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Jubileum 190 let od narození hlučínského 
rodáka Johannese Bochenka (1831–1909) 
se Muzeum Hlučínska rozhodlo připo-
menout retrospektivní výstavou jeho ma-
lířské tvorby. Osmnáctiletý Bochenek 
začal studovat malířství na Akademii 
umění v Berlíně. „Protože patřil k talen-
tovaným žákům, získal prestižní stipen-
dium na studium v Římě. Tam se utvrdil 
ve svém uměleckém názoru, kterým byl  

nazarénismus,“ prozradil autor výstavy 
Jiří Jung. Náboženská malba hrála v jeho 
díle ústřední roli, takže získal řadu zaká-
zek na oltářní obrazy, a to především ve 
Slezsku a na jeho rodném Ratibořsku. 
Výstava přibližuje autorův život a pre-
zentuje průřez jeho tvorbou, zahrnují-
cí kromě oltářních pláten také portréty 
duchovních osob. Třebaže nemohly být 
všechny malby prezentovány v originále, 
představuje výstava i tak doposud největší 
přehlídku Bochenkových obrazů. Ty byly 
zapůjčeny převážně z místních farností.  

„Na výstavě jsou prezentována plátna ze 
Sudic, Štěpánkovic, Hlučína, Bohuslavic, 
Kobeřic, nebo Dolního Benešova. Ob-
zvláště si ceníme zápůjčky z polských Tar-
novských Hor,“ dodal Jung. „Vyzvednutí 
vysoko zavěšených nástěnných obrazů 
z tamního kostela svatého Petra a Pavla 
bylo dobrodružné a neobešlo se bez leše-
ní a žebříků", doplnil zaměstnanec mu-
zea Jan Gromnica. Zvláštní poděkování 
za vyjednání zahraniční zápůjčky patří 
hlučínskému faráři Petru Rakovi. „Tolik 
Bochenkových obrazů pohromadě se jen 

MUZEUM PŘIPOMÍNÁ VÝZNAMNÉHO HLUČÍNSKÉHO RODÁKA 
tak neuvidí. Obzvláště mě zaujalo ztvár-
nění trpícího Krista se dvěma průstře-
ly, které dokládají těžké boje v Sudicích  
na konci druhé světové války,“ uvedl ře-
ditel muzea Metoděj Chrástecký. Expo-
zici připravil ve spolupráci s Muzeem 
Hlučínska dr. Jiří Jung z Katedry dějin 
umění a kulturního dědictví Filozofic-
ké fakulty Ostravské univerzity, který 
se dlouhodobě věnuje umění a architek-
tuře Hlučínska 19. a 20. století. Výsta-
vu můžete zhlédnout od 15. října 2021  
až do 2. února 2022 v Muzeu Hlučínska. 

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané,
 začátkem října proběhl v našem Kultur-
ním domě v rámci Sítě zdravých měst, kde 
patří i Hlučín, “Kulatý stůl”, zaměřený na 
budoucí rozvoj bezprostředního okolí na-
šeho jezera po dokončení I. etapy jeho sa-
nace, rekultivace a revitalizace. Byl jsem 
velmi mile překvapen vaší hojnou účasti, 
množstvím navrhovatelů různých změn 
i dalšími nápady občanů. Spolu s dotaz-
níkovým šetřením, kterého se zúčastnilo 
téměř 700 osob, budou všechny nápady 
podnětem při zpracování studie budoucí-
ho rozvoje této výjimečné lokality našeho 
města. Všem přispěvovatelům i divákům 
ještě jednou děkuji.
 Děkuji také všem, kteří splnili svou 
občanskou povinnost a přišli k volbám. 
V době, kdy píšu tento článek ještě není 
rozhodnuto o složení vlády, ale jsem 
přesvědčen, že nová vláda bude ještě 
více brát na zřetel potřeby obcí a měst. 
Blahopřeji také paní místostarostce  

Petře Řezáčové, která je díky získanému 
množství preferenčních hlasů první ná-
hradnice za koalici Spolu v našem kraji.
 Opět a opakovaně se musím vrátit k pro-
blému kontejnerových hnízd pro ukládání 
domovního odpadu. A ptám se těch, kteří 
jsou viníky toho neskutečného nepořádku 
kolem kontejnerů či kolem popelnic: 
 „To si doma také vysypete svůj odpad 
na podlahu, když máte plný odpadko-
vý koš??? To vám nezáleží na tom, aby-
chom měli krásné a hlavně čisté město?”  
Po celém městě máme rozsáhlou síť těch-
to velkoobjemových nádob (některé z nich 
se vyvážejí několikrát během týdne) sběr-
ný dvůr za poslední roky prodloužil svoji 
provozní dobu, 2x ročně máme svoz vel-
kých kusů, skládka SOMA Markvartovi-
ce je hned za městem a přesto jsou mezi 
námi jedinci, pro které jsou úcta, slušnost 
či pořádkumilovnost asi jen sprostá slo-
va. Znovu vyzývám všechny, kteří takové-
to jedince zahlédnou při jejich počínání,  

Foto: Kamil Vitásek

foťte, pište, volejte. To není žalování, to 
je starost o životní prostředí a čistotu 
našeho města. Za těch několik set tisíc 
korun, které jsme museli díky těmto li-
dem vynaložit za úklid tohoto nepořád-
ku, jsme mohli nakoupit třeba nové hrací 
prvky na některá dětská hřiště. 
 V říjnu jsme se také setkali s obča-
ny Darkoviček, kde ředitel VaK Hlučín 
pan Schimánek shrnul dosavadní i bu-
doucí postup prací při odkanalizování 
Darkoviček. Řešily se zejména přípojky 
k domům a asfaltace ulic. Občany také 
zajímalo, kdy bude na ulici Vřesinské 
úsekové měření. Zde jsme, i přes naši 
velkou snahu, stále nezískali souhlas 
dopravního inspektorátu. Ale neházíme 
flintu do žita, vždyť život je boj. A my 
jsme připraveni za bezpečnější Hlučín 
a jeho městské části bojovat. 
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína projednala a roz-
hodla o provedení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „TYRŠOVA – Akumu-
lace dešťových vod z komunikace  
Tyršova“.

Rada města Hlučína projednala a roz-
hodla o provedení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého roz-
sahu s názvem „Osvětlení interiéru  
Červeného kostela“.

Rada města Hlučína rozhod-
la o provedení zadávacího říze-
ní na podlimitní veřejnou zakázku  
„Rekonstrukce kina Hlučín”. 

Pavel Paschek
starosta

Naše Technické služby se opravdu činí. 
Během září a října vysadili jejich pracov-
níci více než 30 stromů, provedli ořezy 
keřů a začali s úpravou travnaté plochy 
u křižovatky u autobusového nádraží, kde 
vznikne krásná plocha plná květin. Plno 
dobře odvedené práce je za nimi vidět ze-
jména v Darkovičkách. Sportovci mají na 
hřišti s umělým povrchem nové osvětlení, 
mlátový chodník včetně sloupů veřejného 
osvětlení se již rýsuje podél Vařešinky, ale 
hlavně zvládli položit téměř 2 km silnič-
ních obrub v ulicích, kde letos proběhne 
či již proběhla asfaltace povrchů silnic po 
odkanalizování domů! A to se ještě zejmé-
na maminky s dětmi mohou letos těšit na  
novou dopadovou plochu  na dětském hři-
šti v parku volnočasových aktivit. Nemé-
ně důležitá je i jejich pravidelná činnost, 
kterou mnozí z nás ani neregistrují a berou 
ji za samozřejmost. Je to pravidelný úklid 
našeho města, drobné opravy poničených 
značek, košů, laviček a další drobnosti. 
Všem pracovníkům Technických služeb 
Hlučín za jejich činnost moc děkujeme.

DĚKUJI ZA VAŠI PODPORU 

Petra Řezáčová
místostarostka

Vážení spoluobčané, tímto bych vám chtě-
la poděkovat za váš zodpovědný přístup 
k volbám do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky 2021. Rekordní 
volební účast vnímám jako opravdový pro-
jev demokracie lidí, kterým záleží na naší 

TECHNICKÉ SLUŽBY  
MAKAJÍ

SETKALI SE SENIOŘI A JEJICH KLUBY
Svatava Baránková
odbor rozvoje a školství

V pátek 1. října 2021, na Mezinárodní den 
seniorů, se uskutečnila již tradiční akce 
Kluby klubům Hlučínska. 220 zástupců 
klubů seniorů ze všech obcí ORP (Obcí 
s rozšířenou působností) Hlučín se sešlo 
v KD Hlučín, kde si v průběhu dne pře-
dávali zkušenosti, tipy na výlety a společ-
ně se pobavili. Hlavní náplní večera byly 
taneční vystoupení šikovných seniorů. 
Dále se předvedli zástupci mladší věkové 
kategorie - mažoretky Versário a taneční-
ci z Klubu sportovního tance. Senioři se 
také mohli zapojit do lekce tance vedené 
panem Jakubem Dávidkem a do svého  

ZASTUPITELSTVO 

Přijměte pozvání na veřejné 22. zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučína, které se 
uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021 
od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. 
Jednání je veřejné, projednávání se mohou 
zúčastnit všichni občané. Jednání můžete 
sledovat v přímém přenosu na webových 
stránkách města www.hlucin.cz.

DEJTE LAJK PROJEKTU  
HÁČKUJEME PRO MIMINKA
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Podpořte Hlučín svým hlasem! Dej-
te LAJK projektu „Háčkujeme pro mi-
minka“, podpora předčasně narozených 
dětí i jejich rodičů. Již dva roky aktivně 
spolupracujeme a pravidelně dodáváme 
chobotničky a další háčkované výrobky 
neonatologickému oddělení Fakultní ne-
mocnice Ostrava. Z jednorázového dodání 
chobotniček se stala již pravidelná a dlou-
hodobá spolupráce. Z bavlněné příze se 
háčkují chobotničky i oblečení, které jsou 
určeny předčasně narozeným miminkům.  

Každým rokem vyhlašuje Národní síť 
Zdravých měst ČR soutěž o NEJpraxi 
Zdravých měst. Letos poprvé se do užšího 
výběru dostalo i Město Hlučín s projek-
tem „Háčkujeme pro miminka“. Z bavl-
něné příze se háčkují chobotničky, které 
jsou určeny předčasně narozeným mimin-
kům. Ta se pak cítí bezpečněji. Chapadél-
ka připomínají pupeční šňůru, děti je tak 
mohou držet ve svých rukou a připadat si 
jako u své maminky v bříšku. Využity jsou 
i čepičky, botičky a další výrobky, které 
udržují děti v teple. Předem děkujeme za 
Vaše hlasy! Hlasování probíhá do 30. 12. 
2021. Více na: www.dobrapraxe.cz/soutez

 

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Kde se v Hlučíně cítíte dobře a kde trá-
víte svůj volný čas? A která místa by 
podle vás naopak potřebovala změnu?  
Pojďte spolu s námi vytvořit pocitovou 
mapu města Hlučína. Pocitová mapa je 
nástroj, který nabízí možnost aktivně za-
pojit občany města do sběru informací 
a názorů na lokalitu, v níž bydlí. Jedná 
se o prostředek participativního pláno-
vání veřejných prostor. V letošním roce 
jsme pocitovou mapu rozdělili na dvě 
části, první část je zaměřena  na město 
Hlučín v obecné rovině. Ve druhé čás-
ti se specializujeme na vhodné využití 
Hlučínského jezera po sanaci, rekultivaci 
a revitalizaci území po těžbě štěrkopísku.  
Práce s mapou je intuitivní. Jednoduše 
„špendlíkem“ označte místo, na které je 
příslušný dotaz směřován. Online pocito-
vou mapu lze vyplnit do 30. listopadu le-
tošního roku zde: https://pocitovamapa.
nszm.cz/hlucin-2021/
Děkujeme za Váš čas.

