné použít 
AED co nejdříve po zástavě srdce. 

Fota: Hana Pitříková

Foto: archiv Městské policie Hlučín

Foto: Kateřina Konečná



VÝSTAVBA KANALIZACE V MĚSTSKÉ ČÁSTI HLUČÍN – DARKOVIČKY JE V PLNÉM PROUDU

Petr Schimánek
VaK Hlučín

Od 17. května bylo možné zahájit sta-
vební práce i na komunikacích ulicích 
Jandová a Vřesinská, které jsou ve sprá-
vě Správy silnic Moravskoslezského kra-
je. Celková rozpracovanost jednotlivých 
úseků v červnu dosáhne maxima. Během 
prázdninových měsíců budou realizovány 
zejména kanalizační přípojky v dotčených 
úsecích a příprava pro opravu celkových 
povrchů. Na komunikacích ve správě 
Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
ul. Vřesinská a Jandová, bude provedena 
provizorní oprava asfaltu pro zimní údrž-
bu, kde následně v roce 2022 bude pro-
vedena celková oprava finálních povrchů 
v celé šíři vozovky a to na obou ulicích. 
V součinnosti s vedením města, staros-
tou Pavlem Paschkem a místostarostkou 
Petrou Řezáčovou, koordinujeme kroky 
k celoplošným opravám dotčených komu-
nikací a to zejména ulic K Boru, Luční, 
Za Humny, Na Záplotí a případně dalších, 
které jsou připraveny v seznamu ulic. 
Vše bude záležet na celkovém dokončení  
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stavebních prací a vhodných klimatic-
kých podmínkách k pokládce asfaltových 
povrchů. V průběhu srpna až září bude 
instalovaná čerpací stanice a následně 
dokončen stavebně nejsložitější úsek na 
stoce A, kde z hlediska hydrogeologie 
čeká dodavatelské společnosti Staspo, 
spol. s.r.o. a Subland - Tech, s.r.o. skuteč-
ná výzva. To podstatné, co většinu občanů 
však zajímá, je termín, kdy bude možné 
přepojit nemovitosti na splaškovou kana-
lizaci. Pokud nedojde ke zhoršení situace 
s Covid 19, tak v první půlce září, proběh-
ne setkání s občany, které se bude týkat 
výhradně těchto technických záležitostí. 
Další možnost jak získat bližší informace, 
je sledovat aktuality na naších webových 
stránkách www.vakhlucin.cz, a případně 
nahlédnout do historie, kde získáte mno-
hé odpovědi na Vaše otázky. Děkuji všem 
občanům za vstřícnost a ohleduplnost. 
V rámci celoplošného charakteru stavby 
vždy vznikají nežádoucí situace, které 
jsou průvodním jevem každé stavby v po-
době prachu, hluku, omezení v dopravě aj., 
proto vyvíjíme maximální úsilí, abychom 
tyto nežádoucí jevy minimalizovaly.

Fota: Kamil Vitásek



HLUČÍNSKÉ OSOBNOSTI
PAVEL FERDINAND VÁCLAVÍK 

10. LEDNA 1700 - 13. LISTOPADU 1784
Mezi hlučínskými rodáky nacházíme 
i významné reprezentanty pozdně ba-
rokní a osvícenské kultury. K nim patří 
Pavel Ferdinand Václavík, vzdělanec 
a poslední opat premonstrátského kláš-
tera Hradisko u Olomouce. Narodil se 
10. ledna 1700 v Hlučíně, a to zámec-
kému kuchaři Bartošovi Václavíkovi 
a jeho ženě Evě. Pokřtěn byl hlučínským 
kaplanem Karlem Schöpsem jako Jan 
Ferdinand. Nepochybně i díky podpo-
ře hrabat Giannini, tehdejších majitelů 
hlučínského panství, se mu podařilo vy-
studovat jezuitské gymnázium v Opavě 
a následně v Olomouci, kde vstoupil do 
premonstrátského kláštera Hradisko. Byl 
vysvěcen na kněze a přijal řádové jméno 
Pavel. Vystudoval teologickou fakultu 
olomoucké jezuitské univerzity a v roce 
1729 zde získal titul doktora teologie. 
V klášteře zastával úřad profesora filozo-
fie a teologie, od roku 1737 působil jako 
administrátor v Březcích u Olomouce 
(ves byla majetkem kláštera) a násled-
ně se stal převorem na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce, rovněž spravovaným  
hradišťskými premonstráty. 

Dne 5. července 1741, ve věku pouhých 
41 let, byl zvolen 63. a zároveň posled-
ním opatem kláštera Hradisko. S jeho 
působením je spjato definitivní dokonče-
ní a zařízení skvostné klášterní prelatury. 
Václavík tak byl prvním, a bohužel i po-
sledním hradišťským opatem, který mohl 
tyto reprezentativní prostory plně využí-
vat. V roce 1753 se stal generálním vi-
kářem celé české provincie premonstrátů 
a měl tak nejvyšší postavení mezi český-
mi a moravskými opaty řádu. Období od 
30. až do 80. let 18. století, podstatně se 
kryjící s Václavíkovým působením, je 
pokládáno za dobu největšího kulturní-
ho, uměleckého i hospodářského rozma-
chu kláštera v jeho dlouhých dějinách, 
tradičně odkazujícím až k roku 1251. 

Václavík byl milovníkem hudby. K 600. 
výročí trvání kláštera Hradisko objed-
nal u skladatele a tehdejšího kapelníka 
a ředitele kůru v katedrále sv. Václava 
v Olomouci Josefa Antonína Gurecké-
ho (1709–1769) alegorickou operu Filia 
Sion. Opera měla premiéru v olomoucké 
katedrále v 26. srpna 1751.
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Jako osvícenec usiloval o to, aby mohl 
na olomoucké univerzitě, tehdy zcela 
v rukou jezuitů, přednášet ne-aristo-
telovskou filozofii, což bylo ale císa-
řovnou Marií Teresií tehdy zamítnuto. 
Udržoval ale kontakty s řadou dalších 
reformních myslitelů, např. s ředitelem 
vídeňské teologické fakulty Simonem 
Ambrosem von Stock (1710–1772).  
V roce 1762 se na olomoucké univerzi-
tě stal předsedou studijní komise. O rok 
později byl díky přízni panovnice jmeno-
ván c. k. tajným radou. Společně s opa-
tem velehradským měl právo zasedat  
na zemském sněmu.

Jeho vazby k rodišti pramenně příliš do-
loženy nejsou, avšak po katastrofálním 
požáru města v březnu 1761 přispěl fi-
nančním darem k vybudování nové ka-
menné budovy radnice (1765).

Hospodářsky i intelektuálně úspěšné 
opatovo působení bylo na konci jeho 
života narušeno kulturními a spole-
čenskými změnami v éře Josefa II.,  
neboť klášter Hradisko patřil k těm 
mnohým, které se císař rozhodl zrušit.  
„Dne 18. srpna r. 1784 objevila se c. k. 
komise u opata, jenž v residenci na sv. 
hoře nemocen ležel, s dekretem, v němž 
vyzdvižení (tj. zrušení) kláštera obsa-
ženo bylo, sebrala všecky skvosty a vše 
stříbro, jež u něho aneb v kostele nalez-
la, a vrátila se do kláštera Hradišťské-
ho, kde shromážděným bratřím tentýž  
dekret přečten byl. Poslední tento  
opat Hradišťský zemřel ještě téhož  
r. 1784 dne 13. listopadu a je pochován 
na sv. Kopečku v hrobce chrámové před  
oltářem.“ 

Dodejme, že klášterní majetek byl ná-
sledně pod cenou rozprodán. Knihovní 
fond kláštera převzala olomoucká uni-
verzita a nádherný areál byl přeměněn 
na kněžský generální seminář, v jehož 
čele v letech 1787–1790 působil Josef 
Dobrovský. Po zrušení semináře v roce 
1790 připadly objekty armádě, kte-
rá zde zřídila skladiště a od roku 1802 
zde až do současnosti funguje vojenská  
nemocnice. 

