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ředitelka

Dům dětí a mládeže Hlučín bude tento rok 
slavit již 70 let své působnosti. Na začátku, 
v době svého vzniku, jej všichni znali pod 
názvem Dům pionýrů a mládeže v Hlučí-
ně (DPM). Pojďme se podívat trošku do 
historie. Domy pionýrů a mládeže jsou 
těsně spjaty se vznikem pionýrské orga-
nizace v naší vlasti. Ta vzniká roku 1949 
a téhož roku byl založen také první pio-
nýrský dům v Brně. První oddíly v našem 
okrese vznikly v roce 1951, a to v Opa-
vě, Vítkově a právě v Hlučíně. Vzhle-
dem k tomu, že pionýrská organizace se  

rozvíjela celkem rychle, vznikla potřeba 
pro vlastní zařízení, které by umožnilo 
pionýrské organizaci další možnosti prá-
ce, především v rozvoji zájmové činnos-
ti i v rozvoji péče o pionýrské vedoucí.  
Na podzim roku 1951 byla uvolněna 
bývalá restaurace v soukromém domě 
v místě zvaném „Na krásné vyhlídce“ 
a právě zde byly položeny základy prá-
ce Domu dětí a mládeže Hlučín. Počá-
teční obtíže byly značné, brzy se ukáza-
lo, že tato budova není vhodná pro práci 
s dětmi a s mládeži jak prostorově, tak 
hygienicky. Prostor se sestával celkem 
ze tří místností a jednoho sálu, který 
byl od roku 1945 používán k odvodům  

a jiným účelům, např. sušení obilí. Ve-
likost sálu byla vyhovující, ale těžce se 
vytápěl. V roce 1952 sál zabavilo hos-
podářské družstvo Hlučín a uskladnilo 
v něm obilí. A protože všechny tři míst-
nosti byly zamořeny myšmi, v roce 1953 
se DPM přestěhoval do budovy bývalého 
finančního úřadu, ve kterém sídlí dodnes. 
V té době měl dům pouze 12 místností, 
včetně malého sálu, využíval velkou za-
hradu, která sahala až k městským sadům 
a patřilo k němu malé hřiště, využíva-
né k různým sportovním utkáním a tur-
najům. V roce 1954 proběhla rozsáhlá 
oprava budovy, díky které bylo umožně-
no zahájit plný provoz zařízení. Před 60 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLAVÍ VÝROČÍ
lety probíhaly v DPM Hlučín kroužky, 
jako např.: kroužek umělecké výroby, 
zdravotnický, maňáskový, dramatický 
a střelecký kroužek, dívčí klub, fotogra-
fický a radioamatérský kroužek. Mezi 
příležitostné akce patřily: Literární sou-
těž, Hádej, hádej, hadači, Kdo z koho, 
Sportovní soutěž pro pionýry, Zimní hry, 
Branná hra pro pionýry, Lehkoatletic-
ký čtyřboj a také Městský přebor „Běhu 
Mladé fronty“. Naším velice příjemným 
překvapením je, že hodně ze zmíněných 
kroužků a příležitostných akcí přetrvává 
dodnes. Stále o ně lidé z Hlučína a okolí 
mají zájem a doufáme, že tomu tak bude 
i nadále nejméně dalších 70 let!

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané,
 takové krásné a dlouhé babí léto jsme 
už dlouho nezažili. Jako by se nám příro-
da chtěla omluvit za nepovedený srpen, 
kdy jsme vytahovali deštníky či teplejší 
oblečení více, než bychom chtěli.
 Díky teplému a slunečnému počasí 
se vyvedly všechny velké venkovní akce. 
Akce v rámci Hlučínského krmáše byly le-
tos rozprostřeny do několika lokalit. A byl 
to výborný nápad, který byl vlastně vynu-
cen uzavřením areálu jezera, u kterého zů-
staly jen kolotoče. Ostatní akce se konaly 
u Rodinného centra na OKD, na nádvoří 
zámku a hlavně na našem náměstí. Všem 
organizátorům, účinkujícím, prodejcům 
i návštěvníkům moc děkuji, že vytvořili 
úžasnou a pohodovou atmosféru. Ta byla 
cítit i na náměstíčku na OKD, které ožilo 
při Dni horníků.
 Konečně také proběhla tolik očekávaná  

asfaltace ulic Komenského, Tyršovy i čás-
tečná asfaltace plochy u vlakového nádra-
ží, která slouží autoškolám pro zkoušky 
řidičů motocyklů. A díky  příznivé ceně, 
kterou jsme vysoutěžili, se v Darkovič-
kách vyasfaltuje více komunikací než jsme  
pro letošek plánovali. 
 Moc se těším, až bude hotová I. etapa  
parku volnočasových aktivit, který vyrůs-
tá na louce vedle ZŠ Rovniny. Je to akce, 
o kterou Osadní výbor Rovniny dlouho 
usiloval. Začali jsme tak zvelebovat loka-
litu, kde by měl být v roce 2022 rekonstru-
ován chodník na ulici 28. října včetně as-
faltace této ulice a také vybudováno nové 
parkoviště pro cca 16 aut. Bohužel se nám 
do výběrového řízení na zhotovení projek-
tové dokumentace nikdo nepřihlásil. Ale 
nevěšíme hlavu, budeme se snažit tuto ne-
příjemnou situaci zdárně vyřešit. 
 Během září také proběhla v kulturním 

Foto: Kateřina Konečná

domě vernisáž obrazů bývalého ředite-
le hlučínské „lidušky“ pana Stanislava 
Havlíka. Bylo velmi poučné i inspirují-
cí slyšet vyprávění tohoto malíře i bás-
níka, který je i ve svých letech velmi 
aktivním autorem, a který, i když již 
dlouhá léta žije v Brně, na milovaný  
Hlučín nezapomíná.
 Začátkem října nás čekají volby do 
poslanecké sněmovny. Po komunálních 
volbách, které nás čekají v příštím roce, 
považuji ty poslanecké za druhé nejdůle-
žitější. V nich se rozhoduje, kdo a jakým 
směrem bude řídit chod naší vlasti příš-
tí 4 roky. Pevně věřím, že volební účast 
v Hlučíně bude nadprůměrná!!!
 Tak hezký začátek podzimu všem, těší-
me se na setkání s vámi třeba při Fajne 
sobotě.
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína vyjádřila sou-
hlas s navýšením kapacity služby 
Osobní asistence poskytované orga-
nizací Charita Hlučín o 1,5 přepo-
čteného úvazku v přímé péči s tím, 
že se Město Hlučín bude podílet na 
oprávněné provozní ztrátě navýšené 
kapacitní služby ve výši 20%. 

Rada města Hlučína schválila Do-
datek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
finančního příspěvku Statutárnímu 
městu Ostrava, na zajištění doprav-
ní obslužnosti území města Hlučín 
městskou hromadnou dopravou spo-
lečností Dopravní podnik Ostrava 
a.s., na rok 2022.

Rada města Hlučína rozhodla v za-
dávacím řízení na zhotovitele stavby 
s názvem „Asfaltace místních ko-
munikací Darkovičky” o výběru na-
bídky a uzavření smlouvy o dílo se 
společností STRABAG a.s. ve výši  
2 061 543,19 korun včetně DPH.

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru prodeje bytové jednotky  
č. 1191/2, velikosti 1+1, Severní 35 
v Hlučíně, včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 362/7325, na spo-
lečných částech domu č.p. 1191 a za-
stavěném pozemku parc. č. 1706/10 
v k.ú. Hlučín, obálkovou metodou 
s určením minimální kupní ceny  
ve výši 900 000 korun. Termín ukon-
čení podávání nabídek je stanoven  
na 15. 11. 2021. 
 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Od 1. října dochází ve městě Hlučíně ke 
změně firmy, která zajišťuje svoz nepo-
třebného textilu, obuvi a hraček. Spo-
lupráce s Diakonií Broumov, sociálním 
družstvem, byla ukončena a nově bude 
textil, obuv a hračky svážet společnost 
DIMATEC CS, spol. s.r.o.. Nově přistave-
né kontejnery jsou menší a bude je mož-
né umístit i na místech, kam se původní 
velké kontejnery nevešly. Odvoz bude 
probíhat pravidelně 1 x týdně, kontejnery 
budou opatřeny NFC čipy nebo kódy, aby 
byl on-line přehled o svozech a množství 
odebraného textilu v každém kontejneru 
a další informace. 

Konkrétně budou kontejnery rozmístěny 
takto:
- 2 x Bobrovníky točna autobusu č. 34
- Bobrovníky u obchodu
- 2x Darkovičky za obchodem
- Darkovičky Patorie
- Darkovičky ul. K Mýtu
- Hlučín Rovniny u staré školky
- Hlučín ul. Hornická u č.p. 29
- Hlučín ul. B. Němcové u garáží
- Hlučín ul. Cihelní 
- Hlučín ul. Dukelská
- Hlučín ul. Zahradní
- Hlučín Dvůr TS Hlučín s.r.o.

Podle využití jednotlivých kontejnerů 
bude v případě potřeby jejich množství 
zvýšeno. Naopak v místech, kde textil 
odkládán nebude, budeme moci kontejner 
po dohodě se svozovou firmou odstranit.
Kontejner není určen na odpad, ale na 
opětovně využitelný materiál – proto do 
něj odkládejte oblečení a oděvy, bytový 
textil a podobně vždy neznečištěný a su-
chý. Obuv vždy v páru – svázanou a hrač-
ky ve stavu, že je bude moci někdo ještě 
využít. Svezený materiál společnost třídí 
a rozdává neziskovým organizacím, nebo 
dále zpracovává. Pouze zcela nevyuži-
telný materiál musí být zlikvidován jako  
odpad v souladu s platnou legislativou.

ZAPOJTE SE DO HLASOVÁNÍ - JE TO NA VÁS!

Petra Řezáčová
místostarostka

Participativní rozpočet jde do další fáze, 
a to hlasování. O dvou návrzích rozhod-
nete právě vy. Jedná se o návrh „Dětské 
hřiště 22”, který předložila Kateřina Glon-
ková a projekt „Naučná stezka Malánky”, 
kde je autorkou Martina Vašicová. JE TO 
NA VÁS!

Podrobnosti naleznete na www.zdrave-
-mesto.hlucin.cz

Hlasovat můžete až do 22. 10. 2021. 

NEPOTŘEBNÉ VĚCI  
PŘIJDOU DO NOVÝCH 
KONTEJNERŮPravidla pro hlasování:

a) Hlasovat může každý obyvatel města 
Hlučína, který nejpozději poslední den 
hlasování dosáhl věku 15 let.

b) Hlasovat bude možné pouze prostřed-
nictvím hlasovacích lístků v tištěné po-
době vhozením do urny (Informační cen-
trum Hlučín a vestibul budovy A MěÚ 
Hlučín), nebo naskenovaným hlasovacím 
lístkem zaslaným e-mailem na adresu  
jetonavas@hlucin.cz.

c) Při hlasování bude využit takový vo-
lební algoritmus, který umožní distribuci 
kladných i záporných hlasů mezi jednotli-
vé návrhy, a to tak, že bude možné udělit 
dva hlasy kladné a jeden záporný.

d) Hlasující může rozdělit své hlasy mezi 
libovolné návrhy. Jednomu návrhu však 
může udělit maximálně jeden hlas.

LISTOPADOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Vážení rodiče, slavnostní vítání nových 
občánků města Hlučína proběhne dne  
5. listopadu  2021 v odpoledních hodinách 
v obřadní síni Městského úřadu Hlučín. 
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem 
nahlášené děti. O přesné časové podobě 
konání akce budete předem informováni  

pozvánkou. Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem vítání občánků, dostavte 
se na odbor rozvoje a školství MěÚ Hlu-
čín (Po, St 8:00 - 17:00 hodin; Út, Čt 8:00 
- 14:00 hodin), nebo přihlášku zašlete na 
e-mail: barankova@hlucin.cz. Zároveň 
je nutné předložit k nahlédnutí originál 
nebo kopii rodného listu dítěte. Případ-
né další dotazy Vám rádi zodpovíme  
na telefonním čísle 595 020 320.  

DĚKUJEME ZA VAŠE 
PŘÍSPĚVKY
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města 

V červnu se v Kulturním domě v Hlučíně 
pod názvem „Letem hlučínských světem“ 
uskutečnila prodejní výstava leteckých 
fotografií Hlučína, jejichž autorem je Ka-
mil Vitásek. Zisk z prodaných fotografií 
činí 8 244 korun. Tato částka poputuje 
prostřednictvím veřejné sbírky na pomoc 
hendikepovaným dětem v Hlučíně. Všem, 
kteří tento projekt podpořili a zakoupili si 
vystavené fotografie, děkujeme. Veřejnou 
sbírku na pomoc dětem se zdravotním po-
stižením, žijícím na území města Hlučína, 
organizuje město Hlučín a vznikla v roce 
2015. Od svého vzniku pomohla již mno-
ha dětem. Byly z ní placeny např. speciální 
rehabilitace, které nelze hradit z veřejné-
ho zdravotního pojištění nebo speciální 
pomůcky, které těmto hendikepovaným 
dětem pomáhají zapojit se do běžného ži-
vota. Podpořit tuto veřejnou sbírku můžete 
zasláním jakékoliv finanční částky. Číslo 
účtu této veřejné sbírky je 6413092/0800.

NA CYKLOSTEZCE  
HLUČÍN - DARKOVIČKY 
INTENZIVNĚ  
PRACUJEME
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města 

Plánovaná cyklostezka, která by měla 
vést ze sídliště OKD z ulice Hornické až 
do Darkoviček, s napojením na stezku 
k opevnění, by měla být společnou stez-
kou pro pěší a cyklisty. Aktuálně je doku-
mentace v procesu vydání stavebního po-
volení. „Jsem rád, že jsme obdrželi kladné 
vyjádření Dopravního inspektorátu Poli-
cie České republiky v Opavě a všechny 
jejich výtky vůči projektu jsou drobné 
a do původního projektu zapracovatelné. 
A také, že jsme se dohodli s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, neboť cyklostezka bude 
křižovat budoucí obchvat města Hlučína,” 
uvedl starosta Pavel Paschek. 

Foto: Kateřina Konečná

BUDUJEME IN-LINE DRÁHU NA ROVNINÁCH
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

In-line dráha, budovaná v rámci Parku 
volnočasových aktivit, už dostává prv-
ní obrysy. První etapa výstavby by měla 

být realizována do konce tohoto roku.  
Díky financím z městského rozpočtu se  
můžete těšit na parkourové a workouto-
vé hřiště, dobrodružnou zahradu, dětské 
hřiště a další zázemí pro malé i velké  
sportovce a rodiny s dětmi. 

Foto: Kamil Vitásek
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města 

Každým rokem vyhlašuje Národní síť 
Zdravých měst ČR soutěž o NEJpraxi 
Zdravých měst. Letos poprvé se do užší-
ho výběru dostalo i Město Hlučín s pro-
jektem „Háčkujeme pro miminka“, kdy 
se jedná o podporu předčasně narozených 
dětí i jejich rodičů. Hlasování do soutěže 
bude odstartováno v prvním říjnovém týd-
nu a bude probíhat na facebooku Národní 
síť Zdravých měst ČR (NSZM). Podpořte, 
prosím, tento projekt Vašimi hlasy! Město 
Hlučín již dva roky aktivně spolupracuje 
a pravidelně dodává chobotničky a dal-
ší háčkované výrobky neonatologickému 
oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. 
Z jednorázového dodání chobotniček se 
stala pravidelná a dlouhodobá spolupráce. 
Mimo zmíněné chobotničky jsou využity 
i čepičky, botičky a další výrobky, které 
udržují děti v teple. Díky patří všem, kteří 
se na háčkování již dnes podílí. 

HLASUJTE PRO POMOC
PRO NEDONOŠENÉ DĚTI

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci září byl největší objem prací 
soustředěn kolem „funkčního objektu“. 
Po vybourání starého přemostění potoku 
Juliánky byla dokončena zbývající část 
„shybky“ napouštěcího potrubí a probíhá 
realizace opevnění břehů Juliánky lomo-
vým kamenem. Na mostních objektech 
byly dokončeny veškeré finální úpravy 
vč. nátěrů. Prostory kolem dokončených 
částí jsou dosypávány ornicí ke konečné 
úpravě terénu a zatravnění.

Na druhé straně jezera, u sportovně - re-
kreačního areálu, je prováděna pokládka 
zatrubněné části Vařešinky. 

Na levobřežní hrázi řeky Opavy pokračují 
finální terénní úpravy břehů hráze. Polovi-
na úseku komunikace o celkové délce cca 
2,5 km je již v asfaltovém povrchu. Zbý-
vající část bude dokončena v následujícím 
měsíci.

Od začátku září bylo opět zahájeno upou-
štění hladiny jezera tak, aby mohly být 
zahájeny práce na dokončení opevnění 
břehů jezera. Zároveň budou zahájeny 
práce v prostoru sportovního areálu, vý-
pustného objektu a dalších částí stav-
by, které byly z důvodu letního provozu  
pozastaveny.

Závěrem chceme opět požádat všech-
ny občany o dodržování zákazu vstupu  
na zajištěné části stavby a staveniště.

Zatrubněná část Vařešinky.
NABÍDKA PRÁCE 
Zdravotní sestra - domov pro seniory
Nabízíme: pracovní úvazek 37,75 hodin 
vč. sobot a nedělí, směnnost (dvousměn-
ný provoz), předpokládaný měsíční hrubý 
výdělek cca 27 000 až 39 500 korun dle 
dosažené praxe v oboru. Nástup možný od 
září nebo dle dohody. Zájemci mohou za-
sílat své životopisy na dps@ddhlucin.cz, 
nebo osobně doručit na recepci Domova 
pod Vinnou horou. Kontaktní osoba: Edita 
Podhorná, tel.: 595 020 576, 727 939 262.

Funkční objekt.

Levobřežní hráz. Fota: archiv Gardenline s.r.o.

  V termínu od 4. 10. – 6. 10. 2021
Hlučín:             ul. Hornická - u kotelny
                        ul. Hornická  ul. - u věžáků
                        ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
                        ul. Jarní + Severní - křižovatka
                        ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
                        ul. 1. Máje - vedle kavárny
             ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
             ul. Opavská - za bytovými domy
             ul. Čs. armády naproti polikliniky - za byt. domy

  V termínu od 11. 10. – 13. 10. 2021
 Hlučín:             ul. Hrnčířská - u parčíku
                           ul. Dr. Ed. Beneše
              ul. Na Krásné vyhlídce - na konci ulice
   ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 8. 10. - 9. 10.
                           ul. Dlouhoveská - u kapličky 10. 10. - 11. 10.
   
Darkovičky:    zpevněná plocha za obchodem
                         ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
                           Patorie

  V termínu od 18. 10. – 20. 10. 2021
Hlučín:           ul. Cihelní - u kotelny                                                                                                                                                                                                 
                       ul. Dukelská - parkoviště 
                       ul. 28. října + Písečná - křižovatka
                       ul. Rovniny - bývalá školka
                       ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
                       ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
                      ul. Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
             ul. P. Jilemnického - v zatáčce
             ul. Dělnická - uprostřed ulice
             ul. Mánesova - konec ulice

  V termínu od 25. 10. – 27. 10. 2021
Hlučín:   nad cihelnou - na pravé straně
                           Jasénky - pod Mušálem
Bobrovníky:      Malánky - odbočka na Vrablovec
                           ul. Požárnická - Hrabová
     ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
                        ul. Na Sídlišti
                        ul. Střední + Křivá - křižovatka
             ul. U Hájenky
             na točně MHD č. 34

PODZIMNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb 

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude druhý den mezi  
7 a 12 hodinou. 

Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nejsou určeny na plasty, sklo a papír, které se ukládají celoročně do nádob na využitelné odpady. 
Do kontejnerů je zakázáno ukládat BIOodpady, na které jsou určeny hnědé nádoby, a které lze celoročně ukládat na sběrném dvoře. Do kontejnerů je zakázáno ukládat 
stavební odpady, které je každý povinen likvidovat v souladu se zákonem na své náklady (např. Na skládce SOMa Markvartovice). Kontejnery nepřeplňujte a neuklá-
dejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Svoz velkých kusů je ur-
čen pouze pro občany (nepodnikající fyzické osoby), kteří mají trvalé bydliště na území města Hlučín! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů  
na své vlastní náklady! Děkujeme, že spolu s námi udržujete čistotu a pořádek ve městě.
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Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

V rámci programu prevence kriminality 
pořádá Městská policie Hlučín besedy, 
které probíhají v mateřských, základních 
a středních školách. Strážníci navštěvují 
školy nejen v Hlučíně, ale také jezdí za 
dětmi do okolních obcí, s kterými mají 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Ve 
školce se s dětmi baví o práci strážníků, 
předvedou jim výstroj a výzbroj, služeb-
ní vozidlo a povídají si s dětmi o (jejich 
bezpečí, co dělat, když se ztratí) tom, 
když se ztratí v obchodním domě nebo je 
osloví cizí člověk na ulici. Na základních  

Foto: archiv MP Hlučín

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Město Hlučín zvítězilo v letošní soutě-
ži v třídění elektroodpadu „O keramické 
sluchátko”, v kategorii Obcí s rozšíře-
nou působností. Vítězství získalo město 
Hlučín již po druhé, kdy každý z občanů 
průměrně odevzdal 5,8 kg elektroodpa-
du. „Kromě již zmíněného sluchátka, zís-
kalo do městské kasy 10 000 korun jako 
motivační příspěvek pro třídění odpadu 
pro další období. Jsem hrdý, že se naším 
společným přístupem k ochraně životní-
ho prostředí v našem městě dostalo ta-
kovéhoto významného ocenění,” uvedl 
starosta Pavel Paschek. Letošní ocenění 
bylo předáno dne 14. září 2021 na slav-
nostním ceremoniálu v prostorách frýdec-
kého zámku zástupci Moravskoslezského 
kraje, společností EKO-KOM, ASEKOL 
a ELEKTROWIN. V roce 2020 připadlo 
na jednoho obyvatele našeho kraje 21,1 kg 
vytříděného papíru, 16,5 kg plastů, 14,4 kg 
skla a více než čtvrt kilogramu nápojových 
kartonů. Celkem jde tedy o průměrně 52,3 
kg vytříděného odpadu na jednoho občana  

DÍKY ZODPOVĚDNOSTI OBČANŮ  
JSME ZÍSKALI OCENĚNÍ

Moravskoslezského kraje. V rámci dlou-
hodobé spolupráce s Moravskoslezským 
krajem podporuje autorizovaná obalo-
vá společnost EKO-KOM rozvoj třídění 
odpadu v regionu. A to díky projektu In-
tenzifikace odděleného sběru a využívání 
vytříděných složek komunálního odpadu, 
včetně obalové složky. Letos bylo zdarma 
poskytnuto městům a obcím Moravsko-
slezského kraje 450 nových barevných 
kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně je 
celkem k dispozici více než 32 tisíc ba-
revných kontejnerů a menších nádob na 
třídění odpadu. Obce, ve kterých občané 
nejlépe třídí komunální odpad, získávají 
každoročně prestižní ocenění „O keramic-
kou popelnici“. Za třídění vysloužilých 
elektrozařízení jsou pak udělovány ceny 
„O keramické sluchátko“ a „Elektroo-
skar“. Jde o soutěže, které jsou součástí 
krajské informační kampaně zaměřené na 
podporu sběru a třídění odpadu ve měs-
tech a obcích napříč Českou republikou. 
„Děkuji všem občanům, kteří se do třídění 
odpadu a to nejen toho elektro aktivně za-
pojují a šetří tak naše životní prostředí,” 
poděkoval starosta Paschek. 

