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Aneta Michňová, výřez ze soutěžní práce Art Freud

ŽÁCI ZUŠ HLUČÍN SBÍRAJÍ OCENĚNÍ U NÁS I V ZAHRANIČÍ
Jan Huszár
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského
V Základní umělecké škole P. J. Vejvanovského jsme měli i koncem roku mnoho
práce. S našimi žáky jsme se během prvního pololetí zúčastnili několika soutěží.
Uveďme například Múzy Ilji Hurníka, kde
žáci Mia Pravňanská, Patricie Gajdová,
Vanda Peterková, Matěj Glac, Jan Poštulka, Erik Hrubý, Viktor Hrubý a Tomáš
Postulka získali Zlaté pásmo. Ocenění za
zvláštní pedagogické vedení v této soutěži
získal i jeden z našich pedagogů - pan Bohumír Stoklasa. Daří se i výtvarnému oboru. Na výše zmíněné soutěži získaly Zlaté

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
Než jsem začal psát toto slovo starosty, podíval jsem se, co jsem na tomto místě psal před rokem. No, mé přání, aby rok 2021 byl daleko lepší než
rok 2020, se moc nesplnilo. Pandemie

pásmo Lenka Jalůvková a Alžběta Korpasová. Nela Bednaříková a Ema Leciánová
obdržely i Cenu poroty! Hodnoceno bylo
celkem 196 prací, kde pouze 9 děl získalo
navíc toto mimořádné ocenění. V soutěži
Dětské mapy Barbary Petechnik získaly
žákyně Viktorie Švrčková 2. místo a Lenka Jalůvková 3. místo. V této národní soutěži se sešlo 800 prací, avšak pouze 6 prací
postoupilo do mezinárodního kola soutěže. Obě tyto výtvarné práce byly vybrány
pro reprezentaci České republiky při příležitosti konání Mezinárodní kartografické
konference v prosinci 2021 v italské Florencii. V červnu se žáci našeho výtvarného
oboru zúčastnili prvního ročníku soutěže

"Art Freud", pořádané Rodným domem
Sigmunda Freuda a Městem Příbor. Tématem prací byly fantaskní světy a portréty Sigmunda Freuda. První místo ve
své kategorii si odnesla Aneta Michňová.
Dále nám velkou radost dělá žákyně Valentýna Lukášová, která má aktuálně čtrnáct let a řadí se k největším talentům naší
školy. Kreslení věnuje téměř veškerý svůj
volný čas, což nejlépe vystihuje vlastními slovy: "Kreslení se věnuji od malička,
ale od té doby, co chodím do ZUŠ, u sebe
vidím obrovský posun ve svých dovednostech. Na hodiny v ZUŠ se těším, baví mě
plnit různá zadání. Líbí se mi, že můžeme tvořit ve velkém prostoru v krásném

zámečku, kde máme k dispozici spoustu
různých výtvarných potřeb. Taky se mi líbí
pozorovat, jak téma zpracovávají jiní žáci.
Nejraději kreslím portréty. Také mě baví
tvořit menší ilustrace a studie, kterými se
toho hodně učím. Má nejoblíbenější technika je kresba tužkou nebo pastelkami,
protože si ráda hraji s detaily a protože
se mi tak nejlépe daří zachytit realitu. Pak
mám také hodně ráda digitální malování
elektronickou tužkou na i-Padu. V digitálním umění vidím v budoucnu velké možnosti. Také ráda maluji vodovými barvami
a akrylem na plátno. Kreslením a malováním se zabývám každý den, je to má vášeň."
Pokračování na str. 3

Covid-19 nás provázela i loni a budeme se
s ní potýkat, bohužel, i letos. Co je ovšem
pro mě to nejdůležitější je pozitivní myšlení. Nějaký virus nám nemůže zabránit realizovat naše sny, naše plány, naši snahu
rozvíjet naše krásné město pro naše děti,
naše vnoučata,… V televizi na podzim
opakovali dokument Modrá krev o šlechtických rodech. Prakticky všichni zde hovořili o tom, že majetek, který spravují,
chtějí předat svým nástupcům v lepším
stavu než v jakém jej převzali po svých rodičích. My, zastupitelé města, bychom si
tyto šlechetné myšlenky měli také vzít za
své a snažit se předat Hlučín po podzimních komunálních volbách v lepší kondici
než bylo po minulých volbách v roce 2018.
Děkuji všem zastupitelům, že každoročním schválením rozpočtu včetně navržených investičních akcí tyto vize můžeme
naplňovat.

I letošní rok bude ve znamení mnoha
investičních akcí. Darkovičky i Bobrovniky čekají práce na jejich odkanalizování,
park volnočasových aktivit na Rovninách
se rozšíří o dětské hřiště a moc si přeji,
abychom na podzim mohli otevřít nový
skatepark v areálu fotbalového stadionu.
To už bychom se také mohli projíždět po
nové cyklostezce z OKD do Darkoviček.
Na tuto dlouho připravovanou investici
města žádáme dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, který výstavbu cyklostezek velmi podporuje. Pevně
věřím, že naše Technické služby zdárně
opraví chodníky na ulici Celní či Vančurové a mnoho dalších, ale hlavně, že se již
konečně začne s výstavbou jejich nového
zázemí. Zaměstnanci TS Hlučín si to za
svou práci pro naše město jistě zaslouží.
V roce 2022 se také naplno rozběhne
architektonická soutěž na oblast kolem

zámku a kostela. Tato historicky významná lokalita v samotném centru
našeho města si zaslouží kvalitní a odborně fundovanou studii svého rozvoje
v dalších letech. Další studie se v první
polovině roku bude zpracovávat také
na oblast Hlučínského jezera. Práce na
sanaci jezera jsou za svou polovinou
a my bychom měli mít k dispozici vizi,
jak celou oblast zkvalitnit pro fanoušky
sportu, kultury, cestování, cykloturistiky
a mnoha dalších oblastí. Všechny nás
ale ještě čeká dlouhá cesta, provázená
náročnými jednáními nad jednotlivými
návrhy. Ale je to cesta potřebná pro naši
kvalitní budoucnost.
Přeji vám všem, ať se vám rok 2022
vydaří, ať jste zdraví a baví vás život
v našem krásném městě.

www.hlucin.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTA
Rada města Hlučína rozhodla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro akci s názvem „Skatepark Hlučín“, kterým
se stala společnost HYDRO GAS
MANUFACTURE s.r.o.
Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 7 v Hlučíně,
Zahradní 922/37 o velikosti 2 + 1
formou výběrového řízení obálkovou
metodou dle předložených podmínek a to: s určenou minimální cenou
nájemného za 1 m2 započitatelné
plochy bytu. Započitatelná plocha
je 60,46 m2 (včetně sklepu), cena je
stanovena od 120 korun za m2 a měsíc započitatelné plochy bytu + cena
za zařizovací předměty dle schváleného ceníku Rady města Hlučína ze
dne 7. 11. 2011. Termín ukončení
podávání nabídek je 5. ledna 2022.
Rada města Hlučína rozhodla o poskytnutí mimořádné odměny členům
jednotek sboru dobrovolných hasičů.

ZE ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
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MĚSTO
ŽÁDOST O GRANT JE MOŽNÉ PODAT
DO POLOVINY LEDNA

ZÍSKEJTE DOTACI
Z ROZPOČTU MĚSTA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

e-mailem na granty@hlucin.cz. Na jeden
projekt je možno poskytnout maximálně
30 000 korun. O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné
právnické a fyzické osoby, vykonávající
činnost na území města Hlučína, případně
realizující projekt na území města Hlučína. Bližší informace lze získat na odboru
rozvoje a školství MěÚ Hlučín, budova B,
2. patro, na emailu krejzlova@hlucin.cz,
telefon 595 020 295. Program pro hodnocení a poskytování grantů, včetně příloh, je uveden na internetových stránkách
města www.hlucin.cz.

