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Petra Řezáčová a Pavel Paschek
místostarostka a starosta města

Dlouhou dobu jsme se snažili nalézt způ-
sob, jak dostat další stromy do města či do 
zahrad občanů Hlučína a podpořit tak eko-
systém v našem městě. Věříme, že jsme na-
konec našli velmi elegantní řešení. Každý 
letošní prvňáček dostane poukaz na jednu 
jabloň, bude jich tedy celkem 119. Záro-
veň 1. září  zasadíme jabloň na zahradě ZŠ 
Tyršova. Čeká nás výsadba devíti javorů 
stříbrných v Darkovičkách a také výsad-
ba původních ovocných stromů do nového 
městského sadu, který již od jara vzniká 

pod Vinnou horou s odborným dozorem 
Radima Lokoče (odborník na historické 
odrůdy stromů). Snažíme se přistupovat 
k obnově ekosystému a snížení nepřízni-
vých účinků povodní a sucha na Hlučín-
sku systematicky a komplexně. Aktuálně 
jsou zadány a zpracovávány komplexní 
pozemkové úpravy v Darkovičkách. Hle-
dáme způsoby, jak budovat co nejvíce 
hodnotných prvků v krajině na Hlučín-
sku, ať už ve vztahu k dotační a grantové 
podpoře, nebo také v pomoci s vyjednává-
ním podmínek s vlastníky a nájemci do-
tčených lokalit. Průběžně komunikujeme 
s místními zemědělci o způsobu a rozsahu  

hospodaření na hlučínských polích. Mnoh-
dy jsou i oni sami iniciátory opatření, která 
následně realizují. Jde například o aktivní 
a vpravdě ekologický přístup místního ze-
mědělce pana Aloise Fichny, který na své 
náklady v polovině srpna prodloužil pol-
ní cestu Ke kříži až na ulici Kozmickou, 
v délce přes 800 metrů. A také po dohodě 
s městem požádá o snížení výměry na pole 
od SPÚ, aby zde město získalo pronájem 
a následně tak zajistilo obnovu další pol-
ní cesty v Hlučíně. Jde o jeden z dílčích 
kroků, které navrhoval v minulosti Pavel 
Kuchejda ze spolku Agri Nostra v rámci 
projektu obnovy polních cest. Na obnově 

STROMY DĚTEM I DO SADU, A POLNÍ CESTY VŠEM
historických polních cest se město podílí 
a je v jeho zájmu se podílet i v budouc-
nu. Jako je tomu v případě schválení pě-
tileté smlouvy o údržbě zeleně v rámci 
projektu Modrásek II (podpora evropsky 
významného druhu Modráska bahenní-
ho) ve výši téměř 1,2 milion korun, kdy 
budou práce prováděny za dohledu odbor-
ného biologického dozoru environmenta-
listou Adriánem Czernikem. Vytipovali 
jsme několik dalších cest, na některých 
již pracujeme a na jejich tvorbě a obno-
vě budeme postupně pracovat, stejně jako  
na tvorbě dalších opatření, která povedou 
ke zlepšení života na Hlučínsku.

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 O prázdninách se říká, že je to “okur-
ková sezóna”. Že se většinou nic moc 
neděje. Myslím si, že tyto prázdniny 
byly v Hlučíně velmi akční. Ať už se jed-
nalo o akci města, nebo jiných spolků  

a organizací. S ročním zpožděním, které 
způsobila koronakrize, můžeme obdivo-
vat na náměstí výstavu ke 100 letům Hlu-
čínska, mnozí z vás se byli v rámci Dne 
otevřených dveří podívat na nové šatny 
pro sportovce, novou saunu, nové vo-
lejbalové hřiště, či obnovenou přetlako-
vou halu. A již také parkujete na novém 
parkovišti u sportovní haly. Z doslechu 
vím, že tzv. florbalový Gyzd Cup byl vý-
borný a děkuji pořadatelům, že se popra-
li s faktem, že tento turnaj nemohl pro-
běhnout ve sportovně rekreačním areálu  
Hlučínského jezera.
 V souvislosti s provozem areálu na Hlu-
čínském jezeře bych chtěl drtivé většině 
návštěvníků moc poděkovat za dodržo-
vání nastavených podmínek. Jak ochran-
ka stavby, tak strážníci městské či státní 
policie museli během prázdnin řešit jen 
minimum přestupků. Začátkem září se 
areál pro návštěvníky uzavřel a započaly 

zde další práce, které souvisí s revitalizací 
našeho jezera. Přeji všem firmám, které 
se na sanaci podílejí, ať jim přeje počasí 
a práce jde „od ruky“.
 Během prázdnin jsme také navštívili 
dvě naše partnerská města, Nebelschütz 
a Namyslow. Zejména v německém Ne-
belschütz jsme se snažili inspirovat jejich 
aktivitou, která je nasměrována k většímu 
zapojení občanů a spolků do života obce. 
I když je tato partnerská obec diametrálně 
odlišná od Hlučína, co se týká počtu oby-
vatel či složení infrastruktury, přesto byly 
jejich postupy, které uplatňují ve vztahu 
ke spolkům, firmám, zemědělcům a dal-
ším subjektům, pro nás velmi podnětné. 
Velmi nám kladli na srdce, že pokud chce-
me dosáhnout nějaké změny, o které jsme 
přesvědčeni, že má pro budoucnost města 
a jeho občanů smysl, tak musíme neustá-
le diskutovat a apelovat na všechny, kteří 
k této změně mohou dopomoci.

Foto: Kateřina Konečná

 Takovýto postup se nám vyplatil při 
jednáních o obnovení dalších polních 
cest, kdy jsme se zemědělci neustále 
řešili možné varianty jejich obnovení 
tak, aby to v konečném důsledku bylo 
kompromisem požadavků města a ob-
čanů s minimálním omezením činnosti 
hospodařících zemědělců. Výsledkem 
našich několikaměsíčních vyjednává-
ních je nejen obnovená cesta „od kří-
že“ k ulici Kozmická, ale také převzetí 
pachtu na pozemcích mezi ulicí Morav-
skou a Dlouhoveskou, kde opět obnoví-
me původní polní cestu, ale navíc ostat-
ní pozemky podél této cesty nabídneme 
spolkům k dalšímu využití. Společně 
se stromy, které věnujeme každému le-
tošnímu prvňáčkovi, je to další důkaz 
toho, že i po malých krůčcích lze stou-
pat po schodech, které vedou ke zlepšení  
životního prostoru nás všech.

Louka připravena pro výsadbu městského sadu.

Prodloužení polní cesty od kříže ke kříži na ulici Kozmickou. 

Propojení se stávající polní cestou. Fota: Kamil Vitásek
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla za město Hlučín, jako 
jediného společníka obchodní spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Hlu-
čín, s.r.o. v rámci výkonu působnos-
ti valné hromady této společnosti, 
že zhotovitelem zajištění zakázky  
„Vybudování oddílné splaškové ka-
nalizace v městské části Bobrovníky, 
Malánky, Hlučín“ bude společnost   
STASPO, spol. s r.o.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí záštity starosty města Hlu-
čína nad akcí „Hlučín, město s ře-
meslnou tradicí“ dne 5. října 2021  
na Mírovém náměstí v Hlučíně, 
kterou pořádá Spolek přátel školy  
při OU a PrŠ v Hlučíně, z. s..

Rada města Hlučína rozhodla po-
skytnout každé z uvedených obcí 
peněžitý dar ve výši 20 000 korun, 
určený na pomoc při odstranění škod 
způsobených tornádem: obci Lu-
žice, obci Hrušky, obci Mikulčice  
a městu Moravská Nová Ves.  

Rada města Hlučína rozhodla o uděle-
ní souhlasu Dětské rehabilitaci s per-
sonálním rozšířením rehabilitační 
ambulance od roku 2022.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí příspěvku základním ško-
lám zřizovaným městem Hlučínem 
na lyžařský výcvik žáků 7. a 8. tříd 
ve školním roce 2021/2022 ve výši  
2 000 korun na jednoho žáka.

Rada města Hlučína rozhodla  
o poskytnutí peněžitého příspěvku 
každému žáku ve výši 2 000 korun  
ve školním roce 2021/2022 na 
ozdravné pobyty žáků 3. a 4. tříd, a to 
ZŠ Hlučín - Rovniny, ZŠ dr. M. Tyr-
še, a na ozdravné pobyty žáků 3. tříd  
ZŠ Hornická 7 a ZŠ Bobrovníky.

Rada města Hlučína projednala žádost 
Domova pro seniory Ludmila, p.o., 
se sídlem Háj ve Slezsku - Smolkov, 
a rozhodla o poskytnutí jednorázo-
vého finančního daru ve výši 5 000 
korun z rozpočtu města Hlučína na 
dofinancování nákladů na poskyto-
vání pobytové sociální služby pro 
občana města Hlučína.

Rada města Hlučína projednala a roz-
hodla o provedení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malé hodnoty 
s názvem „Skatepark Hlučín“.

Rada města Hlučína projednala a roz-
hodla o provedení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malé hodnoty 
s názvem „Projektová dokumentace 
na opravu opěrné zdi na ulici Pro-
menádní a vybudování chodníku  
k tenisovým kurtům“.
    

Tiskové oddělení MŽP

Kotlíkové dotace budou pokračovat do 
zákazu provozu starých kotlů v roce 
2022. Domácnosti s nižšími příjmy do-
stanou vyšší dotaci. Nově se soustředí 
i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým 
nabízí možnost získat až 95% dotaci na 
výměnu starého kotle. Možnost vyměnit 
si kotel s dotací ale stále mají i ostatní 
domácnosti, ty dostanou na výměnu až 
50 %. Ministerstvo životního prostředí 
zveřejnilo základní parametry pokračová-
ní kotlíkových dotací. Domácnosti si tak 
budou moci požádat o dotace maximálně  
do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz 
provozu starých neekologických kotlů, 
o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. 
Každý, kdo si o dotaci požádá a splní pod-
mínky, dostane peníze na výměnu kot-
le, slibuje ministr Brabec. Navíc ti, kteří 
si o dotaci požádají a doloží to úřadům, 
nebudou v případě kontroly po 1. září 
2022 platit sankci za nevyměněný ko-
tel a dostanou další rok na jeho výměnu  
bez finančního postihu. 

Více informací:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/in-
formace-ke-kotlikovym-dotacim-6059/ 
Krajský úřad Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 00 Ostrava
KOTLÍKOVÁ LINKA: 595 622 355
E-MAIL: kotliky@msk.cz
 

SEZNAMTE SE S NÁVRHY PARO 2021

Petra Řezáčová
místostarostka

Jaká by mohla být „Naučná stezka  
na Malánky“ nebo „Dětské hřiště 22“? 
Přijďte se seznámit s návrhy projektů, 
které byly podány v rámci Participativ-
ního rozpočtu města Hlučína. Pokud se 
vám, občanům, zalíbí a získají vaši po-
třebnou podporu ve formě hlasů, budou 
realizovány v roce 2022. Veřejná pre-
zentace, diskuze a také veřejné hlasování 
nad předloženými návrhy se uskuteční  
8. září 2021 od 16 do 17 hodin na Míro-
vém náměstí. Hlasovat bude možné až do 
22. 10. 2021. V rámci Participativního 
rozpočtu 2021 „JE TO NA VÁS!“ bylo 
doručeno celkem sedm návrhů. Dva ná-
vrhy byly vyřazeny po formální kontrole, 
neboť navrhovatel podal návrhy neúplné 
a požadované dokumenty k projektům ne-
dodal. Do verifikace návrhů odbornými 

VYUŽIJTE KOTLÍKOVOU 
DOTACI

pracovníky úřadu tedy postoupilo pět pro-
jektů. „Jedlá pěšina na Cihelnu“, „Veřejný 
sad“,  „Obnova polní cesty přes Vaňur-
ku!“, „Dětské hřiště 22“ a „Naučná stezka 
Malánky“. Z nichž realizovatelnost splnily 
jen poslední dva uvedené. Přijďte se s nimi 
seznámit a podpořit je! JE TO NA VÁS!  
Podrobnosti naleznete nastránkách města 
www.zdrave-mesto.hlucin.cz

ZVEME NA DEN ZDRAVÍ
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

DEN ZDRAVÍ HLUČÍNSKA je tradiční 
akce, která se uskuteční dne 8. září na Mí-
rovém náměstí v Hlučíně. Cílem této akce 
je představení sociálních služeb v rámci 
Hlučínska.
 
Od 10 do 16 hodin je připraven program, 
který nabídne všem zájemcům odbor-
né poradenství v oblasti zdraví a zdra-
vého životního stylu. Příchozí si budou 
moci nechat bezplatně zkontrolovat oční 
a krevní tlak, nechat si provést analý-
zu složení těla, měření oxidu uhelna-
tého ve vydechovaném vzduchu nebo 
zapsat do registru dárců kostní dřeně.  
K vidění budou také ukázky poskytování 
první pomoci a základy resuscitace. Pře-
devším pro osoby se sedavým zaměstná-
ním je připravena praktická nauka zdra-
vého posedu a cvičení na židli pro účely 
protažení těla a svalů, kterou provedou 
pracovníci Krajské hygienické stanice 
v Ostravě.
 
Pro dětskou populaci je připraveno výži-
vové poradenství, informace o množství 
kostek cukru v jednotlivých nápojích  
či seřazení nápojů od nejzdravějšího  
po nejméně zdravý.
 
I letos opět zapojíme širokou veřejnost 
do „malování obrazu“, který bude vy-
dražen a výtěžek bude použit na nákup  
pohádkových knih pro neonatologické 

oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě, 
se kterým město Hlučín dlouhodobě spo-
lupracuje. Tímto podpoříme projekt čtení 
rodičů dětem v inkubátorech a knihu s ra-
zítkem města Hlučína dostane miminko, 
které první dny musí strávit na tomto od-
dělení.
 