TVOŘTE S NÁMI  
POCITOVOU MAPU

představení je vtáhl i kouzelník Aleš 
Krejčí. Celým odpolednem nás provedla 
skvělá moderátorka Iva Kubánková. Pro 
letošní rok byla vyhlášena soutěž o nej-
lepší básničku či povídku v prajzském ná-
řečí. Zúčastnilo se celkem 10 jednotlivců 
či skupin. Všichni byli výborní a odborná 
porota nejvíc ocenila „Povídky ze života 
paní Věry Práškové“ z Dobroslavic, na 
druhém místě se se svou „Bajkou o dýni“ 
umístila paní Věra Fojtíková z Bohuslavic 
a třetí místo obsadila paní Anna Bukovco-
vá se svým povídáním „O Darkovičkách“. 
Akce se uskutečnila za finanční podpo-
ry Svazku obcí mikroregionu Hlučín-
ska a Moravskoslezského kraje v rámci  
projektu Kvalitní život seniorů v Hlučíně. Foto: Svatava Baránková

budoucnosti. Věřím, že váš hlas je hlasem 
projevené důvěry pro další období, a to za 
již odvedenou práci na úrovni komunální 
političky. Je mi ctí být prvním náhradní-
kem, ale zároveň cítím obrovskou zodpo-
vědnost, kterou tato funkce přináší. Vá-
žím si každého z 6 022 obdržených hlasů 
a doufám, že si vaši podporu zasloužím i ve 
volbách komunálních v roce 2022. Děkuji! 

NABÍDKA PRÁCE  
V DOMOVĚ  
POD VINNOU HOROU 
KUCHAŘ/KA 
Nástup možný od 1. 12. 2021 nebo dle 
dohody. 

Nabízíme: pracovní úvazek 40 h týdně, 
ranní směny + víkendy, Předpokládaný 
výdělek 19.250 - 21.370 korun dle pra-
xe, po zapracování osobní ohodnocení. 
Příjemné pracovní prostředí. Zaměst-
nanecké benefity (příspěvek na stravu,  
na dovolenou). 

Požadujeme: vyučení v oboru, zdravot-
nický průkaz, samostatnost, spolehli-
vost a zodpovědnost, schopnost pracovat 
v týmu, trestní bezúhonnost.
 
Své životopisy zasílejte na: stravovani@
ddhlucin.cz nebo osobně doručte na re-
cepci Domova pod Vinnou horou.

Kontaktní osoba: Kateřina Rudolová, ve-
doucí stravovacího a technického provozu 
- tel. 595 020 578, 602 523 957.

Foto: Kateřina Konečná
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V září jsme opět zahájili snižování hla-
diny nádrže, které je nutné pro opětovné 
zahájení prací na opevnění břehů štěrkov-
ny. Zatímco v uplynulé době byly prová-
děny práce převážně v Kozmické zátoce 
a na černé pláži, nyní je většina prací re-
alizována ve Sportovně rekreačním areá-
lu a v jeho těsné blízkosti. V areálu byly 
zahájeny zemní práce na opevnění břehů. 
Zejména se jedná o tzv. oblázkovou pláž, 
která bude tvořena pohozem z říčního  
kameniva. 

V uplynulém období jsme dokončili zá-
mečnické práce na Bezpečnostním přelivu 
a proběhla i demontáž štětovnicové jímky. 
V současnosti jsou v okolí objektu zahajo-
vány práce na opevnění břehů, které bude 
napojené na tento objekt. Bohužel se k to-
muto objektu ještě jednou budeme muset 

Opevnění břehů jezera – Sportovně rekreační areál.

vrátit s realizací přemostění koryta bez-
pečnostního přelivu. Dále byla zahájena 
oprava výpustného objektu a dokončení 
sjezdů a zbývajících částí opevnění břehů 
v celé části „černé pláže“.

Na levobřežní hrázi řeky Opavy je do-
končena obslužná komunikace v celko-
vé délce, chybí pouze napojení na ulici 
Celní. Po provedení dosypání a upravení 
břehů hráze budou plochy osety travním 
semenem. Na této části stavby bude ještě 
probíhat stavební činnost zejména v okolí 
mostu u Děhylova.

V následujícím období, po ukončení bio-
logického cyklu Modráska bahenního, 
bude opětovně zahájena realizace prací na 
pravobřežní hrázi Opavy.

Závěrem bych chtěl opět požádat o re-
spektování zákazových značek a zvýšenou  
opatrnosti v okolí staveniště.

Bezpečnostní přeliv.

Levobřežní hráz - cyklostezka. Funkční objekt a opevnění břehů potoku „Juliánka“. Fota: archiv Gardenline s.r.o.

PŘISPĚJTE JUSTÝNCE NA PLNOHODNOTNĚJŠÍ ŽIVOT STEJNĚ JAKO SPORTOVCI
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

V pátek 22. 10. proběhl ve sportovní 
hale Hlučín již 9. ročník dobročinného 
badmintonového turnaje, který pořádala 
firma Gass-eko s.r.o. ve spolupráci s fir-
mami Viessmann s.r.o. a IVAR CS s.r.o. 
s podporou České pojišťovny a SaK Hlu-
čín. Letošní výtěžek byl věnován Justýn-
ce. Na dobrovolném vstupném se vybra-
lo 40 000 korun. Akce se zúčastnilo 80 
sportovců a diváků. Všem, kteří se podí-
leli na jejím uspořádání nebo ji podpořili,  
mnohokrát děkujeme.

Justýnka se narodila, jako úplně zdravé 
miminko. V jejich 4 týdnech se projevily 
febrilní křeče. Po všech vyšetřeních, kte-
rými prošla, se zjistilo, že má opakovaně 
zánět v levé ledvině a problém se srdíčkem 
(dylatace kořene aorty, která se jí v jed-
nom místě hodně rozšiřuje). Později byla 
poslána na genetiku do Brna, kde zjistili, 
že má Justýnka 3 geny nejasného význa-
mu - tzv. Ehlers Danlosův syndrom. Jedná 
se o svalovou hypotomii, tedy onemoc-
nění pojiva, cév, tkání, které jí způsobuje 

velké bolesti. K tomuto syndromu se ještě 
připojila epilepsie, která je částečně regu-
lována léky. Justýnka je velká bojovnice 
a díky podpoře maminky a celé rodiny 
statečně denně bojuje. Navštěvuje hlučín-
skou rehabilitační školku, kde pravidelně 
cvičí, jezdí do lázní, jinak je plně závislá 
na pomoci a podpoře rodiny. Občas má 
dny, kdy se na nožičky postaví, ale většinu 
dní je odkázána na vozíček, postel či ná-
ruč maminky. Speciální, na míru vytvoře-
ný vozíček je velkou pomocí, a právě ten 
by maminka Justýnky prioritně pořídila 
z vybraných finančních prostředků. Další 
finance by pak šly na úhradu specializova-
né rehabilitační péče v Dětské rehabilitaci 
Hlučín, kterou bohužel nehradí zdravotní 
pojišťovny, popřípadě na odborné kom-
penzační pomůcky pro Justýnku či na po-
moc dalším potřebným dětem z Hlučína. 

Pokud chcete a můžete, pomozte. Číslo 
účtu veřejné sbírky, která je určena k zís-
kávání a shromažďování dobrovolných 
peněžitých příspěvků na pomoc dětem 
se zdravotním postižením, žijícím na 
území města Hlučína, je 6413092/0800.  
Předem děkujeme za vaši podporu. Foto: Lucie Dudková
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Plánované kácení dřevin bude realizo-
váno v období vegetačního klidu v prů-
běhu měsíců listopadu až března. Jedná 
se o smrk na ulici Dělnická, jedli na uli-
ci Ostravská, tři břízy na náměstí OKD,  
4 hlohy na ulici Petra Bezruče, dvě  

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Od 1. října 2021 nově zajišťuje svoz ne-
potřebného textilu a obuvi společnost DI-
MATEX CS, spol. s r.o., která sváží odpad 
po celé České republice. Působí v oblasti 
svozu a recyklace textilu od roku 1991, ve  
Stráži nad Nisou provozuje vlastní třídící 
linku, kde se třídí materiál na nositelné 
oděvy, poškozený textil a nepoužitelný 
textil, který končí na skládce. Spolupra-
cuje a podporuje neziskové organizace.
Na základě smlouvy je ve městě Hlučíně 
umístěno celkem 14 kusů kontejnerů:
- 2 x Bobrovníky točna autobusu č. 34

HLUČÍN MÁ NOVÉ KONTEJNERY NA TEXTIL

- Bobrovníky u obchodu
- 2x Darkovičky za obchodem
- Darkovičky Patorie
- Darkovičky 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.
Odvoz textilu probíhá 1 x týdně, kontej-
nery jsou opatřeny NFC chipy, nebo QR 
kódy, aby byl zajištěn on-line přehled 
o svozech a množství odebraného textilu 
v každém kontejneru.

POSTUP PRACÍ NA OPRAVĚ VARHAN

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Restaurátorská rekonstrukce varhan 
z Červeného kostela, která má “znovu při-
vést varhany k životu”, je v plném proudu. 
Již jsou vyrobeny všechny chybějící pro-
spektové píšťaly. Následným krokem je 
nyní výroba nové skříně a dalších píšťal, 
na kterých pracuje restaurátor pan Ivan 
Červenka.

NOVÁ PŘETLAKOVÁ HALA JE PLNĚ V PROVOZU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Díky investici města Hlučína do přetla-
kové haly, letos poprvé členové Teniso-
vého klubu Hlučín, především děti, žáci 
a dorost, nemusí přes zimu jezdit trénovat  

borovice na ulici Severní a třešeň na 
spojnici u bunkru. Důvody kácení jsou: 
špatný zdravotní stav, prosychání, vý-
znamné poškození, umístění ohro-
žující majetek a pohyb osob a další.  
Tam, kde je to možné, bude provedena 
náhradní výsadba. Nově tak budou vysa-
zeny tři lípy velkolisté, čtyři javory a dvě 
sakury.

Marcela Mikulová
ředitelka

V rámci týdne sociálních služeb, který za-
čal v pondělí 4. října 2021, jsme v našem 
Domově pod Vinnou horou za účasti pana 
starosty, paní místostarostky a radních 
města Hlučína otevřeli pro klienty „Re-
laxační místnost“. Bude sloužit našim se-
niorům k relaxaci a odpočinku. Místnost 
je vybavena dvěma masážními křesly.  
Příjemnou atmosféru navozuje výmalba  

akademické malířky paní Ivany Li-
pské, která na zdi přenesla nejen au-
tentickou přírodu Hlučínska, ale také 
zmenšené Hlučínské jezero. Jsou zde 
instalována speciální světla, která navo-
zuji krásný slunečný den a poskytují tzv. 
světelnou terapii. Klienti Domova pod 
Vinnou horou zde budou využívat svůj 
volný čas také k aromaterapii či muziko-
terapii. Relaxační místnost byla pořízena 
z darů mecenášů domova. Všem tímto  
velmi děkuji. Foto: archiv Domova pod Vinnou horou

do Ostravy. Nová tenisová přetlaková 
hala je realizována včetně napojení na 
infrastrukturu a úpravy stávajících kur-
tů. Dále bylo vybudováno nové zázemí 
pro strojovnu, sklad plachty, sklad an-
tuky, nové odvodnění kurtu, oplocení  
a terénní úpravy. 