Podání žádostí o granty k podpoře jednorázových kulturních a sportovních akcí
pro veřejnost ve městě je možné v termínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 2022.
Z rozpočtu města je určen předpokládaný
celkový objem peněžních prostředků ve
výši 350 000 korun na poskytnutí dotací
formou grantů na konkrétní projekty. Žádost je nově nutné podat ve dvou podobách,
a to v tištěné podobě na podepsaném originále (včetně příloh) a také elektronicky

DOTACE PRO VČELAŘE JE TADY
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

ošetřování včelstev proti Varroa destructor
nebo lisu na výrobu mezistěn,
3. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty
a poradenství.

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační
program "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" (RRC/06/2022). Ten
je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství
v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený
v roce 2022, kterým může být:
1. obnova včelích úlů,
2. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné

Lhůta pro podávání žádostí je ode dne
3. 1. 2022 od 9:00 hodin do dne 14. 1. 2022
do 12:00 hodin.
Více informací jsou uvedeny na webových
stránkách Moravskoslezského kraje na
adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/.

Zastupitelstvo města Hlučína projednalo a rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci na projektu „Cesta
k nebesům“ mezi Římskokatolickou
farností Hlučín, Muzeem Hlučínska
a Městem Hlučín.
Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva“ z Operačního programu Životní prostředí
2021 - 2027 v celkové výši 500 000
korun. Dotace města Hlučína je určena vlastníkům nemovitostí nacházejících se na území města Hlučína.
Na jeden realizovaný projekt je
vyčleněna částka 5 000 korun.

NEZAMĚSTNANOST
JE NADÁLE NÍZKÁ
Foto: Kristina Skulinová

HLUČÍNSKÉ VODÁRNY DRŽÍ CENU NA UZDĚ
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Vývoj ceny vodného a stočného v regionu včetně DPH
85 Kč

Stejně jako občané, tak i naše společnost
je součástí dramatických změn na trhu
s el. energií a plynem. Zažíváme turbulentní období a obrovský tlak na veškeré výdajové stránce společnosti. Jen
pro dokreslení celkové situace, co to pro
naší společnost znamená, je téměř 80%
růst nákladů na el. energii pro rok 2022.
Všechny další režijní náklady společnosti,
jsou pak ve vleku bezprecedentního růstu
cen a inflace. I přes všechnu tuto záplavu
nepříznivých zpráv, tak naše společnost
Vodovody a kanalizace Hlučín, přináší pro
své odběratele jednu, a to velice příznivou
zprávu. Cena vodného a stočného se pro
příští rok 2022 udrží v cenové úrovni roku
2019. Cena vodného a stočného se stanovuje pro rok 2022 ve výši rovných 78 korun za metr krychlový včetně DPH, kde
meziroční růst je ve výši 1,89%, tj. 1,45
Kč. Vodné je 37,20 korun a stočné 40,80
korun za metr krychlových včetně DPH.

energetickou náročnost technologických
procesů. Dle uvedené tabulky mohu zcela zodpovědně konstatovat, že naše úsilí
přináší našim odběratelům příznivé ceny
vodného a stočného. Závěrem mi dovolte
za sebe i zaměstnance Vak Hlučín, s.r.o.
popřát mnoho štěstí a zejména pevné
zdraví Vám všem do nového roku 2022.

Toto nepatrné navýšení ceny vodného
a stočného s ohledem na celkový vývoj, je
výsledkem dobře nastaveného postupu při
provozování vodohospodářského majetku. Jsou nastaveny a zaváděny procesy ve
společnosti tak, aby výsledkem byla optimalizace provozních nákladů. Hledáme
a nacházíme nové zdroje vody, snižujeme

81 Kč

Petr Schimánek
jednatel společnosti Vak Hlučín, s.r.o.

Zastupitelstvo města Hlučína na svém
zasedání dne 16. prosince 2021 schválilo Program pro hodnocení a poskytování
dotací z rozpočtu města Hlučína na rok
2022. Součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů města Hlučína na rok 2022 je
částka 6,5 milionů korun, účelově určená
na veřejnou finanční podporu z rozpočtu
města Hlučína, poskytovanou žadatelům
formou dotace. O dotaci mohou požádat
fyzické nebo právnické osoby, působící
v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí. Připomínáme, že vyplněné formuláře žádosti o dotaci musí
být podány na podatelnu Městského úřadu
Hlučín nebo do datové schránky ve lhůtě
od 17. ledna 2022 do 17. února 2022 a
nově také zároveň zaslány na e-mailovou
adresu granty@hlucin.cz. Požadované
tiskopisy žádosti jsou k dispozici na odboru rozvoje a školství Městského úřadu
Hlučín nebo ke stažení na internetových
stránkách https://www. hlucin.cz/, záložka „Formuláře“ – „Finance, dotace,
granty, zápůjčky“. Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022 je k nahlédnutí
na odboru rozvoje a školství Městského
úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách https://www. hlucin.cz/,
záložka „Úřad a samospráva“ – „Dotace
a granty“ – „Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína
na rok 2022“. Veškeré potřebné informace k dotacím podá odbor rozvoje a školství, budova B, 2. poschodí, č. dv. B 235
(paní Lange, e-mail: lange@hlucin.cz,
tel.: 595 020 318).
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2022

Leoš Jakubec
ÚP ČR Hlučín
V hlučínském regionu klesají hodnoty nezaměstnanosti už od března. Také v listopadu se tato hodnota drží stále na nízké
hodnotě 1,6 %, i když podíl nezaměstnaných v okrese Opava (2,7 %) a v Moravskoslezském kraji (4,9 %) podstatně
převyšuje celostátní ukazatel (3,3 %).
Kromě nezaměstnanosti klesá také počet
volných pracovních míst. U většiny z nich
zaměstnavatelé poptávají pracovníky se
základním či nižším vzděláním. Žen je
v současné době v evidenci 239, mužů
237. Počet volných pracovních míst se od
poloviny roku v okrese postupně snižuje.
Největší poptávka ze strany zaměstnavatelů zůstala i v listopadu po obsluze strojů
na výrobu potravin a příbuzných výrobků,
po řidičích nákladních automobilů a kuchařích. U dlouhodobé poptávky ze strany
zaměstnavatelů je ještě mimo výše uvedené největší zájem o montážní pracovníky,
o ostatní pomocné pracovníky ve výrobě,
o pracovníky ostrahy a bezpečnostních
agentur, o zedníky, prodavače, číšníky
a servírky. O jedno volné pracovní místo
se v regionu Hlučína v listopadu ucházely
2,4 osoby.
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ŽÁCI ZUŠ HLUČÍN SBÍRAJÍ OCENĚNÍ U NÁS I V ZAHRANIČÍ
Pokračování ze str.1
Před dvěma lety reprezentovala naši
školu na soutěži Kreslíř roku, pořádanou Střední uměleckou školou, Ostrava,
ve které si dokonce vykreslila 1. místo
ve své kategorii. Dílem nazvaným "Jak
vzniká má kresba" získala na festivalu
Pošli to dál Cenu diváků. Její další práce zdobí často chodby výtvarného oboru,
byly součástí Vánočního PF 2021 nebo
třeba také Omalovánky, kterou ZUŠ vydala během první vlny pandemie. Letos
v říjnu proběhl v galerii PLATO Ostrava
druhý ročník soutěže Kreslíř roku. Na
akci se sešlo 61 mladých kreslířů z celého kraje, kde se jednou ze dvou vítězek s
plným počtem bodů stala právě Valentýna Lukášová! Taneční obor v KD Hlučín
uvedl i přes všechny překážky způsobené

pandemií velice povedené představení
Šípková Růženka. V přípravách je také
Novoroční koncert, který uvedeme dne
16. 1. 2022. Na programu budou dva violoncellové koncerty a koncert pro kytaru
a orchestr, kde se jako sólisté představí
žáci školy Vanda Peterková, Jan Poštulka
a Filip Chojka. Jako hosté se představí žáci
Sára Musalková ze ZUŠ Vratimov a Petr
Socha ze ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice. Program doplní Komorní orchestr
Vejvanovský pod taktovkou Pavla Kozla.
Těšíme se na Vás!