Jiří Jung

Rytina s portrétem Pavla Ferdinanda Václavíka. (Grafická sbírka SOkA Olomouc)

Opat Václavík s vedutou kláštera Hradisko,  
ilustrace z matriky bratrstva Božího Těla u sv. Mořice v Olomouci. (SOkA Olomouc)

Klášter Hradisko u Olomouce na dobové kresbě. (SOkA Olomouc)
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DOTAZNÍK K TVORBĚ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH  
AKTIVIT PRO ORP HLUČÍN NA OBDOBÍ 2022 - 2025 
Vážení občané, v rámci ORP Hlučín při-
pravujeme Střednědobý plán sociálních 
služeb a souvisejících aktivit na obdo-
bí 2022 – 2025 (dále jen „Střednědobý 
plán“). Teto dotazník je určen pro občany 
ORP Hlučín a jeho cílem je zjištění názo-
rů, postřehů a námětů z oblasti sociálních 
služeb tak, aby následně zpracovaný plán 
co nejvíce odpovídal potřebám občanů ve 
zdejším regionu. Zamyslete se nad tím, 
která sociální služba je pro vás potřebná 
a která by v budoucnosti mohla pomoci 
zlepšit a rozšířit oblast poskytovaných  
sociálních služeb.  

Dotazník je anonymní. Vybrané odpově-
di prosím zakřížkujte. S výsledky budete 
seznámeni prostřednictvím webových 
stránek Zdravého města Hlučín a Hlu-
čínských novin. Nový Střednědobý plán 
sociálních služeb bude veřejně dostupný 
na webových stránkách všech obcí a měst 
ORP Hlučín. 

Vyplněný dotazník je možno odevzdat 
v IC Hlučín, Zámecká 4 nebo na Měst-
ském úřadě Hlučín v přízemí budovy A. 

Děkujeme za Vaše názory.



Petra Řezáčová
místostarostka

Vstup Městského úřadu Hlučín zdobí 6 
krásných kvetoucích truhlíků. Žáci v rám-
ci družiny, z každé základní školy v Hlu-
číně, osázely truhlíky letničkami. Výstava 
nese název „Žáci městu“. Děkujeme dě-
tem a paním vychovatelkám. Akce byla 
podpořena Moravskoslezským krajem 
v rámci Dotačního programu Podpora 
dobrovolných aktivit v oblasti udržitel-
ného rozvoje a místní Agendy 21. Název 
projektu: Restartujme Hlučín v roce 2021 
(číslo smlouvy: 01010/2021/KŘ). 

ŽÁCI MĚSTU

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Mateřská škola Cihelní, Hlučín
v provozu od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021

Mateřská škola Hlučín - Bobrovníky
v provozu od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021
 
Od 26. 7. 2021 do 6. 8. 2021 budou všech-
ny mateřské školy uzavřeny.
 
Mateřská škola Severní, Hlučín 
v provozu od  9. 8. 2021 do 27. 8. 2021 

Od 30. 8. 2021 budou v běžném provozu 
všechny mateřské školy.

Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách jednotlivých mateřských 
škol. Přejeme dětem i rodičům hezké 
prázdniny! 

PRÁZDNINOVÝ  
PROVOZ  
MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8, p.o.

Název projektu vystihuje jeho záměr, 
kterým byla podpora budování bezpečné-
ho klimatu ve školním prostředí a před-
cházení rizikovým projevům chování za 
přispění všech zúčastněných. Projekt za-
štítěný Moravskoslezským krajem prolí-
nal vyučovacím procesem školního roku 
2020/21 a zahrnoval řadu aktivit určených 
nejen žákům, ale i pedagogům a zákon-
ným zástupcům. Složitá „covidová“ doba 
s sebou přinesla řadu problémů, narušila 
pracovní podmínky, přivodila nečeka-
né situace, odrazila se na psychice žáků 
i jejich rodičů. Rádi jsme tedy projektové 
prostředky využili na krizovou interven-
ci specializované poradny, besedy a pro-
gramy zaměřené na pozitivní klima ško-
ly, komunitní setkávání rodičů a učitelů, 
vzdělávání pedagogů, uspořádání Týdne 
pro zdraví i Dne prevence. Moc nás po-
těšilo, že současné rozvolnění mimořád-
ných opatření dovoluje pobyt s dětmi 

SPOLEČNĚ!!!
mimo školu. Socializační a vzdělávací po-
byt ve Štramberku jistě povýší vzájemné  
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Fota: Kateřina Konečná

ŠKOLSTVÍ

vztahy do roviny přátelství. Příští školní 
rok přivítáme radostně a společně.

Foto: archiv ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8
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DĚKUJEME ZA VYČIŠTĚNÍ BŘEHŮ ŘEKY OPAVY

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Město Hlučín obdrželo žádost Ing. Petra 
Sedláčka, ve které město Hlučín žádal 
o poskytnutí daru na nákup ochranných 
prostředků, pytlů a úklidových pomůcek 
na čištění břehů řeky Opavy. Žádosti bylo 
vyhověno a požadovaná částka byla navý-
šena tak, aby byla akce co nejefektivnější. 
Úklid odpadků byl realizován v posled-
ním květnovém víkendu členy a příznivci 
Vodáckého klubu Cvak.”Jednalo se o vy-
tahování polystyrenu, pneumatik a dal-
šího neřádstva, které bylo v řece hojně  

zastoupeno,” uvedl vedoucí klubu Petr 
Sedláček. Sjeli se vodáci od Vrbna pod 
Pradědem i z Ostravy a okolí, ruce přilo-
žili i skauti z Háje ve Slezsku. “Domluvili 
jsme se, že akci budeme pravidelně opa-
kovat jednou ročně. Tam, kde se uklízelo 
těch 5 let dozadu, tam to šlo poznat. Nepo-
řádku bylo mnohem méně. Takže takový 
sen je, že to jednou bude jenom o rychlé 
jarní údržbě, “ sdělil k akci Petr Sedlá-
ček. A zároveň dodal: “Velice děkujeme 
za podporu! Je příjemné a důležité vědět, 
že se obce takto starají a že jim čistota 
břehů a vodního toku řeky Opavy není  
lhostejná”. 