Představí se nejen služby sociální (Jinak, 
Fontána, Domov pod Vinnou horou, Cen-
trum sociálních služeb Hrabyně, DDM 
Hlučín, Nízkoprah, Dětská rehabilitace, 
Charita Hlučín, Mensana, Kafira, Renar-
kon), ale i kulturní (mažoretky Paprsky, 
Ballerisimo a Versário). Můžete se těšit na 
ukázky cvičení psů, taneční workshopy 
(Balet Hlučín – Klára Krejčířová, KST-
-KD Hlučín – Jakub Dávidek).
 
„Stejně jako před dvěma lety bude ke 
shlédnutí na Mírovém náměstí interaktiv-
ní expozice,” řekla místostarostka města 
Petra Řezáčová. Projekt Střevo Tour – 
nafukovací maketa tlustého střeva o roz-
měru 9x4 m, kde si jej návštěvníci budou 
moci prohlédnout zevnitř. Uvidí nejen 
zdravou sliznici, ale také choroby, které 
tlusté střevo nejčastěji postihují. Maketou 
budou provádět zkušení průvodci ze zdra-
votnického prostředí. 

Akce se uskuteční za podpory MSK  
z projektu „Restartujme Hlučín v roce 
2021“.

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA
Přijměte pozvání na veřejné 15. zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučína, které se 
uskuteční ve čtvrtek 9. září 2021 od 15 
hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jed-
nání je veřejné, projednávání se mohou 
zúčastnit všichni občané.

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Mnoho lidí si myslí, že městská policie 
je zbytečná a nic nedělá... Opak potvrdil 
jeden z našich strážníků, který i na své do-
volené pomohl zadržet pachatele trestné 
činnosti. V noci na pondělí devátého za-
slechl ze svého domu šramot, jenž zná ze 
své praxe. Když si ověřil, že zvuk přichá-
zí z blízkého obchodu, kde se dva zloději 
pokoušeli strhnout a odcizit měděný okap, 
nemeškal a na místo přivolal své kolegy. 
A aby jen nestál se založenýma rukama, 
pomohl ještě kolegům zajistit ony dva 
zloděje, kteří se dali na útěk každý jiným 
směrem a hlídka se tak musela rozdělit. 
Tito dva nenechavci pak byli předáni stát-
ním policistům k dalším úkonům. Při ově-
řování totožnosti a bezpečnostní prohlídce 
bylo navíc zjištěno, že jeden z přistiže-
ných mužů má u sebe cizí platební kartu, 
která byla nahlášena jako odcizená a neu-
mí vysvětlit, kde k ní přišel. Je tak mož-
né, že trestní kvalifikace bude rozšířena 
o další trestný čin. Děkujeme a jsme hrdí,  
že klid a bezpečí hlučínských obyvatel 
střeží strážníci, kterým ani v jejich volnu 
není veřejný pořádek ve městě lhostejný. 

ZÁKON A POŘÁDEK  
ZA KAŽDÉ SITUACE

Foto: Darina Krejzlová

NABÍDKA PRONÁJMU

Rada města Hlučína rozhodla o záměru 
pronájmu nebytových prostor - místnosti 
č. 16 - sklad o výměře 7,3 m2 a místnosti 
č. 18 o výměře 10,5 m2 pro dočasné uklá-
dání zesnulých v objektu č. p. 1896, která 
je součástí pozemku parcely č. 3331/14 
v k.ú. Hlučín. Formou výběrového řízení 
obálkovou metodou s určenou minimální 
cenou pronájmu nebytových prostor ve 
výši 36 000 korun/rok (2 022 korun/m2/
rok). Náklady na služby spojené s užívá-
ním pronajímaného objektu budou hraze-
ny jednotlivým dodavatelům (elektřiny, 

plyn, vodné a stočné). Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři 
měsíce. Písemná nabídka v českém jazyce 
musí být doručena v zalepené nebo zape-
četěné obálce, označené textem: „Výbě-
rové řízení na pronájem nebytových pro-
stor v I.NP v budově čp. 1896 - Hřbitov 
Březiny - NEOTEVÍRAT“, ve stanove-
ném termínu na podatelnu MěÚ Hlučín 
(osobní doručení), nebo zaslána na adresu: 
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23,  
748 01 Hlučín. Termín ukončení podávání 
nabídek je do 12 hodin dne 4. října 2021.
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Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště  
ÚP ČR v Hlučíně

Na Hlučínsku, stejně jako v celém okrese 
Opava i Moravskoslezském kraji, hod-
noty nezaměstnanosti v letních měsících  
stagnují. 

I přes mírný nárůst počtu uchazečů v evi-
denci úřadu práce podíl nezaměstnanos-
ti dosáhl stejně jako v červnu hodnoty  
1,8 %. Tento trend lze s největší prav-
děpodobností předpovídat i do měsíce  
následujícího. 

Ke konci července bylo v evidenci úřadu 
práce v Hlučíně evidováno celkem 529 
uchazečů o zaměstnání, tedy o 2 méně 
než v červnu. V porovnání s červencem 
loňského roku je to o 19 uchazečů méně. 
Hodnota podílu nezaměstnaných osob 
oproti minulému měsíci se nezměnila, zů-
stala na hodnotě 1,8 %. Žen je v současné 
době v evidenci 249 a mužů 280.

Největší poptávka ze strany zaměstna-
vatelů zůstává i nadále po obsluze strojů  
na výrobu potravin, po montážních děl-
nících ostatních výrobků, uklízečích či 
prodavačích. V červenci navíc vzrost-
la poptávka po obsluze strojů na výrobu 
a zpracování výrobků z papíru, svářečích 
a řezačích plamenem. 

U dlouhodobé poptávky ze strany za-
městnavatelů je ještě mimo výše uvede-
né největší zájem o seřizovače, kucha-
ře a obsluhu vysokozdvižných vozíků. 
O jedno volné pracovní místo se v regio-
nu Hlučína v červenci ucházelo 2,6 osob. 
V červenci nebyl Kontaktnímu pracovišti 
ÚP ČR v Hlučíně nahlášen žádný záměr  
hromadného propouštění.

NA HLUČÍNSKU JE 
SITUACE PŘÍZNIVÁ

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Rekapitulaci prováděných prací z prázd-
ninových měsíců začneme v „kozmické 
části“, kde probíhají dokončovací práce na 
mostních objektech přes Juliánku a Opa-
vu. Jedná se zejména o opravu nátěrů, 
podlití zábradlí, kamenný zához a kamen-
nou dlažbu v korytě vodotečí. Současně 
jsou dokončovány komunikace na čelní 
hrázi a levobřežní hrázi ve směru od Koz-
mic podél Juliánky přes funkční objekt, až 
podél řeky Opavy. Posledním objektem 
v této části stavby, jež je v současnosti re-
alizován, je funkční objekt s napouštěcím 
potrubím, kdy na funkčním objektu jsou 
nyní realizovány kamenné dlažby a ob-
klady. Došlo dále k demolici stávajícího 
přemostění na Juliánce.

V lokalitě černé pláže byly dokončeny 
monolitické konstrukce na bezpečnostním 
přelivu. Po ukončení letní sezóny a upuš-
tění vody bude provedeno jak dokončení 
tohoto objektu, tak dokončení opevnění 
břehů na celé černé pláži.

Na levobřežní hrázi řeky Opavy jsou pro-
váděny finální terénní úpravy břehů hrá-
ze a začala pokládka asfaltových vrstev 
komunikace. Jedná se o úsek od nového 
mostu v Jilešovicích až po stávající most 
do Děhylova.

Nejviditelnější částí stavby se nyní stal 
objekt zkapacitnění Vařešinky na parko-
višti před SRA, kde probíhá výstavba za-
trubnění Vařešinky. Vzhledem k blízkosti 
stavby, prosím, buďte při návštěvě areálu 
obezřetní.

Závěrem chci opět požádat všechny ob-
čany o dodržování zákazu vstupu do  
označených a zajištěných částí staveniště.

Lávka přes řeku Opavu - příjezd po cyklostezce od Kozmic.

Bezpečnostní přeliv.

Levobřežní hráz - cyklostezka.

Demolice starého betonového propustu na „Juliánce“.

HLUČÍN SE OPĚT PŘIDÁ K EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY 2021

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Evropský týden mobility se koná  
každý rok od 16. do 22. září. Kam-
paň tradičně probíhá po celé Evropě. 
Výzva v letošním roce zní: „Bezpeč-
ně a zdravě udržitelnou dopravou“. 
20. ročník akce pod letošním heslem  
„Cestovat zdravě = cestovat udržitelně“ 
vybízí občany, aby si udržovali dobrou 
fyzickou i duševní kondici a současně při 
tom objevovali krásy svého města, regionu 
nebo země a byli ohleduplní k životnímu 
prostředí. Město Hlučín se opět letos při-
pojí a podpoří kampaň v rámci Zdravého  
města Hlučín a Místní Agendy 21.

16. září „JÍZDA ZRUČNOSTI PRO 
ŽÁKY 5. tříd ZŠ“
Letos bude akce probíhat na dopravním 
hřišti. Jízda zručnosti je určena pro žáky 
prvního stupně základních škol a zúčastní 
se přes sto dětí z hlučínských škol. Žáci 
si budou moci vyzkoušet svou zručnost 
v prostoru. Součástí jízdy bude písemný 
test, který bude obsahovat otázky zamě-
řené na dopravu. Pro nejšikovnější jsou 
nachystány hodnotné ceny, jako třeba 
přilba na kolo a další cyklistické doplňky  
pro žáky.

17. září „MALOVÁNÍ PRO DĚTI 
z MŠ a Dětské rehabilitace“ 
Také letos pro děti z hlučínských mateř-
ských škol a rehabilitace je připraveno 
malování venku na čerstvém vzduchu. 
Malování začíná od 9 hodin v prostoru 
u Kulturního domu Hlučín.  Rádi uvítá-
me také maminky na mateřské dovolené,  
které mohou přijít se svými dětmi. 

17. září „NA ÚŘAD BEZ AUT“ 
Úředníci hlučínské radnice se zapojí  
do kampaně a společně s úředníky z ji-
ných měst a obcí do práce dojedou ve-
řejnou hromadnou dopravou, využijí al-
ternativní dopravní prostředek jako kolo  
či koloběžku nebo do práce dorazí pěšky. 

17. září  „SENIOR bez nehod“
v 9 hodin v Kulturním domě Hlučín. Ob-
líbený celorepublikový projekt formou 
divadelní přednášky pro zvýšení bezpeč-
nosti seniorů v dopravě.  

19. září „CYKLOJÍZDA PRO VEŘEJ-
NOST“
19. září v 10 hodin z Mírového náměstí 
startuje pro milovníky cyklistiky a dob-
ré nálady další ročník nejoblíbenější 
a nejatraktivnější sportovní akce pořáda-
né městem „Cyklojízda pro veřejnost“. 

Cílem akce je propagace cyklistiky jako 
způsobu dopravy, který je zdraví prospěš-
ný a zároveň šetrný k přírodě a také po-
znávání krásných míst v okolí Hlučína. 
Cyklojízda je otevřená všem věkovým 
kategoriím, malé děti a cyklisté mladší 18 
let se smí zúčastnit, jen pokud nezapome-
nou doma přilbu! Doporučeny budou dvě 
trasy v délkách cca 15 a 30 kilometrů. Tra-
sy je možno absolvovat ve vlastním tem-
pu. Obě trasy budou končit u kulturního 
domu, kde bude pro účastníky přichystáno 
občerstvení a také tombola o věcné ceny. 
Startovné se nehradí.

Podpořte i Vy Evropský týden mobility 
tím, že do práce využijete alternativní, 
udržitelnou dopravu. Závěrem uvádíme, 
že akce v rámci evropského týdne mobi-
lity proběhnou pouze za příznivého poča-
sí.  O aktuálním dění budete informování  
na sociálních sítích města. 

Na spolufinancování akcí je určena dotace 
z programu Podpora dobrovolných akti-
vit v oblasti udržitelného rozvoje a Míst-
ní Agendy 21 – z projektu „Restartujme 
Hlučín v roce 2021“.

EVROPSKÝ TÝDEN „Zdravé město Hlučín a MA21 pořádá“

MOBILITY
16. 9.   8:00 - 12:00

17. 9.   9:00 - 11:00 
 

a maminek na mateřské dovolené s dětmi  

Na úřad bez aut!

Divadelní představení „Senior bez nehod“ - 9:00
Představení bude v KD - velký sál

19. 9.   10:00
Cyklojízda pro veřejnost - 2 trasy o délce 15 nebo 30 km
START 
CÍL u KD Hlučín, Kavárna Hrášek 
cyklisté obdrží zdarma občerstvení 

CESTOVAT  
ZDRAVĚ = CESTOVAT 

 UDRŽITELNĚ“ 
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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Město Hlučín je členem Národní sítě 
zdravých měst ČR a dle Plánu zlepšová-
ní na rok 2021 pro Zdravé město Hlučín 
a místní Agendu 21 připravuje na podzim 
letošního roku mnoho aktivit pro hlučín-
ské seniory. „V rámci komunitního pláno-
vání realizujeme pro seniory každoročně 
velké množství akcí. Novinkou pro rok 
2021 bude kurz latinskoamerických tan-
ců pro dámy seniorky, který začleňujeme 
dle přání hlučínských žen. Další novinkou 
bude na podzim přednáška psychologa na 
téma stárnutí a jak se s tímto procesem 
vyrovnat, kterou si naši senioři vyžádali“,  
sdělila místostarostka Petra Řezáčová. 

Akce pro Kluby seniorů v Hlučíně 
září - říjen 
Trénování paměti
Interaktivní přednášky jsou určeny pro 
Klub seniorů Hlučín, Klub seniorů Dar-
kovičky, Klub seniorů Vrablovec, Svaz 
tělesně postižených Hlučín a Klub seniorů 
Bobrovníky. 