NOVÁ „RELAXAČNÍ MÍSTNOST“ V DOMOVĚ POD VINNOU HOROU

ANTIBIOTICKÝ TÝDEN
Bára Piatková
Lékárnice

Již tradičně se dvanáctým rokem připo-
jují české lékárny k osvětové kampani 
Antibiotický týden, která je pořádána 
pod záštitou Světové zdravotnické or-
ganizace (WHO) a České lékárnické 
komory. Každým rokem se zdravotníci 
snaží osvětlit veřejnosti správné užívání 
antibiotik, která se používají k léčbě pou-
ze bakteriálních infekcí, jako je napří-
klad streptokoková angína či borelióza. 
K léčbě běžných virových infekcí jsou 
antibiotika zcela neúčinná, a představu-
jí tedy zbytečnou zátěž pro organismus. 
Při nadužívání či chybném užívání anti-
biotik může dojít ke vzniku rezistence, 

kdy již běžná antibiotika nebudou působit. 
V krajních případech může dojít i k neú-
činnosti kombinace více antibiotik. Proto 
je nasazení antibiotik vždy v kompetenci 
lékaře a pacienti by se neměli pouštět do 
samoléčby pomocí antibiotik. Lékař na 
základě zkušeností, ale i například vyšet-
řením CRP (C-reaktivní protein), které do-
káže odlišit bakteriální infekci od virové, 
rozhodne o případné léčbě antibiotiky. Pro 
účinnost antibiotik je velice důležité řídit 
se časovým rozestupem mezi jednotlivými 
dávkami. Díky tomuto rozestupu je v těle 
zajištěna dostatečná hladina léčiva, a tedy 
i jeho účinnost. Aby se infekce nevrace-
ly, je důležité vždy dodržet dobu léčby, 
a tím zajistit vyhubení všech patogenních 
bakterií. Některá antibiotika mají další  

speciální požadavky na pacienta – napří-
klad vyhýbání se přímému slunci, mine-
rálům jako je vápník, hořčík nebo železo, 
kyselým nápojům, alkoholu, popřípadě pří-
lišné námaze. Jelikož antibiotika likvidují 
také tělu vlastní spřátelené bakterie, které 
žijí ve střevě a napomáhají s trávením, pa-
tří mezi častý nežádoucí účinek antibiotik 
zažívací problémy, jako je průjem nebo 
nevolnost. Tento efekt vidíme nejčastěji 
u širokospektrých antibiotik, která účinku-
jí na více skupin bakterií. Proto je vhodné 
při léčbě začít užívat probiotika, tedy živé 
kultury těchto spřátelených kmenů bakterií 
a kvasinek Saccharomyces boulardii. Pro-
biotika běžně najdeme v zakysaných mléč-
ných výrobcích, ve kterých jsou v dáv-
kách vhodných pro neoslabené střevo.  

Při terapii antibiotiky je vhodnější volit 
koncentrované preparáty bohaté na Sa-
ccharomyces boulardii a Bifidobakterie. 
U dospělé osoby by měly obsahovat 10 
až 20 miliard CFU (jednotek tvořících 
kolonie bakterií) a u dětí 5 až 10 miliard 
CFU. Tento rok je kampaň zaměřena na 
naše nejmenší pacienty, u kterých pla-
tí vše již výše zmíněné. Pro rodiče na-
víc nastává boj s odměrnými lžičkami 
a stříkačkami na dávkování sirupů, které 
mají na rozdíl od běžných tablet zvlášt-
ní požadavky na uchovávání. Užívání 
různých druhů antibiotik tedy může být 
pro některé pacienty složité, a proto by 
měli vždy dbát rad svého lékaře a lékár-
níka, kteří jsou jim k dispozici v případě 
jakýchkoli nejasností.

ZDRAVÍ

Stavba přetlakové haly. Foto: Martin KučeraFota: 
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Koncem tohoto roku slaví Městská policie 
Hlučín již 30. výročí svého založení. Její 
vznik je spojen s novou dobou po sameto-
vé revoluci, která kromě svobody přinesla 
také řadu nových problémů v oblasti trest-
né činnosti. Novým trendem obcí, jak udr-
žet pořádek na svém území, se stalo právě 
zakládání městských a obecních policií, 
což udělalo koncem roku 1991 i město 
Hlučín. Začátky nebyly vůbec jednodu-
ché, protože ještě nebyl parlamentem od-
souhlasen potřebný zákon, nebylo se kde 
inspirovat a sbírat zkušenosti. Zastupitel-
stvem města byli schváleni první 4 stráž-
níci (Jindřich Máša, Milan Patík, Jiří Če-
chmánek a Josef Placzek), kteří byli 26. 11. 
1991 představení na plenárním zasedání 
zastupitelstva. Také se schválila předběž-
ná vyhláška o městské policii, která byla 
později nahrazena novou po vyjití zákona 
o městské policii. Policie, jako výkonný 
útvar města pro zabezpečování veřejného 
pořádku, byla podřízena tehdejšímu zá-
stupci starosty panu Voráčkovi. Zpočátku 
sídlili strážníci v přízemí budovy radnice, 
kde měli jednu místnost. Vybavení tehdy 
bylo různé a dost věcí si strážníci dělali 
sami. Řešila se i podoba uniforem, které 
si nakonec také sami navrhli a ušila jim 
je jedna z místních podnikatelek. Nové 
uniformy, odpovídající předpisům minis-
terstva vnitra, dostali strážníci v roce 1996 
v rámci 740. výročí města. 

V nízkém počtu 4 strážníků jim byli vel-
kou pomocí služební psi Catto a Hasan, 
díky kterým mohli strážníci sloužit i po 
jednom. Vedoucím strážníkem byl pan 
Jindřich Máša, který v této funkci půso-
bil až do července roku 2006. V září téhož 
roku na jeho místo nastoupil současný ve-
litel městské policie Bc. Luděk Olšovský.

„Hlučínští obyvatelé vidí ve vzniku této 
jistě potřebné instituce pomoc, obracejí se 
na ni v případech porušování občanské-
ho soužití a dalších. Jsou však i občané, 
kteří mají na strážníky poněkud odlišný 
názor, nerespektují je, odmítají jim před-
ložit průkazy totožnosti a i jinak je slovně  
napadají.“ Kronika Hlučína 1992

Od září roku 1992 se ve 3 směnách střídalo  
již 12 strážníků. V průběhu let počet stráž-
níků různě stoupal a klesal až na součas-
ných 17. Od roku 2016 zde slouží také 

MĚSTSKÁ POLICIE HLUČÍN SLAVÍ 30. VÝROČÍ

první strážnice. V rámci vzrůstajícího po-
čtu strážníků byla vybudována služebna 
v přízemí vedlejší budovy, taktéž patřící 
městskému úřadu, kam se přestěhova-
li v lednu roku 1996, a kde sídlí dodnes. 
Nová služebna již byla vybavena pultem 
centralizované ochrany, na který bylo na-
pojeno 41 objektů. Při narušení objektu se 
kromě spuštění alarmu také vyslal signál 
na služebnu, která na místo vyslala hlídku.  
V současnosti je napojeno 88 objektů. 

V roce 2003 se novelou zákona o obec-
ní policii výrazným způsobem upravily 
kompetence strážníků. Městské policii 
zůstala i nadále priorita v zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku, 
ale nově mohla přispívat ve stanove-
ném rozsahu k bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích. 
Strážníci tak mohli například zastavovat 
vozidla před přechodem pro chodce k za-
jištění bezpečného přechodu osob nebo 
zastavovat vozidla podezřelá ze spáchání 
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti  
silničního provozu.

Během let se městská policie značně mo-
dernizovala. Od září 1995 začala evidovat 
veškeré přestupky přes počítač a doku-
mentovat fotograficky. Koncem roku 2000 
se městské policii zprovoznila tísňová lin-
ka 156. O rok později zakoupilo město 
radar určený k prevenci v zónách s ome-
zenou rychlostí, který se pak umisťoval 
různě po městě na místa, kde se nejvíce 
překračovala povolená rychlost vozidel. 
V roce 2003 bylo zakoupeno nové vozidlo 
Škoda Fabie Combi, 2 vysílačky a přívěs 
za auto se speciálním boxem pro přepravu 
odchycených psů. Během let 2004-2005 
se ve výbavě strážníků obměnily revol-
very za pistole. V roce 2012 byl pořízen 
laserový měřič rychlosti. V posledních le-
tech má policie ve své výbavě také digitál-
ní analyzátor alkoholu v dechu, orientač-
ní měřič hluku a automatizovaný externí  
defibrilátor.

V roce 2004 se v rámci programu Prevence 
kriminality na místní úrovni – Partnerství 
začal ve městě budovat Městský kamero-
vý systém se 3 kamerami a obsluhujícím 
operačním centrem na služebně městské 
policie. Kamery byly instalovány do pro-
storu Mírového náměstí, autobusového 
nádraží a křižovatky ulic Bochenkovy 
a Ostravské. O rok později proběhla druhá 
etapa rozšiřující stávající systém o další  

2 kamery na parkoviště u Sportovně-re-
kreačního areálu Hlučín a do prostoru Zá-
kladní školy Hlučín-Rovniny. V roce 2008 
došlo v rámci 3. etapy k doplnění kame-
rového systému o 3 další kamery a jeho 
celkové rekonstrukci. Zásadní změna 
nastala v typu přenosu z analogového na 
digitální. O dva roky později proběhla 4. 
etapa rozšiřující systém o dalších 5 kamer.  
V roce 2011 se stávající systém rozší-
řil o mobilní kamery. V současnosti má 
městská policie celkem 28 kamer, z toho 
8 otočných a 20 pevných. Na budování 
celého systému se významnou finanční 
spoluúčasti podílelo Ministerstva vnitra 
České republiky.

Městská policie se také podílí na řadě 
preventivních akcí např.: besedy ve ško-
lách, akce „Vaše auto není trezor“, roz-
dávání reflexních prvků, značení jízd-
ních kol tzv. syntetickou DNA. V letech 
2015 až 2019 pořádala městská policie 
ve spolupráci se všemi složkami IZS  

každý rok Den s integrovaným záchran-
ným systémem. V posledních dvou letech 
se však akce nemohla konat kvůli   .

Městská policie od svého počátku spolu-
pracuje s Policií České republiky. V roce 
2009 spolu uzavřeli „Dohodu o vzájem-
né spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku“, čímž tato 
spolupráce získala právní formu. Do-
hoda upravuje spolupráci v oblastech 
ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti 
a majetku osob, bezpečnosti a plynulos-
ti provozu na pozemních komunikacích, 
mediální a tiskové spolupráce, prevence 
kriminality, spolupráce operačních stře-
disek a krizového řízení a využití měst-
ského kamerového systému. Na základě 
uzavřených veřejnoprávních smluv půso-
bí městská policie také v okolních obcích. 
Od roku 1993 v Kozmicích, 2012 v Dob-
roslavicích, 2015 Ludgeřovicích a Dar-
kovicích, 2017 Markvartovicích, Hati  
a Šilheřovicích a 2019 i ve Vřesině.  

Fota: archiv Rudolfa Holubka

Foto: Kateřina Konečná Foto: archiv MP Hlučín
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CYPRIÁN LELEK
(1812–1883), katolický kněz a slezský buditel

„Zalíbí-li se Pánu nad životem i smrtí 
mě z tohoto světa povolati, činím o své 
pozůstalosti toto poslední pořízení: Co 
se týče nábytku, dávám svému bratru, 
alumnovi Janu Lelkovi na vůli, aby si 
vybral, co se mu líbí. Taktéž můj bratr 
Jan má děditi všechny mé knihy, přeji 
si však, aby některé z českých rozdal. 
O mé šatstvo a prádlo ať se rozdělí 
všichni bratři a sestry. Ostatní můj ma-
jetek obnáší sumou 145 říšských tolarů 
(…) a jest na hypotékách zajištěn.“

Takto znějí počáteční slova závěti, kte-
rou sepsal pětatřicetiletý Cyprián Lelek 
krátce poté, co onemocněl tyfem. Ne-
chybělo mnoho a životní pouť hlučín-
ského kaplana, činorodého vlastence, 
neúnavného pedagoga a společenského 
aktivisty by se uzavřela již v roce 1848. 
Štěstí však Lelkovi ve vínku nechybě-
lo, protože se brzy uzdravil a ještě té-
hož roku byl v doplňovací volbě zvolen 
do Pruského zemského sněmu v Berlí-
ně, a zkraje roku 1849 dokonce získal 
mandát poslance všeněmeckého par-
lamentu ve Frankfurtu. Byla to v kraji 
velká senzace, že takto významné po-
sty obsadil obyčejný kaplan z Hlučína. 
Lelkova politická kariéra ovšem nebyla 
dlouhá. Do Berlína se nepodíval vůbec, 
protože Pruský sněm byl rozpuštěn dří-
ve, než tam Lelek vůbec stihnul dorazit. 
Ve Frankfurtu pobyl alespoň měsíc, ale 
pak jej král společně s dalšími prus-
kými poslanci odvolal. Za tak krátkou 
dobu se Lelek nedokázal výrazněji pro-
jevit. Účastnil se sice všech zasedání, 
ale nepodal žádný návrh. Přesto nelze 
nevyzdvihnout, že ratibořský kraj za-
stupoval právě on, a nikoliv nějaký 
vlivný podnikatel či šlechtic.