Foto: archiv KÚ MSK

Petra Řezáčová
místostarostka

Město Hlučín je zřizovatelem mateřských 
a základních škol, které jsou nosným pilí-
řem předškolního a základního vzdělávání 
na území města. Tento pilíř je doplňován 
o základní a střední školy jiných zřizova-
telů, které se na vzdělávání žáků školního 
věku nemalou měrou podílejí. Koncepce 
rozvoje školství v Hlučíně je dlouhodobý 
projekt, na kterém, pod mou záštitou, pra-
cuje skupina ředitelů všech stupňů a typů 
škol v Hlučíně spolu s vedoucí odboru 
školství. Všichni se scházíme dle potřeby 
u „kulatého stolu“ a společnými kroky vy-
tváříme koncepci rozvoje školství v našem 
městě. Hledáme cesty ke zvyšování kvali-
ty výuky v hlučínských školách, vzájem-
ně sdílíme zkušenosti a učíme se jeden od 
druhého. Výstupem z těchto pracovních 

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ

školách je pro žáky 3. tříd připravena be-
seda na téma „DOPRAVNÍ VÝCHOVA“. 
V 7., 8., 9. třídách a na středních školách 
se zaměřili strážníci na problém, který se 
právě může týkat této skupiny dětí, a to 
jsou omamné a psychotropní látky, ši-
kana, kyberšikana. V polovině září byli 
strážníci v ZŠ Darkovičky, kde dětem 
1. a 2. třídy vysvětlovali, jak se správně 
chovat na chodníku, silnici nebo při pře-
cházení přes přechod pro chodce. Děti si 
to vyzkoušely i v praxi. Následovala be-
seda „Trestní odpovědnost”, která byla 
připravena pro studenty Gymnázia Jose-
fa Kainara a studenty Odborného učiliště  
a Praktické školy Hlučín.

jednání jsou jednotlivé akční kroky do 
praxe, jako např. zřízení logopedické tří-
dy v mateřské škole, zřízení nové základní 
školy s alternativní výukou Montessori, 
reálné kapacity základních škol, úprava 
zásad školských rad, nová vyhláška o jed-
notném školském obvodu MŠ a jiné. Na-
vržená opatření přispívají k modernizaci 
prostředí mateřských a základních škol, 
k vytvoření a rozvíjení příznivého školní-
ho klimatu, modernizaci výuky a zlepše-
ní technických parametrů budov. To vše 
dohromady přispívá ke komplexnějšímu 
naplňování individuálních potřeb hlučín-
ských dětí. Na koncepci budeme intenziv-
ně pracovat i v letošním školním roce tak, 
abychom v našem městě rozvíjeli moderní 
vzdělávací trendy v souladu se Strategii 
2030+.
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se 
vzdělávat“. J. A. Komenský.

Foto: archiv města Hlučína

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY VIA MONTESSORI  
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

S účinnosti od 1. července letošního roku 
byla do školského rejstříku zapsána nová 
Základní škola Via Montessori, příspěv-
ková organizace. Slavnostní otevření zá-
kladní školy proběhlo dne 1. září za účastí 
starosty a místostarostky města a dalších 
zastupitelů města. Jedná se o úplnou  

základní školu, ve které bude ve škol-
ním roce 2021/22 plnit povinnou školní 
docházku celkem 102 žáků. Vzdělávání 
v základní škole zabezpečují kvalifikova-
ní učitelé a vychovatelé. Nová škola bude 
žáky vzdělávat alternativním způsobem na 
principech Montessori pedagogiky. Výuka 
bude probíhat podle školního vzdělávací-
ho programu Via Montessori „I cesta může 
být cíl“ v budově ZŠ dr. M. Tyrše.

Foto: Kateřina Konečná
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Starosta města Hlučína podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

dne 08. října  2021  od 14.00 do 22.00 hodin 
dne 09. října  2021   od   8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1:
je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín (není bezbariérový přístup) 
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Pro-
menádní, Průchozí, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno číslo evidenční 209,

ve volebním okrsku č. 2:
je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše,  Gen.  Svobody, Hluboká,  K Pile,  Komenského,  Na Včelínku,  Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní,

ve volebním okrsku č. 3:
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina,

ve volebním okrsku č. 4:
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích  Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny,

ve volebním okrsku č. 5:
je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo 
evidenční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo evidenční 26,

ve volebním okrsku č. 6:
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-17, 27, 28, 201-203, 206, 211, 212, 217-219, 222, 224, 225, 228,

ve volebním okrsku č. 7:
je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší  
a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 164, 169, 175, 176, 185, 204, 205, 207, 
208, 210, 213-216, 220, 221, 223, 226, 227, 229,

ve volebním okrsku č. 8:
je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská,

ve volebním okrsku č. 9:
je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny,

ve volebním okrsku č. 10:
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky,

ve volebním okrsku č. 11:
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12:
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín (bezbariérový přístup)
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým  
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena.
Použití osobních ochranných prostředků dýchacích cest se řídí aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

                              Mgr. Pavel  Paschek
V Hlučíně dne 07. 09. 2021                        starosta města Hlučína 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ
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ANDĚLÍN NOVÁK 
8. LISTOPAD 1878 - 21. KVĚTEN 1955, pedagogický pracovník, správce muzea a archivář

Mezi osvětovými pracovníky na Hlu-
čínsku zaujímá Andělín Novák mimo-
řádné místo už proto, že byl zdejším 
rodákem. Jeho profesní dráha se však 
rozvíjela na obou stranách řeky Opavy.  
Andělín Novák se narodil 8. listopadu 
1878 v Malých Hošticích v rodině te-
saře Augustina Nováka. Matka Johana 
Vitečková pocházela z Kateřinek a ten-
to „smíšený“ původ se chlapci hodil 
při volbě školy. Když měl Andělín rok 
a půl, zemřel ve věku 34 let jeho otec 
a mladá vdova se již neprovdala.

Aby mohl studovat v nedaleké Opa-
vě, nacházející se za státní hranicí, 
přihlásili chlapce k trvalému pobytu 
příbuzní z Kateřinek. Po třech třídách 
německé měšťanky se Novák přihlá-
sil v roce 1894 na německý učitelský 
ústav. V roce 1898 odmaturoval a zís-
kal osvědčení o učitelské způsobilosti 
pro české i německé školy.

Novák si požádal o přidělení místa 
na české chlapecké škole v Lukavci 
u Fulneku. V listopadu 1904 se oženil 
s Josefou, dcerou zdejšího nadučite-
le Čočka. Měli dvě děti, syna Jaro-
boje (*1908), jenž se stal právníkem, 
a dceru Drahomíru (*1910), později  
provdanou Strádalovou.

Novák se v Lukavci aktivně zapojil do 
českého spolkového života jako člen 
Pohorské učitelské jednoty a zdejšího 
hasičského sboru, jehož byl také velite-
lem. V roce 1910 složil zkoušku způso-
bilosti pro vyučování na měšťanských 
školách a odešel na školu do Orlové.
Také zde byl Novák členem českých 
spolků, Sokola, Slezské Matice lidové 
osvěty a hasičstva. 

Na podzim 1914 byl Novák odveden 
do důstojnické školy a v roce 1915 na-

sazen na ruské frontě. Padl do zajetí 
a válečná léta strávil v městě Caricy-
nu na řece Volze (později Stalingrad, 
nyní Volgograd). Pracoval v loděnicích 
a naučil se rusky a francouzsky. 

Po návratu do vlasti se Andělín Novák 
stal v březnu 1920 inspektorem státních 
národních škol na rodném Hlučínsku. 

Jako význačný představitel českoslo-
venské státní moci, byl Novák po při-
pojení Hlučínska k Německu v říjnu 
1938,  převeden do výslužby a odstě-
hoval se do Dobré u Frýdku. Po vzni-
ku Protektorátu se jako český veřejný 
činovník dostal pod dohled německé 
tajné policie. V říjnu 1941 strávil 6 týd-
nů ve vazbě. Syn Jaroboj byl vězněn  
na Špilberku za odbojovou činnost. 

Osvobození zastihlo Andělína Nováka 
v Dobré, kde se stal v roce 1946 předse-
dou místního národního výboru. Když 
v červnu 1947 zemřela jeho manželka 
Josefa, vzdal se Andělín Novák úřadu 
předsedy MNV a odstěhoval se ke své 
dceři Drahomíře, která žila v Hlučíně 
se svým manželem Pavlem Stráda-
lem, ředitelem hlučínského gymnázia  
v letech 1945–1959.

V Hlučíně se Novák ujal funkce měst-
ského kronikáře a převzal starost 
o městské muzeum a archiv. Již jako 
školní inspektor se zajímal o archivní 
prameny hlučínské provenience a za 
okupace zachránil některé z nich před 
zabavením gestapem. I ve vysokém 
věku rád pracoval s dětmi, pro které 
vedl v muzeu vlastivědný kroužek. 

Andělín Novák zemřel 21. května 1955 
na následky mozkové mrtvice a byl  
pochován na hlučínském hřbitově.
                                       Zdeněk Kravar

Hrob Andělína Nováka a jeho rodiny na 
hlučínském hřbitově.

Dole:
Rodný zápis Andělína Nováka,  

jeho křestní jméno je zde uvedeno v německé podobě Engelbert.