říjen - listopad 
Přednášky na téma zdraví
Město Hlučín dlouhodobě spolupracu-
je s Českým červeným křížem v oblas-
ti zdravovědy. Určeno pro Klub seniorů 
Hlučín, Klub seniorů Darkovičky, Klub 
seniorů Vrablovec, Svaz tělesně postiže-
ných Hlučín, Klub seniorů Bobrovníky. 

Akce pro senior veřejnost (60 let a více)
14. září - Den legionáře, 4. ročník pro se-
niory z celého Hlučínska 

17. září - přednáška SENIOR bez nehod.
v Kulturním domě Hlučín

21. září - Kurz latinskoamerických tanců 
pro dámy seniorky (zahájení), KD Hlučín

23. září - Jubilanti 
Slavnostní setkání vedení města s občany 
(80 let a více) v KD Hlučín  

24. října - Čaj o páté pro seniory  
18. listopadu - Divadlo pro seniory   

Akce se uskuteční za podpory MSK  
z projektu Kvalitní život seniorů  
v Hlučíně.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V letošním roce se uskuteční 4. ročník ob-
líbeného branného závodu DEN LEGIO-
NÁŘE senior, který je určen pro sportovně 
aktivní seniory z celého Hlučínska.  Akce 
má velmi kladný ohlas, proto v letošním 
roce pokračujeme v této oblíbené soutěži. 
DEN LEGIONÁŘE senior se bude ko-
nat 14. září dopoledne od 9 hodin v pro-
storách Základní školy Hlučín - Rovniny 
(v areálu venkovního hřiště). Pro účast 
stačí jediné, přihlásit své tříčlenné druž-
stvo nejpozději do 8. září na odboru roz-
voje a školství osobně nebo telefonicky 
na čísle 59 50 20 238 (paní Křižáková). 
Podmínkou účasti je vytvoření smíšené-
ho družstva, tj. v týmu musí být alespoň 
jedna žena. Účastníci akce budou soutěžit 
v plnění úkolů u jednotlivých stanovišť.  

DEN LEGIONÁŘE PRO SENIORY 
Vyhraje družstvo, kterému se podaří na-
sbírat největší počet bodů. Pro nejlepší tři 
týmy jsou připraveny hodnotné ceny. Hrá-
či si vyzkoušejí cestu bojovníka, hod gra-
nátem na cíl, střelbu z luku a vzduchovky,  

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Velký Kulatý stůl, na kterém budou 
představitelé města Hlučína diskutovat 
s občany o dalším rozvoji Hlučínského 
jezera, se bude konat v Kulturním domě 
Hlučín ve čtvrtek 7. října od 16 hodin.  
Zváni jsou všichni, kteří mají nápady na 
vhodné využití Hlučínského jezera po 
dokončení projektu „Sanace, rekultivace 
a revitalizace území po těžbě štěrkopísku  

VELKÝ KULATÝ STŮL S HLAVNÍM TÉMATEM:  
ROZVOJ HLUČÍNSKÉHO JEZERA 

u Hlučína”. Podkladem pro tento bod jsou 
i zpracované dotazníky, které mají mož-
nost občané vyplnit a odevzdat fyzicky 
(sběrný box v IC Hlučín, budova „A“ 
MěÚ Hlučín), či elektronicky (na webu 
města), a to do 27. září 2021. návrhy bu-
dou po projednání vyhodnoceny a budou 
vybrány ty, kterým se město bude v dal-
ším období věnovat prioritně. Součástí 
velkého Kulatého stolu bude také možnost 
vyplnění „pocitové mapy“ města Hlučína 
s označenímproblémových míst. 

koordinaci pohybu na lyžích, otestu-
jí své znalosti ze zdravovědy a topo-
grafie. Soutěžní úkoly jsou fyzicky 
nenáročné, není třeba se obávat. Pořada-
telé doporučují sportovní oblečení a obuv.  

Účastníci mohou být občané z celého 
Hlučínska, kteří spadají do věkové kate-
gorie 60+. Akce se uskuteční za podpory 
MSK z projektu Kvalitní život seniorů  
v Hlučíně.

Foto: Kamil Vitásek, 2017

Den legionáře 2019. Fota: Kateřina Konečná

Fota: Kateřina Konečná

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Rada města Hlučína stanovila termíny 
a dobu konání svatebních obřadů v ob-
řadní síni Městského úřadu Hlučín v roce 
2022 takto: 7. (pátek) a 22. leden, 4. (pá-
tek) a 19. únor, 5. a 19. březen, 9. a 23. du-
ben, 14. a 27. (pátek) květen, 4., 11. a 24. 
(pátek) červen, 2., 15.(pátek) a 23. červe-
nec, 6. a 20. srpen, 3. , 17. a 30. (pátek) 
září, 15. říjen, 5. a 25. (pátek) listopad, 10. 
prosinec. Navrhovaná doba obřadů je sta-
novena od 9:30 do 12:30 hodin v časovém 
intervalu 30 minut. Stanovený čas je vždy 
orientační.

SVATEBNÍ OBŘADY PRO ROK 2022
Dětská rehabilitace Hlučín hledá kolegy 
do svého pracovního týmu:

• administrativního zaměstnance 
k zajišťování mzdové a personální agendy  
v kombinaci s další kancelářskou činností, 
plný úvazek s nástupem podzim 2021
• fyzioterapeuta 
plný úvazek s nástupem 04/2022
• zaměstnance k zajišťování úklidu 
částečný úvazek s nástupem 03/2022

Nabízíme malý pracovní kolektiv,  
zaměstnanecké bonusy, pomoc se zapra-
cováním. Více informací na www.drh.cz  
nebo tel. 595 041 458

NABÍDKA PRÁCE

Foto: Kateřina Konečná

BLAHOPŘEJEME  
K ŽIVOTNÍMU  
JUBILEU

Petra Řezáčová a Pavel Paschek
místostarostka a starosta města

Za vedení města Hlučína přejeme k osm-
desátým narozeninám bývalému starostovi 
našeho města (1996 - 1998) Janu Voráčkovi.  
Věříme, že to, po čem člověk v tomhle 
věku touží, je to, ať zdraví ještě dlouho 
slouží. Přejeme zdraví, štěstí a rodinnou 
pohodu a mnoho dalších spokojených let!
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VELKÝ KULATÝ STŮL S HLAVNÍM TÉMATEM:  
ROZVOJ HLUČÍNSKÉHO JEZERA 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Vážení občané, rádi bychom znali Vaše názory, návrhy a postřehy na vhodné využití Hlučínského jezera po provedení nutných technických opatření, jež nyní probíhají v sou-
vislosti s projektem „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Budou podkladem pro zpracování ideové koncepční studie, která by měla sloužit 
jako výchozí podklad pro zpracování dalších podrobnějších architektonických studií a projektů. Studie bude částečně vycházet z výše uvedeného projektu. Záměrem je vytvoření 
hodnotného přírodně krajinářského parku se sportovně rekreačním využitím. Vzhledem k tomu, že jezero se nachází na území několika obcí a je užíváno k rozličným účelům, je 
cílem studie navrhnout koordinaci záměrů a požadavků na využití jezera vyplývající ze zájmů jednotlivých obcí, institucí, sdružení a obyvatel. Předem děkujeme za zodpovězení 
otázek. Následné projednání návrhů a postřehů na vhodné využití Hlučínského jezera se uskuteční v rámci velkého Kulatého stolu dne 7. 10. 2021 od 16 hodin v KD Hlučín. 

PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ STUDIE VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA

1. JAK MÁ BÝT HLUČÍNSKÉ JEZERO A JEHO OKOLÍ  
 UDRŽOVÁNO:
a. Přírodní ráz lokality bez údržby
b. Udržovaná lokalita se službami 
c. Kombinace výše uvedených
d. Jiné - specifikujte

2. JAKÝ MÁ LOKALITA PLNIT ÚČEL: 
a. Sportovní
b. Rekreační
c. Kulturní (koncerty, festivaly)
d. Stravovací a ubytovací
e. Vzdělávací
f. Přírodní park
g. Kombinace výše uvedených
h. Jiné - specifikujte

3. KDO MÁ SLUŽBY ZAJIŠŤOVAT:
a. Soukromý sektor
b. Veřejný sektor
c. Kombinace soukromého a veřejného sektoru
d. Jiné - specifikujte

4. JAKÁ MÁ BÝT DOSTUPNOST SLUŽEB A AKTIVIT:
a. Jednorázové vstupné do areálu s volným vstupem na všechny aktivity
b. Jednotlivé vstupné na každou aktivitu v areálu
c. Jiné - specifikujte

5. PROVOZ SLUŽEB U HLUČÍNSKÉHO JEZERA MÁ BÝT:
a. Letní
b. Celoroční
c. Jiné - specifikujte

6. JAKÝM ZPŮSOBEM JSTE NEJČASTĚJI UŽÍVALI  
 ÚZEMÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA A JEHO OKOLÍ: 
a. Koupání placené
b. Koupání neplacené („černá pláž“)
c. Rybaření, procházky 
d. Sport na vleku
e. Sport na hřišti
f. Koncerty, festivaly
g. Kemp
h. Nuda pláž
i. Jiné - specifikujte

7. JAKÉ PRVKY BYSTE ZLEPŠILI A UVÍTALI:
a. Venkovní převlékárny a sprchy 
b. Toalety
c. Mola 
d. Hřiště pro děti
e. Hřiště pro dospělé
f. Stánky s občerstvením 
g. Tobogán
h. Sauny
i. Jiné - specifikujte

8. JAKÉ FUNKCE, SLUŽBY BYSTE ZLEPŠILI A UVÍTALI:
a. Ubytovací
b. Stravovací
c. Sportovní
d. Půjčovny (loděk, lehátek, slunečníků)
e. Jiné - specifikujte

9. MÁ BÝT UMOŽNĚNA VÝSTAVBA VELKÝCH PROJEKTŮ 
 A STAVEB, NAPŘ. HOTELY, PENZIONY, SPORTOVNÍ HALY,   
 AQUAPARK, KRYTÝ BAZÉN:
a. Ano 
b. Ne
c.  Jiné - specifikujte

10. JAKÉ JE MNOŽSTVÍ A KVALITA STÁVAJÍCÍ ZELENĚ:
a. Dostatečné
b. Nedostatečné, doplnit a vysadit novou  
c. Jiné - specifikujte

11. JAKÝM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM SE NA JEZERO  
 DOPRAVUJETE NEJČASTĚJI:
a. Pěšky
b. Na kole
c. Autem
d. Autobusem
e. Vlakem
f. Jiné - specifikujte

12. JAKÁ JE DOSTUPNOST JEZERA VEŘEJNOU DOPRAVOU: 
a. Dostatečná
b. Nedostatečná
c. Posílit autobusové spoje
d. Zřídit nové autobusové spoje
  - Specifikujte odkud
e. Zlepšit pěší spojení od vlakové stanice
f. Jiné - specifikujte

13. JSTE:
a. Muž
b. Žena

14. KOLIK VÁM JE LET:
a. 0 až 25
b. 26 až 50
c. 51 a více

15. KOLIKRÁT JSTE NAVŠTÍVILI SPORTOVNĚ REKREAČNÍ 
 AREÁL V POSLEDNÍCH 3 LETECH:
a. 0 až 10
b. 10 až 50
c. 50 a více

16. PROSTOR PRO VAŠE NÁVRHY, NÁZORY:

VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY ODEŠLETE NEBO ODEVZDEJTE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 27. ZÁŘÍ 2021 NA NĚKTERÉM Z TĚCHTO SBĚRNÝCH MÍST: 
SBĚRNÝ BOX V INFORMAČNÍM CENTRU HLUČÍN V BUDOVĚ MUZEA HLUČÍNSKA, VE VSTUPU BUDOVY „A“ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HLUČÍN. 
DOTAZNÍK JE MOŽNÉ VYPLNIT I ELEKTRONICKOU FORMOU NA WEBU MĚSTA (MĚSTO HLUČÍN A DSO > VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ). 
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BOHUMÍR HYNEK JOSEF BILOVSKÝ
1658 - 9. PROSINCE 1724

Přesné datum narození nebylo písem-
ně doloženo. Rovněž není nic známo 
o Bilovského mládí a původu. Vzdě-
lání získal na gymnáziu u opavských 
jezuitů. V roce 1689 byl vysvěcen  
na kněze v konviktu svatého Barto-
loměje v Praze. Z blíže neznámých 
důvodů Bilovský z jezuitského řádu 
po několika letech vystoupil a nadále 
působil jako světský kněz. Jezuitským 
principům však zůstal věrný a výborně 
je uplatnil ve své kazatelské praxi.

V roce 1695 nastoupil Bilovský jako 
farář a později děkan v jihočeském 
Písku. Brzy získal pověst zdatného řeč-
níka a oblíbeného kazatele. Měl však 
poněkud konfliktní povahu a po roze-
při s píseckými měšťany v roce 1701 
odešel na Moravu. Krátce působil ve 
Vrahovicích a Letovicích, načež trva-
le zakotvil na farnosti Slatinice (okres 
Olomouc). Jestliže přesné datum Bi-
lovského narození pro nedostatek pra-
menů zjistit nelze, jeho úmrtní záznam 
se nachází v matrice slatinické farnosti. 
Bilovský zde zemřel ve funkci apoš-
tolského protonotáře 9. prosince roku 
1724. V odborné literatuře se traduje 
mylně jeho úmrtní datum 7. prosince 
1725. Pokud přijmeme za věrohod-
ný údaj o věku zesnulého (66 let a 42 
dní), pak se v Hlučíně narodil někdy  
na podzim 1658.