Cyprián Lelek se narodil v roce 1812 
v Dolním Benešově. Studoval na gym-
náziu v Opavě a Hlubčicích, kde také 

roku 1832 odmaturoval. Poté nastoupil 
do katolického semináře ve Vratislavi. 
Během vysokoškolských studií se Lelek 
mimo jiné věnoval studiu češtiny a pol-
štiny, což jej do budoucna silně ovlivnilo. 
Po třech letech studia teologie byl vysvě-
cen na kněze, ale protože tou dobou ješ-
tě nenastoupil do úřadu nový vratislav-
ský biskup, proběhl slavnostní obřad až 
v Poznani. Kněžskou dráhu započal jako 
kooperátor v Bavorově a následně v Old-
řišově. V roce 1840 byl přeložen do Hlu-
čína a již od prvopočátku hýřil aktivitou. 
Sbíral písně, pořekadla a pověsti, anga-
žoval se v boji proti alkoholismu a roz-
víjel společenskou osvětu. Nakupoval 
a šířil české knihy. Po svém příchodu do 
Hlučína zde vybudoval školní knihovnu, 
která měla v roce 1842 již 180 svazků.  
Napsal učebnici o Slezsku a pokusil se za-
ložit český časopis Holubice. Vyšlo však 
pouze jedno číslo, neboť se nenašla tiskár-
na, která by byla schopná list pravidelně 
vydávat. Zde je třeba mít na paměti, že 
takřka všechny články si Lelek psal sám 
a do toho zastával všechny povinnosti 
učitele a duchovního. Přitom dokázal pra-
videlně přispívat i do novin na rakouské 
straně hranice.

Během svého hlučínského působení na-
psal Cyprian Lelek svůj slavný Slabikář 
a čítanku pro menší dítky. První vydání 
sjelo z tiskárny v roce 1844 a na tehdej-
ší dobu mělo mimořádně vysoký náklad 
2000 kusů. Jen v samotném Hlučíně se 
prodalo 460 exemplářů, což je i na dnešní 
poměry překvapivé. Až do státního zákazu 
slabikáře v roce 1873 platil na Ratibořsku 
za oficiální učebnici pro všechny školy 
s převahou česky mluvících žáků. 

Slabikář byl určen pro děti do deseti let 
a kromě zprostředkování písma a čtení 
v mateřském jazyce se soustředil také na 
budování základních znalostí z různých 

Hrob Cypriána Lelka ve Vodce je stále 
opečováván.

Procházka s dětmi na winu hůru.
1. Cwič tam jejich zrak od nich žádaje, aby daleké wěže stromy. 
    poznaly, aby wzdálenost jednoho předmětu od druhého udály.
2. Ukazuj jim rozličné rostliny, kwěty, byliny, kopaniny a 
    pojmenuj jim to.
3. Poznáwej jejich náchylnosti, schopnosti, chuti atd.
4. Uč jich nějaké hry pro cwičení těla příhodné.
5. Ukaž jim ptáky které právě se budou ukazovati.

oborů, například přírodopisu či lokálního 
zeměpisu. Lelek uplatňoval ve svém sla-
bikáři citlivý didaktický přístup založený 
na přiblížení probírané látky dětskému 
světu. Využíval proto například různá ří-
kadla, hádanky, písničky a modlitbičky 
nebo situoval texty do venkovského pro-
středí, které bylo žákům přirozeně blízké. 
Třebaže byl slabikář psán především no-
vogotickým písmem (tzv. frakturou a ku-
rentem) a sloužil primárně k výuce tohoto 
jazykového kódu, neopomíjel ani znalost 
humanistického písma. Na svou dobu byl 
slabikář velmi progresivní a mezi uživateli 
se těšil široké oblibě.

Politické angažmá v revolučních letech vy-
neslo Lelkovi nemilost u státních i církev-
ních kruhů. Bylo nemyslitelné, aby takto 
činorodý aktivista nadále působil ve městě 
Hlučíně. Krátce po svém návratu z Frank-
furtu byl proto přeložen do odlehlejší-
ho Bavorova a v roce 1854 získal místo  

lokálního kaplana v nevelké vesnici 
Vodka na Hlubčicku. V průběhu ná-
sledujících desetiletí odtud pravidelně 
docházel do patnáct kilometrů vzdá-
lené Opavy, kde udržoval kontakty 
s českými vlastenci a protagonisty ná-
rodního hnutí. I nadále vyvíjel bohatou 
činorodost, ale úspěchy z dob svého 
hlučínského působení již nepřekonal. 
Závěr jeho života poznamenala hořkost 
a zklamání, když pruská vláda zakázala 
používat ve školách jeho slabikář.

Za své zásluhy v péči o farníky, škol-
ství, ale i boj proti alkoholismu byl 
Lelek jmenován v roce 1883 čestným 
radou arcibiskupské konzistoře olo-
moucké arcidiecéze. Převzetí toho-
to titulu se však nedočkal, neboť jej  
26. dubna 1883 v Hlubčicích ranila mrt-
vice. Pohřben byl 30. dubna na hřbitově 
při kostele ve Vodce. 

Jiří Neminář

„Zatím v Hulčíně a Benešově vypukla 
pobúř. Našemu měšťanostu Noskovi 
a děkanovi Richterovi lidé spravili 
kocovinu, při čemž oběma okna po-
tlaukli; potom v zámku zase všecka 
okna roztřískali, do jizby vrchního 
mocí se vedrali a něco kuchyňských 
nářadí roztloukli,“ takto vylíčil Lelek 
v jednom ze svých dopisů, jak se re-
voluční atmosféra roku 1848 projevila 
v Hlučíně.

Skica z Lelkova školního sešitu, možná jde  
o jeho autoportrét. (Zemský archiv v Opavě)
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Petr Rak
farář 

3. října jsme si v naší farnosti připomněli 
50. výročí posvěcení kaple Panny Marie 
Nanebevzaté.  Slavnou mši svatou celeb-
roval bývalý opavský děkan P. Th.Dr. Jan 
Czudek, delegát at omnia, za účasti pana 
starosty Pavla Paschka, paní místostarost-
ky Petry Řezáčové  a zastupitelů měs-
ta Hlučína. Kostel byl krásně vyzdoben 
podzimními plody a tímto jsme společně 
během mše svaté poděkovali za úrodu 
a dary země. Po závěrečné modlitbě jsme 
se sešli před kostelem a spolu s místními 
jsme u výborných koláčů a dobrého vínka 
zavzpomínali na historii kostela. 

Je důležité pokračovat v tradicích našich 
předků a zachovat památky, které nám 
předali. V Darkovičkách kdysi existova-
la dříve pouze malá výklenková kaplič-
ka sv. Jana Nepomuckého, a proto zde 
už v 19. století existovala snaha postavit 
kapli a hřbitov. Zatímco ke zřízení hřbito-
va nedošlo, protože nebylo možné vybrat 
potřebné finanční prostředky, k úspěšné-
mu konci dovedli místní občané výstav-
bu první obecní kaple. Byla dokončena 
roku 1874 (přibližně v polovině dnešní 
Jandovy ulice) a zasvěcena Nanebevzetí 
Panny Marie. Pozemek na stavbu daroval 

V DARKOVIČKÁCH SLAVILI 50. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE PANNY MARIE NANEBEVZATÉ  

Antonín Chvěja a stavební práce provedli 
místní dělníci Stařinský, Bielka, Chříbek 
a Kinďura. Šlo o poměrně malou stavbu 
o půdorysu 6x5m, která nedostačovala 
počtu věřících, takže při bohoslužbách  
museli stát lidé venku na silnici.

Postupem času proto vyvstala potřeba vy-
stavit kostel. Zdivo stávající kaple bylo 
z kamení a hlíny a z důvodu absence zá-
kladů byla ohrožována vzlínající vlhkostí. 
V roce 1947 založili místní občané fond 
Panny Marie pro zajištění oprav. Sna-
hy o výstavbu kaple nové však narážely 
na proměněnou politickou realitu. Státní 
moc po roce 1949 učinila katolickou cír-
kev materiálně závislou na státu znárod-
něním materiální základny, ze které do té 
doby fungovala. Šlo nejen o budovy, lesy 
a pole, ale také o peníze v nadacích, ze 
kterých do té doby plynuly veřejnosti pro-
středky na různé dobročinné účely. 

Stát nově zajišťoval platy duchovních 
a měl také poskytovat prostředky na 
údržbu těchto znárodněných budov. Pro-
ticírkevní politiku vedl stát přes kraj-
ské a okresní církevní tajemníky, kte-
ří regulovali každý aspekt církevního 
života a mohli například odejmout du-
chovním tzv. státní souhlas k výkonu  
funkce. 

V Darkovičkách se to projevilo konkrétně 
například roku 1954 zakázem odpusto-
vých procesí do Hlučína a omezením po-
čtu bohoslužeb v kapli na pouhé tři ročně. 
V této situaci mohla být zvolena rada pro 
výstavbu nového kostela až v říjnu 1968, 
což umožnilo dočasné politické uvolnění 
v důsledku pražského jara.

Povolení k výstavbě nových kaplí nebo 
kostelů bylo vzhledem k výše uvedené-
mu udělováno minimum (v blízkém okolí 
nebyla např. v 60. letech povolena stavba 
kaple ve Štěpánkovicích). 

Konkrétním důsledkem snah škodit kde 
se dá, bylo omezení velikosti nové stav-
by: „Obcházely se úřady jak místní, tak 
okresní, a všude se potkalo s takovým 
pochopením, že plán byl schválen, ale jen 
o rozměrech 10x5m. Původní plán poža-
dované stavby o rozměrech 24x12m byl 
zamítnut. Tím byli občané velice zklamá-
ni a začali znovu usilovat o novém plánu, 
který byl podle prvního o hodně zmenšen, 
a to v rozměrech 12x9m a ten byl konečně 
schválen. Na základě toho, že stará kap-
lička je na spadnutí, obdrželi jsme povo-
lení k výstavbě této větší kaple.“ (Kronika 
fondu Panny Marie v Darkovičkách). Ob-
čané Darkoviček tak pro dobrou věc beze 
zbytku využili velice krátké období, pro-
tože už na začátku 70. let byla zakázána 
činnost farních rad.

Až nepředstavitelně působí z dnešní-
ho pohledu rychlost administrativních 
i stavebních prací: 30. 6. 1969 jednání 
zestátněných stavebních firem na budou-
cím staveništi, 6. 8. 1969 platné územní 
rozhodnutí, 14. 8. 1970 stavební povo-
lení, 12. 9. 1970 zahájení prací a 3. 10. 
1971 posvěcení hotové stavby. Jak uvádí 
tehdejší kronika, nejvíce zásluh o reali-
zaci kostela měli hlučínský děkan Miku-
láš Šindelář, dále předseda fondu Panny 
Marie Alfons Kubík a Alois Krupa, kte-
rý vedl ve svých 74 letech stavbu od zá-
kladů až po ukončení. O tom, že důvody 

omezení velikosti kostela byly ryze poli-
tické, svědčí i rychlost jeho rozšíření po 
roce 1989. Hned v březnu 1990 proběhla 
soutěž o nejlepší návrh. Poté ve třech sta-
vebních sezónách v letech 1992-1994 zde 
místní občané odpracovali přes 14 000 
brigádnických hodin, takže v roce 1992 
přibyl ke kostelu během pouhých dvou 
měsíců presbytář a následně roku 1993  
i vstupní část. 