Budova fary v Hlučíně, v níž byl v I. poschodí okresní archiv. (Státní okresní archiv Opava) Pohled do archivního depozitáře.
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Jiří Arleth
Vysoká škola báňská 
Technická univerzita Ostrava

Přednášky, workshopy, kroužky, expedice 
- to vše čeká na žáky základních a střed-
ních škol od října 2021, kdy VŠB - Tech-
nická univerzita Ostrava otevře svou Ju-
nior univerzitu. Mnoho možností pro ty, 
které baví věda a technika. Na podobné 
projekty univerzit občas narazíte, ale na 
rozdíl od ostatních je možné Junior uni-
verzitu VŠB-TUO studovat bez problémů 
po celou školní docházku. Obsah studia 
si student upraví podle svého zájmu, po-
třeb a možností, výhodou je, že se může 
přidat kdykoliv v průběhu akademického 
roku (od října do července). Všichni stu-
denti Junior univerzity budou postupně 

JUNIOR UNIVERZITA VŠB-TUO
sbírat dílčí odměny a body, které pove-
dou k získání „vysokoškolských titulů“.  
Vyhodnocení se odehraje na každoročních 
slavnostních promocích.
„Na naší Junior univerzitě záleží jen a jen 
na studentovi, co ho zaujme a kolik bude 
mít volného času“, vysvětluje Jarmila 
Černá, metodička projektu. „Výhodou je, 
že může postupně poznávat všechny obo-
ry, nebo si prohlubovat znalosti v oblasti, 
která jej nejvíce baví. Junior univerzita je 
unikátní systém pro osobní rozvoj a smy-
sluplné trávení volného času pro všechny 
děti od 7 let až po maturanty.“

Sledujte: Facebook a Instagram @zlepsi-
sitechniku
Web: junioruniverzita.vsb.cz
Pište na: popularizace@vsb.cz

Čs. armády 4a/336, 74801 Hlučín

Spolek přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně

Vás zve na IX. ročník

a

dne 5. 10. 2021 od 8.00-16.00 hod. na Mírovém nám. v Hlučíně

A PREZENTACE UČEBNÍCH OBORŮ ŠKOLY

aneb

" Hlučín, město s řemeslnou tradicí"

SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ-NATĚRAČŮ V HLUČÍNĚ

- prezentace žáků oboru malíř-natěrač (školy z různých krajů republiky i Slovenska)

- informace o učebních oborech a jejich uplatnění, podpora odborného vzdělávání

Program:

Odborné učil iště a Praktická škola, Hlučín,

- prezentace učebních oborů(workshopy)-ukázky práce žáků

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DOBĚ PRÁZDNIN
Petra Fojtíková 
ředitelka ZŠ a MŠ Darkovičky

Žáky v základní škole v Hlučíně-Darko-
vičkách po prázdninách přivítaly zreno-
vované prostory školní jídelny a školní 
družiny. Rekonstrukce družiny měla, 
tentokráte, dvě fáze realizace. V té prv-
ní - se v době jarní „koronavirové výuky 
na dálku“ provedly nutné zednické práce 
a opravy praskajícího zdiva, vymalova-
lo se, zefektivnilo se osvětlení prostor.  

Ve druhé fázi, již o hlavních prázdninách, 
se školní družina dovybavila potřebným 
nábytkem na míru. Zpřehlednilo se tak 
uložení deskových her, stavebnic, hra-
ček - vše je na jednom místě, přehledné, 
snadno dostupné, jak ke hraní, tak i k ná-
slednému úklidu. Naši školáci si tak mo-
hou po výuce aktivně odpočinout nejen 
v příjemném prostředí loni zprovozně-
né přírodní zahrady, ale i nově opravené  
a zrekonstruované školní družině. 

Martin Franek
ředitel ZŠ Hornická 

Během letošních prázdnin jsme realizovali 
3. etapu celkové rekonstrukce slaboprou-
dé a silnoproudé elektroinstalace v naší 
škole, tentokrát na 5. pavilonu, a to včetně 
výmalby učeben, kabinetů a chodeb za cca 

3 552 000 korun. Souběžně s touto rekon-
strukcí jsme na témže pavilonu provedli 
opravu vodovodního řadu a opravu podla-
hových krytin. Rovněž jsme na 4. pavilo-
nu uskutečnili opravu vzduchotechniky ve 
školní kuchyni. Město Hlučín vybudovalo 
na 4. a 6. pavilonu solární ohřev TUV pro 
školní kuchyň a tělocvičnu.

Miroslav Všetečka
ředitel ZŠ Rovniny

Zahájení školního roku na Rovninách 
bude ve znamení mnoha provedených 
úprav a oprav. Do kuchyně jsme pořídili 
a instalovali 200 litrový elektrický mí-
chací kotel s automatickým výklopem 
za 845 811 korun. V pavilonech C, D, F 
a G jsme vyměnili potrubí rozvodů vody 
za cca 240 000 korun. Provedli jsme vý-
malbu tříd pro prvňáčky a šesťáky včetně 
některých chodeb za cca 50 000 korun. 
Dále se nám podařilo zapojení do Integro-
vaného operačního programu, kde uspěly 
následující dva projekty. Prvním byl pro-
jekt „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ 
Hlučín - Rovniny, vybudování odborných 
multimediálních učeben – reg. č.: CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_075/0014898“, jehož cí-
lem je kompletní rekonstrukce tří tříd na 
multimediální učebny pro výuku jazyků - 
nové elektroinstalace, výmalby, osvětlení,  

podlahy, nábytek, tabule s interaktivní 
technikou a pořízení 45 i-Padů v celkové 
hodnotě 2 000 000 korun. Druhým projek-
tem byl „Rozvoj odborného vzdělávání na 
ZŠ Hlučín - Rovniny, vybudování odborné 
učebny Pracovních činností - reg. č.: CZ
.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014897“, který 
má za úkol kompletní rekonstrukci cvičné 
kuchyně na učebnu pracovních činností. 
Zde byla vybudována nová elektroinstala-
ce, výmalba, osvětlení, podhledový strop, 
odvětrání, nová podlaha včetně zabudová-
ní nových odpadů a rozvodů vody, nový 
nábytek, kuchyňské spotřebiče, nádobí 
a kuchyňské potřeby, fyzikální a chemické 
měřící sady, stropní dataprojektor a pro-
jekční plátno včetně kabeláže v celkové 
hodnotě 2 000 000 korun. Výše uvedené 
úpravy, jejichž celková výše přesahuje pět 
milionů korun, bychom nemohly uskuteč-
nit bez podpory vedení Města Hlučína, 
kterému bych chtěl tímto jménem všech 
žáků a zaměstnanců poděkovat.

Zdeněk Ševčík
ředitel ZŠ dr. M. Tyrše

O prázdninách se na naší škole začalo 
s výměnou plotu po téměř celém obvodu 
areálu, vjezd zajistí nové brány a to vše 
v celkové hodnotě cca 500 tisíc korun. 
Vznikly nové kmenové třídy i v lehce 
netradičním prostředí (bývalá školní díl-
na a cvičná kuchyňka). Zde se projevila 
kreativita pedagogického sboru a i přes-
to třídy působí příjemným a útulným  

dojmem. Pro šestou třídu byla nově vyba-
vena třída novým nábytkem a interaktivní 
tabulí a letošní prvňáčky přivítala taktéž 
nově vybavená třída. Zde byla investice 
ve výši téměř 300 tisíc korun. Pedago-
gové a všichni zaměstnanci se podíleli 
na výzdobě, aby začátek letošního roku 
byl pro všechny co nejpříjemnější a vě-
řím, že si v tomto školním roce užijeme 
plnohodnotnou školní docházku. Všem 
zaměstnancům moc děkuji za skvěle  
odvedenou práci.
 

Jindřich Honzík
ředitel Odborného učiliště a Praktické 
školy, Hlučín, p. o.

Město Hlučín  vždy bývalo kolébkou vý-
borných řemeslníků známých v širokém 
okolí i za hranicemi. A tak je přirozené, 
že právě do Hlučína se pravidelně sjíždě-
jí mladí malíři z celé republiky, aby po-
rovnali své dovednosti, vyměnili si zku-
šenosti a navázali nové vztahy. K tomu 
přispěje již po deváté akce s názvem“ 
Hlučín, město s řemeslnou tradicí“. Jejím 
hlavním cílem je popularizovat obor Ma-
líř, další řemesla a služby. Vše se odehraje 
na Mírovém náměstí v Hlučíně v úterý 5. 
října 2021 od 8 do 16 hodin. Již IX. roč-
ník tradičního setkání pořádá naše škola 
ve spolupráci se Spolkem přátel školy při 

HLUČÍN OŽIJE MLADÝMI ŘEMESLNÍKY
OU a PrŠ v Hlučíně, pod patronací Cechu 
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a pod zá-
štitou pana starosty Mgr. Pavla Paschka. 
Žáci z celé republiky předvedou různé 
techniky a současné dekorační trendy. Na 
akci jsou přihlášena dvoučlenná družstva 
z různých regionů naší republiky. Přijedou 
i hosté ze Slovenska a samozřejmě nebu-
dou chybět mladí malíři z hlučínské školy. 
Naši hosté si během své třídenní návštěvy 
prohlédnou město, jeho sportovní i kultur-
ní zařízení a seznámí se s jeho bohatou 
historií. Akce bude atraktivní pro každého 
návštěvníka. Zájemci budou mít možnost 
seznámit se s novými trendy v učebních 
oborech a žáci základních škol, kteří se 
rozhodují o výběru svého povolání, zís-
kají představu o řemeslech, o tvořivé  
a smysluplné práci.

Fota: archivy hlučínských škol



AKTIVNÍ TRÁVENÍ 
VOLNÉHO ČASU  
V DDM HLUČÍN
Michal Srovnal
DDM Hlučín

Nadále je možné přihlásit se do kroužků, 
které nabízí Dům dětí a mládeže Hlučín. 
Z desítek okruhů si vybere každý. Mů-
žeme doporučit tyto kroužky: Deskovky, 
Angličtina hrou, Judo, Kroužek elektro-
niky a radiotechniky, Aerobic, Jóga pro 
dospělé, Tvoř a poznávej, Znakujeme pro 
radost a další. Přihlášky jsou ke stažení 
na www.ddmhlucin.cz, popřípadě k vy-
zvednutí přímo v DDM Hlučín na adrese 
Zámecká 6. Vyplněné přihlášky je možné 
zaslat e-mailem na info@ddmhlucin.cz, 
osobně odevzdat ve sborovně DDM, nebo 
vhodit do schránky u vstupu do zahrady.