Bilovský byl typickým reprezentantem 
vrcholně barokní homiletiky, tzn. umě-
ní, jak správně kázat, jehož kolébkou 
bylo Španělsko. V umění konceptuál-
ního kázání dosáhl Bilovský v českém 
prostředí nevídané úrovně. Na počátku 

18. století to byl velmi efektivní pro-
středek oslovení co nejširšího pub-
lika. Účelem bylo poučit a současně 
pobavit. Kázání nemělo daleko k di-
vadelnímu představení, protože hod-
ně stavělo na vizuálním efektu. Cílem 
bylo posluchače zaujmout, rozesmát, 
šokovat, a to i pomocí násilného pře-
krucování faktů a demagogie. Bilovský 
se ve svých projevech nevyhýbal pato-
su, vulgaritám, ale ani nevybíravým 
vtipům. Na jeho kázáních byly koste-
ly plné do posledního místa a někteří 
posluchači dokonce stáli na žebřících 
opřených o stěny. Posluchače oslovo-
val sice česky, pro větší důraz bohatě 
prokládal svůj projev latinskými citáty.

Bilovský se v kázáních samozřejmě 
musel držet katolické věrouky. Zosob-
něním boje katolické církve pro něj byl 
mučedník Jan Sarkander (1576–1620), 
jenž byl svatořečen v roce 1995. Ve 
svých šestnácti publikovaných knihách, 
které vydal v letech 1703–1724 rovněž 
česky, věnoval Bilovský největší místo 
právě Sarkanderovi. Jeho nejznámějším 
spiskem je veršovaný Církevní Cheru-
bín, v němž pojednává o Sarkandero-
vých mukách. Kromě protireformační 
a protihusitské rétoriky zaznívá z Bi-
lovského děl také silný antisemitismus.  
V jednom svém tištěném kázání do-
konce abecedně seřadil všechny na-
dávky proti židům. Svým obsahem 
vypovídá Bilovského literární dílo 
o společenském a kulturním životě  
na Moravě počátku 18. století. Jeho 
čeština představuje zajímavý doklad 
o stavu národního jazyka té doby.
                                       Zdeněk Kravar

Vpravo:
Zobrazení mučedníka Jana Sarkandra 
v Bilovského knize Církevní Cherubín. 

Kniha byla vydána i ve 20. století. 

Latinsky psaný úmrtní záznam ve slatinické matrice z roku 1724.  
V literatuře bylo dlouho tradováno úmrtní datum 7. prosince 1725.

Titulní list jednoho tiskem vydaného kázání Bohumíra Bilovského,  
jeho jméno je zde uvedno v podobě Gottffryd.

Nahoře:
Bohumír Hynek Josef Bilovksý

Zodiacus solaris (předtitul knihy)



V PRESBYTÁŘI KOSTELA SV. JANA KŘTITELE RESTAURUJEME VITRÁŽE

P. Mgr. Petr Rak, ThLic.
farář Římskokatolické farnosti Hlučín

V letošním roce 2021 zahájila Římskoka-
tolická farnost Hlučín první etapu restau-
rování vitráží nacházejících se v presbytá-
ři kostela sv. Jana Křtitele. Ten je zařazen 
mezi nemovité památky města Hlučín 
chráněné státem ve smyslu zákona o státní 
památkové péči, a je evidován v Ústředním  
seznamu kulturních památek ČR.  

K restaurování vitráží vedlo jejich znečiš-
tění a také to, že většina fragmentů vitráží 
má narušenou a zvětralou malbu. Některá 
skla byla také již dříve nahrazena barevně 
odlišnými od původních skleněných frag-
mentů. Olověná síť je u některých oken 
velmi nekompaktní a místy v kritickém 
stavu důsledkem koroze a poškození olo-
věných profilů. Železné prvky oken jsou 
rovněž zkorodované. 

Restaurování probíhá mimo prostory 
kostela v restaurátorské dílně p. Hany 
Baronové v Kozmicích. Vše je pečlivě 
zdokumentováno. Olověná síť vitráží je 
postupně rozebrána a jednotlivé fragmen-
ty skel vyjmuty a jemně očištěny suchou 
a mokrou cestou, tj. vodou a saponáty. 
Hlavním materiálem restaurování je ba-
revné vitrážové sklo, konturová zapalo-
vací barva, olověné profily, sklenářský 
tmel, cín a čistící prostředky. Chybějící 
a zvětralé malby jsou retušovány a ma-
lovány do původního rozsahu zapalovací 
černou konturovou malbou firmy Reusch 
(605 ºC) a zapalovací malbou firmy Ferro 
(540 ºC). Restaurátoři se snaží zajistit, aby 
byl co nejvíce zachován původní materiál. 
V průběhu prací je prováděna fotografická 
dokumentace jednotlivých postupů.

První etapa začala rekonstrukcí vitrá-
ží v presbytáři kostela z levé strany. 
První okno je podepsáno jako dar far-
níků z Rovnin a z Vřesiny a datuje se 
do roku 1902. Jedná se o nefigurální 
vitráž s konturovou malbou v lemech.  
V současnosti je toto okno již opraveno 
a bylo zpátky nainstalováno v průběhu 
července. 

Druhé okno je figurální s nápisem Kunst-
glaserei, E. Lazar, Ratibor 1902. Je na něm 
znázorněn výjev ze života Sv. Rodiny - Jo-
sefa, Marie a Ježíše. Toto okno se nyní na-
chází v restaurátorské dílně a očekáváme  
jeho osazení v průběhu měsíce října.  

Třetí okno se nachází za oltářem, je ma-
lované pouze v kružbě. Jeho restaurování 
nyní závisí na výši finančních prostředků, 
které postupně získáváme.     

Během příštího roku 2022 by mělo pro-
běhnout restaurování čtvrtého a pátého 
okna v presbytáři a také chceme zahájit 
opravu bočních vitrážových oken kostela 
v kapli sv. Andělů.

Touto cestou bych rád poděkoval 
městu Hlučín, panu starostovi Pavlu 
Paschkovi, paní místostarostce Petře 
Řezáčové a zastupitelům města, kte-
ří nám na restaurátorské práce přispě-
li částkou 400 000 korun. Celkové ná-
klady na opravu všech vitráží budou  
cca 2 000 000 korun. Za ochotu a spolu-
práci také děkuji Městskému památkové-
mu a stavebnímu úřadu, ekonomické radě 
farnosti, všem farníkům a sponzorům, 
kteří přispívají na opravu našich kultur-
ních památek ve správě Římskokatolické 
farnosti Hlučín. 
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Okno před restaurováním.

Okno po restaurování.

Okno po restaurování.

Okno před restaurováním. Fota: Hana Baronová

Před restaurováním.

Práce na restaurování.

Práce na restaurování.
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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Jako každý rok prázdniny velmi rychle 
uběhly a opět nastala chvíle počátku no-
vého školního roku, nových začátků, no-
vých povinností, ale i nových radostí. Prv-
ní školní den v první třídě je pro každého 
prvňáčka a jeho rodiče velkým zážitkem.  
 
Město Hlučín je zřizovatelem šesti zá-
kladních škol, ve kterých od prvního září 
začne plnit povinnou školní docházku 
119 nových žáků. Starosta města společ-
ně s místostarostkou města, stejně jako 
každý rok, slavnostně přivítá nové prv-
ňáčky na jednotlivých základních školách  
a předá pamětní list města, krásnou kni-
hu Eduarda Petišky „O jabloňce“ a cer-
tifikát na vyzvednutí ovocného stromku  
(jabloně). 

PO SKONČENÍ LETNÍCH PRÁZDNIN POPRVÉ NASADÍ AKTOVKU  

Jana Losíková 
ZŠ Hornická 

V loňském školním roce se žáci ZŠ Hor-
nická úspěšně zapojili do různých kreativ-
ních soutěží, ze kterých nevyšli naprázd-
no. V anglicko-výtvarné soutěži Oxford 
Illustrator, kde prokázali svůj výtvarný 
talent a znalost anglického jazyka, ob-
sadila žákyně 9. ročníku T. Přečková  
1. místo a žákyně 5. ročníku T. Kociáno-
vá 2. místo. Ve výtvarné soutěži „Cesta  
do pravěku“, ve které bylo cílem seznámit 
žáky s historií vývoje Země, proniknout  
ke smyslu a významu evoluce na naší plane-
tě a samozřejmě rozvíjet fantazii a vlastní 
jedinečný výtvarný projev, se opět neztra-
tili naši žáci, naopak tři žákyně, Huberto-
vá T., Kubisová N. a Plevová A., vyhrály  
ve své kategorii, a tak získaly cenu v po-
době letního tábora. U příležitosti Dne 
Země se žáci naší školy zapojili do další 
zajímavé soutěže, výtvarné, literární i fo-
tografické s tématem Ze života hmyzu, 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ HORNICKÁ V KREATIVNÍCH SOUTĚŽÍCH

kterou pořádalo Středisko volného času 
v Ostravě-Zábřehu. V literární soutěži 
měli žáci za úkol napsat povídku na téma 
„Ze života hmyzu” v rozsahu 3-5 stránek. 
Odborná porota vybrala povídku Případ 
detektiva Zlatohlávka od naší žákyně  
Z. M. Holod, která získala úžasné 1. mís-
to. Tato žákyně se zapojila rovněž do vý-
tvarné soutěže a se svou prací Zlatohlávek 
na lesní pěšině vyhrála 1. místo ve své 
kategorii od 12 do 15 let. Krásné 2. místo 
ve stejné kategorii získala další naše žá-
kyně E. Timková s prací Krása přírody.  
Ve fotografické soutěži se stejným té-
matem byla v kategorii od 13 do 18 let 
vybrána z 84 soutěžních fotografií práce 
žákyně naší školy N. Losíkové, která zau-
jala odbornou porotu se svou prací Chvil-
ka bezpečí v ostnech, a tak získala krásné  
1. místo. Jsme potěšeni, že se žáci naší 
školy nadále rádi zapojují do kreativních 
soutěží a výborně reprezentují naši školu.

Vpravo: Nela Losíková

Jana Losíková 
ZŠ Hornická 

V letošním roce se nám opět podařilo 
i v době distanční výuky úspěšně dokončit 
zajímavý projekt Heroes, jehož hlavním 
tématem byly národní mytické postavy 
a národní hrdinové zúčastněných zemí. 
Žáci 6. ročníku spolupracovali se školami 
z Řecka, Itálie a Turecka, plnili různorodé 
projektové aktivity a pravidelně se setká-
vali se svými partnery v online setkáních. 
Jsme velmi pyšní, že se nám podařilo spl-
nit všechny vytyčené cíle projektu. Mezi 
ně patří unikátní sada hracích karet o ná-
rodních hrdinech zemí, každá karta ob-
sahuje nejen ilustrace, ale také QR kódy 
s audio informacemi o hrdinech. Žáci se 
také dostali do rolí spisovatelů, neboť se 
svými zahraničními partnery napsali spo-
lečně čtyři příběhy. Podařilo se nám také 
vytvořit webovou stránku projektu, spo-
lečný plakát a dokonce má náš projekt in-
stagramový účet. Věříme, že se žáci díky 
projektu mnoho zajímavého dozvěděli 
a naučili, a že mezinárodní spolupráce na 
naší škole bude nadále pokračovat. 

ETWINNING NA ZŠ HORNICKÁ 

Fota: archiv ZŠ Hornická

Fota: archiv ZŠ Hornická

Foto: Kateřina Konečná

MOJI MILÍ ŽÁČCI!
Protože moje snacha a můj syn se za-
chovali tak netaktně a bez mého vědomí 
a svolení všem sdělili stav konta mého 
dlouhého mládí, a také slíbili, že se v září 
dozvíte o mé radosti, kterou mi psaníčky 
uděláte, píšu vám.
Věk? To je jen číslo, kterého jsem si i díky 
vám ani nevšímala. S vámi jsem zvláda-
la spartakiády, akademie, besídky, smála 
se i zlobila, ale hlavně se snažila nacpat 
do vašich hlaviček co nejvíce vědomos-
tí. A tak jsem ta léta ani nepočítala. Teď 
vzpomínám a mám opravdu na co! Jen 
něco málo, kapičku. Leničko, slavíme ve 
stejný den své narozeniny, Libore, hráli 
jsme spolu na flétničky druhý hlas, šlo Ti 
to, Barunko, ta Tvoje chůze se zkříženýma 
nožkama je známá pod pojmem „kloubní 
nemoc“, Jirko, asi jsi opravdu rád chodil 
do školy, když jsi za celý rok nechyběl ani 
hodinu, Lumíre, vzpomínám na Tvůj útěk 
od zubaře.
Kájíčkové, Marcelko, Vládéčkové, Alfréd-
ku, Františku, Toníčku, nezapomenu  
na vás, i když už tu nejste.
Vzpomínám na své úžasné Fridolíny, kteří 
mě překvapovali svou chutí - učit se.

A mohla bych ještě dlouze pokračovat, 
třeba vzpomínáním na sourozence, které 
jsem učila, nebo otce a pak syna, matku 
a dceru nebo i dědu a vnučku. Souro-
zence Olšovské, Schlossarkovy, Středu-
ly, Čablovy, Hanuliakovy, Michalské, 
Hermanovy, Šuránkovy, Paterovy, An-
dělovy, Leibnerovy, Mašíčky, Janošovy, 
Šafránovy, Hořínkovy, Peckovy, Císko-
vy, Reiské, Polomské, Konečné, Šveco-
vy. Omlouvám se těm, na které jsem si 
nevzpomněla. Je toho za ta léta opravdu 
hodně. Všem těm, kteří si na mne vzpo-
mněli, posílám vřelý dík. A ještě něco.  
Jeden překrásný dopis jsem dostala od 
maminky, která to napsala za svého syna, 
protože on už není mezi námi.
Budu končit a raději vesele. A to tím, co mi 
vždy udělá krásnou tečku za vzpomínka-
mi. Je to věnování, které mi kdysi napsal 
do knihy jeden prvňáček: „To abys věděla 
paní učitelko, že Tě mám rád. Vašíček.“

Všem vám, dětičky, děkuji a přeji krásný 
život. Já si teď půjčím ruce od Saxany 
a všechny vás objímám.