Součástí kaple v Darkovičkách je také 
pohřební vůz, který byl zakoupen v roce 
1937 za cenu 6 400 korun. Na zakou-
pení vozu finančně přispěli všichni 
spoluobčané Darkoviček. Akci řídil 
a realizoval „Fond Panny Marie“ (tzv. kap-
ličkový výbor). Výrobcem byl pan Čichoň 
– kolář z Petřkovic. Řidičem vozu byl  
pan Bančík.

V roce 2018 byl kočár ustaven v nově 
postavené přístavbě v kapli nanebevzetí  
P. Marie v Darkovičkách. Přístavba se bu-
dovala od května do září 2018. Finančně 
se na této stavbě podílelo město Hlučín 
částkou 800 000 korun a zbývající část-
kou ve výši 600 000 korun přispěli farníci. 
Přístavbu pro kočár navrhovali manželé 
Alena a Dušan Kučerovi se souhlasem 
ekonomické rady farnosti a se souhlasem 
faráře P. Martina Šmída. 

Přístavba byla slavnostně vysvěcena 7. 
října 2018 bývalým duchovním správ-
cem farnosti Hlučín P. Martinem Šmí-
dem a jeho nástupcem P. Petrem Rakem 
za účasti pana starosty Pavla Paschka 
a zastupitelů. Posvěcení se zúčastni-
lo asi 150 lidí z farnosti a z blízkého  
okolí.

Děkuji všem, kteří slavnost 50. výročí 
posvěcení kaple Panny Marie Nanebe-
vzaté s láskou připravili a všem, kteří ji 
s námi společně oslavili. Pamatujme na 
slova jedné z písní „…dědictví otců za-
chovej nám Pane...“. Kéž v tomto duchu  
myslíme na budoucí generace.

Odpust před původní kaplí (existovala v letech 1874-1973).

Výstavba kaple v průběhu roku 1970.

Aktuální fotografie kaple v Darkovičkách. Fota: archiv Petra Raka
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Tereza Kozielová 
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o.

Důvodů k návštěvě hlavního města může 
být několik. Studenti gymnázia v průběhu 
měsíce září měli důvody dva. V první řadě 
se konal tradiční třídenní výlet maturit-
ních ročníků, v rámci kterého poznávali 
studenti 4. A i sexty krásy Prahy. Součástí 
bohatého programu byla nejen návštěva 
botanické zahrady, Židovského muzea 
v Praze či Neviditelné výstavy, prostřed-
nictvím které si vyzkoušeli čelit nástra-
hám světa z pozice nevidomého, ale také 
zhlédnutí divadelní hry v Národním diva-
dle, která šokovala nejednoho člena vý-
pravy. Následující týden zavítala do Prahy 
skupinka tvořená jak pedagogy, tak i stu-
denty z důvodu zapojení školy do projek-
tu Active Citizens. Seminář, který trval tři 
dny, byl obohacující v mnoha ohledech. 
Nejen, že jsme si jasněji definovali pojetí 
dobročinné akce, kterou chceme v závěru 
roku přichystat pro vás – občany Hlučí-
na a přilehlého okolí, ale také v tom, že 
jsme mohli sdílet své zkušenosti a zážit-
ky s ostatními účastníky. Teď už nám ne-
zbývá nic jiného, než se jen pořádně opřít 
do práce… A věříme, že námi plánovaná 
předvánoční akce „Punčobraní“ ve vás 
vzbudí stejně pozitivní emoce, jako v nás 
vzbudilo její plánování a realizace. 

GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA V PRAZE, A DOKONCE DVAKRÁT!  

Karel Balarin a  Jindřich Honzík 
Odborné učiliště a Praktická škola p.o.

Stalo se již tradicí, že každoročně v říjnu 
se do Hlučína sjíždějí mladí malíři z celé 
republiky, aby porovnali své dovednosti, 
vyměnili si zkušenosti a navázali kontak-
ty se svými kolegy z jiných škol. Hlav-
ním programem této akce je prezentace 
jednotlivých škol, žáků oboru malíř a ta 
proběhla na Mírovém náměstí v Hlučíně 
dne 5. října 2021. Již IX. ročník tohoto 
setkání pořádala naše škola ve spoluprá-
ci se Spolkem přátel školy při OU a PrŠ 
v Hlučíně, pod patronací Cechu malířů, 
lakýrníků a tapetářů ČR a starosty měs-
ta Hlučína Mgr. Pavla Paschka. Jelikož 
většina účastníků byla z větší vzdálenosti 
přijeli den dopředu a pobyt na Hlučínsku 
pro ně byl třídenní. Žáci pracovali dle 
jednotného zadání a také se prezentovali 
vlastní tvorbou. Akce se zúčastnilo sedm 
dvoučlenných družstev z různých regionů  

naší republiky (Praha, Cvrčovice, Podbo-
řany, Brno, Olomouc, Havlíčkův Brod, 
Hlučín). Byli přihlášené další týmy, ale 
z důvodů epidemiologických opatření 
svou účast na poslední chvíli odvolali. 
Po ukončení programu na náměstí násle-
dovalo neformální setkání zúčastněných. 
Tímto projektem chceme především pod-
pořit odborné vzdělávání a mladým začí-
najícím řemeslníkům umožnit porovnat 
své schopnosti a dovednosti v oboru, po-
znat styl práce a nápaditost svých kolegů 
z jiných regionů a také navázat osobní 
kontakty. Jednotlivá družstva si připravi-
la prezentační práce, ve kterých použila 
nové malířské techniky a materiály s cí-
lem prezentovat školu co nejlépe. Akce se 
uskutečnila v přátelské atmosféře a podle 
vyjádření všech účastníků splnila očeká-
vání. Hosté přislíbili svou účast v přípa-
dě pořádání dalšího ročníku. V průběhu 
prezentace si měla možnost práci žáků  
prohlédnout i široká veřejnost.

Ludmila Keršnerová
učitelka ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

V poslední zářijový pátek připravili tatín-
kové – hasiči z Darkoviček pro žáky ze 
školy a děti ze školky skutečně nevšední 
zážitek. Všechno to začalo ráno v budově 
školy cvičným požárním poplachem. Žáci 
se stihli evakuovat ze „zasažených“ pro-
stor během dvou minut. To již před ško-
lou zastavovala zásahová vozidla. Situace 
vyžadovala i maximální nasazení hasičů 
– museli totiž nalézt ve škole dvě ukryté 
děti. Zvládli to bravurně! Po zdárném zá-
sahu místního požárního sboru se školáci 
přesunuli k hasičárně, kde je posléze vy-

POZOR, HASIČI!

střídaly děti ze školky. Bylo na co koukat! 
Malí i velcí si prohlédli vnitřek hasičárny, 
obdivovali přistavená vozidla a dokonce 
i ti nejmenší pozorně naslouchali povídání 
o práci hasičů – nebyla to totiž žádná nuda 
a ještě jsme se nasmáli! Školáci, i paní 
učitelky, byli velice zvídavé a pořádně 
hasiče vyzpovídali. Z prohlídky vybavení, 
vozidel a všech náležitostí k hašení byly 
nadšené i holky. Dokonce jsme si mohli 
vyzkoušet, jak se sedí v zásahovém vozi-
dle a zlatým hřebem všeho bylo stříkání 
hadicemi – to jsme si také vyzkoušeli! My 
v Darkovičkách už víme, že na naše ha-
siče se můžeme spolehnout! Koneckonců 
– tátové jsou prostě borci, no né!

„HLUČÍN, MĚSTO S ŘEMESLNOU TRADICÍ“

Foto: archiv gymnázia

Foto: Ludmila Keršnerová  Foto: Kateřina Konečná  



POZOR, HASIČI!

ÚŽASNÁ SVATBA
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Na tuhle svatbu hned tak nezapomenete! 
Ostatně není divu, protože když se člověk 
snaží, aby něco bylo dokonalé a úžasné, 
nakonec se mu to vždy vymkne z rukou! 
V den svatby se ženich probudí v posteli 
ve svatebním apartmá s neznámou dívkou. 
Moderní crazy komedii autora Robina 
Hawdona nám v Kulturním domě Hlučín, 
v rámci divadelního podzimu 4. 11. v 19 ho-
din, představí divadelní soubor AMADIS. 
 

ADVENTNÍ NEDĚLE NA NÁMĚSTÍ
Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Letos to bude již devátý rok, kdy se obča-
né města setkávají v předvánočním čase 
na hlučínském náměstí u našeho velkého 
adventního věnce. Na první adventní ne-
děli 28. listopadu jsme pro vás opět připra-
vili bohatý program. Ten začne v 15 hodin 
vystoupením TILLI – DUO, což je skvělá 
akordeonistka Hana Kosková společně se 
zpěvačkou Klaudií Prchalovou a v 16 ho-
din nám zazpívá dětský pěvecký sbor, ze 
ZŠ Rovniny, Sluníčko pod taktovkou paní 
učitelky Veroniky Kadlecové. V 16:30 
otec Petr Rak zapálí s poselstvím 1. svíci 

DÍKY STROMŮM 
ZPĚT K TRADICI
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Není lepšího data pro výsadbu stromů do 
nového městského sadu než 17. listopad. 
Samotný svátek, Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní den stu-
dentstva, je symbolem naděje a budouc-
nosti, stejně jako stromy, které budou 
zasazeny pro nás, ale i další generace.  
Výběr původních odrůd je ideální nejen 
z hlediska ekozemědělského, ale i z hle-
diska zachování našeho dědictví a udržení 
místních tradic. Za pár let budou stromky 
přinášet plody, jaké znali jen naše babič-
ky a prababičky. Přijďte s námi zasadit 38 
ovocných stromů původních odrůd do no-
vého městského sadu. Odbornou výsad-
bu povede Radim Lokoč. Předpokládaný  
začátek je v 9 hodin. 

PRŮZKUM ZÁJMU O KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI - 4. VÝZVA
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Moravskoslezský kraj se připravuje na 4. 
kolo kotlíkových dotací. Kolik peněz do 
kraje přijde, určí zájem občanů. Proto Mo-
ravskoslezský kraj vyzývá všechny, kteří 
zatím topí v neekologickém kotli a chtějí 
dotaci na ten modernější a úspornější, aby 
se už teď předběžně přihlásili, aby mohl 
kraj ministerstvu zájem o dotace doložit. 
Ostré žádosti pak bude krajský úřad přijí-
mat na jaře příštího roku. Formulář je do-
stupný na krajských stránkách Lokální to-
peniště - https://lokalni-topeniste.msk.
cz/. Čtvrté kolo by se mělo v Moravsko-
slezském kraji spustit na jaře 2022, stejně 
jako v předchozí výzvě bude možné za 
dotaci pořídit tepelné čerpadlo, plynový 
kondenzační kotel nebo kotel na biomasu.
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DEN VÁLEČNÝCH  
VETERÁNŮ  

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Dne 18. listopadu v 17 hodin se uskuteční 
v Kulturním domě Hlučín divadelní před-
stavení „VRAŽDA SEXEM“. Představení 
je určeno pro hlučínské seniory a seniory 
z okolních obcí ve věku od 60 let. Cena 
vstupného činí 20 korun a vstupenku si 
můžete již nyní zakoupit na odboru roz-
voje a školství Městského úřadu Hlučín 
(budova B, 2. patro) v úředních hodinách, 
tj. pondělí, středa 8 - 17 hodin a úterý, 
čtvrtek 8 - 14 hodin. Akce se uskuteč-
ní za podpory Moravskoslezského kraje,  
projektu Kvalitní život seniorů v Hlučíně.

Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním  
domácností pevnými palivy

Jak správně  
topit a ušetřit

DIVADLO  
PRO SENIORY

Kateřina Korchanová
Turistické informační centrum Hlučín

Informační centrum Hlučín se letos  stane 
sbírkový místem v rámci Dne válečných 
veteránů. Díky vašemu přispění  do sbírky 
tak bude umožněno  Paměti národa nejen 
dokumentovat  a uchovávat  příběhy dal-
ších válečných veteránů a hrdinů ve svém  
archivu, ale také jim prostřednictvím 
Centra pomoci Paměti národa pomůžete 
ulehčit každodenní starosti současnosti. 
Sbírka probíhá ve dnech 1. - 30. 11.2021.

KULTURA

Ilustrační foto.

Foto: Kamil Vitásek

a také požehná vaše adventní věnce. V 17 
hodin bude slavnostně rozsvícen vánoč-
ní strom. Adventní atmosféru nám poté 
umocní Trubači - Silesian Brass Quintet 
pod vedením Jindřicha Kosky. V průbě-
hu celého odpoledne budou na náměstí 
vánoční trhy, občerstvení a doprovodné 
programy. Adventní neděli s rozsvícením 
vánočního stromu podpoří skupina ČEZ, 
které tímto děkujeme.

1. Adventní neděle 2019, Foto: Kamil Vitásek
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JSME TU A STÁLE TANČÍME!
Jakub Dávidek
trenér KST KD Hlučín

Klub sportovního tance Hlučín naplno 
využívá možnosti soutěžit a trénovat po 
Covidové pauze. Naši členové pocti-
vě využili všech dostupných možností 
k tréninku, které v covidovém lockdow-
nu byly možné, jako online tréninky 
nebo udržení se ve fyzické kondici běhá-
ním a podobně. A nyní své úsilí a trpěli-
vost úročí na svých soutěžích. Od září se 
4 páry probojovaly do vyšší výkonnostní 
třídy. Náš seniorský pár Jan Lampa a Zu-
zana Lampová vybojoval na Mistrovství 
ČR v 10 tancích 5. místo. Do Hlučína 

jsme od začátku školního roku přivezli 
17 vítězství, 9 stříbrných a 11 bronzo-
vých medailí ze soutěží po celé České 
republice, a to v ne malé konkurenci. Po 
nucené soutěžní pauze jsou páry hladové 
po soutěžení a soutěže jsou tak kvalitně 
obsazovány. Ale taneční klub nezahálí 
ani ve svých ostatních aktivitách. Opět 
jsme rozjeli přípravku tanečního klubu, 
kde stále přibíráme nové členy, dokon-
ce pro kluky je první půlrok zdarma. 
Máme otevřené kurzy i pro veřejnost, 
jako Latina pro dámy, kurz pro ženy bez 
potřeby partnera a s chutí se hýbat. Baby 
Club, kde zábavnou formou vedeme děti 
od 3 let ke zdravému pohybu a k tanci.  

Karin Wronová
trenérka MK Ballerisimo Hlučín

Taneční studio se zaměřením na mažoret-
kový sport MK Ballerisimo Hlučín opět 
po covidové pauze sbírá velké úspěchy. 
V sobotu 9. října 2021 se v Ostravě ko-
nalo finálové kolo Mistrovství České re-
publiky v mažoretkovém sportu. Po dvou 
letech se tak konečně mohly setkat nejlep-
ší mažoretky z celé republiky, aby změřily 
síly a utkaly se o cenné tituly a medaile. 
Na finálovém kole mohli diváci pozoro-
vat moderní mažoretkový sport, který 
symbolizuje dynamika, moderní součas-
ná hudba, precizní baletní pohybová prů-
prava, gymnastické a akrobatické prvky 
a také náročná práce s náčiním baton, 
tedy s hůlkou. Svěřenkyně hlučínského 
klubu MK Ballerisimo Hlučín patřily již 
tradičně mezi favoritky a svou pozici také 
potvrdily. Hned v dopoledním bloku zau-
jaly rozhodčí Kristýna Sysalová a Vanda 
Plačková. Obě děvčata se dokázala umís-
tit v nejlepší pětici závodnic z celé České 
republiky v kategorii kadetek, tedy děvčat 
ve věku 8-11 let. Kristýnka dokonce vy-
bojovala titul Mistryně České republiky.  

MAŽORETKY Z HLUČÍNSKÉHO BALLERISIMO JSOU MISTRYNĚMI
Nezklamaly ani starší závodnice. V ka-
tegorií duo, tedy dvojice, se na 2. místě 
umístila Vanda Plačková a Laura Janošo-
vá, získaly tak titul Vicemistryně České 
republiky. Ve starší kategorii juniorek ve 
věku 12-14 let bodovala Adéla Stanková 
s Nikolou Bilíkovou, které ovládly celou 
svou věkovou kategorii a za bezchyb-
ný výkon si odvezly zlaté medaile a titul 
Mistryně České republiky. Neztratily se 
ale ani ostatní mažoretky – svou premiéru 
v sólové kategorii měla závodnice Eliška 
Kolačková, v duu juniorek se na 8. místě 
umístily Kateřina Strachotová s Andreou 
Búllovou. Úspěchy děvčat v Ostravě zapo-
čala již o týden dříve Viktorie Petrášová, 
sedmiletá závodnice, která si z finále Mist-
rovství ČR děvčat do 7 let, které se konalo 
v Praze, přivezla také zlatou medaili. MK 
Ballerisimo Hlučín se tak může pyšnit nej-
lepšími mažoretkami v České republice. 
Děvčata z Ballerisima čeká na konci října 
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. 
A co mažoretky motivuje k těmto výsled-
kům? Podle mažoretek je to hlavně úžas-
ný kolektiv, dobrá atmosféra, která v týmu 
panuje a také skvělý přístup všech trené-
rek Ballerisima. Děvčata jsou si navzájem 

PAVEL KOZÁK OPĚT NA BEDNĚ
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na Mistrovství ČR v šermu fleretem, kte-
ré se uskutečnilo v Liberci, si Pavel Ko-
zák (r. 2003) v turnaji kategorie Junioři 
(do 21 let) vybojoval 5. místo. V turnaji 
družstev kategorie Junior však, díky skvě-
lé spolupráci s oddílovými kolegy Marti-
nem Cmielem (r. 2001) a Janem Cigán-
kem (2004), společně zvítězili. Děkujeme 
za reprezentaci a gratulujeme!

druhou rodinou a úspěchy, které mají, jsou 
důkazem skvěle vedeného klubu. Město 
Hlučín se tak může pyšnit jedním z nej-
úspěšnějších a největších klubů České 
republiky - součástí klubu je totiž osm-
desát mažoretek ve věku 4-20 let. V po-
sledních letech se mažoretkový sport vel-
mi rozmáhá a mnoho děvčátek má jediný  

sen – vzít hůlku do ruky a sbírat medai-
le. A začít s tímto krásným sportem může 
opravdu kterákoliv holčička či slečna. 
Stačí přijít na nábor nových členek, kte-
rý se koná celoročně. Všechny informace 
získáte na www.ballerisimo.cz. Trenérky 
a mažoretky z MK Ballerisima Hlučín  
se těší na nové sportovkyně a kamarádky!

Latina pro seniorky, velmi úspěšný kurz 
pro dámy nad 60 let. Nyní s námi tančí 
přes 20 seniorek, lekce na sebe nenava-
zují a jsou přizpůsobeny k jejich věku. 
Můžete se přidat i vy a udělat tak něco 
pro své tělo a mysl. Taneční pro dospě-
lé, kurz pro páry, které se chtějí příjemně 

a zábavně připravit na plesovou sezónu.
Všechny informace najdete na stránkách 
www.tanec-hlucin.cz. Držte palce našim 
tanečním párům na dalších soutěžích 
a těšíme se, že se uvidíme na různých 
akcích města Hlučína, kde se budeme  
do rytmu hudby snažit rozhýbat i vás. 

Fota: archiv KST KD Hlučín

Foto: archiv MK Ballerisimo Hlučín

Foto: Archiv Czech Fencing, na fotografii je uprostřed.

UŽIJTE SI WELLNESS, SPORT I ZÁBAVU
Martin Nováček
Sport a kultura Hlučín

Užijte si podzimní i zimní měsíce ve 
sportovní hale Hlučín. Nabízíme zde 
nově zrekonstruované wellness s finskou 
a parní saunou a největším ochlazova-
cím bazénem v ČR. V ceně vstupu do-
stanete k zapůjčení ručník a prostěradlo 
a po vaší relaxaci se můžete občerstvit 
a posedět v baru recepce sportovní haly.  
V prostorách wellness můžete po ob-
jednání využít také masérských služeb  

a pro milovníky opalování máme v pro-
vozu solárium. Otevřeno máme denně, 
kromě pondělí, kdy máme sanitární den. 
Nadšení sportovci mohou využít nabíd-
ky pronájmu haly, využití fitness centra 
a nebo příjemné posezení u bowlingu. 
Veškeré informace o cenách a možností 
rezervace naleznete na stránkách www.-
-sak-hlucin.cz. Do konce letošního roku 
ještě garantujeme stávající ceny. Využijte 
proto této nabídky a přijďte si zasporto-
vat případně si odpočinout a zrelaxovat.  
Těšíme se na viděnou.



David Kubáň
FC Hlučín

Hlučínští fotbalisté uzavřou podzimní část 
sezóny MSFL 2021/2022 domácím soubo-
jem s rezervním mužstvem 1.FC Slovác-
ko. Předehrávka 16. kola je na programu 
v pátek 12. 11. od 18 hodin na Městském 
fotbalovém stadionu v Hlučíně pod umě-
lým osvětlením. Vstupné je 50 korun, ženy 

MUŽSTVO „A“ SE LOUČÍ S PODZIMEM,  
DOMA HOSTÍ SLOVÁCKO!

David Kubáň
FC Hlučín 

Mladší přípravka U9 se ve středu 6. října 
2021 v Havířově zúčastnila hlavní kvali-
fikace o postup na finálový turnaj Pohá-
ru mládeže 2021/2022. Svěřenci trenérů 
Lukáše Plačka a Marcela Horsinka vy-
hráli šest ze sedmi utkání a zaslouženě 
postoupili na finálový turnaj. „Dnes jsme 
na dětech viděli chuť do fotbalu a přede-
vším touhu zvítězit. V každém zápase jsme 
předvedli kvalitní hru podpořenou bojo-
vým výkonem. Díky horšímu vzájemnému 
zápasu jsme se stejným bodovým ziskem 
skončili na druhém místě za Baníkem Os-
trava. Chceme se pořád zlepšovat a díky 
takové konfrontaci kluci vidí, že jedině 
poctivostí v tréninku se mohou posouvat 
výš,“ řekl hlavní trenér U9 Lukáš Plaček.
 

ČESKÁ REPREZENTACE DO 19 LET  
TRÉNOVALA V HLUČÍNĚ
David Kubáň
FC Hlučín

Česká reprezentace do 19 let absolvova-
la předzápasový trénink v úterý 5. října 
2021 na Městském fotbalovém stadionu 
v Hlučíně. Do Hlučína se tak vrátil místní 

MLADÉ ŽELEZNÉ HASIČE HLEDEJTE  
V BOBROVNÍKÁCH

Jakub Šimánek
Starosta SDH Bobrovníky

Mládež SDH Bobrovníky se v letošním 
roce zúčastnila 0. Ročníku TFA mladých 
hasičů Moravskoslezského kraje. Do této 
soutěže se počítaly výsledky čtyř kol ko-
naných 19. června v Horní Suché, 28. 
srpna ve Lhotě u Opavy a 4. září v Hoš-
ťálkovicích. Poslední kolo, kde došlo 
i k celkovému vyhodnocení, bylo 25. září 
v Soběšovicích. V této náročné disciplíně, 
která prověří všestrannost mladého hasiče, 
se naše děti umístily celkově následovně: 
Přípravka (1. Lukáš Goldenstein, 2. Marie 
Šimánková), mladší dívky (1. Valerie Gu-
řanová), mladší chlapci (1. Patrik Guřan, 

2. Adam Malurek), starší dívky (2. Iza-
bela Lidvínová), starší chlapci (2. Šimon 
Guřan, 3. Ondřej Reinlein), dorost dívky  
(1. Šárka Baladová).