VÝSTAVA MEČÍKŮ A JIŘINEK
Josef Chlebiš
SZO ČZS IRIS Hlučín 

Díky Covidu jsme po dva roky nemohli 
uskutečnit tradiční výstavy kosatců a pi-
voněk, na které máme dost vlastních ex-
ponátů. Snad se vlny koronaviru zastaví 
a v dalších letech budeme mít možnost 
se k tomu vrátit. Tentokrát dostaly pří-
ležitost jiné květiny, které rovněž čas od 
času vystavujeme. Podařilo se zorgani-
zovat jinou výstavu „Výstavu mečíků 
a jiřinek“, v Červeném kostele ve dnech 
21. až 22. srpna 2021, ve spolupráci se 
Sportem a kulturou Hlučín, p.o. a za pod-
pory vedení města Hlučína. Na výstavě 
se podílelo svými výpěstky 5 členů SZO 
Iris Hlučín: Anežka Hrubá, Zdeněk Seidl, 
Norbert Kotyrba, Petr Zagora, Josef Chle-
biš a 4 hosté: Ivan Šaran, Petr Mimránek,  

Stanislav Novotný a pěstitelka Izabela 
Borecka z Polska. Celkem bylo vystave-
no cca 200 kultivarů mečíků a 80 odrůd 
jiřinek. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
rovněž centrální aranžmá, které pod ve-
dením paní Libuše Markové realizova-
ly naše členky spolu se spolupracujícím 
spolkem Sousedé 55+. Komorní atmo-
sféra kostela ještě více zdůraznila krásu 
všeho, co zde bylo k vidění. Nejcennější 
částí výstavy byla expozice pana Ivana 
Šarana z Drahanovic, který nám poskytl 
lodyhy padesáti svých novošlechtění me-
číků, které byly dokladem vysoké kvality 
jeho šlechtitelské práce. Kromě toho nám 
poskytl další mečíky do aranžmá. Výsta-
va byla zahájena za účasti starosty Pavla 
Paschka a místostarostky Petry Řezáčové. 
Paní Řezáčová vybrala nejkrásnější me-
čík, bílý semenáč pana Šarana, který byl 

KAKI - NETRADIČNÍ  
OVOCE
Zdeněk Seidl
SZO ČZS IRIS Hlučín

Pokud nevěříte nebo nevíte, co vše se na 
našich zahradách dá pěstovat, zveme Vás 
na přednášku pana Petra Plocha z Kravař, 
který má s pěstováním takových netradič-
ních druhů ovoce dlouholeté zkušenosti. 
Odmítá nazývat toto ovoce „exotickým“, 
protože tvrdí, že se dá pěstovat i u nás, 
jen to vyžaduje dodržovat určité pod-
mínky. Podělí se s námi o své zkušenosti, 
jaké podmínky jejich pěstování vyžaduje. 
A aby dokázal, že to jde, přinese ukázat 
i vzorky letošní úrody plodů. Přednáška 
se koná 11. října v 15 hodin v Zámec-
kém klubu. Zvou pořadatelé ze Specia-
lizované základní organizace Českého  
zahrádkařského svazu IRIS Hlučín.

později rovněž obdivován návštěvníky, 
kteří pro něj našli jméno „Bílá královna“. 
Pan starosta vybral jako nejhezčí jiřinku 
odrůdu „Gloriosa”, pěstitele Z. Seidla.

V anketě návštěvníků byly vybrány tyto 
exponáty:
Nejhezčí mečík
1. Blesk         pěstitel J. Chlebiš
2. Semenáč 76/20      pěstitel I. Šaran
3. Semenač 46/20      pěstitel I. Šaran
Nejhezčí jiřinka
1. Gloriosa pěstitel Z. Seidl
2. Sombrero pěstitel P. Zagora
3. Lipostno pěstitelka I. Borecka
Největší odměnou pořadatelům je vždy 
zájem návštěvníků. Přivítali jsme mnoho 
lidí z blízka i z daleka. Všichni byli výsta-
vou nadšení. Děkujeme všem, kdo přišli, 
za jejich zájem o naše květiny.
 

Foto: Jiří Rygel
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAHAJUJEME TVOŘIVĚ
Zuzana Harazimová
ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace

Vzdělávání žáků s mentální retardací na 
naší škole je složitým procesem, pro který 
je charakteristická nutnost stálého opako-
vání, prohlubování znalostí a dovedností. 
Výsledky se dostavují zvolna a pokrok je 
mnohdy obtížně pozorovatelný. Nestačí 
jen pouhé mentorování, ukazování a vy-
světlování, práce s pomůckami a digitál-
ními technologiemi. Jednou z možností 
působení na celkový rozvoj osobnosti 

žáků je zapojení projektového vyučová-
ní. Velmi rádi jsme tedy využili nabídky  
Místní akční skupiny Hlučínsko východ 
a ihned v úvodním týdnu jsme si vyzkou-
šeli skvělé aktivity. Paní lektorka Glu-
chová předvedla dětem opravdu „prima 
pokusy“. Všichni pozorovali bublání roz-
toku ve zkumavkách podobné sopce, měli 
možnost vyzkoušet si práci s pipetou, 
vyrobit si domácí plastelínu. Polytech-
nická dílnička se setkala s velkým ohla-
sem žáků i pedagogů, které strhlo nadšení 
samotné lektorky. Další z realizovaných 
programů jsou „Kreativní dílny“ a „Ma-

lování“. Sdružení PROTOTÝPCI stejně 
jako pan malíř Dudek dokážou vtáhnout 
a zapojit malé i velké školáky do aktivit 
podporujících kreativitu. Tvoření, návrat 
k tradičním hodnotám, zvykům a obyče-
jům chceme udržet po celý školní rok. 
Pomohou nám v tom školní projektové 
dny, realizace projektu Ministerstva škol-
ství a Evropské unie - Šablon pro ZŠ III 
i aktivní činnost na školní zahradě spojená 
s pozorováním okolní přírody a polytech-
nická výchova v dílnách. Nově budeme 
informovat o aktivitách naší školy také 
prostřednictvím FACEBOOKU.

Fota: archiv ZŠ Gen. Svobody

Ilustrační foto.

Den zdraví 2021, Foto: Kateřina Konečná

PŘÍRODA KOLEM NÁS



HUBERTOVA JÍZDA ZVE K PROJÍŽĎCE
Pavel Cyrus
pořadatel

Ranč u Rudolfa Bobrovníky ve spolu-
práci s Pony rančem Vrablovec si vás 
dovolují pozvat na Hubertovou jízdu. 
Akce se uskuteční 30. 10. 2021 od 10 
hodin, kdy vyjde slavnostní průvod za 
doprovodu dechové hudby od hřbitova 
Březiny, přes Malánky a Bobrovníky.  

JEĎTE S NÁMI  
NA FLORU
Jana Sabolová
ZO ČZS Hlučín - město

Ve čtvrtek 14. října 2021 pořádáme zá-
jezd do Olomouce na podzimní FLORU. 
Odpoledne se zastavíme ve Fulneku, kde 
si prohlédneme novou expozici o živo-
tě a díle J. A .Komenského a farní kostel 
Nejsvětější Trojice s unikátním barok-
ním schodištěm. Odjezd bude v 7 hodin 
z Dlouhoveské ulice, cena jízdného je 
240 korun pro naše členy a 280 korun pro 
ostatní zájemce. Přihlášky jsou k dispozi-
ci v prodejně Zahrádkář na adrese Ostrav-
ská 8. Na společný zájezd se těší a krásné 
zážitky Vám přeje za výbor ZO.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB NA HRANĚ, ZNÁTE HO?

Tereza Holleschová
vedoucí NZDM Na Hraně

Pomoc, podpora, bezpečný prostor, zá-
bava a místo pro sdílení. – To jsou slova, 
která si pracovníci, ve spojitosti s NZDM 
Na Hraně, vybaví. 

Jak ale službu hodnotí samotní klienti?
„10 z 10. Vysvětlí ti vše a pomůžou ti 
s učením.“ 
„Hodnotím na 100 %. Jsou super všichni 
a líbí se mi na nich, že mají dobré srdce 
a ochotu pomáhat.“
„Jsou hodný a mám je rád.“

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Na Hraně, zkráceně „klub“, je registro-
vaná sociální služba, která je součástí 
organizace Elim Opava, o.p.s. Jedná se 
o jediné zařízení tohoto typu na území 
Hlučínska. Klub je zpřístupněn dětem 
a mládeži, ve věku od 11 do 20 let z Hlu-
čína a okolí, kteří se nachází v určité ne-
příznivé situaci nebo řeší nějaký problém, 
se kterým si neví rady. Služba je poskyto-
vána anonymně, bezplatně a je dostupná 
pro všechny návštěvníky, „klienty“ klu-
bu, tedy bez rozdílů na základě rasy nebo 
třeba náboženství. Pracovníci poskytují 
základní sociální poradenství, informač-
ní servis nebo taky doprovod na úřad, 
pokud o to klient požádá. Klub nabízí 
i širokou nabídku volnočasových aktivit 
– stolní hry, fotbálek, pingpong, slackline 
a nově taky herní konzoli Xbox. Aktuálně  
je evidováno okolo 40 klientů.

Co je vlastně ta nepříznivá situace?
Nepřiznivá situace může být u každého 
různá. Někdo má problémy ve škole, zhor-
šil si známku z dějepisu nebo mu přestala 
jít matematika. Vyloženě s doučováním 
pracovníci nepomohou, nejsou kantoři. 
Mají však možnost, skrze dobrovolnické 
centrum, najít toho správného dobrovolní-
ka, který s doučením pomůže. Další nepří-
znivá situace, se kterou se klienti služby 
mohou setkat, je špatné rodinné zázemí 
nebo rodinné problémy. Často se jedná 
také o partnerské vztahy nebo neshody 

v partě mezi přáteli. Může se také stát, že 
někomu vznikne dluh na pojištění a neví 
si rady, jak problém vyřešit nebo potře-
buje pomoc při hledání práce a sestavení 
životopisu. V tuto chvíli mu pracovníci 
pomohou se všemi náležitostmi a vysvětlí 
pojmy, kterým klienti nerozumí. 

V neposlední řadě může být nepříznivou 
situací i to, že děti a mládež tráví svůj čas 
neefektivně, pasivně, posedáváním venku 
a chybí jim zájmy nebo koníčky. Klub na-
bízí alternativy k trávení volného času, ať 
už se jedná o volnočasové aktivity v klu-
bu, tak i mimo něj, například v podobě 
sportovních aktivit nebo výletů. 

Sociální pracovníci v NZDM Na Hraně
Pracovníci zajišťují chod klubu, připravu-
jí programy měsíce i jednotlivé aktivity 
a poskytují oporu v náročných situacích. 
Vystupují v podstatě jako „starší kamará-
di“, kteří s klienty nejen hrají společenské 
hry, fotbálek nebo pingpong, ale jsou vždy 
a v jakékoliv situaci připraveni pomoci.
Jak už víme, klub zdaleka není jen „vol-
nočasová herna“. Je to místo, kde se ná-
vštěvníci setkávají se sociálními pracov-
níky, které mohou požádat o radu i pomoc. 
Samozřejmě je vždy plně v kompetenci 
klienta, jak s poskytnutými informacemi 
naloží a pro jaké řešení se rozhodne. Vše, 
s čím se klienti klubu svěří, podléhá ml-
čenlivosti, kterou jsou pracovníci vázáni. 
Proto se nikdo nemusí bát, že se infor-
mace, které nám sdělí, dostanou k jejich  
známým, kamarádům nebo rodině.

A jak svou práci vnímají? 
„Práce v NZDM nám dává hodně zkuše-
ností. Některé klienty upřímně obdivuje-
me za to, jak zvládají určité životní situa-
ce, ve kterých by si kolikrát nevěděl rady 
ani dospělý člověk. Každý, v jednotlivých 
etapách svého života, řeší určité problé-
my. Ať už se jedná o studenta vysoké školy, 
seniora, pracujícího člověka nebo o dítě. 
V naší kompetenci není hodnotit, který 
problém je vážnější, a který ne. Ke kaž-
dému klientovi přistupujeme s respektem, 
pochopením a se ctí k jeho individualitě.“

Prevence je důležitá!
Důležitou součástí klubu Na Hraně je taky 
příprava preventivních programů, které 
vykreslují negativní dopady ohrožujících 
situací a jevů, se kterými se děti a mladí 
lidé mohou setkat a mohou je negativně 
ovlivnit. Témata jsou zaměřena nejen na 
užívání omamných látek, alkoholu, kou-
ření, ale taky osvětlují aspekty plánova-
ného rodičovství nebo systém zdravotní-
ho pojištění. Klienti služby tak dostávají 
potřebné informace,  které jim mohou být 
přínosem do života.