Vaše Věra Bedrunková
   

Nejvíce prvňáčků nastoupilo na Základ-
ní školu Rovniny, kde mají 42 nových 
žáků. Základní škola Hornická přivítá 17 
žáčků a Základní škola Tyršova 15 žáků. 
Do Bobrovnické Základní školy se těší 15 
žáků a v Základní škole Darkovičky při-
bude 12 nových žáků. Do nové Základní 
školy Via Montessori nastoupilo v tomto 
školním roce k alternativnímu montessori 
vzdělávání 18 žáků. 

Ovocné jabloně budou k vyzvednutí od 1. 
října do 15. listopadu 2021 v zahradnictví 
Michňa (U Stadionu 930/4, Hlučín).

Přejeme novým prvňáčkům i ostat-
ním dětem mnoho školních úspěchů  
a příjemných zážitků ze školních lavic.  
Ať je tento školní rok pro všechny 
žáky i pedagogy rokem pohodovým  
a úspěšným! 
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HLASUJTE V ANKETĚ STROM ROKU
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy  
Sázíme budoucnost

Podpořte strom, který si zaslouží pozor-
nost a péči. Do finále letos jubilejního 
20. ročníku ankety Strom roku postoupi-
la dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Ti 
usilují o prvenství v podobě odborného 
ošetření zdarma a postupu do celoevrop-
ského kola soutěže. Lidé mohou své favo-
rity podpořit online na www.stromroku.cz  
anebo pomocí DMSky do 12. září.  
Od vzniku ankety se do hlasování zapo-
jilo více než 729 tisíc lidí a vybralo se 
téměř 2,8 milionu korun, které putovaly  
na výsadbu a ošetření stromů. Foto: Lucie Mojžíšová

POZVÁNÍ  
NA ČLENSKOU SCHŮZI

Jana Vilišová
výbor ČRS z. s. MO Hlučín

Český rybářský svaz z. s. MO Hlučín zve 
všechny své členy na členskou schůzi, 
která se koná dne 3. října 2021 v 8 hodin 
v KD Hlučín.

UKLIĎME SVĚT
Veronika Andrlová
koordinátorka programu  
Ukliďme svět  
Český svaz ochránců přírody

Celosvětový úklidový den 18. září se  
kvapem blíží! Znovu přišel čas vyhlásit 
podzimní pokračování české verze celo-
světové kampaně „Ukliďme svět“. Letos 
půjde již o 28. ročník! A je vidět, že tato 
mezinárodní akce se pevně uchytila v po-
vědomí českých ochránců přírody i dalších 
dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s ne-
malým podílem žáků základních, ale i ma-
teřských škol. Jen tento rok bylo k dnešní-
mu dni po Česku zorganizováno přes 396 
úklidových akcí. Na úklidu se podílelo 
na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že 
s podzimním termínem toto číslo výraz-
ně vzroste. Do kampaně se po celé České 
republice může zapojit kdokoliv, a to buď 

zorganizováním vlastní akce, anebo účastí 
na akci vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí 
lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, 
aby se přihlásili prostřednictvím webo-
vého formuláře na www.uklidmesvet.cz. 
Ochránci přírody úklidové akce podpoří 
pytli a rukavicemi a jejich detaily zveřejní 
na internetových stránkách a aktualizo-
vané „úklidové“ mapě.  Tu mohou využít 
další dobrovolníci, kteří budou hledat or-
ganizované úklidy ve svém okolí. A stej-
ně jako vždy, i na podzim budou úklidy 
provázet tematické soutěže, které budou 
zpestřením celé kampaně. Lidé budou 
mít za úkol posílat fotografie či videa. Po-
drobnosti o soutěžích budou ochránci pří-
rody pravidelně zveřejňovat na stránkách 
www.uklidmesvet.cz. Máme radost, že se 
akce každým rokem rozrůstá a děkujeme 
všem dobrovolníkům za účast i propagaci 
kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo!

NAVŠTIVTE NAŠI MINIZOO
Katarína Korenčíková
Dětský ranč Hlučín z.s.

Dětský ranč v Hlučíně s mnoholetou tra-
dicí láká celé rodiny na prohlídku své Mi-
nizoo, jízdu na koních či návštěvu Zahra-
dy svět. Tato bohatá nabídka si najde své 
příznivce v každém z vás a ač byl minulý 
a letošní rok v mnoha ohledech složitější, 
na ranči se určitě neusnulo na vavřínech 
a naopak je k vidění i pár nových přírůst-
ků. Zvířátek v Minizoo najdete opravdu 
spoustu, už jste nejspíš zvyklí na slepice, 

ovce nebo oslíky. Možná ale nevíte, že 
tady nově najdete také malinké prasátka 
kune kune, roztomilé klokany Bennettovy 
nebo huňaté lamy alpaky.  Malinká prasát-
ka kune kune našla svá místa v Minizoo 
mezi ostatními zvířátky, poznáte je podle 
typického věčně hladového chrochtání. 
Dalším jejich charakteristickým znakem 
jsou do strakata zbarvené štětiny, které je 
odlišují od klasických prasat, která známe 
my. Lamy alpaky našly své zázemí hned 
vedle Zahrady svět, o vaši pozornost se 
bude ucházet lamí maminka a mládě, 

které si vaše srdce získá svým roztomi-
lým vzhledem, připomínajícím plyšáka. 
I přes podobnost s huňatým plyšovým 
medvídkem se s vámi ráda proběhne nebo 
si  vyskočí přes trs vyšší trávy. Klokany 
Bennettovy sice na první pohled neuvidí-
te, budou nejspíš schovaní někde ve stínu, 
za návštěvu ale určitě stojí. Jsou to jedni 
z menších klokánků, kteří jsou typicky 
hnědí, jako naše samička a mládě. Kdo 
typický určitě není je náš samec, albín, 
ten by ve volné přírodě nejspíš dlouho 
nepřežil, díky svému výraznému zbarvení 

si ale na ranči vysloužil spoustu kompli-
mentů a lásky. Tato i všechna další zvířát-
ka se již nemohou dočkat vaší návštěvy. 
Budou vděční za každé vlídné pohlazení, 
nebo nakrmení granulemi, které si můžete  
zakoupit na recepci.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Fota: archiv Dětský ranč Hlučín

Foto: Krista Balcar

Foto: Ilona Hrtoňová
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FOTBALISTÉ NEJEN SLAVILI, ALE I POMÁHALI!

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na začátku července oslavil Fotbalový 
klub Darkovičky 90. let. V rámci oslav 
založení sportu se uskutečnily dvoudenní 
oslavy, které se konaly 10. a 11. července. 
Hlavním programem bylo exhibiční utká-
ní mezi „A“ mužstvem mužů FK Darko-
vičky a týmem hvězd Šachtar Bo Ostra-
va. Utkání skončilo výsledkem 5:5 a 2:3 
na penalty pro Šachtar. Utkání sledovalo 
přibližně 700 diváků. Před začátkem utká-
ní došlo ke dvěma slavnostním aktům.  
Nejprve k předání „startovního“ šeku na 
10 000 korun od výboru fotbalového klu-
bu Darkovičky mamince hendikepova-
ného Františka Štěpáníka. A následovalo 
předání deseti fotbalových míčů (jeden 
byl podepsán všemi hráči týmu Šachtar 
Bo Ostrava) otci bývalého hráče FK Dar-
kovičky Adama Vilkuse, který je zašle 
až na dalekou Samou v Polynesii, kde 
Adam už přes rok žije a také rozdává fot-

Lydie Hájovská

Dvanáct kilometrů dlouhý okruh začínají-
cí v areálu firmy Gras Servis je příležitostí 
sejít se s přáteli a unavit nohy při poznává-
ní místních krás. Ani letos nebude chybět  
lávka přes řeku Opavici. Sobotní dopole-
dne 25. září bude patřit sportu a setkání. 
Tomáš Hájovský spolu s dalšími místními 
nadšenci pořádají už tradiční běh Dva-
náctka z Jasének. „Trasa povede údolím 
potoka Jasénky, účastníci překročí tok 
řeky Opavy, poté po hrázi rybníka Štěpán 
dojdou do Třebovic, opět překročí Opavu, 
a přes Hoštálkovice a následně bobrov-
nický les přijdou do cíle zpět na Jasénky. 
Pro přechod Opavy sestavíme stejně jako 

DVANÁCTKA Z JASÉNEK POTŘETÍ

David Kubáň
FC Hlučín

Fotbalisté FC Hlučín mají za sebou dvě 
odehraná kola nového ročníku Morav-
skoslezské fotbalové ligy 2021/2022. 
Svěřenci trenéra Lubomíra Adlera  
se v nich prezentovali s rozdílnými 
úspěchy. Zatímco na horké půdě Ot-
rokovic zvítězili po dominantním vý-
konu 3:0, v domácí premiéře podlehli  
Vrchovině 1:2. 

A MUŽSTVO  
ZAHÁJILO SEZÓNU

David Kubáň
FC Hlučín

Hlučínští fotbaloví trenéři připraví pro 
kluky a holky ve středu 8. září 2021 od 
16:30 na hlavním fotbalovém hřišti zá-
bavné odpoledne plné hry a soutěží. Den 
fotbalových nadějí zároveň slouží jako 
nábor do přípravkových kategorií FC 
Hlučín a fotbalové školičky. Těšíme se na 
všechny děti ročníků narození od 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 a mladší. 

PŘIJĎTE NA DEN  
FOTBALOVÝCH NADĚJÍ

David Kubáň
FC Hlučín

Ženský fotbal se po letech vrací do Hlu-
čína! Nadšené trenérky Barbora Křížkov-
ská, Barbora Malohlavová a Jana Ment-
líková povedou tréninky dívčího fotbalu 
od kategorie přípravek po žákyně. Dívčí 
fotbal se těší stále větší oblibě, a pokud 
máte doma sportovně založenou slečnu, 
budeme se na ni těšit. Zájemci se mohou 
ozvat paní Malohlavové na telefonním 
čísle +420 777 760 780.

ZAKLÁDÁME DÍVČÍ  
FOTBALOVÉ TÝMY

David Kubáň
FC Hlučín

Byl zahájen prodej permanentních vstupe-
nek na letošní sezónu MSFL 2021/2022. 
Ceny byly stanoveny na 700 korun pro 
dospělé a 400 korun pro důchodce a ženy. 
K dostání budou na pokladnách v den 
domácího zápasu nebo na sekretariátu  
FC Hlučín.

PERMICE V PRODEJI

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Novinkou pro rok 2021 bude kurz la-
tinskoamerických tanců pro dámy se-
niorky. Kurz bude přizpůsoben věkové 
skupině 60+ a je určen pouze pro ženy. 
Kurz se skládá z 10 lekcí, cena za jednu 
lekci na osobu činí 30 korun. Začátek 
21. září 2021 v 10 hodin v Kulturním 
domě Hlučín, kurz vedou manželé Dá-
vidkovi v úterý v čase od 10 do 11 ho-
din. „Snažíme se zapojovat do aktivit 
pro seniory do nejvíce našich občanů.  

KURZ LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ  
PRO DÁMY SENIORKY

David Kubáň
FC Hlučín

Zveme všechny příznivce hlučínského 
fotbalu na domácí utkání, která se budou 
až na jednu výjimku konat v pátek večer 
pod umělým osvětlením. Cena vstupenky 
je 50 Kč pro dospělé, 30 Kč pro důchod-
ce a ženy. Zároveň je také možné poří-
dit si permanentní vstupenku za 700 Kč  
pro dospělé a 400 Kč pro důchodce a ženy. 
K dostání budou na pokladnách v den  
zápasu nebo na sekretariátu FC Hlučín. 

6. kolo 
FC Hlučín - FC Vysočina Jihlava „B“ 
(pátek 3. 9. 2021, 18:00)
8. kolo 
FC Hlučín - FC Dolní Benešov  
(pátek 17. 9. 2021, 18:00)
10. kolo 
FC Hlučín - 1.SC Znojmo FK  
(pátek 1. 10. 2021, 18:00)
12. kolo 
FC Hlučín - FC Slovan Rosice 
(sobota 16. 10. 2021, 14:30)
14. kolo 
FC Hlučín - FC Baník Ostrava „B“ 
(pátek 29. 10. 2021, 18:00)
16. kolo 
FC Hlučín - 1.FC Slovácko „B“ 
(pátek 12. 11. 2021, 18:00)

PODZIMNÍ DOMÁCÍ 
ZÁPASY FC HLUČÍN

balovou radost! V sobotu se vybralo díky  
dobrovolnému vstupnému, aukci dresů 
a dalších příspěvků krásných 143 057 ko-
run! „V neděli pak dalších více než 3000 
korun při pokračování oslav, kdy přišlo  
na řadu ocenění při slavnostní schůzi 
všech významných osobností, které se za-
sloužily o rozvoj fotbalu v Darkovičkách. 
Poslední částka přibyla po online dražbě 
posledního hokejového dresu reprezentan-
ta Kubalíka. Celkem se tak vybralo úžas-
ných 150 000 korun“ sdělil ke sportovně-
-charitativní akci předseda FK Darkovičky  
Jiří Tkačík. Sportovní program v neděli 
obstaraly zápasy přípravky a dorostu proti 
vrstevníkům z FC Hlučín a na závěr oslav 
se v rámci přípravy na novou sezónu utka-
li muži FC Hlučín proti FK SK Polanka, 
jejichž zápas skončil výhrou Hlučína 3:0. 
Děkujeme všem zúčastněným, kteří po-
mohli s přípravami a organizací této skvě-
lé akce, a také všem divákům, sponzorům 
a zejména pak výhercům aukcí dresů,  
kteří tím přispěli na dobrou věc.