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ KOLEM NÁS
Aleš Jelínek
ZO ČSOP Kněžice

Možná že jste si mnozí z vás v posledních 
letech všimli, že nám v přírodě značně 
ubylo hmyzu a dalších bezobratlých ži-
vočichů. Člověk si této skutečnosti může 
venku povšimnout zejména u nejná-
padnějších skupin jako jsou např. denní 
motýli nebo třeba na příkladu motoristů, 
kteří již nemusí tak jako dřív takřka po 
každé delší jízdě v letních měsících čistit 
přední skla a světla svých vozidel. Auto-
ři jedné nedávno zveřejněné dlouhodobé 

studie (https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0185809), uskutečněné na desítkách 
lokalitách v Německu, došli k poměrně 
nečekanému závěru: v průběhu posled-
ních 30 let došlo k poklesu množství lé-
tajícího hmyzu v průměru o celých 75%! 
Příčin tohoto stavu bude samozřejmě 
více, avšak je zcela zřejmé, že způsob, 
kterým se dodnes provádí naše tzv. „spo-
lečná zemědělská politika“ je do budouc-
na neudržitelný. A to ještě navíc spolk-
ne více než třetinu rozpočtu celé unie…  
O zásadním významu hmyzu a ostat-
ních skupin bezobratlých živočichů pro  

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY – ŠANCE PRO PŘÍRODU I PRO LIDI!
Tomáš Matýsek
Žít s krajinou Darkovičky, 
Hlučín a Bobrovníky

Komplexní pozemkové úpravy začaly le-
tos v květnu v katastru Darkoviček a části 
Hlučína poté, co je pro tuto lokalitu vy-
hlásil Státní pozemkový úřad. Začal tak 
náročný a dlouhodobý proces, na který 
všichni, jimž záleží na stavu naší kra-
jiny, netrpělivě čekali. Pravděpodobně 
přinese řadu změn ve způsobu užívání 
některých pozemků, jejichž cílem bude 
zlepšení všech žádoucích funkcí krajiny. 
Hlavně občané Darkoviček si od nich sli-
bují takové zásahy, které eliminují, nebo 
alespoň výrazně omezí neblahé důsledky  
přívalových dešťů. 
Co jsou komplexní pozemkové refor-
my, vysvětluje letos na svých stránkách 
Ministerstvo zemědělství ČR: „V těchto 
souvislostech se uspořádávají vlastnická 
práva a s nimi související věcná břeme-
na. Současně se zajišťují podmínky pro 
zlepšení životního prostředí a vodního 
hospodářství, ochranu a zúrodnění půd-
ního fondu a zvýšení ekologické stabili-
ty krajiny. Výsledky pozemkových úprav 
slouží pro obnovu katastrálního operátu 
a jako nezbytný podklad pro územní plá-
nování… Součástí návrhu pozemkové 

úpravy je plán společných zařízení, který 
tvoří budoucí kostru uspořádání zeměděl-
ské krajiny a je tedy formou krajinného 
plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde ze-
jména o opatření sloužící ke zpřístupnění 
pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále 
protierozní a vodohospodářská opatření 
k tvorbě a ochraně životního prostředí... 
Plánování pozemkových úprav prochá-
zí několika fázemi. Z krajinotvorného 
hlediska je zvláště důležitý plán společ-
ných zařízení, který např. stanovuje vy-
rovnávací a náhradní opatření v případě 
nezbytných zásahů do krajiny... Pozem-
kové úpravy se stávají nejvýznamnějším 
nástrojem k prosazování zájmů tvorby 
a ochrany krajiny. Podstatnou část nákla-
dů na celý proces přebírá stát. Celého plá-
novacího procesu se významně a aktivně 
účastní veřejnost. Zapojením veřejnosti 
se těmto plánovacím procesům dostává 
široké publicity, díky níž je pak veřejnost 
zpětně informována o konkrétních vý-
sledcích a přínosech těchto plánovacích  
činností.“ 
Celý proces odstartují geodeti, kteří přes-
ně zaměří všechny pozemky v daném 
území. Poté skupina odborníků navrhne 
úpravy konkrétních pozemků tak, aby 
v konečném celku co nejlépe plnily své 
funkce. K hotovým návrhům budou při-

zváni všichni vlastníci, kteří následně hle-
dají konsensus; některé pozemky během 
tohoto procesu dokonce mohou měnit 
majitele s cílem prospět krajině a zároveň 
v maximálně možné míře vyhovět všem 
zúčastněným.  
V naší lokalitě od celého procesu očeká-
váme takové úpravy v krajině, které elimi-
nují erozní události na polích do té míry, 
že bleskové povodně, známé z lokalit 
Kozmická, K mýtu, či centrální část Dar-
koviček, by se měly definitivně stát minu-
lostí. Zároveň se nám naskýtá příležitost 
vytvořit taková opatření, které zároveň 
posílí biodiverzitu. Jako příklad lze uvést 
zatravnění údolnice s tůněmi či vysázení 
porostů dřevin.
Dalším výsledkem by měla být částečná 
revitalizace potoka Brudek, potažmo Ja-
sénka, a to od jeho dvou pramenů až po 
začátek vtoku do Darkoviček. Potok by 
se tak opět mohl rozlévat do okolních luk, 
znova by se vytvořily biotopy se zásadním 
podílem vodních prvků. Voda by se držela 
v krajině a neodtekla bleskově vesnicí se 
zaplavením několika domovů.
Kýženým cílem by také mělo být do-
končení obnovy polních cest, které opět 
otevřou přístup na jednotlivé pozemky 
pro všechny jejich vlastníky. Vesměs jde 
o cesty, které kdysi vedly na pozemcích 

města či státu a navazovaly na sebe. Ze-
mědělci, kteří mají půdu propachtovanou, 
je postupně rozorali. V současnosti k lo-
kalitě zbývá obnovit cestu přes Vaňurku 
a dále Spojku, která vede od kříže ke kříží, 
a vyřešit majetkově cestu od Hajného kří-
že do Boru. Zároveň je důležité zachovat 
polní povrch cest a nepřistoupit na vyas-
faltování jejich povrchů, protože to by 
mělo neblahé následky jak na mimopro-
dukční funkce krajiny, tak na odtokové 
poměry.
Je teď na nás všech, tedy na občanech, 
městě, státu, vlastnících pozemků, zda se 
komplexní pozemkové úpravy v Hlučí-
ně opravdu stanou nástrojem pro tvorbu 
a ochranu krajiny, nebo budou nástrojem 
k prosazování partikulárních zájmů, které 
nakonec krajinu mohou i poškodit. Nikdo 
proto nezůstaňme lhostejní a pojďme se 
od počátku aktivně zapojit do vytváření 
naší budoucnosti. 

opylování kvetoucích rostlin, zdroji po-
travy pro všechny hmyzožravé obratlov-
ce a fungování celých ekosystémů vůbec, 
již bylo napsáno mnoho a jsou každému 
logicky uvažujícímu člověku zřejmé. Co 
s tím však můžeme jako obyčejní obča-
né udělat? V první řadě je jistě možné dát 
větší prostor kvetoucím rostlinám a dal-
ším hmyzu užitečným prvkům na našich 
zahradách, celou řadu inspirací lze najít 
např. v soutěži Živá zahrada (http://www.
zivazahrada.cz/). Kdo má větší záhumen-
ky nebo kosí louky na seno, měl by zvážit, 
zda je nutno sekat vždy celou plochu naráz 

nebo zda nemůže ponechat nějaké pěkné 
květnaté místo, třeba při okraji nepokose-
né jako zdroj nektaru. Tyto ponechané plo-
chy je však nutné meziročně střídat, aby 
nedošlo na jednom místě k nahromadění 
stařiny a nežádoucímu rozvoji plevelných 
druhů. No a kdo nemá žádnou z výše zmí-
něných možností, může se každopádně 
zapojit do činnosti některého ze spolků, 
pečujících o zbylé přírodní biotopy v oko-
lí Hlučína (jako např. Agri Nostra). Zacho-
vání co největšího počtu druhů bezobrat-
lých živáčků i pro naše budoucí generace 
za to určitě stojí!