L. Jalůvková, soutěž Dětské mapy B. Petchenik

V. Lukášová, vítězný portrét Kreslíře roku

V. Lukášová, zátiší

N. Bednaříková, Za oknem

E. Leciánová, Stíny

V. Lukášová, portrét Sigmunda Freuda

V. Švrčková, soutěž Dětské mapy B. Petchenik

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Na Pravobřežní hrázi řeky Opavy jsou
prováděny rekonstrukce a zkapacitnění
dvou stávajících hrázových propustí a zároveň probíhá pokládka geosyntetické
bentonitové rohože na návodní straně hráze. Byly zahájeny práce v k. ú. Děhylov,
kde úprava pravobřežní hráze končí.

Rekapitulaci prováděných prací v měsíci
listopad začneme opět ve „Sportovně-rekreačním areálu Hlučínského jezera“, kde
je prováděn největší objem prací spojených s realizací nového opevnění břehů hlavně dláždění břehů, schodů a sjezdů do
jezera kamennou dlažbou.
Souběžně s prováděním kamenných dlažeb probíhá i návoz materiálu, rozprostření a úpravy oblázkových pláží. V areálu
současně probíhají i práce na přeložce
plynovodu a na parkovišti u ulice Celní
pokračují práce na zatrubnění Vařešinky.
V navazující části stavby - Korytě bezpečnostního přelivu, byl proveden biologický průzkum a následně byly odstraněny
křoviny a dřeviny určené ke kácení.

V Kozmické části probíhají práce na
dokončení přístupové rampy pro pěší
k lávce přes Opavu a byly dokončeny terénní úpravy kolem „Čelní hráze“
vč. příjezdové komunikace k lávce přes
Juliánku.

Areál Hlučínského jezera - opevnění břehů a schody do jezera.

Sportovní areál Hlučínského jezera - oblázková pláž.

Závěrem bych chtěl opět požádat všechny občany, jelikož se ve všech částech
stavby nadále pohybují desítky stavebních strojů a mechanizací, o dodržování
zákazu vstupu na staveniště a obezřetnost
i na navazujících komunikacích.

Pravobřežní hráz - pokládka geosyntetické bentonitové rohože. Fota: archiv Gardenline s.r.o.
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ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR MÁ NOVÉHO VELITELE
Jana Urbancová
tisková mluvčí
Záchranný útvar HZS ČR
Záchranný útvar Hasičského záchranného
sboru České republiky má nového velitele. Dne 1. 12. 2021 generální ředitel HZS
ČR generálmajor Vladimír Vlček uvedl
do funkce nového velitele Záchranného
útvaru HZS ČR. Stal se jím brigádní generál David Kareš, dosavadní zástupce
velitele útvaru pro záchrannou činnost.

„Je pro mě čest, že jsem byl jmenován do
funkce velitele Záchranného útvaru HZS
ČR. Kromě výrazu důvěry to vnímám také
jako velký závazek. Jsem přesvědčen, že
mým jmenováním se pro směřování útvaru
nic podstatného nezmění, a i nadále bude
útvar pevnou součástí HZS ČR. Pevně
věřím, že přestože před námi stálo v uplynulém období nemálo úkolů, a to jak ve
spojitosti s tornádem na jižní Moravě, tak
s pandemií Covid-19, naším společným cílem vždy bylo a nadále zůstane to, aby se
veřejnost na nás mohla i v těch nejtěžších
chvílích spolehnout,“ uvedl nový velitel
ZÚ HZS ČR brig. gen. David Kareš.

David Kareš se narodil v roce 1975. Je ženatý a rodina, jak sám říká, pro něj vždy
byla a je velkou oporou. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska
ve Vyškově a od roku 1996 prošel u Armády ČR mnoha funkcemi. V období let
2004-2008 sloužil u 157. záchranného
praporu Armády České republiky, nejprve
jako náčelník pracoviště, následně jako
náčelník skupiny. V rámci toho strávil
v roce 2008 celkem 7 měsíců na zahraniční misi v Kosovu, kde jako příslušník 12.
kontingentu KFOR působil na mezinárodním velení jednotek jako důstojník pro
výcvik a přípravu vojsk. Při reorganizaci
armády, která vedla v roce 2008 ke zrušení vojenských záchranných útvarů, se
v roce 2009 stal zástupcem velitele pro záchrannou činnost, kterým byl až doposud.
Od počátku vzniku ZÚ HZS ČR se přímo
podílel na rozšiřování jednotek do nových
dislokací (Zbiroh, Jihlava) a na modernizaci a obnově stávající techniky. V říjnu
roku 2020 byl jmenován u příležitosti
Dne vzniku samostatného Československého státu prezidentem České republiky
do hodnosti brigádního generála.

jednotce MV-GŘ HZS ČR při přepravě
humanitární pomoci do Kyjeva a v následujícím roce řídil vyprošťování uvízlé nákladní lodi v Drážďanech. V roce 2018 se
pak stal součástí týmu řešícího v Thajsku

záchranu chlapců ze zatopené jeskyně.
Brigádní generál David Kareš vyniká nejen výborným technickým způsobem myšlení, ale disponuje také velmi dobrými
organizačními a řídícími schopnostmi.

Jmenování prezidentem České republiky do hodnosti brigádního generála, říjen 2020.

U Hasičského záchranného sboru ČR má
brigádní generál Ing. David Kareš za sebou
bezmála 13 let praxe. Zajišťoval významné zásahy Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky,
jako dlouhotrvající zásah po výbuších ve
Vrběticích, regionální povodně na území ČR či vyproštění vlakové soupravy
po dopravní nehodě poblíž Mariánských
Lázní. Rovněž se významným způsobem
podílel na zajištění plnění úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky
v době trvání nouzového stavu při řešení
nákazy onemocněním COVID-19 a bezmála měsíc koordinoval činnosti spojené
s odstraňováním následků tornáda na jižní
Moravě. Nemalé zkušenosti má však i se
zahraničními zásahy. V roce 2015 velel

Fota: archiv ZÚ HZS ČR

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI OCENĚNI

MS KRAJ PODPOŘIL
4 PROJEKTY DOMOVA

Luděk Olšovský
velitel MP Hlučín

Marcela Mikulová
ředitelka Domova pod Vinnou horou

Strážníci Městské policie Hlučín obdrželi
od starosty města Pavla Paschka, v rámci
30. výročí vzniku MP v Hlučíně, plaketu.
Ta je vyrobena ze stříbra a je na ní z jedné strany vyryt znak MP Hučína a z druhé
strany uvedení události 30. výročí vzniku MP Hlučín s letopočtem 1991 - 2021.
Zároveň byl oceněn Josef Placzek, za jeho
30 leté působení u MP Hlučín.