Město Hlučín chce systematickou podpo-
rou aktivit pro seniory přispět k eliminaci 
negativních jevů, jako například izolace  
od společnosti, nedostatek sociálních 
kontaktů a dalších vjemů. Stále častě-
ji se stává, že zůstanou sami v bytě nebo 
v rodinném domě, proto chceme nabíd-
nout možnost trávení aktivního volné-
ho času společně, třeba právě tancem“, 
řekla místostarostka města Petra Ře-
záčová. Akce se uskuteční za podpory 
MSK z projektu Kvalitní život seniorů  
v Hlučíně.

loni unikátní most, který spojí oba břehy,“ 
popisuje trasu organizátor závodu Tomáš 
Hájovský. Trasa závodu bude stejná pro 
pěší i běžce. Běh pro dospělé odstartuje 
v 10 hodin. Stejně jako v předchozích le-
tech bude součástí akce také závod dětí, 
ten začne o patnáct minut dříve. „Regist-
rovat se můžou běžci už předem přes náš 
web. Běžci se také mohou registrovat až 
na místě, a to od 9 do 10 hodin. Dopo-
ručujeme ovšem dostavit se co nejdřív, 
aby se mohli zaregistrovat a v klidu při-
pravit,“ dodává Hájovský. V cíli bude na 
účastníky čekat občerstvení a pro nejmen-
ší také skákací hrad. Informace a online 
registraci mohou zájemci najít na webu 
zavodyzjasenek.wz.cz.

Tomáš Teska, Lukáš Tomíček a Tomáš 
Plaček
Florbal Hlučín

První ročník florbalového turnaje Gyzd 
Cup se uskutečnil dne 10. července 2021 
v areálu ZŠ Rovniny. Na dvou venkov-
ních hřištích s rozměry 22x11 metrů  
se utkalo celkem 12 týmů z Moravsko-
slezského i Olomouckého kraje. Klasický 
formát letních turnajů s brankářem a třemi 
hráči v poli nabídl rychlou a záživnou hru, 
která ještě vygradovala během vyřazova-
cí části turnaje, kdy se odehrálo několik 
strhujících zápasů. Po zásluze si pohár  
za první místo odvezl tým Mokrý Bandi-
ti, ve kterém se představilo i několik ex-
traligových hráčů. Druzí se umístili hráči 
týmu IBK Aces z Mohelnice a třetí místo 
vybojovali hráči domácího výběru FBC 
Hlučín. Příjemným zpestřením turnaje 
byly vyhlášené burgery z místního pod-
niku. Organizaci turnaje zajistili gyzdi 
z Rovnin s podporou Florbalového klu-
bu Hlučín. Velmi si vážíme pozitivního 
hodnocení turnaje zúčastněných hráčů 
i diváků, především s ohledem na to, že 
myšlenka vzniku turnaje se zrodila tepr-
ve měsíc před datem konání. Věříme, že 
se nám v dalších letech podaří Gyzd Cup 
postupně rozšiřovat a najde si své stabilní 
místo v nabitém kalendáři letních florba-
lových turnajů. V budoucnu bychom rádi 
turnaj přesunuli na štěrkovnu a využili tak 
nesporné výhody areálu, který se přímo 
nabízí ke konání podobných událostí.

GYZD CUP

Foto: archiv FC Hlučín Foto: archiv FC Hlučín

Foto: archiv FC Hlučín

Foto: Lydie Hajovská
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NOVÁ SPORTOVNÍ HALA V HLUČÍNĚ?

Tomáš Plaček
Florbal Hlučín 

Jako předseda spolku Florbalu Hlučín 
(FBC Hlučín), člen hlučínské sportovní 
komise a hlavní iniciátor návrhu na po-
stavení nové víceúčelové haly bych velmi 
rád tímto článkem objasnil, proč tak in-
tenzivně usilujeme o postavení nové více-
účelové sportovní haly, a proč tak městu 
Hlučín chybí.

V rámci výsledků Veřejného fóra v obdo-
bí 2016-2020 patří postavení nové haly 
mezi TOP problémy města Hlučín s ob-
rovskou převahou již 5 po sobě jdoucích 
let. Aktuálně je díky současnému vedení 
města dokončena architektonická studie 
na novou víceúčelovou sportovní halu, 
která by měla být postavena u areálu dět-
ského ranče vedle hlučínského jezera.  
Na nejbližším zasedání zastupitelstva měs-
ta Hlučín se má tato architektonická studie 
řešit. Následovat by měla příprava projek-
tové dokumentace, kterou snad naše měst-
ské zastupitelstvo schválí na nejbližším  
zasedání. 

Za posledních 7 let jsme se, jako florba-
lový spolek, aktivně podíleli na Veřej-
ných fórech pro občany města Hlučína, 
proběhla rovněž diskuse u „Kulatého 
stolu“, spolupracovali jsme mnohokrát 
s projektanty/vedením města, vytvořili 
několik možností studií a dalších pod-
kladů pro vybudování nové sportovní 
haly v Hlučíně. Rovněž byla vytvořena  

koncepce rozvoje sportu v městě Hlu-
číně, kde je nová sportovní hala vnímá-
na jako prioritní problém. Vedení města  
se také svým volebním programem zavá-
zalo zajistit pro sporty (florbal, házená) 
dočasně přetlakovou halu a následně halu 
novou. Nová víceúčelová sportovní hala 
by sloužila nejen nám, ale samozřejmě 
všem hlučínským sportovním spolkům 
a sportovcům. Pevně věřím, že by ihned 
po otevření naplnila kapacitu a projeví 
o ní zájem občané okolních měst a obcí. 

V celé ČR se klade velký důraz na to, 
aby mládež sportovala. Nicméně momen-
tálně na to nejsou v Hlučíně již prostory 
a spousta naší mládeže nemůže zde více 
aktivně sportovat, mít tréninky ve velké 
sportovní hale a hrát oficiální soutěže, 
které by tak městu Hlučín zvýšily ohlas, 
prosperitu a popularitu. 

Peníze, které získáváme z dotací, putují 
do cizích hal v jiných městech, to zname-
ná, že kdyby se postavila sportovní víceú-
čelová hala na našem území, tak hlučínské 
halové sporty by tyto dotace investovaly 
do naší nové haly. Je důležité zmínit, že 
národní sportovní agentura vypsala do-
tační tituly, což znamená, že město Hlu-
čín může využít možnost na vybudování 
nové sportovní haly do 30. června 2022.  
Přes agenturu je rovněž vypisována 
spousta dotačních titulů, které může měs-
to se zhotovenou projektovou dokumen-
tací využít, a tudíž nemusí město Hlučín 
financovat halu z vlastního rozpočtu.

DVANÁCTKA Z
JASÉNEK

25.9.2021

12 KM

POCHOD 

WWW.ZAVODYZJASENEK.WZ.CZ

BĚH 

Náš florbalový spolek Florbal Hlučín 
(FBC Hlučín) aktuálně tvoří přes 300 čle-
nů, z čehož většinou je mládež ve věku od 
5 do 19 let. Již od začátku se potýkáme 
s problémem, že současná hala vedle fot-
balového hřiště nemá potřebné rozměry 
hřiště (40x20m) ani volné termíny pro 
naše tréninkové jednotky. Rovněž staré 
a nové tělocvičny, v Bobrovníkách, Dar-
kovičkách a v Hlučíně, nesplňují parame-
try, ani nemají k dispozici volné termíny 
pro náš stále rozrůstající se spolek. To je 
důvod, proč většina našich družstev je nu-
cena trénovat a pořádat zápasy v Ostravě, 
a rovněž část našich mládežnických druž-
stev trénuje v tělocvičně na ZŠ Rovniny.  

Bohužel je nemožné, aby všechny děti 
a mládež ve věku od 5 do 19 let dojíž-
děli pravidelně na tréninky a zápasy do 
Ostravy. Naším problémem se tedy stá-
vá fakt, že máme členy, ale nemáme pro 
ně žádné prostory a zázemí. Tudíž jsme 
se začali aktivně podílet na návrhu, aby 
se postavila nová sportovní hala, která 
by nebyla pouze pro nás florbalisty, ale 
i pro širokou veřejnost a další sportov-
ní spolky. Klíčový je rovněž i fakt, že 
hala nemusí sloužit pouze pro sportov-
ní aktivity, ale také pro kulturní akce.  
Novou profesionální sportovní halu si hlu-
čínská mládež i občané města, dle mého 
názoru, opravdu zaslouží.

INZERCE

Foto: archiv FBC Hlučín
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CO TAK NÁVŠTĚVA U PANA GREENA
Zdeńka Kulová
Miniscéna Bez pódia

Hlučínský spolek Miniscéna Bez pódia 
si připravil na 16. září pro diváky Diva-
delního podzimu 2021 představení Ná-
vštěvy u pana Greena. Úsměvný příběh  

MICHAL BÁRTA, ALEXANDR STARÝ A BENDA QUARTET V ČERVENÉM KOSTELE

Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Pro milovníky vážné hudby připravila pří-
spěvková organizace města Sport a kultu-
ra Hlučín vystoupení koncertních mistrů 
- hlučínského rodáka Michala Bárty (kla-
vír), Alexandra Starého (klavír) a to za 
doprovodu špičkového komorního soubo-
ru Benda Quartet, ve kterém se představí 
Jakub Černohorský (housle), Petr Grabov-
ský (housle), Petr Benda (viola), Tomáš 
Svozil (violoncello). BENDA QUARTET 
se od svého vzniku v roce 2012 zařadil 
mezi špičkové komorní soubory na české 
hudební scéně, bývá také hostem na zahra-
ničních pódiích. Svůj debut kvarteto usku-
tečnilo v roce 2014 v rámci abonentní řady 
jubilejní 60. sezóny Janáčkovy filharmonie 
Ostrava. Benda Quartet stále velmi inten-
zivně s Janáčkovou filharmonií spolupra-
cuje, jednak prostřednictvím komorních 
koncertů a dále také např. formou vzdě-
lávacích workshopů pro děti a mládež.  

Kvarteto pravidelně vystupuje nejen 
v Ostravě, je často zváno do komorních 
cyklů předních českých institucí. Pravi-
delná spolupráce s agenturou Janáčkův 
máj přivedla kvarteto k účasti na Mezi-
národní hudební festival Leoše Janáčka 
a jiných významných kulturních událostí 
v rámci ČR nebo např. Polska a Maďar-
ska. Mezi další mezinárodní festivaly, na 
nichž Benda Quartet účinkoval, patří mj. 
Svatováclavský hudební festival, Forfest 
Kroměříž, Mahlerova Jihlava, Beetho-
venův Hradec, MHF Petera Dvorského. 
Kvarteto udržuje dlouhodobou spolupráci 
s ostravským studiem Českého rozhlasu, 
díky čemuž vznikla již celá řada nevšed-
ních nahrávek. Od roku 2020 navázal 
Benda Quartet pravidelnou studiovou spo-
lupráci také s americkou společností Par-
ma Recordings. Účast na mnoha komor-
ních projektech přivedla členy kvarteta 
ke spolupráci s významnými současnými 
umělci jako například Vogler Quartet, Ke-
lemen Quartet, Jiří Vodička, Karel Dohnal,  

OHLÉDNUTÍ ZA MALOVÁNÍM DO ČTVERCE
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Zveme milovníky umění na vernisáž vý-
stavy obrazů Stanislava Havlíka, která se 
uskuteční  15. září v 17 hodin v Kulturním 
domě Hlučín. Od tohoto data bude výsta-
va volně přístupná ve vestibulu a před-
sálí  v 1. patře kulturního domu, a to až 
do 31. října tohoto roku. Výstava velko-
formátových obrazů Stanislava Havlíka 
s náměty planet, hvězdných mlhovin, 
komet a supernov v cyklu Z HLUBIN 
VESMÍRU či jako protějšek KRAJINY 
Z VÝŠKY (Noční město, Horské jezero 
a další). Poslední cyklus OKNA - to jsou 
smyšlené pohledy do přírody, ale také 
do chrámu... Doprovodnou Havlíkovou 

Vilém Veverka, Marek Kozák a další. 
Benda Quartet je držitelem Moravsko-
slezské kulturní Ceny Jantar za rok 2019. 
Opravdu hvězdná sestava umělců, kteří 
vystupují a nahrávají nejen v České repub-
lice, ale i v zahraničí, zaručuje výjimeč-
ný zážitek. Na koncertě zazní skladby od 

Franze Schuberta, Leoše Janáčka, Josepha 
Haydna a Claude Debussyho. Koncert se 
uskuteční v sobotu 11. září 2021 v Čer-
veném kostele v Hlučíně od 18 hodin.  
Vstupenky v ceně 350 korun si můžete za-
koupit v pokladně kulturního domu nebo 
v IC Hlučín.

František Solař
Saltatores

Srdečně zveme na taneční show Veliká-
ni: Mozart & Gershwin. Již tento pátek  
3. září 2021 na nádvoří hlučínského zám-
ku. Představení, které má dvě části. Jednu 
věnovanou Mozartovi, druhou Gershwi-
novi. Hudebně bude doprovázeno ko-
morním kvartetem umělců z NDM a De-
chovým Orchestrem Mladých z Dolního 
Benešova. Vstupenky lze koupit v In-
formačním centru Hlučín a budou také  
k prodeji na místě, před představením. 