Fota: archiv Vodáckého klubu Cvak

Foto: Rostislav Matuška

PŘÍRODA KOLEM NÁS
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VELIKÁNI MOZART A GERSHWIN

František Solař
Saltatores

Výpravné taneční představení Velikáni při-
vádí do Hlučína slavné hudební duo skla-
datelů Mozarta a Gershwina. Představení 
pro 20 tanečníků je složeno ze dvou čás-
tí. První část se věnuje tvorbě Wolfganga 
Amadea Mozarta. Hravá taneční veselohra 
je doprovázena živým smyčcovým kvar-
tetem Národního Divadla Moravskoslez-
ského v čele s koncertním mistrem Vladi-
mírem Liberdou. Druhá část odkazuje na 
hudební kompozice George Gershwina. Je 
tvořena ve stylu jazzového věku. Tuto část 
bude hudebně doprovázet celý orchestr 
o 30 hráčích pod taktovkou Bohumíra 
Stoklasy. Mozart&Gershwin se setkají  

NULTÝ ROČNÍK OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Ondřej Tkačík                                                   

Tak jako se na jaře otevírají květy rostlin 
a po vlnách covidu–19 kadeřnictví, hřiš-
tě, kavárny a mnohé kulturní instituce, 
rozhodli se hlučínští výtvarníci a archi-
tekti otevřít široké veřejnosti své atelié-
ry. Výstavy a vernisáže v galeriích bývají 
oboustranně příjemným setkáním diváka 
s autorem a jeho dílem. Prostor a duch 
galerie se však většinou diametrálně liší 
od místa, kde ona díla vznikala, a dílo sa-
motné je mnohdy silně ovlivněno místem 
svého vzniku. Příběh tvorby je často stej-
ně zajímavý jako dílo samotné. V sobotu 
3. července 2021 odpoledních hodinách 
budou mít přátelé a milovníci výtvarné-
ho umění možnost nahlédnout umělcům 
pod pokličku. Lucie Mitáčková vystaví ve 

foyer kulturního domu své malované mo-
zaiky a ve fotografiích nechá nahlédnout 
„do kuchyně“ své tvorby. Před kulturním 
domem pak představí své sochy-objekty 
Petr Gerych. Svou tvorbu a „dílnu“ budou 
na hlučínském náměstí prezentovat malíř 
Andrzej Cieślar a architekti z Public Ate-
lier. Poslední zastavení proběhne na vla-
kovém nádraží v ateliéru malíře Ondřeje 
Tkačíka. Výtvarné umění si skvěle rozumí 
s hudbou, ta si zase notuje s tancem. Před 
kulturním domem a na náměstí proto za-
tančí Agáta Tešnarová s Františkem Sola-
řem, které hudbou doprovodí Lucie Mitáč-
ková s Šimonem Koskou a Eva Mitáčková 
s Antonínem Vilišem. Z nádražní rampy 
pak zahrají a zapějí poprockoví hey. cou. 
A nelze vyloučit i nějaké to překvapení... 
Srdečně zveme!  

KANDRDÁSEK A POHÁREK SČDO 2021
Zdeňka Kulová
Miniscéna Bez pódia z.s.         

Letošní ročník soutěžní postupové regi-
onální přehlídky Svazu českých divadel-
ních ochotníků se konal 29. května v Hlu-
číně v příjemném prostředí Domu dětí 
a mládeže.  V malém divadelním sále se 
postupně předvedly děti a dospělí z Os-
travy, Karviné a Krnova. Diváci viděli 
krátké divadelní monology a dialogy ve 
věkových kategoriích od 13 let. Většina 
vystoupení měla velmi dobrou úroveň. Na 
závěr se uskutečnila rozprava odborných 
porotců se soutěžícími, jejich doprovodem 
a také diváky. Porotci se věnovali každé-
mu soutěžícímu a podrobně je seznámili se 
svými poznámkami a postřehy. Této části 

bylo věnováno hodně času, neboť rozpra-
va s odborníky na dramatickou výchovu, 
správnou mluvu a celkový projev účinku-
jících je skutečně velmi žádoucí a cenná. 
Nejlepším bylo uděleno Čestné uznání či 
Diplom za umístění v dané kategorii. Ti 
nejlepší dostali postup na národní pře-
hlídku, která se pro děti bude konat příští 
rok v Brandýse nad Labem a pro dospělé 
ještě letos ve Velké Bystřici. Během pře-
hlídky vládla přátelská a veselá atmosféra.  
Pro všechny bylo připraveno občerstvení 
– čerstvé koblihy a každý účastník obdržel 
účastnický list. Všichni byli s organizací, 
průběhem i s odbornou porotou a jejím 
hodnocením spokojeni. Tato akce byla 
uskutečněna za finanční podpory z roz-
počtu města Hlučína.

v pátek 3. září ve 20 hodin na nádvoří hlu-
čínského zámku. Představení doprovází 
také výtvarná instalace. Od začátku srp-
na budou k vidění na hlučínském náměs-
tí sochy Mozarta a Gershwina, vytvořené 
umělcem Vojtěchem Martáskem speciálně 
k tomuto projektu. Skupina Saltatores pů-
sobí na Hlučínsku již pátým rokem. Pod 
vedením MgA. Kláry Krejčířové tvoří 
vlastní představení a vystupují na spole-
čenských akcích. Mezi vlastní představení 
patří například nedávno uvedená Maryša 
nebo Když Tanec potkal Jazz. Na novém 
představení skupiny Saltatores se podílí 
také hlučínská Základní Umělecká Škola 
Pavla Josefa Vejvanovského a Sport a Kul-
tura Hlučín. Vstupenky budou k dostání na 
webu: saltatores.com. Srdečně Vás zveme. 

MISTŘI SVĚTOVÉHO FORMÁTU ROZEZNĚLI  
ČERVENÝ KOSTEL
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

tura Hlučín  uspořádala v neděli 13. června 
koncert opravdových mistrů, a to Viléma 
Veverky za doprovodu Benda Quartetu. 
Špičkoví hudebníci nabídli skladby vážné 
hudby od baroka až k populáru od autorů 

PŘIJEDOU DRACI
Martin Nováček
Sport a kultura Hlučín 

Dne 7.8.2021 proběhne slavnostní ote-
vření několika investičních projektů re-
alizovaných v loňském a letošním roce. 
Můžete se těšit na prohlídku nově zrekon-
struované recepce a sauny ve sportovní 
hale nebo na prohlídku nově vybudované-
ho zázemí pro fotbalisty FC Hlučín a vo-
lejbalisty TJ Hlučín. Tyto dva sportovní 
kluby si pro Vás zároveň připraví v prů-
běhu dne tematický doprovodný program.  

Zhlédnout můžete zároveň i nově vybu-
dované osvětlení fotbalového hřiště nebo 
nově vybudované parkoviště u sportovní 
haly. V průběhu dne bude pro Vás připra-
ven doprovodný program a občerstvení. 
V podvečer jsme si pro Vás připravili jako 
třešničku na dortu speciální vystoupe-
ní známých umělců, kteří si říkají Draci 
a dorazí k nám ve speciálním americ-
kém tracku. Můžete se těšit na vystou-
pení Dana Hůlky, Bohuše Matuše, Vláda 
Chmely, Tomáše Trapla, Petra Tomečka 
a Kateřiny Brožové.

věhlasných jmen (A.Vivaldi, J. S. Bach, 
E. Morricone, M. Pavlíček, skupina Jeth-
ro Tull a další). Hobojista Vilém Veverka 
předvedl na koncertě nejen svůj hudební 
um, ale dokázal nám svým neotřelým mo-
derátorským projevem, že vážná hudba 
se dá prezentovat i nevážně. Děkujeme  
a těšíme se na další umělecká setkání. 

Fota: Kamila Mihálová

Foto: Jana Kameníčková
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DĚTSKÝ DEN FC HLUČÍN: REKORDNÍ ÚČAST A SKVĚLÁ ATMOSFÉRA!