V průběhu roku 2021 se naší příspěvkové organizaci povedlo získat z dotace
vyhlášené Moravskoslezským krajem
s názvem: Program na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných
v MS kraji na rok 2021 částku 489 500 korun. Z toho pro službu Domov pro seniory
Kč 368 000 korun na pořízení nové průmyslové pračky, zvedáku s váhou a třemi
vaky pro snadnější manipulaci s imobilními klienty a velmi důležitou větší vanu
pro komfortnější koupání uživatelů, kteří
jsou odkázáni na naši péči. Pro službu Domov se zvláštním režimem jsme pak získali 121 500 korun. Za tyto peněžní prostředky se pořídila také nová vana, která
bude sloužit klientům s demencí a jinými
typy psychiatrických diagnóz. Prostornější vana umožní klientům jak vyšší komfort koupání, tak využití relaxačních programů. Spoluúčast organizace na pořízení
tohoto investičního majetku je pak 546
000,41 korun. Děkujeme MS kraji, který
nám prostřednictvím dotačního programu
umožnil zvýšit kvalitu péče našich služeb.

Fota: Kateřina Konečná
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VILÉM PLAČEK

(1928–2020), historik, muzeolog a pedagog

PhDr. Vilém Plaček, CSc. se narodil
10. března 1928 v Hlučíně-Rovninách
do rodiny horníka. Problematika Hlučínska jej zaujala již v dětství. V rozhovoru pro časopis Hlučínsko vzpomínal:
„První lekce z dějin Hlučínska jsem
dostával při škubání peří, jak bývávalo
u nás zvykem. To se vždycky setkaly
tety a sousedky a začaly vyprávět. Už
tenkrát mě to neobyčejně zaujalo…“
Jeho rané mládí bylo poznamenáno
druhou světovou válkou. Od roku 1939
navštěvoval německou Hauptsschule
v Ostravě-Vítkovicích. Posléze nastoupil do zaměstnání jako dělník v Holuschově strojírenském závodě na válečnou výrobu v Dolním Benešově. Od
roku 1944 jej nacisté nasadili ještě jako
mladistvého na zákopové práce přímo
na frontě. Odtud se mu podařilo vrátit
zpět na české území. Od Řezna putoval

pěšky, část cesty absolvoval v dobytčím
vagoně. Po válce vystudoval v Opavě
obchodní akademii.

Problém národních menšin v Československu se zvláštním zřetelem na situaci na
Těšínsku a Hlučínsku.

Cesta Viléma Plačka k historii nebyla přímá: „K historii jsem se dostal oklikou.
Nejprve jsem totiž začal studovat právo.
Táhlo mě to spíše k dějinám a k filozofii, takže jsem po roce přešel na filozofickou fakultu.“ Studium na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy pak ukončil
roku 1955. V Praze se začal zabývat historickým výzkumem, avšak z rodinných
důvodů se musel vrátit zpět na Hlučínsko.

Se svou ženou Magdou měl zásluhu na
obnovení regionálního časopisu Vlastivědné listy, který vychází dodnes. Do
tohoto časopisu také hojně přispíval. Výsledky svého bádání publikoval v muzejním historickém časopisu a ve Slezském sborníku. Je autorem dlouhé řady
odborných článků a studií.

V letech 1959–1962 stanul ve funkci ředitele Jedenáctileté střední školy v Hlučíně
(dnes gymnázium). V roce 1955 vstoupil
do manželství s výtvarnicí Dagmarou,
s níž měl dceru Danu. Manželství se však
po sedmi letech rozpadlo. Se svojí druhou
ženou, archivářkou Magdou, se oženil
v září 1965. Spolu měli syna Radima a zároveň vychovávali dceru Violu z Magdina
prvního manželství.

V roce 1990 odešel Vilém Plaček do důchodu, avšak i nadále byl velmi činorodý. Pracoval jako učitel němčiny, již
velmi dobře ovládal. Od poloviny 90. let
se opět soustředěně věnoval hlučínské
tematice. Spolu s manželkou zpracoval
historii řady hlučínských obcí od středověku do 20. století. Celkem takto vzniklo

13 monografií. Velmi přínosná pro pochopení hlučínské problematiky je jeho
rozsáhlá třísvazková publikace nazvaná
„Prajzáci“. Toto dílo, určené širokému
publiku, umožňuje porozumět specifikům Hlučínska i zcela nezasvěcenému
čtenáři.
Viléma Plačka si coby archivářka
Okresního archivu Opava dobře pamatuji jako častého návštěvníka badatelny. Byl vždy vlídný, se smyslem pro
humor. Zároveň to byl člověk s velkou
erudicí a opravdovým zápalem pro regionální historii. Jeho zásluhy na poznání
dějin Hlučínska jistě ocení i budoucí
generace.
Vilém Plaček nás opustil 1. prosince
2020 v požehnaném věku 92 let.
Marta Linzmajerová

Od roku 1962 zahájil Vilém Plaček svoji badatelskou dráhu ve Slezském ústavu
ČSAV (dnes AV ČR). Věnoval se zde především výzkumu na poli novodobých dějin severní Moravy a Slezska. Výrazněji
se orientoval na problematiku národnostního vývoje a nacistické okupační politiky
v regionu.
V roce 1970 byl Vilém Plaček jmenován
ředitelem Slezského muzea v Opavě (dnes
Slezské zemské muzeum v Opavě). O rok
později získal na Univerzitě Palackého
v Olomouci titul PhDr. Dne 5. prosince
1974 obhájil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykově univerzitě) v Brně kandidátskou práci na téma

(Zdroje: Fota pocházejí ze Státního okresního archivu a ze Slezského zemského muzea v Opavě.)
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VIA MONTESSORI DĚLÁ RADOST
Marie Šlosárková
ředitelka ZŠ Via Montessori
Je to již více než půl roku, co jsme vznikli jako samostatná základní škola. Za tu
dobu se toho mnoho událo, od adaptačního kurzu, přes sjíždění řeky s rodiči, až
po společné bruslení… Dovolte mi však,
abych vyzdvihla tři události, které mě
osobně zasáhly nejvíce: První z nich byla
spontánní charitativní akce, která vznikla

během pár hodin a byla zcela v režii našich nejstarších žáků. Mnozí z nich se
zúčastnili sázení ovocných stromků v novém hlučínském sadu. Zatímco někteří
pomáhali se sázením, jiní připravili pro
všechny přítomné kotlíkový guláš. Povedl se a hlavní šéfkuchař Andrej ze 6. třídy
získal velkou pochvalu. Kdo chtěl, mohl
za gulášek dát dobrovolný příspěvek. Vybralo se krásných 2400,- Kč, které druhý
den žáci poslali na konto Mary´s meals,

aby tak přispěli na obědy pro školáky
v chudých zemích. Druhou krásnou akcí
bylo vánoční dárkování. Děti vyrobily
nádherné dárky, které chtěly rodičům předat v rámci vánočního jarmarku. S ohledem na covid situaci se ale nakonec rozhodly jarmark raději přesunout do online
prostředí. Sedmáci výrobky nafotili a vložili na facebookovou skupinu. Rodiče,
babičky a dědečkové si poté jedním kliknutím dáreček zamluvili. Následně si ho

vyzvedli přes výdejové okénko v krásně
(a ekologicky) zabaleném provedení. Děti
s dobrými skutky nebudou zahálet ani po
Vánocích. V rámci tříkrálové sbírky napsaly rodičům informační mail, aby na Tři
krále vybraly do kasičky potřebné finance.
Současně probraly a nachystaly oblečení,
které již samy nepotřebují, aby je poskytly
pro rodiny v nouzi. Všem dětem ze srdce
děkuji a jsem na ně moc pyšná. Těšíme
se na další krásné akce v novém roce!