Kdo za námi tedy může přijít?
● Každý, kdo spadá do věkové kategorie 
11 - 20 let a je z Hlučína a okolí. 
● Každý, kdo řeší nějaké trable nebo se 
nemá komu svěřit. 
● A taky každý, kdo neví, jak trávit svůj 
volný čas.

Pokud někdo váhá, může se za námi 
kdykoliv, během otevírací doby, zasta-
vit a seznámit se s chodem klubu i s jeho 
pracovníky. Klub se nachází nedaleko 
autobusového nádraží, v přízemí budovy 
Technických služeb a je otevřen každý 
všední den od 14:00 do 18:00 hodin.  
     

Fota: archiv NZDM Na Hraně

KAKI - NETRADIČNÍ  
OVOCE

Následovat bude vyjížďka na koních, 
vozech tažených koňmi a také traktory. 
Přibližně od 13 hodin se uskuteční soutě-
že na louce u točny autobusů v Bobrov-
níkách. Pro diváky je možnost po dobu 
vyjížďky svezení na vlečce, kapacita 
je omezená, proto prosíme o rezervaci  
na telefonním čísle 739 731 320. Občer-
stvení zajištěno, vstup zdarma. Srdečně 
zvou pořadatelé. 

Foto: archiv Ranče u Rodolfa Foto: Jana Sabolová
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TVOŘTE S NÁMI  
ADVENTNÍ VĚNEC
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Prosíme občany, kteří budou na podzim 
ořezávat a kácet jehličnany, aby věnovali 
větve na výrobu obřího adventního věnce, 
který bude již podeváté zdobit hlučínské 
náměstí. Kontakt 602 447 089.

Tvorba věnce 2019, Foto: Kateřina Konečná
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HLUČÍN MÁ MISTRYNI ČESKÉ REPUBLIKY V JACHTINGU

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Čtrnáctiletá Adéla Rabasová, členka re-
prezentačního týmu České republiky, 
jejíž domovský klub je Jacht klub Jeze-
ro Hlučín, získala titul mistra republiky 
v okruhovém jachtingu lodní třídy ILCA 
4 (LASER 4.7) v kategorii dívek a v cel-
kovém pořadí druhou pozici ve velmi 
těsném závodě se shodou bodů s prvním 
místem. Závod se konal od 21. 8. do 24. 8. 
na vodní nádrži Nové Mlýny pod záštitou 
Jihomoravského kraje. Vítr se měnil od 
slabého po sílící severovýchodní vítr až 
ke 20 uzlům a závěr závodu byl převáž-
ně o taktice a fyzické přípravě. Doposud 
Adéla závodila v lodní třídě Optimist, 
která je určena pro mladé závodníky do 
patnácti let. Její vynikající sportovní vý-
sledky a zkušenosti získané při závodech 
a soustředěních po celé Evropě se zhod-
notily a při přechodu již na juniorskou 
lodní třídu ILCA 4 získává první tituly. 
Byla vyhodnocena osobností roku 2020 
v kategorii reprezentanti v oblasti spor-
tu města Hlučína a je velkou sportovní  

David Kubáň
FC Hlučín

Starší přípravka FC Hlučín kategorie U11 
se o víkendu 28. a 29.8. zúčastnila meziná-
rodního turnaje v Kravařích Visegrad Cup 
2021. Z celkového počtu 20 účastníků se 
svěřenci trenérů Davida Kubáně a Jiřího 
Taška umístili na 8. místě. Tradičně silně 

TÝM U11 SE ZÚČASTNIL MEZINÁRODNÍHO 
TURNAJE V KRAVAŘÍCH

12. kolo FC Hlučín - FC Slovan Rosi-
ce (sobota 16. 10. 2021, 14:30)

14. kolo FC Hlučín - FC Baník Ostra-
va „B“ (pátek 29. 10. 2021, 18:00)

16. kolo FC Hlučín - 1.FC Slovácko 
„B“ (pátek 12. 11. 2021, 18:00)

DOMÁCÍ ZÁPASOVÝ 
PROGRAM A MUŽSTVA 
MSFL 2021/2022

David Kubáň
FC Hlučín

Středeční odpoledne dne 8.9. na hlavním 
fotbalovém hřišti v Hlučíně patřilo dětem. 
Trenéři FC Hlučín pro ně v rámci náboru 
„Den fotbalových nadějí“ zorganizovali 
různé pohybové aktivity, soutěže a hry. 
Sportovního odpoledne se zúčastnilo 40 
dětí ročníků narození od 2011 do 2017. 
Za úsilí, které během sportovních dis-
ciplín vynaložily, byly zúčastněné děti 

DEN FOTBALOVÝCH NADĚJÍ PŘILÁKAL 40 DĚTÍ

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Kurz latinskoamerických tanců je přizpů-
soben věkové skupině 60+ a je určen pou-
ze pro ženy. Skládá se z 10 lekcí, cena za 
jednu lekci na osobu činí 30 korun. Kurz 
vedou manželé Dávidkovi ve středu v čase 
od 10 do 11 hodin v Kulturním domě Hlu-
čín. Informace na lekcích u p. Dávidka 
nebo na odboru rozvoje a školství.

KURZ TANCŮ  
PRO DÁMY SENIORKY

nadějí v jachtingu. Lodní třída ILCA 4 je 
přípravná lodní třída před olympijskou 
lodní třídou pro ženy ILCA 6, lišící se 
pouze plochou plachet. Jachting buduje 
v závodníkovi sebedůvěru, samostatné 

Karin Wronová
trenérka MK Ballerisimo Hlučín

Sportovní klub MK Ballerisimo Hlu-
čín se zaměřuje na mažoretkový sport.  
V klubu trénuje 80 mažoretek ve věku od 
čtyř do dvaceti let. Kromě tréninků s hůl-
kou či s třásněmi se děvčata v Ballerisimu 
účastní také tréninků gymnastiky, tance 
a baletní průpravy. Přidat do Ballerisima 
se mohou všechna děvčata, která rády 
tancují a chtějí být úspěšnými mažoret-
kami. Více informací naleznete na www.
ballerisimo.cz, nebo na telefonním čísle  
605 890 266.

PŘIDEJTE SE K NÁM

Marek Stuchlík
Kulturní komise Vřesina 

Milí příznivci lehké pěší turistiky, chtě-
li bychom vás pozvat na již 15. ročník 
tradičního pochodu z Mírového ná-
městí v Hlučíně do Vřesiny, který se 
uskuteční v sobotu 2. 10. 2021 od 9 ho-
din. Můžete se těšit na procházku praj-
zskou přírodou zakončenou příjem-
ným posezením s malým občerstvením.  
Těšíme se na Vás!

VYŠLÁPNĚTE SI  
VŘESINSKOU  
ŠLÁPOTU

rozhodovaní, taktické uvažování a vní-
mání přírody. Jacht klub Jezero Hlučín 
rád přivítá nové členy, kteří se chtějí 
naučit základy jachtingu, kde i Adéla  
začínala a působí.

obsazený turnaj v Kravařích hraný v po-
čtu 5+1 byl pro mladé hlučínské fotbalisty 
skvělou příležitostí konfrontovat se s tu-
zemskou, maďarskou, polskou i sloven-
skou špičkou. Žlutozelení odehráli během 
dvou dnů 14 těžkých utkání. Úspěchem 
je postup do nedělní finálové skupiny 
o 1. až 10. místo, kde nakonec hlučínská  
„jedenáctka“ obsadila 8. příčku. 

zaslouženě odměněny. Po společné fot-
ce si vzal slovo vedoucí trenér přípravek 
Roman Schulla, který poděkoval rodi-
čům i dětem a zájemce pozval na trénin-
ky přípravkových kategorií FC Hlučín 
a fotbalové školičky. Kdo se z různých 
důvodů nemohl zúčastnit náborového 
odpoledne a chce se zapojit do trénin-
ků našich nejmenších, nemusí smutnit.  
Stačí se ozvat trenéru Schullovi na tele-
fonní číslo 605 417 310, kde se dozvíte 
všechny informace. 

Foto: archiv Adély Rabasové

Foto: archiv FC Hlučín Foto: archiv FC Hlučín

Foto: archiv MK Ballerisimo Hlučín
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UN, DEUX, CINQ!
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Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Jevištní hru o útěku dvou žen přinese již 
brzy Kulturní dům v Hlučíně. Tragikome-
die nabídne příběh dvou žen prchajících 
před svým osudem, které náhoda svede 
dohromady na výpadovce z města. Obě 
utíkají, nevědí kam, ale vědí odkud. A tak 
utíkají. Po žádné cestě ale člověk nako-
nec nemusí jít sám. Z počáteční vzájemné 
nesympatie se stává pravé žensky spikle-
necké přátelství. Dámy se společně vyda-
jí na pouť, na které poznají nejen mnohá 
dobrodružství, ale hlavně cenu přátelství, 
které se nedá koupit za žádné peníze. 
Tuto brilantní hru z pera P. Palmade a Ch. 
Duthorona, kterou nám představí diva-
delní soubor Kroměříž, můžete shlédnout 
v rámci divadelního podzimu ve čtvrtek 
14. 10. od 19 hodin v kulturním domě.

František Solař
Saltatores

O prvním zářijovém víkendu proběhla 
premiéra projektu taneční skupiny Salta-
tores: VELIKÁNI: Mozart a Gershwin. 
V hlediště bylo plno a počasí vyšlo na jed-
ničku. V první polovině se představil Mo-
zart a všichni jeho společníci za doprovo-
du smyčcového kvartetu umělců z NDM 
v čele s Vladimírem Liberdou. Druhá po-
lovina patřila Gershwinovi jazzu, a dob-
ré náladě. Hudebně doprovázel Městský 
orchestr mladých z Dolního Benešova, 
pod taktovkou Bohumíra Stoklasy. Chtěli 
bychom poděkovat Městu Hlučín a všem 
našim partnerům, kteří nás dlouhodobě 

POJĎTE S DĚTMI  
NA POHÁDKU
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Sport a kultura Hlučín připravila pro naše 
nejmenší divadelní pásmo pod názvem 
Nedělní loutková divadélka Milana Šťast-
ného, která si mohou přijít užít vždy od 
15 hodin do Kulturního domu v Hlučíně. 
V nejbližší době se můžou děti a jejich ro-
diče těšit na loutkové zpracování klasické 
pohádky Tři prasátka, které se uskuteční 
10. 10., a také na Dobrokabaret v poslední 
říjnovou neděli 31. 10. 

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OPĚT V HLUČÍNĚ
Ivan Kula
Minscéna Bez Pódia z.s.