Takže z celkově vypsaných 9 kategorií ha-
siči z Bobrovníků ovládli hned 4. I další 
děti, které reprezentovaly náš sbor, se sna-
žily, o co nejlepší výsledku a ostudu roz-
hodně neudělaly. Celkem se za SDH Bob-
rovníky zúčastnilo v jednotlivých kolech 
26 soutěžících dětí. Chtěl bych poděkovat 
všem reprezentantům a vedoucím, kteří je 
pečlivě připravují, a také rodičům, kteří 
jim na závodech dělali skoro domácí at-
mosféru. Nakonec naše heslo: Jsme jeden 
tým, jsme hasiči Bobrovníky. 

a důchodci zaplatí 30 korun. Děti mají 
vstup zdarma. Obsazený turnaj v Kra-
vařích hraný v počtu 5+1 byl pro mladé 
hlučínské fotbalisty skvělou příležitostí 
konfrontovat se s tuzemskou, maďarskou, 
polskou i slovenskou špičkou. Žlutozelení 
odehráli během dvou dnů 14 těžkých utká-
ní. Úspěchem je postup do nedělní finálo-
vé skupiny o 1. až 10. místo, kde nakonec 
hlučínská „jedenáctka“ obsadila 8. příčku. 

odchovanec Jakub Drozd, který je oporou 
výběru trenéra Davida Holoubka. Místní 
podmínky pro přípravu si reprezentanti 
pochvalovali, což potvrdili o den později, 
když v zahajovacím utkání základní fáze 
kvalifikace na Mistrovství Evropy porazili 
v Opavě výběr Kazachstánu 3:0. 

Výsledky U9:
FC Hlučín - FK Fotbal Třinec 8:1
FC Hlučín - SFC Opava 3:2
FC Hlučín - MFK Havířov 5:2
FC Hlučín - SK Uničov 8:3
FC Hlučín - MFK Vítkovice 6:4
FC Hlučín - FC Baník Ostrava 3:5
FC Hlučín -MFK Karviná 12:2
 
Konečná tabulka: 
1. FC Baník Ostrava, 2. FC Hlučín,  
3. SFC Opava, 4. MFK Havířov, 5. MFK 
Vítkovice, 6. Fotbal Třinec, 7. SK Uničov, 
8. MFK Karviná 

Sestava FC Hlučín: 
Hajduček, Horsinek, Hrubý, Chvěja,  
Plaček, Prokel, Šeděnka, Temr, Vidán. 

Trenéři: Plaček, Horsinek

TÝM U9 POSTOUPIL NA FINÁLOVÝ TURNAJ 
POHÁRU MLÁDEŽE 2021/2022

Týmová fotografie A mužstva FC Hlučín 2021/2022

Foto: ŽeleznÍ hasiči, archiv JSDH Bobrovníky 
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ZIMNÍ LIGA JÍZD ZRUČNOSTI (ZLJZ)
Pavel Zbytovský
ÚAMK-AMK Hlučín

V souvislosti s kovidovou epidemií jsme 
byli nuceni přeložit původní termíny z po-
čátku roku tak, aby 2. ročník proběhl ještě 
v letošním roce. V této souvislost jsme byli 
nuceni také přehodnotit počet kol. Dne 13. 
11. 2021 se uskuteční první, Svatomartin-
ské dvojkolo ZLJZ a 4. 12. 2021 druhé, 
Mikulášské dvojkolo, kde bude provedeno 
celkové vyhodnocení, starosta města pře-
dá absolutnímu vítězi putovní pohár a zá-
stupce automotoklubu velmi zajímavou 

hlavní cenu. Účastníci každého kola bu-
dou odměněni skromnými cenami, věno-
vanými automotoklubem, městem Hlučín 
a našimi sponzory. Občerstvení je zajiště-
no v bufetu „U Doktora“ v budově AMK. 
Jednotlivá kola jsou určena zvlášť pro 
muže a ženy, o vítězi absolutního pořadí 
rozhodne nejvyšší dosažený součet bodů 
ze tří absolvovaných kol, pokud komise 
rozhodčích nerozhodne jinak. Upřesňu-
jící údaje, propozice, způsob hodnocení, 
místa a nákres jednotlivých jízd zručnosti 
a on-line přihlášení najdete nejpozději dne  
10. 11. 2021 na www.aoscz.info.Fota: archiv FC Hlučín
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Růžena Dvořáčková
Sousedé 55+

Hostýn, Holešov a Kunín jsou místa, která 
lze navštěvovat pořád. Sousedé 55+ a čle-
nové spolku Iris Hlučín konečně vyjeli 
na již dva roky plánovaný zájezd právě 
do těchto atraktivních lokalit. Obdivova-
li naši malebnou národní kulturní památ-
ku Hostýn s Jurkovičovou architekturou, 
prošli se v zámeckých interiérech raně 
barokního Holešovského zámku i jeho  

PARLAMENTNÍ VOLBY BY PRO NÁS MĚLY 
BÝT POUČENÍM

Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Důležité volby do Poslanecké sněmovny 
jsou za námi. Z jejich výsledků jsou ně-
kteří nadšeni, jiní zklamáni a dalším je to 
jedno. Každopádně i my v Hlučíně by-
chom si z nich měli vzít poučení. Tím nej-
důležitějším je, že i občané našeho město 
vnímali velký význam těchto voleb a vy-
hodnotili je jako podstatnější, než komu-
nální volby v roce 2018. Lze to usuzovat 
z volební účasti, která byla v roce 2018 
pouhých 46 procent, zatímco letos v říjnu 
to bylo přes 63 procent. Bylo by skvě-
lým výsledkem všech kandidátů, kteří se 
v příštím roce v komunálních volbách 
budou ucházet o vaše hlasy, kdyby se jim 
podařilo přesvědčit voliče v Hlučíně, aby 
opět přišli k urnám v takovém počtu. Pro-
tože volit svou reprezentaci nejen v celé 
své zemi, ale i ve svém městě, má smysl. 

Vítězství dvou koalic v parlamentních 
volbách také ukázalo, že občané oceňují 
spolupráci. Z dvaadvaceti kandidujících 
subjektů se do Sněmovny nakonec dostaly 
pouze čtyři; hlasy volebním stranám, které 
se do parlamentu ČR nedostaly, tak zby-
tečně propadly. I Hlučínu by nejspíše pro 
příští rok slušelo méně kandidujících sub-
jektů. Díky tomu by se v každém z nich 
mohlo sejít více silných osobností, ovšem 
za předpokladu, že se dokážou domluvit 
na spolupráci. V minulých komunálních 
volbách kandidovalo v Hlučíně jedenáct 
volebních stran. Do zastupitelstva města 
se čtyři vůbec nedostaly, dva z nich mají 
v zastupitelstvu po jednom zástupci, dva 
po dvou a dva po třech. Výsledkem je vel-
mi slabá a roztříštěná opozice, což není 
nikdy dobře pro demokracii. Tak co my-
slíte, dokážeme v Hlučíně v příštím roce 
přesvědčit lidi k obdobné, nebo ještě větší 
volební účasti v komunálních volbách? 

ZASTUPITELÉ

VZPOMÍNÁM…
Věra Bedrunková

Dnes jsem opět na Dlouhoveské škole ve 
třídě, která byla ze všech čtyř tříd nejhez-
čí. Měla výhled na zahradu, kde na jaře 
krásně kvetly stromy. Přesto, že jsme si ve 
třídě museli topit, na záchod chodili ven 
přes dvůr, bylo nám v té školičce dobře. 
Děti seděly v těch bytelných sklápěcích 
lavicích s kalamáři, které nám tatínek Kar-
ličky s pomocí dalších rodičů natřel krás-
ným bleděmodrým lakem. Také takový 
byl pak i můj stůl a skříň vzadu. A prvňáč-
ci byli zase úžasní. Vrátím se do hodiny, 
kdy jsme poznávali písmeno C. Děti jme-
novaly slova, která touto hláskou začínají 
a nakonec si Věruška vzpoměla na slovo 
cimbál. I ptala jsem se, jestli vůbec ví, 
co to je. Odpověděla: „Ano, to maminka 
říkala taťkovi - ty jeden starý cimbále!”.  
No jednoduše - co děti neví, to nepoví. 

CHCEME NOVOU SPORTOVNÍ HALU?
Petra Tesková
zastupitelka

V září se uskutečnilo 21. zasedání Za-
stupitelstva města Hlučín. Na jeho konci 
proběhla debata k připravenosti výstavby 
sportovní haly nejen pro sportující oby-
vatele ve městě a přilehlém okolí. Téma 
„sportovní hala“ je totiž na pořadu jednání 
několik let. Jde o to, že v katastru města 
máme tři sportovní haly. Pro čtrnáctitisí-
cové město dostatečné množství, (když 
vezmu v úvahu i tělocvičny u základ-
ních škol), „ALE“. Žádná z nich nespl-
ňuje normu pro sehrání ligových zápasů. 
Důvodem jsou nevhodné rozměry hřiště. 
Ani tělocvičny základních škol nastave-
né podmínky nesplňují. Pozitivní je, že 
tělocvičny jsou plně vytíženy i večer, ov-
šem neuspokojí všechny zájemce a mohly 
vytvářet příležitosti pro další aktivní lidi. 
Vybudování nové normované sportovní 
haly je již sedm let zařazeno mezi TOP 
PROBLÉMY MĚSTA, realizace neprobí-
há. Už v roce 2014 byla zmíněná sportov-
ní hala navržena a normovaná tak, ať vy-
hovuje velikostně nejen pro tréninky, ale 
i sportovní zápasy, utkání většiny sportov-
ních disciplín. Opakovaně byl tento návrh 
vyhodnocen jako primárně nutný a dů-
ležitý pro sportovní život a získal „zele-
nou“. Kdo se věnuje sportovním aktivitám 
v Hlučíně, určitě zaznamenal osobnost, 
oceněného reprezentanta města v letech 
2018-2021, Ing. Tomáše Plačka. Pracovitý 
člověk, předseda a trenér, který řadu let ve 

svém volném čase vede úspěšně a s vel-
kým nasazením florbalový oddíl. Většinu 
z počtu více než 300 sportovních nad-
šenců tvoří mládež a děti. Jeho svěřenci 
nemají zázemí. Nemají soutěžní prostory. 
Mají omezené možnosti, za sportem musí 
vyjíždět do města Ostrava. Když s ním na 
téma sportovní haly hovořím, nevzdává se 
a hledá další řešení. Díky získaným zku-
šenostem a své neúnavné práci předkládá 
vedení města inovované a levnější varian-
ty výstavby, které dle jeho předpokladu 
budou dostačující pro všechny sportovní 
spolky ve městě. Při jednáních zatím ne-
byl úspěšný. Dřívější vedení města zadalo 
studii, která vznikla v průběhu let 2016 
a 2017 ve finančním rozsahu 50 - 70 mil. 
Kč. Současné vedení prioritu nové hale 
nedalo, projektovou dokumentaci a reali-
zaci odložilo. Nyní se náklady výstavby 
odhadují na 170 mil. Kč a cena může dál 
nabírat na výši díky situaci zapříčiněné 
Covid-19. A tak dle mého mínění zbývá 
poslední možnost. Příležitost využít do-
tační titul, který Moravskoslezský kraj 
poskytuje na projekty sportovního cha-
rakteru. Studie je na stole, místo výstavby 
ještě nejisté (je obtížné se shodnout), pro-
jekt se netvoří a čas je neúprosný… Bude 
sportovní hala zase odsunuta na druhé 
místo? Bude ekonomické řešení mít halu 
na jezeře a celé dopoledne i část odpole-
dne ji nevyužívat? Zůstanou komentáře 
typu: Nestihlo se a nejsou peníze. A haly 
se sportovci nedočkají? Honí se mi hla-
vou: „Jak to, že v jiných městech to jde?“ 

francouzském parku s vodními kanály, 
připomenuli si historii Šachovy synagogy. 
A na doporučení členů spolku Iris jsme pro 
odpolední program zvolili komentovanou 
prohlídku zámku Kunín, kde se právě 
připravovala výstava s názvem Růže pro 
paní hraběnku. O naši pozornost bojovaly 
růže naše s růžemi exotickými, například 
z daleké Argentiny. Načerpali jsme sílu, 
optimismus, inspiraci, a proto se těšíme 
na akce další. Adventní dílnu a bleší trh 
25. - 26. 11. a předvánoční přednášky.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

I letos je možné se zapojit do projektu Na-
dačního fondu Českého rozhlasu Ježíško-
va vnoučata. Jde o projekt, který propo-
juje osamocené lidi v domovech a dalších 
státních i nestátních zařízeních či pečova-
telských a sociálních službách pro senio-
ry s dárci, kteří se rozhodnou na vlastní 
náklady splnit nějaké přání nebo  poskyt-
nout věcný dar. Pro dárce projekt startuje  
15. listopadu 2021. Všechna přání babi-
ček a dědečků jsou spolu  s návodem jak 
se stát Ježíškovým vnoučetem naleznete 
na webových stránkách https://jezisko-
vavnoucata.rozhlas.cz/. 
Děkujeme, že spolu s námi pomáháte.