ZASTAVTE SE  
NA HORNICKÉ  
SLAVNOSTI
Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

Zveme vás na třetí ročník Hornických 
slavností v Hlučíně, které se uskuteční 
11. září 2021. Můžete se těšit na hudební, 
sportovní a zábavné vystoupení. Pro děti 
je připraven bohatý program pod vedením 
Domu dětí a mládeže. Začátek akce je 
ve 14 hodin na Náměstí OKD v Hlučíně. 
Připraveno je  bohaté občerstvení pro děti 
i dospělé.

výstavou jsou VIDINY Z JIPKY a ko-
lekce jakýchsi obrazových ilustrací básní 
brněnského básníka Jana Skácela umís-
těné v zámku na společné chodbě měst-
ské knihovny a výtvarného oboru ZUŠ.  
Stanislav Havlík je výtvarný pedagog, 
malíř a grafik. Pochází z malé obce Obora 
u Boskovic. Do Hlučína, se dostal v roce 
1960 na základě umístěnky. Jako pedagog 
postupně učil na základní škole, gymná-
ziu a lidové škole umění. Posledních dva-
cet let pak působil jako ředitel pozdější 
základní umělecké školy. Mgr. Stanislav 
Havlík věnoval práci v hlučínském škol-
ství 40 let a zanechal v umělecké oblasti 
výraznou stopu. Vzpomínají na něho star-
ší i mladší kolegové (často z řad bývalých 
žáků) i vedení školy a zvou ho k různým 
výrazným akcím a koncertům... A „pan ře-
ditel“ sleduje úspěchy školy, fandí všemu 
dění na škole a rád se do Hlučína vrací.

KDYŽ K SOUDU,  
TAK JEN TOMU  
DIVADELNÍMU
Pavel Studnik
Divadlo Tom a Jeff 

Soudní tahanice o tom, kdo má pravdu 
a kdo ne. Autorská divadelní hra Diva-
dla Tom a Jeff ze soudního prostředí je 
protkána černým humorem a absurdními 
situacemi, které ovšem mohou přiklonit 
zákon na svou stranu. Nenechte si ujít 
skvělé představení, které se uskuteční 
v rámci Divadelního podzimu v Hlučíně, 
a to 30. září v KD Hlučín od 19 hodin. 

Foto: archiv Benda Quartet

Foto: archiv Miniscéna Bez pódia

o přátelství, předsudcích a odpuštění, kte-
rý začíná jako kontrast kultur a vyvíjí se 
ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, 
předpojatosti a netolerance. Na Krajské 
přehlídce divadelních ochotnických sou-
borů ve Štítině získala tato hra režijní i he-
recké ocenění a účast na národní přehlídce.

BURČÁKOBRANÍ
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Sport a kultura Hlučín ve spolupráci s ka-
várnou Logr cafe pořádají dne 25. září 
2021 od 14 hodin na zámeckém nádvoří 
„Burčákobraní“. K posezení a ochutnává-
ní letošního burčáku, který nabídne pan 
Mikulčík z Hlučína a řada moravských 
vinařů, vám bude hrát cimbálová muzika 
Friš, kterou můžete znát třeba i z festiva-
lu Colours of Ostrava. Připraveno bude 
také občerstvení a přednáška somme-
liera, který vás zasvětí do tajů tohoto  
oblíbeného moku.

Foto: archiv Stanislava Havlíka
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Název zájmového útvaru Doporučený věk Den, hodina Jméno lektora Příspěvek

předškolní děti
(od 4 let)

Výtvarné tvořeníčko II. 5 - 6 let ST 15:30 - 16:30               2x 
měsíčně M. Nosiadková 700,-

ÚT 16:30 - 18:30              PÁ 
17:00 - 19:00
2x měsíčně

Keramika žáci ZŠ PO 15:00 - 17:00 Mgr. L. Marková 1400,- 

Základy fotografie 10 a více let PÁ 16:00 - 17:30               2x 
měsíčně B. Chlebišová 600,-

12 a více let PO 17:15 - 19:15             PÁ 
17:00 - 19:00

(zač. i pokroč.) 2x měsíčně

Hlína je prima pro děti se speciálně vzdělávacími 
potřebami ÚT 14:00 - 15:30 Mgr. M. Kostelňáková 1400,- 

Hravá pastelka pro děti se speciálně vzdělávacími 
potřebami

ST 15:30 - 17:30               2x 
měsíčně Mgr. M. Kostelňáková 700,-

Od zátiší k protrétu Od 12 let ÚT 16:00 - 18:00 Mgr. M. Kostelňáková 1200,- 
Barvička - výtvarná školička 2 - 5 let ČT 10:00 - 11:00 Bc. V. Novosadová 500,-

Moderní kaligrafie od 12 let ČT 15:30 - 17:30               2x 
měsíčně Bc. Z. Pustelníková 800,-

Moderní kaligrafie II. od 12 let ČT 15:30 - 17:30               2x 
měsíčně Bc. Z. Pustelníková 800,-

Klub fajneho tvoření od 10 let ČT 16:00 - 18:00                 1 - 
2x měsíčně Zuzana Cigánová 1000,- 

Výtvarná dílna 6 - 13 let ÚT 15:00 - 16:00 Bc. V. Novosadová 800,-

předškolní děti
(od 3 let)

Hopíci 4 - 8 let PÁ 15:30 - 16:30      2x/měsíc Bc. V. Novosadová 500,-

JUDO přípravka Začátečníci ÚT 14:30 - 15:30 Mgr. M. Srovnal
J. Nohejl 800,-

JUDO I. Mírně pokročilí PO, ST 15:15 -16:15 V. Mečár
J. Cigán 800,-

JUDO  II. Pokročilí PO, ST 16:15 - 17:30 V. Mečár
J. Cigán 800,-

JUDO III. 15 - 99 let PO, ST 17:45 - 18:45 V. Mečár 800,-
Rybářský kroužek I. začátečníci ST 17:00 - 18:30 T. Klečka 700,-
Rybářský kroužek II. začátečníci ST 17:00 - 18:30 D. Polášek 700,-
Hravá jóga I. 5 - 8 let ČT 15:00 - 16:00 Bc. V. Novosadová 600,-
Hravá jóga II. 4 - 6 let ČT 16:00 - 17:00 Bc. V. Novosadová 600,-
Kruhový trénink I. 18 - 99 let ČT 17:00 - 18:00 P. Bernátová 1200,- 
Kruhový trénink II. 18 - 99 let ČT 18:00 - 19:00 P. Bernátová 1200,- 

Empírové tance 12 - 99 let PÁ 18:00 - 19:30                1x 
měsíčně Pharm. N. Karasová 800,- 

Kroužek elektroniky a radiotechniky I. 10 a více let (začátečníci) ČT 16:00 – 17:30  Ing. I. Guňka 700,-
Kroužek elektroniky a radiotechniky II. pokročilí ČT 18:00 – 19:30 Ing. I. Guňka 700,-
Robotika 10 a více let ST 17:00 - 18:30 Ing. V. Králík 1000,-
3D tisk 12 a více let ÚT 17:00 - 18:30 Ing. V. Králík 1000,-

předškolní děti
(od 1 roku)

předškolní děti
(od 3 let)

Znakujeme pro radost I. Začátečníci ST 15:30 - 17:00 Bc. Z. Pustelníková 600,-
Dračí doupě 12 - 15 let ÚT 16:30 - 18:30 Mgr. A. Harazim 1000,-
Deskové hry 15 a více let ST 16:30 - 20:00 Mgr. A. Harazim 1000,-
Táborová kytara 9 - 15 let ÚT 15:00 - 16:00 Mgr. M. Malá 700,-
Táborová kytara II. 9 - 15 let ÚT 16:00 - 17:00 Mgr. M. Malá 700,-
Angličtina hrou 1. stupeň ŽŠ PO 15:00 - 16:15 Mgr. M. Srovnal 800,-
Angličtina hrou 2. stupeň ZŠ ST 15:00 - 16:15 Mgr. M. Srovnal 800,-

ZÁVODNÍ RYBÁŘSTVÍ úč. poh. soutěží SO 10:00 – 12:00 E. Studená, D. Polášek 700,-

Hrátky s flétnou - zač. i pokr. 1. - 5. tř. ČT 15:00 - 16:30 Z. Fojtíková 850,-
Výtvarně - keramický kroužek 1. - 5. tř. ST 14:00 - 16:00 Pavla Mokrá 1 200,-

Bavíme se spolu 4. - 5. tř. PO 12:45 - 14:45              2x 
měsíčně Mgr. Jana Šandalová 600,-

Stolní tenis I. 2. - 5. tř. ST 13:30 - 14:30 Zdeněk Moravec 600,-
Stolní tenis II. 2. - 5. tř. ST 14:30 - 15:30 Zdeněk Moravec 600,-

POHYBOVÉ HRY 1. - 4. tř. Bude upřesněno Mgr. N. Thiel 600,-
Florbal 1. - 5. tř. PO 14:30 - 16:00 Mgr. N. Thiel 600,-

Florbal I. 1. - 5. tř. Bude upřesněno Mgr. N. Thiel 600,-
Florbal II. 1. - 5. tř. Bude upřesněno Mgr. N. Thiel 600,-

Mgr. L. Marková

Sport a pohyb

500,-

Školička 600,-ÚT 9:00 - 10:30 Bc. E. Studená

Výtvarné obory a ruční práce

Výtvarné tvořeníčko I. ST 15:30 - 17:30               2x 
měsíčně

Bc. V. NovosadováKeramický klubík pro
rodiče s dětmi od 3 let

M. Nosiadková

1000,- 

700,-

PO 9:00 - 11:30 Bc. E. Studená

1200,- 

Bc. E. Studená

Technické obory

Ostatní

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou

20,- za lekci

ÚT 15:30 - 16:30

Klub maminek s dětmi I.

ZŠ Hlučín - Darkovičky

ZŠ Hlučín - Rovniny

Keramika pro mládež a dospělé

O případných změnách v kroužcích Vás budeme informovat.

ZŠ Hlučín - Hornická

ZŠ Vřesina

Výuka zájmových kroužků začíná 27. září 2021
Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích k dispozici na www.ddmhlucin.cz.

NABÍDKA KROUŽKŮ A AKTIVIT
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NA BLEŠÍ TRHY
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POMOC JIŽNÍ MORAVĚ 
ODEŠLA I Z PRAJZSKÉ
Lucie Podgrabinská
SDH Hošťálkovice

Pomoc pro obce na jižní Moravě po niči-
vém tornádu nenechala chladné ani obča-
ny na Hlučínsku. Sbory dobrovolných ha-
sičů z Hošťálkovic, Petřkovic a Heřmanic 
spojily své síly a zorganizovaly blesko-
vou humanitární sbírku v sobotu 26. červ-
na. Nahromaděná pomoc vyrazila hned 
následující den do postižených oblastí, 
kde byla předána do potřebných rukou.  
Poděkování patří všem, kteří se jakouko-
li měrou zapojili do sbírky, ať již se jed-
nalo především o občany z Darkoviček, 
Vrablovce, Hlučína, Petřkovic a Hoš-
ťálkovic, tak také různým obchodním  
společnostem.

Růžena Dvořáčková
Sousedé 55+

Velké poděkování zasíláme všem, kdo 
se podíleli na přípravě amatérské výsta-
vy Svatby 50. let, v zámeckém klubu.  
Její slavnostní ráz a atmosféra byly spo-
lečným výsledkem mnoha drobných, 
ale i fyzicky náročných úkonů více než  
šedesáti osob.

A širokou veřejnost zveme na bleší 
trhy, které se uskuteční ve vstupních zá-
meckých prostorách od 16. do 17. září 
2021 v čase od 9 do 17 hodin. Přines-
te, co již nepotřebujete, a co udělá ra-
dost někomu jinému. Oděvy a obuv ne.  
Očekáváme spíše  akci menšího rozsahu.

TŘI OBČANSKÉ PROJEKTY NA POMOC ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ MĚSTO JEDNODUŠE ZAMÍTLO
Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Netuším, kolik projektů do participativní-
ho rozpočtu letos občané poslali, a kolik 
jich město speciálně naorganizovalo přes 
svá městská zařízení, jako tomu bylo loni 
v případě základních škol a přiléhajících 
hřišť. Co už ale vím ze sociálních sítí, je, 
že hned tři z občanských projektů město 
prostě hodilo do koše. Samozřejmě s pa-
třičným úředním zdůvodněním. Shodou 
okolností se jedná o tři návrhy na obnovy 
historických polních cest a návrat stromů 
a keřů do krajiny v místech, kde jsou po-
zemky města. V katastru nemovitostí jsou 
některé stále vedeny jako ostatní komu-
nikace. Ve skutečnosti jsou na nich pole. 
A to rozsáhlá pole, jimž by nepochybně 
prospělo rozčlenění, které vnese do kraji-
ny větší biodiverzitu, pomůže udržet vodu 
v půdě a bude bránit splachování kvalitní 
ornice. Městu je to ale jedno a pachtýře, 
kteří dnes na pozemcích hospodaří a zítra 
možná nebudou, zajímá jen aktuální vý-
nos, nikoliv udržení půdy v dobré kondici 
i pro budoucnost. V tomto smutném pří-
běhu asi není nepodstatné, že jednatelem 
společnosti, která má historické polní ces-
ty v pachtu a stále je zaorává, je bývalý 
kandidát za stranu, jež je momentálně ve 
vedení města Hlučína. Pěšinu z Rovnin 
na Cihelnu navrhla obnovit a osázet keři 
malin a rybízu Magda Kleinová, vysa-
zení veřejného sadu poblíž sídliště OKD 
si přála Mgr. Eva Kotková a s projektem 

obnovy polní cesty přes Vaňurku, která 
by navazovala na cesty vedlejších obcí, 
už podruhé přišel ing. Tomáš Matýsek. 
Zamítavé stanovisko města ke všem třem 
projektům zaskočilo jejich autory a svůj 
názor si nenechali pro sebe. „Odůvod-
nění města je zcela účelové. Znemožňuje 
v extravilánu města provádět jakékoliv 
projekty z participativního rozpočtu. Ar-
gument, že pozemky města jsou v pachtu, 
je nedostačující. Tento postup považuji  
za diskriminační. Podmínečná výpověď 
z pachtu či domluva s pachtýřem je vždy 
cestou,“ uvádí autorka projektu jedlé pě-
šiny Magda Kleinová. Zamítnutí svého 
projektu vnímá jako porušení vlastních 
zásad participativního rozpočtu Tomáš  
Matýsek: „Současné vedení města Hlu-
čína opět manipuluje a porušuje zásady 
participativního rozpočtu. Jako v minu-
lých letech je cílem současných politických 
představitelů Hlučína zastavit projekty, 
které pro ně nejsou po chuti, přičemž dů-
vody jsou nám nepochopitelné. Navzdory 
předvolebním slibům a schválenému ko-
aličnímu programu se vedení města opět 
snaží zastavit obnovu polních cest a vznik 
veřejného sadu. Pozoruhodný je fakt, že 
důvod, proč letos město projekty vyřazuje, 
ještě loni důvodem k vyřazení nebyl. To se 
k zamítnutí projektu prostě použily jiné ná-
stroje.“ Tomáše Matýska zvláště rozhoř-
čilo tvrzení města, že loňský výsledek hla-
sování o participativním rozpočtu dokládá  
nezájem občanů o návrat polních cest  
do hlučínské krajiny. „Jsem přesvědčen,  