Pro všechny milovníky objevování, out-
doorových aktivit a výprav za poznáním, 
připravuje spolek Miniscéna Bez pódia 
cestovatelský festival OZVĚNY, který 
proběhne 5. až 7. listopadu 2021 v malém 
sále kulturního domu v Hlučíně. Letošní 
přehlídka nabídne opět pestrý program: 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM HLUČÍN 
SPUSTILO NOVÝ E-SHOP
Kateřina Korchanová
Informační centrum Hlučín a Muzeum 
Hlučínska

 Turistické informační centrum Hlučín 
spustilo do plného provozu nový interne-
tový obchod s  publikacemi, regionálními 
produkty Opavského Slezska, pohlednice-
mi, průvodci a dalšími turistickými a pro-
pagačními předměty. Objednávky zboží je 
možné uhradit bankovním převodem nebo 
dobírkou, fakturou či hotově při osobním 
převzetí v Turistickém informačním cent-
ru Hlučín. Součásti nabízených služeb je 

Fota: archiv Saltatores

Foto: ARSY line

NA ÚTĚKU

podporují a díky nim můžete realizovat 
tyto projekty. A protože nezahálíme a pra-
cujeme na sobě, chystáme hned další ta-
neční projekt. Tentokrát z opačné strany 
žánru. Náš nový projekt nese název: Un, 
deux, cinq! a jde o představení sestave-
no především z moderního tance. Nyní 
jsme si k práci přizvali dva choreografy, 
a to Barboru Šulcovou a Patricka Ulmana. 
Spolu s nimi tvoříme zcela nové choreo-
grafie. Těšit se můžete i na skvělou hudbu 
od současného skladatele, která je složena 
výhradně pro naší choreografii. Plánova-
ná premiéra je 23. října v Kulturním domě 
v Hlučíně. Vstupenky budou v předprode-
ji na našem webu a také v Informačním 
centru Hlučín. Jste srdečně zváni. 

také nabídka komentovaných prohlídek 
stálé expozice s erudovaným průvodcem 
či tématicky zaměřené prohlídky města 
a to i v anglickém a německém jazyce. 
Prostřednictvím eshopu lze také využít 
služeb tisku, laminace a kroužkové vazby. 
Přístup je možný proklikem z webu www.
ic-hlucin.cz, či přímo prostřednictvím 
odkazu: www.eshop.ic-hlucin.cz. Ústní 
informace o e-shopu a jeho nabídce lze 
získat každý všední den v době od 8:30 
do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, nebo 
na telefonních číslech +420 595 041 617, 
747 020 042. 
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    AANNEEBB  11  110000  KKMM  NNAAPPŘŘÍÍČČ  ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKEEMM  ––  Jan Larisch  
 

1155::0000      KKYYRRGGYYSSTTÁÁNN  --    PPaavveell  SSttaannkkee  
1166::0000      ŽŽEELLEEZZNNIIČČNNÍÍ  DDOOPPRRAAVVAA  NNAA  MMAALLLLOORRCCEE  ––  Michal Fichna  
1177::0000      VVIIEETTNNAAMM  AA  KKAAMMBBOODDŽŽAA    --  Lucie Mlčáková      
1188::0000      SSLLOOVVIINNSSKKOO  PPRROO  OOBBYYČČEEJJNNÉÉ  LLIIDDII  ––  Lenka Bosáková 
1199::0000      PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  JJOORRDDÁÁNNSSKKEEMM  OODD  MMRRTTVVÉÉHHOO  MMOOŘŘEE  KK  RRUUDDÉÉMMUU  MMOOŘŘII  
                    LLeennkkaa  KKlleemmeennttoovváá  
2200::0000      DDEESSEETT  TTÝÝDDNNŮŮ  NNAA  BBAALLKKÁÁNNĚĚ  ––  11..  ČČÁÁSSTT  ––  Ivan Kula 
 
1155::0000      DDEESSEETT  TTÝÝDDNNŮŮ  NNAA  BBAALLKKÁÁNNĚĚ  ––  22..  ČČÁÁSSTT  ––  Ivan Kula 
1166::0000      AAMMEERRIIKKAA  ZZAAŽŽIIVVAA  ––  AANNEEBB  PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  NNÁÁRROODDNNÍÍMMII  PPAARRKKYY  
                  ZZÁÁPPAADDUU  UUSSAA  ––  11..  DDÍÍLL  --  Petr a Káča Macháčkovi 
1177::0000      IINNDDOONNÉÉZZIIEE  ––  MMAALLÉÉ  SSUUNNDDYY  ––  Hanka a Honza Trtílkovi 
1188::0000      AAMMEERRIIKKAA  ZZAAŽŽIIVVAA  ––  AANNEEBB  PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  NNÁÁRROODDNNÍÍMMII  PPAARRKKYY        

ZZÁÁPPAADDUU  UUSSAA  ––  22..  DDÍÍLL  --  Petr a Káča Macháčkovi 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

společně navštívíme mexický Yucatán, 
seznámíme se s železnicemi na Mallorce, 
projedeme na kole Španělskem, nebo se 
budeme kochat krásou indonéských os-
trovů. Návštěvníky festivalu obohatí ve 
třech dnech čtrnáct komentovaných pre-
zentací. Strávený čas zpříjemní občerst-
vení v předsálí a výstava fotografií s ces-
tovatelskou tématikou. Nebude chybět  
hudební vystoupení a divácká soutěž.

Foto: archiv Milana Šťastného Foto: archiv divadelního souboru Kroměříž 
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Děkujeme všem bývalým žákům i jejich 
rodičům, za to, co naše „netaktnost“ způ-
sobila. Spousta dopisů, telefonátů i osob-
ních přání na ulici, ve městě nebo v ob-
chodě, naši maminku a babičku velmi 
potěšily, někdy i zaskočily. Ještě jednou 
VELKÉ DĚKUJEME. 

Eva Plačková 

Po loňském ročníku poznamenaném pan-
demickými opatřeními se letos sbírka 
Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do 
ulic, a to ve dnech 11. až 13. října, v pl-
ném nasazení a s jasným cílem pomáhat 
nevidomým a slabozrakým lidem vidět 
svět. V tyto dny můžete v ulicích Hlučí-
na potkat dobrovolníky v bílých tričkách, 
kteří vás za příspěvek 30 Kč odmění bí-
lou pastelkou (s bílou i barevnou tuhou). 
Je možno přispět také bezhotovostně pro-
střednictvím QR kódu umístěných přímo 
na kasičkách. Dobrovolníci budou vyba-
veni zapečetěnou kasičkou, jmenovka-
mi s plnou mocí a na požádání předloží 
osvědčení o konání sbírky. Minulý ročník 
sbírky Bílá pastelka, na němž se v podobě 
nižšího počtu dobrovolníků podepsala co-
vidová pandemie, je za námi. V tom letoš-
ním se opět v půlce října po celém Česku 
rozběhne na 2 000 dobrovolných dvojic. 
Se zbrusu novými kasičkami s platebním 
QR kódem a s logem sbírky na tričku bu-
dou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé 
pastelky symbolizující podporu lidem se 
zrakovým postižením. Výtěžek sbírky 
je určen na zajištění speciálních služeb 
pro nevidomé a slabozraké poskytované 
v rámci celé České republiky. Každý, kdo 
za svůj příspěvek získá bílou pastelku,  

ŽE JE ŘEŠENÍ DOPRAVY PRIORITOU, BY MĚLO BÝT VIDĚT V ROZPOČTU

Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Září už je v Hlučíně tradičně dobou, kdy 
se začíná připravovat rozpočet města, 
který v prosinci pro další rok schvalují 
zastupitelé. Je to náročná a zodpovědná 
práce, protože města musí podle záko-
na hospodařit vyrovnaně a nemohou dě-
lat dluhy s takový rozmachem, jak si to 
může dovolit stát. Není vůbec jednodu-
ché rozdělit s rozmyslem a účelně pení-
ze na běžný provoz úřadu a městských 
příspěvkových organizací, na platy, na 
údržbu města i jeho budov, zeleně či ko-
munikací v zimě, na nejdůležitější inves-
tice, kterých by bylo zapotřebí tolik, ale 
musí se vybrat jen ty nejpodstatnější, na 
které budou stačit prostředky. Rozpo-
čet by ale každopádně měl reflektovat 
takzvané priority města. Jestliže politická  

reprezentace tvrdí, že jsou ve městě oblas-
ti, které považuje za mimořádně důležité, 
nepochybně by se to v něm mělo projevit. 
Proto mě v předchozích letech překvapi-
lo, že se v návrzích rozpočtu neobjevily 
žádné peníze určené na řešení neuspoko-
jivé dopravní situace. Nevlídný průjezd 
městem, vysoká frekvence automobilů 
na páteřní komunikaci, která trhá násilně 
Hlučín na dvě části, špatná dopravní ob-
služnost jsou přitom problémy, které naše 
občany enormně pálí. Aktuální zklidnění 
dopravy a souvisejícího vyčistění ovzduší 
po uzavření petřkovického mostu, spojují-
cího centrální Ostravu s Hlučínskem, totiž 
jednou, a doufejme že brzy, skončí. A pak 
nás zase začne trápit extrémní provoz ze-
jména v Ostravské ulici. Řešení zhoršují-
cí se dopravní situace město opakovaně 
prezentuje mezi svými prioritami. A jako 
mantru v té souvislosti opakuje „obchvat 

Hlučína“. Nic si ale nenalhávejme! I kdy-
by se městu nějakým zázrakem podařilo 
přimět stát, aby obchvat, v jeho rozum-
ně zredukované podobě pouze se dvěma 
jízdními pruhy, zařadil mezi prioritní stav-
by, dříve než za deset let se ani nekopne. 
A město vybudování takové strategické, 
zásadní dopravní tepny samo nenaplánuje 
ani nevybuduje. Jak vyplývá z loni schvá-
leného dopravního generelu Hlučína, také 
plány města na stavbu alternativního, 
takzvaného malého obchvatu, jsou zce-
la z říše snů. Politická reprezentace si je 
vymyslela nejspíše proto, aby se alespoň 
něco dělo a před minulými komunálními 
volbami bylo co slibovat. Už zmíněný 
dopravní generel přitom nabízí reálnější 
postup v úpravě křižovatek na hlavním 
tahu. Zda by se měly osazovat semafo-
ry, nebo přestavět na okružní, nebo při-
jmout ještě jiná řešení, musí samozřejmě  

navrhnout dopravní experti. Jenže od je-
jich doporučení k zahájení realizace je po-
měrně dlouhá cesta. Proto bych očekáva-
la, že část peněz vyčleněných pro letošní 
rok na studie, přípravu staveb a zhotovení 
projektových dokumentací bude uvolně-
na právě pro tyto účely. Nestalo se tak. 
Snad bude proto vedení města na zlep-
šení dopravní situace myslet alespoň při 
aktuálním sestavování rozpočtu pro rok 
2022. Protože v opačném případě bude po 
komunálních volbách příští městská rada 
stát před požadavkem na rychlé, efektivní 
a účelné řešení neúnosné dopravní situace  
s prázdnýma rukama.  

ZASTUPITELÉ

VZPOMÍNÁM…

Věra Bedrunková

V reakci na můj článek jsem byla požá-
dána, abych se s Vámi podělila o některé 
zážitky s dětmi. To by mohl každý rodič, 
protože s dětmi se toho přihodí moc a ve 
škole dvojnásob. A tak se vrátím na milo-
vanou Dlouhoveskou školičku do 1. třídy. 
Hned zkraje se seznamujeme s třídou. - co 
tu máme vlevo, vpravo, vzadu a vpředu. 
A tam také visí obraz prezidenta. I ptám 
se, kdo to tam je. Děti se hlásí - soudruh 
ředitel, pak soudruh školník a taky nějaký 
soudruh učitel. Pak už ticho. Vyzvala jsem 
tedy jednu holčičku, že ina by to mohla 
vědět. Zadívala se na obraz a prohlásila: 
“Ni, toho chlopa sem nikda něviděla!”. 
Nad tou prajzštinou by určitě zaplesalo 
srdce paní Schlossárkové. 

tak podpoří například nácvik chůze s bílou 
holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, 
výuku speciální práce s počítačem a za-
městnávání lidí se zrakovým postižením, 
ale i mnoho dalších prospěšných projektů. 
Značná část prostředků putuje na pomoc 
s návratem zpět do běžného života lidem, 

kteří přišli o zrak v dospělosti. Pořadate-
lem sbírky je Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých ČR, z.s., která 
v květnu oslavila 25. výročí svého zalo-
žení, ve spolupráci s jí založenými obec-
ně prospěšnými společnostmi Tyfloservis 
a krajskými TyfloCentry.  