David Kubáň
FC Hlučín

FC Hlučín ve čtvrtek odpoledne pořádal 
Dětský den plný soutěží a her. Krásné 
počasí přispělo k rekordní dětské účas-
ti, v hlučínském fotbalovém areálu se 
sešlo více než 150 nadšených sportují-
cích kluků a holek, které si odnesly ne-
jen zážitky, ale také dárky, jež si za vy-
naloženou snahu bezesporu zasloužily.  
Trenéři FC Hlučín pro děti připravili 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí 

Hlučínský fotbalový klub je od 4. června 
2021 “v rukou” nového majitele. Je jím 
valnou hromadou FC Hlučín jmenován 
Ing. Petr Tač. „Těšíme se na vzájemnou 
spolupráci a věříme v mnoho úspěchů 
v turnajích i ve výchově dětí a mládeže,” 
přivítal starosta Pavel Paschek nového 
majitele klubu. „Zároveň chci tímto po-
děkovat předchozím majitelům za jejich 
mnohaletou obětavou práci, díky kte-
ré se hlučínský fotbal doslova “zvednul 
z popela”. Rodáci z prajzské, kteří měli 
k hlučínské kopané blízký vztah, doká-
zali hned po svém příchodu v květnu 
2014 řešit existenční problémy a uhradit 
pohledávky v řádu několika milionů ko-
run. Po finanční i personální stabilizaci 
klubu došlo, díky jejich profesionálnímu 
i lidskému přístupu, k obrovskému posu-
nu směrem k zázemí sportovního areálu.  
„Za dobu působení Milana Hudeczka, 
Alana Jančíka a Václava Lichovníka 
vznikl v našem městě krásný fotbalový 
areál, který se pyšní zrekonstruovaným 
umělým trávníkem, nově vybudovanou 
moderní nafukovací halou, umělým osvět-
lením a především novým zázemím šaten  
a několika kanceláři,” chválí starosta.

Mezi největší sportovní úspěchy lze za-
řadit 2x účast v 1. dorostenecké lize, kde 
hráči odehrál zápasy proti Spartě Pra-
ha, Slavii Praha, Plzni a dalším českým 
velkoklubům. Mezi další mládežnické 
úspěchy lze považovat nárůst nových 
dětí do členské základny. Každým ro-
kem se jich hlásí více a více. „Určitě je 
třeba zmínit prodej hráče Davida Lischky 
do Jablonce, dnes hráče Sparty Praha 
a Patrizia Stronatiho do Baníku Ostrava. 
Z pohledu dospělého fotbalu bych zmínil 
pravidelné umístění v horní polovině ta-
bulky, především za dob trenéra Milana 
Valachoviče,” sdělil výkonný ředitel klubu  
Lukáš Petřík. 

„Poděkovat je třeba také městu Hlučín, 
který se nám po celou dobu snažil vytvořit 
co nejlepší podmínky pro sportování dětí 
a mládeže a jejich podpora byla opravdu 
výrazná. Také jim patří velké díky za vý-
stavbu krásné budovy a zázemí. Nechtěl 
bych zapomenout na žádného z partnerů 
klubu, proto bych takto hromadně podě-
koval všem najednou. Bez jejich pomoci 
by se hlučínský fotbal nedal dělat. Věřím, 
že z řadou z nich se domluvíme na další 
spolupráci a na ně se nabalí i další part-
neři, kterým není sportování dětí jedno,”  
uvedl Petřík. 

A kdo že je nový majitel klubu FC Hlu-
čín?  
Inženýr. Stejně jako mí předchůdci. Po 
studiu na hlučínském gymnáziu jsem vy-
studoval VŠB - Technickou univerzitu 
v Ostravě, Ekonomickou fakultu. Jsem že-
natý, mám dvě dcery a moje žena Marcela 
pochází z Hlučína. Většinu svého profes-
ního života jsem pracoval v bankovnictví. 
Působil jsem mnoho let i na Slovensku. 
Po návratu z Bratislavy se věnuji svým 
firmám v Česku. Ve fotbale jsem byl i dří-
ve aktivní, a to v FC ODRA Petřkovice 
a nyní u FC v Hlučíně.

Co prvního změníte z pozice majitele 
klubu?
Webové stránky! (smích) Vytvářím nový 
tým dospělých, který jak doufám, bude 
konkurenceschopný. Máme k dispozici 
v podstatě dva kádry (FC ODRA A FC 
Hlučín) a z nich tvoříme jeden tým. Je to 
změna, na které já, spolu s kolegy pracu-
jeme od května.
 
Kterému klubu fandíte, kdo je pro vás 
vzorem způsobem fungování?
Fandím všem zahraničním klubům, kde 
se prosazují čeští fotbalisté. Teď asi nejvíc 
West Ham se Součkem a Coufalem, před-
tím Chelsea s Petrem Čechem, ještě dříve 
Dortmundu s Kolerem a Rosickým. Teď 
mě baví fotbalem v pohárech na evrop-
ské scéně Slavie. Jsem takový přelétavý 
fanoušek. Způsobem fungování, zejména 
ekonomickým vybalancováním a organi-
zací se mě líbí německé kluby. A komu 
fandím u nás? Dříve FC ODRA, nyní FC 
Hlučín.  

Můžeme se těšit na nové a třeba  
i zahraniční hráče? 
Můžeme se těšit na vše, co si vysníme 
a budeme tomu věřit a budeme je umět 
zaplatit. Zatím bych zůstal u hráčů z tu-
zemska, do budoucna uvidíme...

Jaký je plán cesty klubu na vrchol?
Já obecně nejsem moc plánovací typ,  

zbytečně vás to stresuje. Mám spíš takové  
sny o FC Hlučín. Moderní, energický 
a týmově fungující celek s dobrou atmo-
sférou a s příjemnými lidmi okolo. Vě-
řím, že tento sen (plán) bude vidět i na 
trávníku. Důležitá je každodenní cesta, 
každodenní tvoření, každodenní aktivi-
ta. Uvidíme, kam až nás to dovede. Dů-
ležité je mít z toho, co dělám, radost.  
Musí vás to bavit, pak to má smysl. 
 
Změní se něco v podpoře mládeže?
Ano. Chceme kvalitní mládežnické tre-
néry a větší mládežnickou základnu. S ní 
snad přijde i  vyšší hráčská kvalita a další 
fotbaloví talenti, které Hlučín uměl histo-
ricky vychovat. Za klíčovou zde považuji 
pozici šéftrenéra mládeže.

Co říkáte na současné klubové zázemí?
Hlučínské zázemí je obrovské plus. Díky 
vedení města a bývalým majitelům. Chy-
bí možná ještě jedna tréninková plocha 
a parkoviště pro návštěvníky zápasů. 

Jaké bude nové personální zastoupení 
klubu?
Výkonným ředitelem byl a bude Lukáš 
Petřík, nový je trenér A týmu mužů pan 
Adler, jeho asistent David Levčík a ve-
doucí Tomáš Urbančík. No a v mládeži 
zatím nic masivního. Chci věci nejprve 
osobně poznat a pochopit, poté teprve  
vyhodnotím další kroky.
 
Jaká bude spolupráce s krajskými  
kluby?
Věřím, že tvořivá a oboustranně přínosná.

Jak moc aktivně se zapojíte do chodu 
FC Hlučín?
Moc!!!

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho fotba-
lových, pracovních i osobních splněných 
snů. 