že lidé z Hlučína velmi citlivě reagují  
na zásahy do životního prostředí a dobře 
si uvědomují, jak je pro nás kvalitní kra-
jina zásadní a jak jí můžeme prospět,“ 
tvrdí lesní inženýr Matýsek. „Velmi mě 
mrzí, že jste projekt ovocného sadu shle-
dali jako nerealizovatelný. Nepřekvapuje 
mě to, vzhledem k prioritám, které vede-
ní našeho města prosazuje. Chápu, že se 
objevily skutečnosti, o kterých jsem jako 
podavatel nevěděla. Že jsou předmětné 
pozemky zatížené pachtovní smlouvou, je 
mi jasné, ale čekala jsem, že bude možné 
začít stromy sadit nejpozději na podzim 
2022. Zatížení pozemku 1927/5 budoucí 
směnnou smlouvou mi přijde nesrozumi-
telné. Město Hlučín nepodporuje žádnou 
aktivitu, která vede ke zlepšení životního 
prostředí. Priority mají komerční pro-
jekty. Legislativa a zájmové vazby jsou 
bohužel nadřazeny jakékoliv smysluplné 
aktivitě. Město Hlučín opět úporně hledá 
legislativně zdůvodnitelné překážky, jak 
se vyhnout ekologickému přístupu ke kra-
jině. Opět upřednostňuje komerční, drahé 
a složité projekty nad jednoduchým řeše-
ním. Nepřekvapuje mě to. Mám naše měs-
to ráda, proto mě zlobí, že všechny snahy 
o změnu přístupu k životnímu prostředí 
jsou neustále odmítány,“ píše v otevře-
ném dopise vedení města Eva Kotková. 
A já musím dodat, že už dávno nejde jen 
o ty polní cesty. Jde o naprosto přehlíži-
vý postoj vedení města k aktivitě občanů, 
k jejich přáním a představám. Jde o to, 
že všechny sliby, nákladně vypracované  

strategie a volební programy, které vzni-
kaly v touze zalíbit se voličům před hlaso-
váním, jsou jen bezcennými cáry papíru, 
jimž lidé už prostě nemohou věřit. To je 
velmi smutná bilance, kterou bychom si 
měli dobře zapamatovat. 

Foto: Tomáš Matýsek  

ZASTUPITELÉ

HOLKA POLKA  
W PODRÓŻY/NA CESTĚ

Lenka Osmančíková
Sdružení obcí Hlučínska

Tak zní název nového polsko-českého 
projektu, který realizuje Miejski Ośrodek 
Kultury w Krzanowicach společně  
se Sdružením obcí Hlučínska. V rámci 
projektu bude natočeno 10 tematických 
videí zachycujících zajímavosti společ-
ného regionu. Propagační videa bude 
možné sledovat především na vyhraze-
ném kanále YouTube. A proto neváhejte, 
sledujte, sdílejte a třeba objevíte nové tipy  
na výlet i vy.Fota: Kateřina Konečná

KDYŽ SENIOŘI POMÁHAJÍ SENIORŮM

Petra Řezáčová
místostarostka

Pravidelné setkávání seniorů „Když senio-
ři pomáhají seniorům“ probíhá každé úte-
rý od 9 do 12 hodin v Rodinném centru na 
OKD (ulice 1. Máje 2, budova bývalé pe-
kárny). Cílem je nebýt v seniorském věku 
sám, ale aktivně trávit čas s vrstevníky,  

sdílet radosti i starosti. Díky organizátor-
ce Světlaně Selzerové se můžete přidat  
ke společnosti hlučínských seniorů. Spo-
lečenské hry, kulturní a hudební progra-
my, vzájemná komunikace a podpora jsou 
zde pro vás. A nám je ctí, že můžeme tuto 
potřebnou činnost podporovat z rozpočtu 
města Hlučína, stejně jako další spolky. 
Jsou vítáni senioři i jejich doprovod. 

Foto: archiv SDH Hošťálkovice
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ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1

Ostrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.cz

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

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

Tel.: 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.

AKCE: VŘESY

Na pobočce v Hlučíně, Opavská 39/9
Ing. Kateřina Krettková 
KKrettkova@obchod.rsts.cz

Tel.: 731 391 322

ÚVĚRY
SPOŘENÍ

 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

POKLADNÍ/PRODAVAČE
HLEDÁME
PRO PENNY HLUČÍN

OD 29 000 Kč DO 30 800 Kč

OD 25 000 Kč DO 26 700 Kč

Máte zájem? 
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018 
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

40 H/TÝDEN

40 H/TÝDEN

Nakupujte hezky česky

Naše PENNY teď může být i vaše PENNY!
Připojte se.
V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

RAJZUJEME PO PRAJZSKÉ S MUZEEM HLUČÍNSKA
Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

K úkolům muzea nepatří pouze vytváření 
sbírek a pořádání výstav. Jednou z ústřed-
ních náplní je rozvíjení identity místa. 
Proto se Muzeum Hlučínska rozhodlo při-
pravit sadu her, jež by nejmenším obyva-
telům regionu zábavnou formou umožnila 
lépe poznat oblast, v níž vyrůstají. Nej-
různější památkové objekty, ale i zaniklé 
stavby se objevují v pexesu a kvartetu, kte-
ré je koncipováno tak, aby umožnilo hrát 
i Černého Petra. Pro sběratele a náročné 
cestovatele je pak připravena limitovaná 
sada, která obsahuje všechny produkty 

a malovanou mapu s cestovním deníkem 
jako bonus. Jednotlivé obrázky dýcha-
jí nostalgií a zvou k návštěvě vyobraze-
ných míst. Pokud se cítíte být patriotem,  
nebo hledáte originální dárek, pak jsou 
produkty z edice Rajzujeme po Prajzské 
tou pravou volbou. 
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DNY
RODIN
Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje

pořádá 
pod záštitou náměstka 
hejtmana kraje pro sociální 
oblast Jiřího Navrátila 

ZÁ
Ř

Í

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi
zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase 

od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Těšíme se na Vás!

5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín

2021

 INFORMACE  
  
 RODINNÉ PÉČI 

 SOUTĚŽE

 ZÁBAVA

 HRY a další

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Změna programu vyhrazena!

Podrobný program naleznete:

VOLNÉ 
VSTUPY 
V DOBĚ 

OTEVÍRACÍ 
DOBY

19.

12.

5.

Hrad 
Sovinec

        Zámek 
    Frýdek 

Místek

Zámek
Kunín



4. 9. 2021

JÍZDA
VETERÁNŮ

Automotoklub Hlučín - klub historických vozidel 

www.amkhlucin.cz3.ročník 
Hlučínská krmášová 

PROGRAM
8:00
Sraz na Mírovém náměstí v Hlučíně 
Příjezd účastníků, prezence

9:00  Hlučíňanka 

10:00
Slavnostní zahájení, hromadný start
Vystoupení mažoretek a Alois Weiss

11:00 –11.30
 I. zastávka Dolní Benešov - Valdemar Kokeš 

12:30 –13:30
II. zastávka Skalka Vřesina u Poruby 

15:00  Alois Weiss

14.30 –16:00 
Příjezd veteránů na Mírové náměstí v Hlučíně
Vyhlášení výsledků, předání cen

17:00     Stanley’s Dixie Street

20:00     Rock & Roll Band Marcela Woodmana 

16. 9. NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
/Jeff Baron
Miniscéna Bez pódia

30. 9. SOUD
/autorska hra
Divadlo Tom a Jeff 

14. 10. NA ÚTĚKU
/Pierre Palmade
a Chtistophe Duthuron
Divadelní spolek Kroměříž

18. 11. VRAŽDA SEXEM
/Schirley Joan /autorská hra
DiVoch Divadlo Vřesinských ochotníků

4. 11. ÚŽASNÁ SVATBA  
/Robin Hawdon
Divadelní spolek AMADIS

Cena jednoho představení: 100 Kč
Vstupenky na jednotlivá představení jsou v prodeji v pokladně KD.

www.sak-hlucin.cz

DIVADELNÍ
PODZIM 2021
KULTURNÍ DŮM HLUČÍN/ Vždy ve čtvrtek od 19:00 hod. 
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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-
vinna všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) posílejte na email  
redakce@hlucin.cz. Bez písemného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření.  
Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu  
inzerce@hlucin.cz, nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně  
na Czech POINT v budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. září 2021.

PŘIVÍTALI JSME

PANIMAMO, ŠVARNU CERKU 
MAČE

Panimamo, švarnu cerku mače,
enem že ju doma němivače.
Ja, ja, ja, ja, švarnu cerku mače,
enem že ju doma němivače.

Naša cerka, ona doma něni,
ona pleje rozmarjan zeleny.
Ja, ja, ja, ja ona doma něni,
ona pleje rozmarjan zeleny.

Dyby šče ju doma mivavali,
švarni synci by k ni chodživali.
Ja, ja, ja, ja, doma mivavali,
švarni synci by k ni chodživali.
 

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

Z PRAJZSKÉ

Klára Bečicová *2021
Antonín Krejčí *2021
Martin Skotnica *2021

VYMĚNÍME
Vyměníme pěkný byt v Hlučíně 2+1 
za stavební pozemek i zastavěný.  
Tel.: 775 309 046

1. ZÁŘÍ 
17:00 Na slovíčko... 
 (Zámecký klub Hlučín)  

3. ZÁŘÍ 
18:00 6. kolo FC Hlučín proti
 FC Vysočina Jihlava „B“  
 (Hřiště FC Hlučín)

3. ZÁŘÍ 
20:00 Velikáni: Mozart & Gershwin  
 (taneční show) 
 (Nádvoří hlučínského zámku)

4. ZÁŘÍ 
8:00 Hlučínská krmášová jízda  
 veteránů 
 (Mírové náměstí)

5. ZÁŘÍ
14:00 Hlučínský krmáš
 (Mírové náměstí)

7. ZÁŘÍ 
9:00 Když senioři pomáhají seniorům 
 do 12 hodin
 (Rodinné centrum na OKD) 

8. ZÁŘÍ 
10:00 Den zdraví Hlučínska 
 do 16 hodin
 (Mírové náměstí) 
16:00 Prezentace návrhů PaRo 2021  
 (Mírové náměstí)
16:30 Den fotbalových nadějí 
 (sportovní aktivity a nábor  
 do FC Hlučín) 
 (Hřiště FC Hlučín)

9. ZÁŘÍ 
15:00 Zastupitelstvo města Hlučína   
 (Kulturní dům Hlučín)

11. ZÁŘÍ 
14:00 Hornické slavnosti  
 (Náměstí OKD)
18:00 Michal Bárta, Alexandr Starý  
 a Benda Quartet (koncert)   
 Červený kostel)

14. ZÁŘÍ 
9:00 Den legionáře 
 (branný závod pro seniory)  
 ZŠ Hlučín - Rovniny
9:00 Když senioři pomáhají seniorům 
 do 12 hodin
 (Rodinné centrum na OKD) 

15. ZÁŘÍ  
17:00  Vernisáž výstavy S. Havlíka  
 Ohlédnutí za malováním  
 do čtverce 
 (výstava 15.9. - 31.10.2021)
 (Kulturní dům Hlučín)

16. ZÁŘÍ 
9:00  Bleší trhy (do 17 hodin)
 (vstupní zámecké prostory)
19:00  Návštěvy u pana Greena 
 (Divadelní podzim I.) 
 (Kulturní dům Hlučín) 

17. ZÁŘÍ 
9:00 Malování pro děti z MŠ a DRH  
 (akce v rámci Evropského  
 týdne mobility) 
 (Kulturní dům Hlučín) 
9:00 SENIOR bez nehod
 (přednáška)
 (Kulturní dům Hlučín) 
9:00  Bleší trhy (do 17 hodin)
 (vstupní zámecké prostory)
18:00 8. kolo FC Hlučín proti 
 FC Dolní Benešov 
 (Hřiště FC Hlučín)

19. ZÁŘÍ 
10:00 Cyklojízda pro veřejnost 
 (akce v rámci Evropského  
 týdne mobility) 
 (Mírové náměstí)

21. ZÁŘÍ
9:00 Když senioři pomáhají seniorům 
 do 12 hodin
 (Rodinné centrum na OKD) 
10:00 Kurz latinskoamerických tanců 
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 

23. ZÁŘÍ 
15:00 Jubilanti
 Slavnostní setkání vedení  
 města s občany (80 let a více)   
 (Kulturní dům Hlučín) 

25. ZÁŘÍ 
8:00 Fajna sobota  
 (farmářské trhy, do 12 hodin)  
 (Mírové náměstí)
10:00 Dvanáctka z Jasének  
 (pochod, běh) 
18:00 Filippo Mineccia 
 (Svatováclavský hudební  
 festival) 
 (Kostel sv. Jana Křtitele)

30. ZÁŘÍ 
19:00  Soud 
 (Divadelní podzim II.) 
 (Kulturní dům Hlučín) 

JUBILANTI
Jindřich Heiný *1931
Josef Hlubek *1939