Fota: archiv Via Montessori

PŘEDVÁNOČNÍ PUNČOBRANÍ
Viktorie Haburová, Tereza Kozielová
studentka a pedagog gymnázia
Dne 20. 11. 2021 se pod záštitou Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně konala dobročinná akce, která nesla název Předvánoční
punčobraní a jež vznikla v souvislosti se
zapojením školy do projektu Active Citizens. Studenti si pro občany Hlučína
připravili bohatý program. Návštěvníci si
tak mohli zpříjemnit sobotní odpoledne
například tóny školních kapel. K poslechu
i tanci zahrála nejen kapela Metamorfóza a Éter, ale také sbor Šohaj. Dobrovolným vstupným, zakoupením občerstvení
a předmětů vyrobených samotnými studenty návštěvníci přispěli na onkologicky
nemocné pacienty. O výborné občerstvení se postarala Střední škola Šilheřovice,
kavárna Carpe Diem, palačinkárna Crepe, Včelařství Haburovi a Gymnázium
Josefa Kainara ve spolupráci se spolkem
rodičů. Velké poděkování patří rovněž
Sportu a kultuře Hlučín a dobrovolníkům
z řad studentů. I v této nelehké době se
nás na dvorku školy v předvánoční odpo-

ledne sešlo téměř 270 návštěvníků a pro
Nadační fond Pavla Novotného bylo vybráno přes 26 tisíc korun. Děkujeme všem
zúčastněným a doufáme, že se Předvánoční punčobraní stane pro následující roky
tradičním setkáním.

Fota: archiv Gymnázia Josefa Kainara Hlučín
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JE RADOSTNÉ DÁVAT
Kolektiv zaměstnanců a dětí ZŠ a MŠ
Hlučín-Darkovičky
Předvánoční čas je období, kdy vydáváme
hodně energie na to, abychom se naladili
na Vánoce se vším, co k nim patří: cukrovím provoněná domácnost, ozdobený vánoční stromek, rodinné společenství, milé
dárky, pohoda, pokoj… Není všem dopřáno, aby prožívali svátky v kruhu nejbližších. Nelze zabránit smutkům a pocitům
osamělosti těch, kteří tráví nejkrásnější
svátky v roce mimo své rodiny. Snad je
v naší moci se pokusit je zmírnit a třeba
i vykřesat jiskřičky radosti. Ne, není to
snadné - vždyť ani nemůžeme zavítat za
babičkami a dědečky do Domova seniorů v Hlučíně, či kterémkoliv jiném městě
a zahrát jim, zazpívat, zatančit, pohovořit, prostě sdílet předvánoční atmosféru.
Tak jsme si u nás v Darkovičkách řekli,

že to letos nevzdáme a zkusíme, prostřednictvím účasti v projektu “Balíček pro
radost”, rozdávat kousky štěstí a lásky
dále a dále Letošní Balíčky budou rozdány nejen do Domova pod Vinnou horou
v Hlučíně, ale i do dalších blízkých domovů seniorů. Děti ze školy i ze školky
se s velkým zaujetím pustily do balení
dárečků. Tedy, nejen děti. Zapojili se taky
dospělí. Školáci spolu se svými rodiči
chystali balíčky doma. Rodiče malých
dětí přinesli balíčky do školky. I velcí, ve
škole a ve školce, se také zapojili. Společnými silami jsme připravili spoustu balíčků, které poputují do domovů seniorů.
Nejsou to jen tak obyčejné balíčky. Školní děti do nich vložily své vzkazy, přání
a pozdravy. Malí ve školce nadšeně pomáhali svým učitelkám s přáníčky a drobnými výrobky. Vše jsme chystali s myšlenkou na ty, ke kterým dárky poputují

a přinesou kousky radosti a potěchy. Jsme
rozradostněni! Od tříletých dětí po páťáky víme, že radost a potěšení přináší i to,

když někoho obdarováváme. A to nás těší
a hřeje! Pokoj lidem dobré vůle - nejen
o Vánocích.

Fota: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

VOLNÝ ČAS
NABÍDKA AKTIVIT SPORTU A ZÁŽITKŮ V MĚSTSKÉ HALE V HLUČÍNĚ
SAUNA klasická a parní, ochlazovací bazén, relaxační místnost

SOLÁRIUM

BOWLING

Pondělí - sobota: 12:00 - 22:00
Neděle: 14:00 - 20:00
CENÍK
Jednorázový vstup 7 Kč / min.
Permanentka 750 Kč / 150 min.
MASÁŽE

Klasické, sportovní, masáž lávovými kameny, relaxační aromatická masáž.

Pondělí ZAVŘENO (sanitární den)
Úterý: 14:00 - 22:00 (Muži)
Středa: 14:00 - 22:00 (Ženy)
Čtvrtek: 14:00 - 22:00 (Muži)
Pátek: 14:00 - 22:00 (Ženy)
Sobota: 14:00 - 18:00 (Muži)
18:00 - 22:00 (Mix)
Neděle: 14:00 - 20:00 (Mix)

Permanentka 20 hod. vstupů 1 800 korun

CENÍK
Vstup dospělí 100,- Kč / hod.
Vstup studenti do 26 let a senioři nad 60
let, 85,- Kč / hod.
Vstup děti do 15 let a senioři nad 70 let,
60,- Kč / hod.

Nutností pro vstup do prostor sauny a masáží je použití plážové obuvi. Možnost
zakoupení plážové obuvi za 99 korun.

Každých dalších započatých 15 minut 25
korun. Zapůjčení prostěradla a ručníku je
v ceně vstupného.
Možnost individuálního pronájmu:
2 000 korun / 2 hod / max. 10 osob

NOVĚ se 15 minut na převlékání nezapočítává do času stráveného v sauně.

PROVOZNÍ DOBA - SUDÝ TÝDEN
Středa, čtvrtek 10:00 - 22:00
(podle objednávek)

Pondělí - čtvrtek: 15:00 - 22:00
(dle objednávky minimálně 1 pracovní
den předem)
Pátek: 15:00 - 23:00
Sobota: 12:00 - 23:00
Neděle: 10:00 - 21:00
CENÍK: 1 dráha 200 Kč / hod.
Čistá sportovní obuv s sebou.
KONTAKT

PROVOZNÍ DOBA - LICHÝ TÝDEN
Pondělí, úterý: 10:00 - 22:00
Pátek, sobota: 10:00 - 22:00
(podle objednávek)
Neděle: 8:00 - 20:00 (podle objednávek)
Upozornění: Poslední celkovou masáž
těla je možno objednat na 20:30, částečnou masáž na 21:00.
CENÍK
Půlhodinová masáž 350 Kč
Hodinová masáž 590 Kč