JEŽÍŠKOVA  
VNOUČATA JSOU 
SOUČÁSTÍ I ANDĚLA 
STRÁŽNÉHO

I VŘESINSKÁ JE SOUČÁSTÍ HLUČÍNA, ŘEŠTE JI!
Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Ulice Vřesinská v Darkovičkách je nej-
delší rovný úsek hlavní silnice v našem 
městě. Rovinka v intravilánu obce měří 
přes jeden kilometr. S rovinkou mimo ex-
travilán obce směrem na Vřesinu se dostá-
váme k délce dva kilometry rovné hlavní 
silnice. To samozřejmě svádí k porušová-
ní předepsané rychlosti v obci. S nárůs-
tem dopravy se v ranní a odpolední špičce 
stává silnice v podání některých řidičů 
opravdu závodní dráhou. Nezměnilo se to 
ani nyní, kdy se v ulici staví nová kanali-
zace. Občané na tento nešvar upozorňují 
městskou reprezentaci dlouhodobě. Ně-

kteří dokonce za tímto účelem pravidelně 
navštěvují starostu města Pavla Paschka, 
který jim kdysi slíbil řešení. Realizace je 
ale v nedohlednu. Přitom by možná stačil 
semafor, který by zastavoval závodníky 
stejně, jako tomu je při vjezdu do Bobrov-
níků. Bohužel členové současného vedení 
města přes Darkovičky moc nejezdí a ani 
v nich nebydlí. Městská policie zase měří 
rychlost nejraději v pravé poledne, kdy je 
frekvence dopravy ve Vřesinské výraz-
ně nižší. Jak mě jako zastupitelku městě 
informoval člen osadního výboru Darko-
vičky Tomáš Matýsek, nečinnost předsta-
vitelů města v této věci je důvodem, proč 
už se občané postižené lokality chystají 
k sepsání petice.   

Foto: Růžena Dvořáčková Ilustrační foto.
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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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Na pobočce v Hlučíně, Opavská 39/9
Ing. Kateřina Krettková 
KKrettkova@obchod.rsts.cz

Tel.: 731 391 322

ÚVĚRY
SPOŘENÍ

ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍPŮJČOVNA LEŠENÍ

zateplujeme  
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přijedeme, 
poradíme,  
vyměříme
ZDARMA  
cenová nabídka
ZDARMA 
venkovní parapety

a

a

a

a
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Jahodová 534/1Jahodová 534/1

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

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

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

Tel.: prodejna 777 555 499,
realizace 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa 
Realizace a údržba zahrad a kácení
stromů, prodej: okrasných  dřevin, 

ovocných stromů a keřů, hnojiv, 
zahradních substrátů, postřiků a semen.

AAKKCCEE::  RRůůžžee  oodd  7799  KKčč
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CHCETE INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?

2022
HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY

Stolni kalendar 2021_Hlucinsko_v2.indd   1 5.10.2021   12:00:57

HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY NA INFORMAČNÍCH CEDULÍCH,  
NOVÉM WEBU A VE STOLNÍM KALENDÁŘI 2022
Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Stojí okolo nás a tvoří každodenní kulisu 
našich životů. Některé jsou nám přirozeně 
známy. Jiné v běžném shonu automaticky 
přehlížíme nebo si neuvědomujeme jejich 
estetický či historický význam. V každém 
případě si zaslouží naši péči a pozornost. 
Jsou kulturním dědictvím našeho města. 
Jsou zašlou vzpomínkou na doby, kdy 
Hlučín býval nenápadným městečkem 
s drobnými uličkami, selskými statky 
a dvojjazyčnými nápisy na vývěsních ští-
tech. Projekt Hlučínské památky si klade 

za cíl uvést v širší známost historické ob-
jekty, které souhrnně označujeme památ-
kami, ačkoliv se často o kulturní památky 
České republiky ani nejedná. Ale možná 
právě proto chceme upozornit, že jsou tyto 
objekty vzácné a zaslouží si naši ochranu. 
Na webu hlucinske-pamatky.cz se nachá-
zí jejich soupis a bližší informace o každé 
z nich. Stejně tak byly na vybrané objekty 
instalovány informační cedule, které na-
bízejí základní údaje a pomocí QR kódu 
odkazují na zmíněný web. Kalendář, má 
jediný úkol. Představit konkrétní památky 
a motivovat zájemce k návštěvě webo-
vých stránek. Musíme ovšem přiznat,  

že ne všechny zobrazené budovy na webu 
naleznete, protože ne vždy se podařilo 
dohledat jakékoliv informace o historii  
daného objektu. 

Stolní kalendář na rok 2022 je již 
možné zakoupit v Informačním cen-
tru Hlučín, nebo objednat na eshopu:  
https://eshop.ic-hlucin.cz/.
Cena kalendáře činí 159 korun.

Tel.: +420 595 041 617
Email: info@ic-hlucin.cz

Kateřina Korchanová
Turistické informační centrum Hlučín

Turistické informační centrum Hlučín 
spustilo do plného provozu nový interne-
tový obchod s publikacemi, regionálními 
produkty Opavského Slezska, pohled-
nicemi, průvodci a dalšími turistickými 
a propagačními předměty. Objednávky 
zboží je možné uhradit bankovním převo-
dem nebo dobírkou, fakturou či hotově při 
osobním převzetí v Turistickém informač-
ním centru Hlučín. Součásti nabízených 
služeb je také nabídka komentovaných 
prohlídek stálé expozice s erudovaným 
průvodcem či tématicky zaměřené pro-
hlídky města, a to i v anglickém a ně-
meckém jazyce. Prostřednictvím eshopu 
lze také využít služeb tisku, laminace 
a kroužkové vazby. Přístup do e-shopu 
je možný proklikem z webu www.ic-hlu-
cin.cz, či přímo prostřednictvím odkazu:  
https://eshop.ic-hlucin.cz/. Ústní infor-
mace o e-shopu a jeho nabídce lze zís-
kat každý všední den v době od 8:30 do 
12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin, nebo 
na telefonních číslech +420 595 041 617,  
747 020 042.

INFORMAČNÍ  
CENTRUM SPUSTILO 
NOVÝ E-SHOP

hlucinske-pamatky.cz
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Co se stalo, 
u kafeja povědalo…
besedy s Janou Schlossarkovou

Muzeum Hlučínska pořádá

aneb

Zámecká kavárna LOGR
středa 3. listopadu v 9.30 hodin 

středa 24. listopadu  v 9.30 hodin
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Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO:  , 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. listopadu 2021.

PŘIVÍTALI JSME
Valerie Tománková *2021 
Lota Drobná *2021
Lukáš Konvička  *2021

ROZLOUČILI JSME SE

1. 11. - 2. 2. 2022
 Johannes Bochenek 
 (Muzeum Hlučínska)

3. 11.
9:30 Co se stalo s Janou  
 Schlossarkovou u kafeja  
 povědalo… 
 (Zámecká kavárna LOGR)
17:00 Na slovíčko…   
 (Zámecký klub)

4. 11.
19:00 Úžasná svatba, div. představení 
  (Kulturní dům Hlučín) 

5. - 7. 11.
 Cestovatelský festival ozvěny
 (Kulturní dům Hlučín) 

9. 11.
10:00 Kurz latinskoamerických tanců  
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 

10. 11.
17:00 Život s vášní a čokoládou  
 (Zámecký klub)

11. 11.
15:00 Zasedání Zastupitelstva města  
 Hlučína  
 (Kulturní dům Hlučín)

12. 11.
18:00  FC Hlučín - 1.FC Slovácko 
 (Hřiště FC Hlučín)

13. 11.
8:00 Fajna sobota
 (Mírové náměstí)
 Svatomartinské kolo  
 jízdy zručnosti

14. 11.
15:00  O Koblížkovi
 loutkové divadlo 
 (Kulturní dům Hlučín) 

16. 11.
10:00 Kurz latinskoamerických tanců  
 pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 
15:00 Podzimní knihovní kvíz  
 (Zámecký klub)

17. 11.
9:00 Výsadba ovocných stromů     
 (Městský sad pod Vinnou horou) 

18. 11.
19:00 Vražda sexem
 div. představení 
 (17:00 - pro seniory, 
 19:00 - pro veřejnost)
 (Kulturní dům Hlučín) 

JUBILANTI
Marie Gruňová *1941

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

INZERCE

Josef Derich *1940

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou pohřební služ-
bě Breuer za uspořádání pohřbu na-
šeho syna Václava a restauraci Hevil  
za pohoštění smutečních hostů.
         Jana a František Košařovi

PRODÁM
Prodám velmi výhodně elektrokola, 
nové a neježděné. 
Volejte 605 983 489.

21. 11.
17:00  Čaj o páté 
  (Kulturní dům Hlučín) 

23. 11.
10:00 Kurz latinskoamerických tanců 
  pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín) 

24. 11.
9:30 Co se stalo s Janou  
 Schlossarkovou u kafeja  
 povědalo… 
 (Zámecká kavárna LOGR)

25. a 26. 11.
17:00  Bleší trhy
 (vstupní zámecké prostory)

28. 11.
14:00 První neděle adventní 
 (doprovodný program) 
 (Mírové náměstí)

30. 11.
10:00 Kurz latinskoamerických tanců 
  pro dámy seniorky 
 (Kulturní dům Hlučín)
18:00  Gruzie Michala Štěpánka  
 cestopisná přednáška 
 (Zámecký klub)

DOMA
Jiří Sonnek 

Na Prajzké sem se narodił, 
dobře se tu žiju, robim, odpočivam, piju.  
Fajně je u Opy, co ja se koł ni nachodił.
V juni a maju, na Prajzké je jak v raju.

Že na Prajzku patřim, hrdý sem a budu.
Osłovení Prajzaku zazobaný? Ludě, vy žiječe v błudu! 
Ty chałupy sme s rodinami vystavjali a robotu, 
tu ešče naše děči vracač budu. 

Rubče jak Prajz enem chviłu, 
za tři roky mače, s dłuhem stejnu vilu.

Ušanujče ale trochu šiły, 
za par roku třa vyměnič kotel, trubky, ipu, ryny.    

Jak hranice se měniły, k rodne řeči sme se kłonili.  
Gramatyka, nazvy z jazyka moravského, němčiny i polštiny, 
to su grunty prajzčiny. 
Kajtež ruščiny, s cuž ve škołe, zbytečně nas mučiłi. 

Jak psač ponašemu, v słabikařach něni.
Temu píšu jak by omy młuvily, co jazyku mě učiły.
Aby řeč našu něodněsły dějiny, řeči prajzke holduji. 
Zaisto se temu, naše omy v něbu, převelice radují.