FANDÍME NOVÉMU VEDENÍ FC HLUČÍN

10 dovednostních stanovišť, od skáká-
ní v pytlích přes lovení umělých rybiček 
z bazénku až po opičí dráhu. Nadšení a zá-
pal našich nejmenších během plnění jed-
notlivých disciplín byly příkladné, všich-
ni účastníci si za své výkony vysloužili 
obrovskou pochvalu. Za splnění úkolů, 
které se zaznamenávaly v kartičkách, pak 
přišla zasloužená odměna v podobě slad-
kostí, věcných cen a občerstvení z naší 
hospůdky Gól. Dětský den navštívili také 
vzácní hosté, odchovanci hlučínské kopa-

né David Lischka z pražské Sparty a Lu-
káš Buchvaldek z pražské Dukly. Dětem 
ochotně podepsali fotbalové kartičky, ko-
pačky a další předměty, zakopali si s nimi 
a udělali pár společných fotek. Na závěr 
bychom rádi poděkovali našim partnerům,  
jmenovitě UGO trade s.r.o. a Balou-
šek s.r.o. a naší skvělé trenérce školičky  
Marcele Hradečné za krásné dárky pro 
děti, dále rodičům a dětem, že svo-
ji účastí pomohli vytvořit báječnou at-
mosféru a v neposlední řádě trenérům  

FC Hlučín, kteří se podíleli na organi-
zaci celého zábavného odpoledne. Po-
kud se Vám přístup našich trenérů líbil 
a chcete, aby Vaše dítě sportem nadále 
rozvíjelo zdravý životní styl, rádi bychom  
Vás pozvali na tréninky naší fotbalo-
vé školičky, která se koná každé pon-
dělí a středu od 16:30 do 17:30 v hlu-
čínském fotbalovém areálu. Pro více 
informací prosím kontaktujte paní trenér-
ku Marcelu Hradečnou na telefonním čísle  
+420 776 692 399.

Fota: archiv FC Hlučín

Nový majitel FC Hlučín pan Petr Tač. Foto: Kateřina Konečná

MISTŘI SVĚTOVÉHO FORMÁTU ROZEZNĚLI  
ČERVENÝ KOSTEL
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Jiří Tkačík 
předseda FK Darkovičky 

Na začátku července oslaví Fotbalový 
klub Darkovičky 90. let. V rámci oslav 
založení sportu se uskuteční dvou den-
ní oslavy, které se budou konat 10. a 11. 
července. V sobotu je na programu chari-
tativní akce na podporu malého Františka 
Štěpáníka. Od 17 hodin odehraje v rámci 
charity fotbalový zápas domácím „A“ tým 
mužů proti ŠACHTAR BO Ostrava, kte-
ré je složené z profesionálních hokejistů 
a fotbalistů. Po zápase proběhne dražba 

ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ Z BOBROVNÍKŮ

Jakub Šimánek
starosta SDH Bobrovníky

Je již tradicí, že v Bobrovníkách je jed-
na z nejúspěšnějších základen kolek-
tivů mladých hasičů v okolí. Letoš-
ním rokem jsme na úspěchy navázali.  
Po pominutí protiepidemických opatření 
jsme opět s našimi dětmi zahájili přípravu 
na nejistou jarní sezonu. Ta se znenadá-
ní rozběhla, a to okresním kolem v Opa-
vě. To se uskutečnilo 29. května a mladší 
žáci obsadili 4. místo, je to pro ně velmi 
krásný první krok pro jejich budoucnost.  

Starší žáci skončili na 2. místě. Tím po-
stoupili na krajské kolo. To se uskutečnilo 
hned za týden, 5. června, opět v Opavě. 
Děti zde obsadily 7. místo, což je opět 
krásné umístění a s velkým potenciálem 
vychází vstříc hasičské budoucnosti. Vel-
ké díky patří všem dětem za jejich re-
prezentaci sboru, a hlavně všem vedou-
cím za jejich přípravu, největší zásluhu 
na této přípravě mají Tomáš Malurek 
a Veronika Guřanová. Držte nám palce  
i nadále, už teď se těšíme na dal-
ší výzvy. Jsme jeden tým, jsme Hasiči  
Bobrovníky. 

dresů a krátká autogramiáda. Dobrovolné 
vstupné a prostředky z vydražených dre-
sů půjdou na transparentní účet za účelem 
podpory malého Františka. Večer bude po-
kračovat hudbou a tancem. V neděli je na 
programu slavnostní schůze, v rámci kte-
ré budou vyznamenáni čestní funkcioná-
ři za účasti pozvaných hostů. Odpoledne 
sehrají zápas dorostenci Darkoviček proti 
Hlučínu. Od 17 hodin sehraje přípravné 
utkání FC Hlučín proti SK Polanka nad 
Odrou. Srdečně zveme všechny občany 
a fanoušky fotbalu, přijďte s námi oslavit 
90. let od založení sportu v Darkovičkách.

CESTOVNÍ LÉKÁRNIČKA
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Prázdniny jsou zde a i přes všechna 
omezení, spousta z Vás balí kufry a těší 
se na zasloužené dny volna. Proto bych 
Vám dnes ráda poradila se základním 
vybavením cestovní lékárničky. Samo-
zřejmě vždy závisí na délce pobytu, 
destinaci a zejména zdravotním stavu. 
V prvé řadě je třeba nachystat léky, kte-
ré berete trvale, jsou na recept a jejich 
vysazení by znamenalo zhoršení Vašeho 
zdravotního stavu. Tyto léky je vhodné 
mít v příručním zavazadle, v původním 
obalu s popisem dávkování. Pacien-
ti s chronickým onemocněním by měli 
mít také označení, jakým onemocně-
ním trpí (výstražný náramek, kartič-
ka v dokladech nebo peněžence). Pro 
akutní případy přidáme léky na teplotu 
a bolest, nejlépe s obsahem ibuprofenu, 
paracetamolu nebo jejich kombinace. 
I když nejste alergici, je dobré přibalit 
nějaké antihistaminikum proti případné 
alergické reakci např. ze slunce nebo po 
bodnutí hmyzem. Zároveň také myslíme 
na repelent a gel na zklidnění pokožky. 
Opalovací krém a panthenol jsou samo-
zřejmostí. Pokud se chystáte sportovat, 
doporučuji lokální přípravek na namo-
žené svaly, fixační obinadlo a dostatek 
náplastí. Stejně tak dezinfekce na rány 
je základem každé lékárničky. Na dovo-
lené nikomu nepřeji zažívací potíže, ale 
měli bychom být na ně připraveni. S pří-
pravky proti průjmu, pálení žáhy, zácpě 

ZDRAVÍ
NEBOJTE SE ŘÍCT SVŮJ NÁZOR!
Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Zasedání zastupitelstev nejsou veřejná 
jen tak zbůhdarma. Důvodem je snaha 
i v zastupitelské demokracii zapojit do 
rozhodování o budoucnosti měst a obcí co 
nejvíce občanů. Proto vedení měst, kde je 
skutečný zájem budovat občanskou spo-
lečnost, dělá maximum proto, aby oby-
vatelům participaci na veřejném životě 
nejen umožnila v souladu se zákonem,  
ale také maximálně zjednodušila. Dát li-
dem prostor, aby si poslechli, o čem je-
jich volení zástupci rozhodují, jak svá 
rozhodnutí komentují a zda je vůbec ko-
mentují, nebo jen zvedají ruce, umožnit 
občanům, aby k tématům, která je zají-
mají, řekli svůj názor, je tím nejmenším, 
co se pro praktickou demokracii ve měs-
tě dá udělat. Ne tak v Hlučíně! U nás se 
upřednostní zájmy komunálních politiků 
před zájmy občanů. Jak jinak si vysvět-
lit, že se začátky jednání zastupitelstva  

postupně přesunuly ze 16 hodin na 15.00? 
Věnovat se věcem obecním jednou za 
dva měsíce do večera by bylo pro zastu-
pitele nejspíše příliš náročné. No v tom 
případě ať už příště raději nekandidují. 
Pro většinu zaměstnaných lidí, z nichž 
mnozí navíc pracují mimo Hlučín, bylo 
složité stihnout i tu pozdnější hodinu, 
ale třeba přišli později až během jedná-
ní. Při začátku zasedání v 15 hodin už to 
ani nestojí za snahu. Vždyť třeba poslední 
červnové jednání netrvalo ani dvě hodiny.  
Jediná fungující alternativa v podobě pří-
mého přenosu z jednání zastupitelů není 
řešením. Zveřejnění záznamu, které by 
problém vyřešilo, se vedení města brání 
jako čert kříži s odkazem na právní důvo-
dy. Vzhledem k tomu, že to jde v jiných 
městech, kde nepochybně platí stejná le-
gislativa, je zdůvodnění hlučínské radnice 
dosti těžko obhajitelné. A tak má Hlučín 
svou modifikaci takzvaně veřejného za-
sedání zastupitelstva, které je veřejné jen  
na papíře. 