Pomáhejte celoročně  
formou DMS ve tvaru  
PASTELKA 60 na číslo 87777
nebo platbou na účet 
8888332222/0800. Více na 
www.darcovskasms.cz cena SMS je 60 Kč.

Kupte si pastelku a podpořte služby
pro nevidomé a slabozraké
11. - 13. 10. 2021

Pořádající:

bilapastelka.cz

NEMĚJME MALÉ CÍLE - NAVRHUJME!
Tomáš Hájovský
zastupitel

V minulém čísle Hlučínských novin byl 
zveřejněn dotazník k získání názoru ob-
čanů na další vývoj využití Hlučínského 
jezera. Ta naše Štěrkovna neboli oficiál-
ně „Hlučínské jezero“, vznikla vytěže-
ním štěrku na pastevních loukách v těsné 
blízkosti řeky Opavy (Opavice, Opy). 
Po ukončení těžby v osmdesátých letech 
minulého století došlo k první úpravě 
tvaru Štěrkovny přeložením toku Opa-
vy. Následovalo vybudování oplocené 
části sportovního a rekreačního areálu.  
K výraznému poškození došlo při po-
vodních v roce 1997. Po částečných 
opravách teď došlo na opravu razantní,  
spočívající zejména v opravě a zpevnění  

břehů, rekonstrukci nápustného i vý-
pustného objektu, propojení tzv. vel-
kého oka s jezerem atd. Všechny tyto 
nyní prováděné práce jsou součástí I. 
Etapy, na kterou uvolnilo Ministerstvo 
financí jako investor finance. Kdy do-
jde na II. etapu je asi teď ve hvězdách.  
Nicméně za to, že se rozjela aspoň první 
etapa, bychom měli být vděční zejména 
starostům a jejich zástupcům, zastupite-
lům i pracovníkům města, kteří vytrva-
lým tlakem na aktuální vlády připomínali 
potřebu oprav, později i slib „miliardy“. 
Také odstraňovali z cesty možné pře-
kážky, např. výkupy pozemků pod vod-
ní hladinou. Tak to byla historie a teď 
se již staví… A co bude dál? Plocha za-
hrnující jezero a okolí je velká, může-
me i říct, že obrovská. Zahrnuje katastry  

několika obcí (Děhylova, Dobroslavic, 
Kozmic, Háje ve Slezsku – Jilešovic, a sa-
mozřejmě i Hlučína). Nejen, že je to na 
několika katastrech, ale je pořád je zde 
ještě mnoho majitelů pozemků. Pro ná-
vštěvníka-cizince hranice katastru nehrají 
žádnou roli, vnímá jeden areál - Štěrkov-
na a okolí. Myslím, že teď je ten správný 
čas začít plánovat co bude, až stavaři naše 
jezero opustí. O názor občanů požádalo 
město Hlučín ve svých novinách. 7. října 
se pak bude konat kulatý stůl v Kulturním 
domě. Přesto si myslím, že je to málo!  
Buďme vizionáři, buďme velkorysí! Je 
zde historická možnost ovlivnit tvář kra-
jiny při vstupu do našeho města. Nebo-
jme se možná i přehánět naše představy. 
Osobně bych do záměru řešení okolí Štěr-
kovny dal území „až kam oko dohlédne“.  

Od kozmického kopce počínaje  
až po řeku Opavu (nebo po dobroslavic-
ký les?) na jedné straně. Od Vinné hory 
až po Kolečkův mlýn na ose východ zá-
pad. Navrhujme cokoli rekreačního, spor-
tovního, kulturního, ekologického,…  
Nebojme se oslovit občany zainteresova-
ných obcí, ale třeba i Ostravy. Dozvěděl 
jsem se, že před časem údajně představi-
li své návrhy studenti jedné vysoké ško-
ly - oprašme jejich vize. A pak ty nápady 
dejme dohromady, vyberme architekto-
nické studio, ať spojí možné s reálným. 
Jako další krok je potřeba se domluvit 
s ostatními obcemi, případně založit 
sdružení, pak po etapách začít realizovat.  
Každopádně je potřeba začít dobrým 
plánem. Takže ještě jednou - nebojme se 
a navrhujme!  

Foto: archiv Blanky Kotrlové
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NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU
BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALTOVIN 
VČETNĚ DOPRAVY A ČERPÁNÍ

BETON V PEVNOSTECH C 8/10 – C 35/45

VÝROBA BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

betonarna-hlucin.cz
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: 734 622 460, 734 278 082
DISPEČINK: 739 292 919

BETON
PRO MALÉ I VELKÉ
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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.: 777 555 499, 605 937 531
zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa 
realizace a údržba zahrad

a kácení stromů, prodej: okrasných 
dřevin, ovocných stromů a keřů, hnojiv, 

zahradních substrátů, postřiků a semen.

OVOCNÉ OVOCNÉ 
STROMYSTROMY
A KEŘEA KEŘE Na pobočce v Hlučíně, Opavská 39/9

Ing. Kateřina Krettková 
KKrettkova@obchod.rsts.cz

Tel.: 731 391 322

ÚVĚRY
SPOŘENÍ

Začínáme 
v říjnu

 junioruniverzita.vsb.cz
@zlepsisitechniku

STUDUJUNIVERZITU 

UŽ TEĎ!

Aktivity ve volném čase 

Pro děti od 7 let až po maturanty

Programy různé náročnosti z mnoha oborů 

Studium „na zkoušku“ jako vysokoškoláci

Odměny, diplomy, tituly

Od mineralogie po 3D tisk

Pro všechny zvídavé holky a kluky, které

baví technika a přírodní vědy. Nebo možná

ještě neví, co je baví a v čem by mohli

vyniknout.

O Z N Á M E N Í

PRO OBJEDNÁNÍ  
A DALŠÍ INFORMACE 

volejte 733 785 329
nebo nás kontaktujte emailem 

osteoporoza@gynenatal.cz

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

VYŠETŘENÍ OSTEOPORÓZY
K denzitometrickému vyšetření jsou indikováni pacienti
• 2 roky po menopause, nebo po operačním 

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

VYŠETŘENÍ JE PLNĚ HRAZENO VAŠÍ POJIŠŤOVNOU

Osteoporóza patří mezi 
závažná civilizační onemocnění. 

Projevuje se úbytkem kostní 
tkáně, tzv. „řídnutím kostí“. Z kostí 

se ve velkém vylučuje vápník 
a tělo ho nestačí doplňovat. 

V důsledku toho dochází 
ke zvýšené křehkosti kostí 
a vyššímu riziku zlomenin.
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Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu  
inzerce@hlucin.cz, nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně  
na Czech POINT v budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. října 2021.

PŘIVÍTALI JSME

BROJ NÁŘADÍ V KUCHYNI

Tancovala ryba s rakem
a petruška s pastrnákem.
Cibula se posmívala,
dyž petruška tancovala.

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

Z PRAJZSKÉ

Vojtěch Heider *2021 
Michal Bobčiak *2021

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

1. ŘÍJNA
15:00 Kluby klubům
 (Kulturní dům Hlučín)

2. ŘÍJNA
9:00 Vřesinská šlápota
 (Mírové náměstí)

4. ŘÍJNA
 Týden knihoven 
 (do 10. 10. 2021)
17:00 Severní Indie
 Petr Nazarov (cestopisná beseda)  
 (Zámecký klub)

5. ŘÍJNA
8:00 Hlučín, město s řemeslnou  
 tradicí 
 (Mírové náměstí)

6. ŘÍJNA
17:00 Na slovíčko…   
 (Zámecký klub)
10:00 Kurz latinskoamerických tanců  
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 

7. ŘÍJNA
 16:00  Velký kulatý stůl 
 (Kulturní dům Hlučín) 

8. ŘÍJNA
14:00 Volby do Poslanecké sněmovny  
 Parlamentu České republiky

9. ŘÍJNA
8:00 Volby do Poslanecké sněmovny  
 Parlamentu České republiky

10. ŘÍJNA 
15:00  Tři prasátka 
 loutkové divadlo 
 (Kulturní dům Hlučín) 

11. ŘÍJNA 
15:00 Přednáška netradiční ovoce
 SZO ČZS IRIS Hlučín    
 (Zámecký klub)

12. ŘÍJNA 
17:00 Setkání s občany  
 k odkanalizování Darkoviček   
 (Kulturní dům Darkovičky) 

13. ŘÍJNA
10:00 Kurz latinskoamerických tanců  
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 
17:00 Japonsko 
 cestovatelská přednáška Jirky  
 a Aleny Márových
 (Zámecký klub)

14. ŘÍJNA
17:00 Johannes Bochenek 
 vernisáž, výstava zpřístupněna  
 do 2. 2. 2022
 (Muzeum Hlučínska)
19:00 Na útěku 
 divadelní představení
  (Kulturní dům Hlučín) 

16. ŘÍJNA
8:00  Fajna sobota
 (Mírové náměstí)
14:30  FC Hlučín - FC Slovan Rosice   
 (Hřiště FC Hlučín)

17. ŘÍJNA
17:00  Čaj o páté 
  (Kulturní dům Hlučín) 

20. ŘÍJNA
9:30 Co se stalo s Janou  
 Schlossarkovou u kafeja  
 povědalo… 
 (Zámecká kavárna LOGR)

10:00 Kurz latinskoamerických tanců  
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 

21. ŘÍJNA
17:00  Jistota hlučínského domova  
 v díle Jany Slossarkové 
 přednáška 
 (Červený kostel)

22. ŘÍJNA
24:00 Ukončení hlasování PaRo 2021

23. ŘÍJNA
19:00 Un, deux, cinq!
 taneční představení
 (Kulturní dům Hlučín) 

27. ŘÍJNA
10:00 Kurz latinskoamerických tanců  
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín)

29. ŘÍJNA
18:00  FC Hlučín - FC Baník Ostrava  
 „B“ (Hřiště FC Hlučín)

30. ŘÍJNA
10:00 Hubertova jízda 
 (od hřbitova Březiny)

31. ŘÍJNA
19:00 Dobrokabaret 
 divadelní představení 
 (Kulturní dům Hlučín)

JUBILANTI
Gertrud Fojtíková *1931
Danuška Zátopková *1933
Řehoř Paschek *1941

STUDIO 365 hledá nové tváře pro 
reklamu od 9-27 let a 28-45 let.  
Tel.: 605 427 271, www.studio365.eu

INZERCE

PRONÁJEM
Nabízím pronájem bytu 1+1. Byt je po 
rekonstrukci a se základním vybave-
ním. Cena dohodou. Tel.: 732 943 122