Adresa: Tyršova 1668/5a, 74801 Hlučín
Tel.: 595 043 677, 595 043 690
Email: vedouci.sport@sak-hlucin.cz
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LUBOMÍR ADLER: VĚŘIL JSEM, ŽE SE KARTA OBRÁTÍ
David Kubáň
FC Hlučín
Hlavní trenér A mužstva FC Hlučín Lubomír Adler se v rozhovoru pustil do
hodnocení podzimní části letošního ročníku MSFL 2021/22 a nastínil plány pro
zimní přípravu a jarní část sezóny. Díky
skvělému podzimnímu finiši přezimuje
mužstvo na 4. místě tabulky.
Nastal pomyslný zlom v domácím
utkání se Znojmem, kdy se mužstvo
dlouho nemohlo střelecky prosadit, až
nakonec rozhodl o cenném vítězství
2:1 dvěma brankami útočník Lokša?
Spíš si myslím, že takový pomyslný zlom
nastal po prohraném utkání ve Zlíně.
Atmosféra byla mírně řečeno napjatá a nezbývalo než kabinu oboustranně trošku provětrat. Zápasy ve Frýdku
a doma s Benešovem kluci zvládli velmi dobře a nebýt individuálních chyb
v Kroměříži, kde jsme neodehráli vůbec
špatný zápas, tak mohlo být ještě veseleji. A ano, je pravda, že domácí představení se Znojmem bylo tím okamžikem,
ve kterém jsme se potřebovali uklidnit
a předvádět ty výkony, které nakonec
přinesly příjemný pohled na podzimní
tabulku.
V první polovině podzimu se tým potýkal s nevyrovnanými výkony. Jak
se zpětně ohlížíte za tímto těžkým
obdobím?
První kolo nevypadalo špatně, v Otrokovicích jsme se prezentovali slušným
výkonem, ale hned následující domácí

utkání nás potkalo ve velmi nestabilním rozpoložení. Následoval dobrý pohárový zápas a opět ligové kolo z naší
strany špatné, a to v Uherském Brodě.
Bylo to nahoru dolů a přiznávám, že to
nebylo úplně pohodové období. Čekalo
se od nás víc a i my sami jsme věděli,
že nepředvádíme takový fotbal, na který bychom přilákali fanoušky a měli ze
hry radost. Hráči v tréninku pracovali
kvalitně, věřil jsem, že se karta obrátí.
Jak hodnotíte herní projev mužstva na
podzim? S čím jste byl spokojen a kde
naopak vidíte prostor pro zlepšení?
Prostor pro zlepšení je vždy, to je známá
fráze, ale máme s naším realizačním týmem štěstí v tom, že naše kabina je velmi
pracovitá. Kluci se chtějí zlepšovat a už
se těšíme na leden, kdy se sejdeme a budeme opět dělat všechno proto, abychom
se zlepšovali a odstraňovali nedostatky.
Asi ta nejdůležitější věc a stále se opakující je....."chování hráčů po ztrátě míče",
jak individuálně, tak týmově. A myslím,
že bylo v posledních zápasech vidět, že
se tým vyvaroval nevynucených individuálních chyb, což je moc dobře a samozřejmě se to projevilo i na výsledcích.
Je v silách týmu na jaře zamíchat
kartami na čele a stíhat vedoucí
Kroměříž?
Přiznávám bez mučení, že by se mě
osobně velmi líbilo, kdyby až do konce sezóny bylo v horních patrech tabulky horko a byli bychom to my, kdo by
neustále a po každém zápase, přikládal
do kotle. A věřím, že na to máme!

Foto: archiv FC Hlučín

Jak bude probíhat zimní příprava?
Budeme hrát 8 přípravných zápasů, což
je tak akorát, protože sezóna by měla začínat první víkend v březnu, tak je počet
utkání přiměřený. Samozřejmě budeme
využívat umělou trávu, posilovnu a tartan v Hlučíně a budeme pokračovat ve
spolupráci s trenéry v Colliery Ostrava,
která se nám osvědčila. Zimní příprava není mezi fotbalisty populární, ale
s tím se nedá nic dělat. Já jenom doufám
a moc hráčům přeji, ať jsou zdraví a mohou celou přípravu absolvovat.
Chystají se v zimě změny v kádru?
Nerad bych řešil v zimě oslabení týmu.
Chtěli bychom spíš mužstvo stabilizovat

a navázat na ty zajímavé výkony
z podzimu.
Hlučín měl na podzim nejlepší diváckou návštěvnost v Moravskoslezské
fotbalové lize (MSFL). Chtěl byste
něco vzkázat hlučínským fandům?
Že jim za to z tohoto místa děkuji a slibuji, že uděláme maximum pro to, aby
chodili na dobrý fotbal i na jaře a pokud jich bude ještě o něco víc, nikdo
se zlobit nebude. A všem příznivcům
hlučínské kopané, ale nejen jí, bych
chtěl touto cestou popřát hlavně klidné
a pohodové Vánoční svátky a ať vstoupí do Nového roku s úsměvem a vírou,
že zase bude dobře.

OMEZENOU SEZÓNU JSME VYUŽILI NAPLNO
Jakub Dávidek
Klub sportovního tance Hlučín
Za poslední měsíc se naši svěřenci zúčastnili třech soutěží, které nebyly zrušeny
kvůli covidovým opatřením a přivezly
7 prvních, 7 druhých a 8 třetích míst. Díky
tomu dva z těchto párů získaly vyšší výkonnostní třídu. To znamená, že nás konečně můžou reprezentovat na Mistrovství České republiky ve sportovním tanci.
K mistrům ČR je ještě dlouhá cesta, ale
v našem sportu je to cesta náročná. Je to
cesta plná početné konkurence a celoroční práce na nominaci mezi 96 nejlepších
párů v ČR. Páry se ale na tuto cestu připravují a budeme rádi, když nám budete
držet palce.
Rádi bychom také podpořili zdravý pohyb dětí, který je teď omezen opatřeními
a strachem rodičů, že zaplatí kroužek na
který kvůli opatřením nebudou moci děti
chodit. Proto jsme se rozhodli přivítat děti
v naší přípravce od ledna do konce školního roku zcela ZDARMA. Stačí jen přijít a přihlásit se. Činnost pod sportovními
svazy je činnost, která zatím nebyla přerušená a proto můžeme zajistit trénink až
třikrát týdně a dopřát tak dětem potřebný
pohyb.
Věříme že spojení hudby a pohybu rozvíjí
motorické vlastnosti a přirozeně zlepšuje
kondici a zpevnění dětí. Přijímáme děti
od 6 do 18 let. Těšíme se na vás, neboť
i vy můžete spolu s námi vyhrávat a sbírat
medaile.

Fota: archiv KST Hlučín
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NENÍ HLUČÍN JAKO HLUČÍN

REKAPITULACE UPLYNULÉHO ROKU

Miroslav Skoták
zastupitel

Lukáš Tkačík
zastupitel

Jsem sice, jak se říká „naplavenina“, ale
již vousatá, tedy stará a dlouho v Hlučíně žijící. Celých 44 let. Troufám si říct, že
Hlučín znám lépe než mnohý rodilý „hlučinčan“. Navíc v posledních cca 20 letech
jsem zapojen v různých subjektech veřejného života ve městě. Chodím, potkávám
se s lidmi, naslouchám přátelům a známým, přečtu si informace na internetu
a třeba v Hlučínských novinách. V drtivé
většině případů se moje poznatky shodují s názory ostatních občanů i s ostatními
dostupnými informacemi v médiích. Až
jednou… Když člověk sedí u počítače
a něco hledá, narazí na kdeco. A já jsem
otevřel na „facebooku“ Hlučínské fórum
pro občany. A zjistil jsem, že žiju v jiném
městě. Tolik odlišných a troufám si říci
neověřených informací a hlavně rychlých
a nepřátelsky zaměřených úsudků jsem
dlouho nečetl. A to město „jen“ oznámilo v programu 23. jednání Zastupitelstva
města záměr vzít si úvěr 25 mil. Kč. (Ano
přiznávám, že na výstavbu cyklostezky
z Hlučína do Darkoviček, proč úvěr v takové výši viz dále) a pan radní Rudolf
Gogolin ve svém příspěvku „Rozpočet na
rok 2022 je připraven“ na webu města dne
13.12.2021 uvedl „Finančně nejnáročnější akcí roku 2022 asi bude vybudování nové cyklostezky Hlučín-Darkovičky.
Letitý požadavek občanů města by měl
být konečně realizován. Hledáme nyní
vhodný způsob financování této akce, a to
i ve vazbě na vhodné časové, zdrojové
a dotační možnosti“.