ZASTUPITELÉ

REAKCE NA VÝŠE UVEDENÝ ČLÁNEK

Pavel Paschek
starosta

Vyhlašování včetně času konání zastu-
pitelstva města je v mé kompetenci. Pro 
příklad uvádím začátky konání ZM v ně-
kterých městech ČR: Opava 9:00, Ostra-
va 9:00, Valašské Meziříčí 9:00, Rožnov 
pod Radhoštěm 14:00, Jablunkov 15:00, 
Vítkov 15:30, Bohumín 14:00, Bílovec 

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM BĚŽECKÝM ZÁVODEM COOL RUN
Petra Kozová               
Sport a kultura Hlučín                                             

V sobotu proběhl první ročník měst-
ských běhů COOL RUN - HLUČÍN, 
který se uskutečnil před Kulturním do-
mem Hlučín. Za krásného slunečného 
počasí se sešlo 75 závodníků. Závod-
nici se mohli přihlásit na trať dlouhou 
5 km; 2,5km; štafeta 4 x 2,5km a závod  
pro děti do 6 let. V průběhu závodů bylo 
pro závodníky připravené ovoce a pití. 
Trasy byly značené odlišnými barvami 
a zabezpečeny regulčíky, kteří se stara-
li o jejich bezpečnost a pitný režim. Ve 
spolupráci Hlučínské policie vždy závod-
nici přebíhali bezpečně. V cíli za odmě-
nu každý závodník obdržel medaili a po 
té grilovanou klobásku nebo zdravou 

bezlepkovou polévku. Na pití si mohli 
dát pivečko nebo limonádu. Pro děti byl 
připraven program ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže. Běžci měli možnost 
nechat své děti na startu a při doběhu si 
je vyzvedli. Vyhlášení dětí bylo společné 
a všichni dostali medaili za první místo 
a malý dáreček. Vyhlášení všech běžců 
bylo rozděleno podle ročníků a to junioři 
od 7 - 17 let; dospělí 18 - 29; 30 - 39; 40 
- 49; 50+. První tři byli oceněni vítěznou 
medaili a pamětním trikem. Na první roč-
ník přišli známí místní běžci, kteří nejen 
ten závod vyhráli, ale hlavně jsme od nich 
sklidili velkou pochvalu za organizaci zá-
vodu, která nás velice potěšila. Rádi by-
chom poděkovali všem dobrovolníkům 
a partnerům, kteří nám s tímto prvním  
ročníkem pomohli.

13:00, Uherský Brod 14:00, Rokycany 
15:00, Humpolec 15:00, Šternberk 15:00, 
Jeseník 15:00, Frýdlant nad Ostravicí 
15:00, Bruntál 15:00. Jako vedení města 
jsme zde pro občany nejen na zasedáních 
zastupitelstva, ale také pět dní v týdnu na 
Městském úřadě v Hlučíně a také i mimo 
běžnou pracovní dobu vždy první středu 
v měsíci od 17 hodin v Zámeckém klubu 
v Hlučíně.

a cestovní nevolnosti Vám poradí v ka-
ždé lékárně. Není dobré podcenit i pří-
pravky proti nachlazení, obzvlášť pokud 
Vás čekají přechody z klimatizovaných 
prostor do tepla. Nosní kapky, pastilky 
na bolest v krku a kapky proti kašli se 
proto mohou hodit. Vedle nosních kapek 
přibalíme i oční a ušní, zejména pokud 
míříte k vodě. Těm, co trpí na kvasin-
kové infekce doporučuji přidat lokální 
antimykotikum. Důležité je lékárničku 
účelně sbalit a zajistit správné uchová-
vání jejího obsahu. Většina tablet, kapslí  
a kapek může být uchovávána při tep-
lotě 15-25°C. Krátkodobě snesou i vyšší 
teploty, ovšem pozor na přímé sluneč-
ní záření např. za oknem auta. Podob-
ně zmražení a opětovné rozmražení 
žádným lékům neprospívá. Při převo-
zu tepelně nestabilních léčiv, zejmé-
na inzulínů, je nutné použít chladící 
tašku, pouzdro apod. Pokud cestujete 
do vlhkého klimatu nejsou vhodné zá-
sypy a nikdy není dobré v rámci ušet-
ření místa vyloupnout tablety z blistrů. 
Nikdo nedokáže předpokládat, s jakými 
obtížemi se na dovolené setká. Je však 
dobré být vybaven již z domu příprav-
ky a zdravotnickými prostředky, které  
pokryjí většinu běžných obtíží.

Foto: archiv SaK Hlučín

Ilustrační foto.
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ROK PLNÝ INVESTIC V DARKOVIČKÁCH

Lukáš Tkačík 
předseda OV Darkovičky
 
Jako každý rok Vás chci informovat o in-
vesticích, které se realizují v naší měst-
ské části Darkovičky. Největší akcí je 
bezesporu vybudování oddílné splaško-
vé kanalizace, která potrvá celý letošní 
rok. Již nyní však intenzivně pracujeme 
ve spolupráci s vedením města a vede-
ním VaK Hlučín na následných opravách 
cest. V podzimních měsících se dočkají 
první cesty nového povrchu. Opravy bu-
dou také pokračovat v příštím roce, pod-
le harmonogramu dokončení kanalizace. 
V rámci osadního výboru realizujeme 
první etapu rekonstrukce prostoru za KD.  
Ta zahrnuje instalaci lezecké stěny, vy-
budování mlatového chodníčku podél 
potoka, instalaci veřejného osvětlení 
a výsadbu stromů. Vysazeno bude devět 
Javorů stříbrných. Tato akce je finan-
cována z rozpočtu města Hlučína. Dále 
jsme dokončili rekonstrukci prostoru pro 
kulturní akce na hřišti FK. Zde se rekon-
struovaly lavičky kolem tanečního par-
ketu a vybudoval nový stánek pro hud-
bu. Již několik týdnu mohou občané při 
vjezdu do Darkoviček pozorovat nové 
cedule s obnoveným znakem Darkovi-
ček, které vítají na vjezdech do obce.  
V rámci kulturních aktivit Vás zveme na 

T+P+O+M

Uběhlo to jako voda, ale je to tak. Naše 
maminka a babička, ale hlavně paní uči-
telka Věra Bedrunková toto výročí oslaví 
24. 8. 2021. O dárku od nás už máme jas-
no, ale vy milí žáci, které za svou dlouho-
letou působnost naučila číst a psát, máte 
jedinečnou příležitost potěšit ji a udělat ra-
dost. Naše maminka velice ráda čte. Stačí 
tedy napsat dopis, pohlednici nebo coko-
liv jiného a poslat to na adresu ZŠ Rovni-
ny, případně to vhodit přímo do schránky 
školy. O její radost z Vašich „dárku“ se 
s vámi rádi podělíme ve vydání Hlučín-
ských novin v září. PS: nezapomeňte se 
podepsat, případné chyby nebudou hod-
noceny a určitě projde i záměna bychom 
za bysme. 

VESELICE ROVNINY 
SE USKUTEČNÍ  
V SRPNU
David Moravec

Na poslední prázdninovou sobotu letos 
naplánovali pořadatelé tradiční Veseli-
ci Rovniny. Oblíbená akce se uskuteč-
ní na hřišti za bývalým agitačním stře-
diskem 28. srpna od 15 hodin. Nabídne 
opět vše, na co jsou návštěvníci zvyklí. 
Zábavu pro děti, hudbu i něco dobrého 
k zakousnutí či vypití. Klasický červno-
vý termín jsme pro letošní rok opustili.  
Dlouho nebylo jasné, jaká protiepidemic-
ká opatření v tomto termínu totiž budou 
platit. Proto jsme zvolili konec prázdnin 
s tím, že situace snad už bude volnější, 
což se nyní naplňuje. Takže nakonec ne-
budeme vítat léto, ale budeme se loučit 
s ním a s prázdninami. O kulturní pro-
gram se letos postará Cimbálová muzika 
Grunt, která zahraje nejen lidové písně, 
ale i předělávky známých rockových i ji-
ných melodií. Pamatováno bude i na děti,  
pro které bude připraven bohatý program 
včetně malování na obličej či skákacího 
hradu.

PRÁZDNINOVÁ 
OTEVÍRACÍ DOBA 
KNIHOVNY
Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

V červenci a v srpnu bude knihovna 
v Hlučíně otevřena pouze v pondělky od 
8 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve čtvrtky 
od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin. Pobočky 
v Bobrovníkách a Darkovičkách budou 
uzavřeny.

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA MĚČÍKŮ A JIŘINEK
Josef Chlebiš                                                 

Specializovaná základní organizace ČZS 
IRIS Hlučín a Sport a Kultura Hlučín 
pořádají ve dnech 21. a 22. srpna 2021 
v Červeném kostele Hlučín mezinárodní 
výstavu mečíků a jiřinek. Výstava bude 
otevřena v sobotu i neděli od 9 do 18 ho-
din. Svými květinami se budou prezento-
vat pěstitelé z Polska, SZO Gladiris Nový 
Jičín a IRIS Hlučín. Krásné aranžmá vý-
stavy připraví členky IRIS a spolku Sou-
sedé 55+ Hlučín. Na vaši návštěvu se těší 
pořadatelé výstavy.

letní kina, která se uskuteční 2. a 31. čer-
vence na hřišti FK. Závěrem chci poděko-
vat za výbornou spolupráci mezi osadním 

výborem a vedením města, především při 
zajištění rozpočtového krytí všech investic 
v letošním nabitém roce.
 

OSMDESÁT

Foto: archiv OV Darkovičky

Kosatce. Foto: Zdeněk Seidl

BLAHOPŘEJEME K OSMDESÁTINÁM
Petra Řezáčová a Pavel Paschek

Jana Schlossarková oslavila dne 22. červ-
na 2021 krásné jubileum - osmdesát let.  
Tímto bychom ji chtěli popřát hodně spo-
kojenosti, vždy dobrou náladu a spoustu 
námětů na nové povídky, ale hlavně pevné 
zdraví do dalších let! 

Paní Jana je osobností Hlučína, která za-
znamenává příběhy ve svých humorných 
básnických povídkách psané prajštinou. 
Inspiraci bere jak ze svých dětských 
let, nebo také z dospělosti například od 
pacientů ze svého zaměstnání v lékař-
ské ordinaci, kde byla dětskou sestrou.  
Vedle literární činnosti hrála paní Jana na 
varhany v hlučínském kostele, připravo-
vala kurzy pečení, kde se pekly například 
tradiční hlučínské koláče. Nyní pořádá be-
sedy se čtenáři u kávičky, kde si můžete 
poslechnout povídky z jejich vydaných 
knih.

Srdečně gratulujeme!
Foto: Kateřina Konečná
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INZERCE

ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

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

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 

13:00 - 17:00 hod
So: 9:00 – 12:00 hod

Tel.: 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 keřů a květin

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Hlučín
Československé armády 1402

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

Služby mobilního pracoviště:

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

CHCETE INZEROVAT

volejte na tel.: 702 269 976 nebo pište na: inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?

90 let 90 let 
sportusportu

v Darkovičkáchv Darkovičkách  
10. a 11. července 2021

14:30 hod. žáci                FKD  vs.  Stará Bělá
17:00 hod. muži „A“         FKD  vs.  ŠACHTAR BO Ostrava
Autogramiáda hokejistů a dražba dresů na podporu FRANTIŠKA ŠTĚPÁNIKA
Věcná tombola
Večer  - KARNEVAL

13:00 hod. Slavnostní schůze – oběd (pozvaní hosté)
13:30 hod. přípravka       FKD  vs.  FC Hlučín
14:30 hod. dorost          FKD  vs.  FC Hlučín
17:00 hod. muži              FC Hlučín  vs.  FK Polanka

SOBOTA  10. 7. 2021

NEDĚLE  11. 7. 2021

PROGRAM OSLAV

Těšíme se na kluky ze Šachtaru BO Ostrava!

   FKD  vs.  ŠACHTAR BO Ostrava
Autogramiáda hokejistů a dražba dresů na podporu FRANTIŠKA ŠTĚPÁNIKA

13:00 hod. Slavnostní schůze – oběd (pozvaní hosté)

17:00 hod. muži              FC Hlučín  vs.  FK Polanka

Těšíme se na kluky ze Šachtaru BO Ostrava!

Góóóól !

Trasparentní účet: 
2800839428 / 2010

VÝTĚŽEK
 z celé akce bude     
  věnován na podporu   
   Františka 
     ŠTĚPÁNÍKA

Rostislav Olesz

Šimon Stránský

Vstupné dobrovolné

Daniel Dolejš

Matěj Stránský

Lukáš Klok

Roman Szturc
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PŘIVÍTALI JSME

Jako jeden kavalir v Benešově rozeny

Jako jeden kavalir 
v Benešově rozeny,
dvacet roku je stary
k vojsku je povolany.

Bere sobě pinkliček,
co mu dali tatiček.
A rodiče objima
s obojima rukoma.

Ja tež ježče musim jit
s přateli se rozlučit
na tu daleku cestu
ku Štrasburku ku městu.

Kdo tu pěsničku skladal
Medart se un menoval. 
Z stavu jest chudobneho, 
bratra něma žadneho.

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

Z PRAJZSKÉ

Tomáš Balog *2021 
Teodor Adámek *2021
Adam Hudeczek *2021

DĚKUJEME  
STRÁŽNÍKŮM ZA 
ZÁCHRANU ŽIVOTA

Anna Nováková *1936
Vilém Dudek *1938

JUBILANT

PRONÁJEM
Pronajmu pozemek - zahrádku v Hlu-
číně. Je tam přivedena voda i elek-
třina, a je oplocen. Kontaktujte mě  
na tel.: 777 010 444.

Velký obdiv a díky patří našim hlu-
čínským městským strážníkům za 
záchranu života mého bratra. Jedna-
lo se o rychlý a profesionální zásah 
s lidským a citlivým přístupem k celé 
události. Děkuji za sebe, své rodiče  
i zachráněného bratra. 
       sestra zachráněného

SOUTĚŽ S MEZINÁRODNÍ
ÚČASTÍ

9.–11. 7.
2021

V Areálu Domova pod Vinnou horou 

SOUTĚŽ S MEZINÁRODNÍ
ÚČASTÍ

9.–11. 7.
2021

6. ROČNÍK