PRACUJ (S) JINAK
Karin Bednarzová
koordinátor a sociální pracovník JINAK
Jak se nám ve službě Podpora samostatného bydlení JINAK daří podporovat lidi
se zdravotním znevýhodněním v tom, aby
žili normálně, podle svých představ tak,
jako každý z nás, a v souvislosti s tím se
mění jejich potřeby, mění se potřeby i našeho pracovního týmu. Moc rádi bychom
mezi sebou přivítali novou tvář, která by
přirozeně přijala to, čemu interně říkáme
„jinačí myšlení“ a přiložila své ruce k dílu.

Vedení města se snaží najít způsob,
jak vyhovět požadavku občanů (cyklostezka) a přitom se chovat hospodárně. Jen připomínám, že projekt připravený již v červenci 2021 měl rozpočet
18. mil.Kč. To navýšení o cca 1/3 s sebou nese současná ekonomická situace
a ceny ve stavebnictví.
Máme nyní dvě možnosti:
1) Buďto město přijme úvěr, tím pádem
má akci finančně pokrytou a může realizovat výběrové řízení a soutěžit a stavět.
Souběžně podá město žádost o dotaci a pokud bude kladně vyřízená, může splatit
drtivou část úvěru v co nejkratší době. Pokud úvěr město nedostane, staví za svoje.
2) Druhou možností je, že zastupitelstvo
neschválí úvěr, město bude žádat o dotaci
a čekat do konce června 2022, zda dotaci
získá. Pokud ano, zbytek financování akce
bude pokryt z rezervy, pak teprve výběrové řízení, vysoutěžit a stavět. Bohužel
nejdříve až po prázdninách 2022. Akce se
tudíž překlopí asi až do roku 2023.
Přijetím úvěru se urychlí stavba cyklostezky s rizikem, že nezískáme dotaci a nepřijetím úvěru se bude cyklostezka stavět
jen v případě získání dotace a samozřejmě
později. Cenu, bohužel, v současné době
ovlivní jen soutěž v rámci výběrového řízení. Doba není příznivá pro levné stavby.

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ

PS: Srovnejte si, prosím, tyto informace
s informacemi z jiných zdrojů. Netvrdím,
že změní váš názor, ale jsou objektivní
a věcné.

Rád bych touto cestou poděkoval tvůrcům adventního věnce a výzdoby našeho
náměstí. Toto netradiční pojetí výzdoby
náměstí je již po několik let jedinečné.

Během svého působení ve škole jsem učila několik Kájů, Jirků, Martinů, Vašíčků,
Michalků, atd., ale jen jednoho Lumíra.
A na toho nikdy nezapomenu, protože
tehdy jsem zažila strach. S celou 2. třídou
jsem byla u zubaře, tehdy na červené budově u pana doktora Jurišky. V čekárně
jsem dětem vždy čítávala pohádky a taky
se děti vystřídaly na WC. I Lumír. Ale ten
se dlouho nevracel a já poslala spolužáka,
ať se po něm podívá. Nenašel jej, šla jsem
hledat já. Ani uvnitř, ani venku, kde jsem
běhala a volala, Lumír nebyl. Z ordinace jsem tedy volala do školy, sekretářka
to oznámila rodičům. Maminka sedla na
kolo a hledala, ale chlapce nenašla. Po našem návratu se ředitel školy spojil s policií
a ti doporučili sestavit dvojice nejstarších

Situační výkres.

Jindřich Honzík
zastupitel

V podstatě se z této tradice stal krásný rituál a záchytný bod v naší podivné
době. Ještě jednou veliké díky! Přeji všem
lidem, kteří přiložili ruku k dílu, a zároveň všem spoluobčanům, krásný rok
2022 a lepší časy bez roušek, bez zášti
a omezení.

OBČANÉ
Hledáme člověka, který by chtěl pracovat
na DPP či DPČ, je časově flexibilní, zvládne obejít Hlučín i napsat pár odstavců na
počítači, člověka, který má rád lidi a věří,
že každý má právo žít tak, jak si přeje. Práce je vhodná i pro aktivní seniory. V současné době předpokládáme intenzivnější
spolupráci, od jara 2022 občasnou. Pokud
jste to Vy, koho hledáme, ozvěte se Karin Bednarzové na e-mail bednarzova@
jinakops.cz (pošlete životopis a pár slov
o sobě), případně tuto zprávu předejte dál.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Velké investiční akce v loňském roce mířily do městské části Darkovičky. Největší z nich je bezesporu budování oddílné
splaškové kanalizace, kterou provádí
městská společnost Vodovody a kanalizace Hlučín. Z pohledu nás všech občanů této městské části musím vyzdvihnout
práce na následných opravách komunikací. Věřím, že s koncem výstavby kanalizace bude opraveno 95% komunikací
novým povrchem. Již v podzimních měsících roku 2021 proběhla asfaltace šesti

místních komunikací, které září novotou. Jako předseda osadního výboru věřím, že krom dokončení prací spojených
s odkanalizováním dojde k druhé k etapě
rekonstrukce prostoru za kulturním domem, která naváže na loňskou první etapu. Se členy osadního výboru již nyní usilovně připravujeme další investiční akce,
které nás v roce 2022 čekají. Přáním na
závěr doufám, že již brzy budeme moci
všichni vyrazit na cyklo výlet po nové cyklostezce, která spojí naší městskou část
s Hlučínem. Přeji Vám všem úspěšný start
do nového roku, který bude snad klidnější
než ten právě skončený.

žáků a rozeslat je hledat po městě. Jedna
dvojice byla úspěšná a našla Lumíra ve
staré pískovně na Rovninách a přivedla
jej do školy. Cestou domů pak maminka
svým nářečím jen procedila mezi zuby:
“Počké doma!”. Věděla jsem, že maminka, rázná žena, vše s chlapci řešila “ručně
stručně”, vrátila jsem se tedy k nim domů.
Už za dveřmi jsem slyšela maminku křičet: “Té vole, co ses meslel?!. Poseděla
jsem s ní u kávy, snad ji i uklidnila a zachránila Lumíra před výpraskem. I když
jsem se později dověděla, že už v šatně ve
škole dostal “botó”. Herec a režisér Lumír
Olšovský (Píšu dnes celé jméno, protože
on sám tento příběh vyprávěl v televizi.),
má dodnes panický strach ze zubaře. Nedivím se. Já se taky na svou paní zubařku usmívám jen při setkání na ulici nebo
když už odcházím z ordinace.

NEPOJISTNÁ DÁVKOVÁ POMOC STÁTU
V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S ÚHRADOU
DODÁVEK ENERGIÍ

Ústřední krizový štáb
Vláda České republiky
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI (dodavatel poslední instance) využít pomoc formou jednorázové
dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci (MOP) - Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této
dávkové pomoci je skutečnost, že:
● žadatel do konce roku 2021 požádá
o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
● stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se
příjmy a majetek, zohledňují se náklady
na bydlení)
● je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního
minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu
do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou
pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud
má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě

neprodleně. Podrobnější informace k této
dávce jsou k dispozici na webových
stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné
realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek,
kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Příspěvek na bydlení
je dávka státní sociální podpory, přičemž
nárok se hodnotí v závislosti na příjmech
rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav
tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy
především lidí bez příjmů nebo s nízkými
příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která
je místně příslušná. Tedy ta dle místa
bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na
portále Ministerstva práce a sociálních
věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR,
www.uradprace.cz.
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CO JE MOJE MÍSTO V MSK?
Jakub Kokeš
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Projekt, který vznikl na podporu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v rámci situace spojené s pandemií Covid-19
a je určen pro všechny zde žijící a podnikající. Fungovat začal v září 2020 a do
dnešního dne prošlo našimi službami asi
370 lidí z různých koutů kraje. Naše služba spolupracuje s více než 220 firmami
z MSK, které jsou v aplikaci registrován
y a které provedly více než 150 poptávek
po nabízených profesích. Moje místo v
MSK se skládá ze 2 základních služeb,
které jsou spolu částečně propojeny. První
službou je profesní poradenství, kdy osoba, která je ohrožena ztrátou zaměstnání,
uvažuje nad změnou práce, či je nezaměstnaná, a má možnost využít poradenských
služeb online či osobně. Poradenství přizpůsobujeme na míru klienta, nabízíme
širokou škálu služeb, například kariérové
poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu.
Tato služba je určena jak všem osobám v
Moravskoslezském kraji, které uvažují o
dobrovolné či nucené změně povolání, tak
je tato služba určena firmám, které jsou
nuceny propouštět a nemají kapacity provádět tyto služby samy. Druhou službou
v rámci tohoto projektu je online aplikace
pro firmy (Chytrý matching). Podstatou
této služby je, že pokud je firma nucena
propouštět své zaměstnance, tak v rámci
tohoto nástroje může dané osoby nabídnout ostatním firmám. V ideálním případě
si tak propouštěného pracovníka poptá firma, která naopak řady svých zaměstnanců
rozšiřuje. Pracovník tak plynule přechází
z jednoho zaměstnání do druhého, a to bez

nutnosti registrace na úřadu práce a nedochází tak ke vzniku nezaměstnanosti. Tato
služba se snaží vzniku nezaměstnanosti
aktivně předcházet. Tato služba je tak určena pro firmy, a to jak pro ty, které propouštějí, tak také pro firmy, které naopak
stavy rozšiřují. Propojení obou služeb je
v tom, že osoba, která se zaregistruje do
profesního poradenství může být nabízena také v rámci online aplikace, kdy tuto
osobu administrujeme my. Hlavní devizou projektu je, že je to pro všechny zúčastněné zdarma.
S čím mi Moje místo může pomoci?
Bavíme se zde o individuální „zakázce“
pro klienta. Vždy se ptáme, s čím konkrétním jim můžeme pomoci. Někdy je to pomoc s tím, jak napsat životopis, motivační
dopis, zorientovat se v tom co umí a kde
mohou práci hledat. Jindy zase zprostředkování pracovních nabídek, ale také povzbuzení, posílení sebedůvěry, nový pohled na věc, či schopnost sebeprezentace.

Není potřeba se objednávat, naši poradci jsou dostupní a jsou připraveni jednat
rychle.
Jakou formou poskytujete služby v této
době?
Ze začátku probíhaly konzultace osobně,
kdy jsme byli schopni v rámci kraje vyjet za klienty a potkat se s nimi. Nicméně
díky aktuální situace způsobené pandemií nabízíme alternativní řešení jako je
telefonní konzultace, online setkání, ale i
emailová komunikace. Pro nás platí, že o
podobě té služby rozhoduje klient.

Které jsou nejčastěji poptávané profese?
Obecně se dá říct, že jsou to kvalifikované
dělnické profese, jako obráběči, obsluha
CNC strojů, zámečníci, řemeslníci, zedníci apod. Stále platí, že tohle jsou nejpoptávanější profese. Mezi dalšími profesemi,
které jsou v našem region hodně poptávané, to jsou IT profese.
Jak můžu o tuto službu požádat?
Zavolat na telefonní linku 721 504 826,
popř. navštívit stránky www.moje-místo.
cz a vyplnit zde jednoduchý dotazník.

Kdo stojí za touto službou? Kdo pomáhá klientům?
Služba je poskytována Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z. s. (MS
PAKT), neziskovou organizací s jasným
cílem pomoci obyvatelům regionu na trhu
práce. Její know-how stojí kromě týmu
profesionálních personalistů a psychologů
na vlastních analyticích trhu práce a přímém propojení s více než dvěma sty firmami v Moravskoslezském kraji.
Jak rychle dostanu profesní poradenství?
Samozřejmě záleží, co konkrétně Vás zajímá. Pokud zavoláte a jen se chcete na
něco zeptat, dostanete odpověď ihned.

ZDRAVÍ
ZINEK A PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU
Bára Piatková
lékárnice
Zinek mnozí z nás znají již roky jako
stálici v doplňcích stravy pro zdravé
vlasy a nehty. Tento prvek má ale i další zajímavé schopnosti. Jednou z nich
je schopnost zinku podpořit imunitní
systém. Bylo prokázáno, že především
v rozvojových zemích lidé trpí sníženou
hladinou zinku v organismu. V těchto
studiích také dokázali, že podávání zinku prokazatelně snižuje výskyt infekčních virových onemocnění. Jak tedy
zinek dokáže ochránit před onemocněním? Celý komplex reakcí, kterých se
zinek účastní, je komplikovaný. Zjednodušeně zinek stimuluje vznik bílých krvinek, které jsou schopné zachránit ještě
nenapadené buňky našeho těla nebo pomáhají přímo likvidovat vir. Dále přispívá ke správnému fungování dlouhodobé
imunity vůči virům. Studie prokázaly,

že krátkodobé zvýšení přijmu zinku na
75 mg denně vede ke snížení příznaků
infekcí. Zinek je prvek pro tělo esenciální (tělo si jej nedokáže vytvořit), a proto
jej musíme přijímat stravou. Nalezneme
jej především v luštěninách, oříšcích
nebo ovesných vločkách. Nedostatek
zinku pozorujeme především u seniorů,
kde dochází ke změně stravovacích návyků. O zařazení doplňků stravy obsahujících zinek bychom mohli uvažovat
v zimních měsících. Dle světové zdravotnické organizace je doporučená denní dávka pro dospělého člověka 25 mg,
u nejmenších dětí je 5 mg a s věkem
se postupně zvyšuje. Pro správné fungování imunity by v naší stravě neměly
chybět ani potraviny bohaté na vitamín
C (brambory, kysané zelí nebo ovoce)
a vitamín D (ryby, vejce nebo mléčné výrobky). Pro podporu imunitního
systému se také doporučují přípravky
obsahující betaglukany z hlívy ústřičné.

CHCETE INZEROVAT
V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?

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

HLUČÍNSKÉ NOVINY

INZERCE

VYBRANÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR 2022

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB
Českosaské Švýcarsko, 3* HB
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB
Neziderské Jezero, 3* hotel, HB
Východní Slovensko, 3* h., HB
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB
Varšava a okolí, 3* hotel, HB
Lago di Garda a okolí, 3* h., HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Jizerské hory s PL, př., hist. 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + bazén
Okruh Rakouskem, 3*hot. HB
Orava, Roháče + term. Oravice, HB
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB
Baltské Moře (PL), 3* HB, 7-8. měsíc
Vysočina a Posázaví, přír. hist. 3*
Zahradnictví Michňa
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB
Vám přeje
vše nejlepší
Praha,
nejzajímav. místa, 3*hotel, HB

01.05. – 06.05.
6650 Kč
08.05. – 13.05.
7950 Kč
20.05. – 22.05.
4450 Kč
22.05. – 27.05.
7450 Kč
27.05. – 29.05.
5450 Kč
29.05. – 03.06.
7450 Kč
29.05. – 03.06.
7450 Kč
02.06. – 05.06.
5950 Kč
05.06. – 11.06.
10450 Kč
11.06. – 20.06.
13950 Kč
12.06. – 17.06.
6950 Kč
19.06. – 25.06.
11950 Kč
26.06. – 03.07.
13950 Kč
03.07. – 08.07.
11950 Kč
10.07. – 16.07.
7450 Kč
17.07. – 23.07.
8250 Kč
17.07. – 24.07.
11950 Kč
24.07. – 29.07.
6950 Kč
ZATEPLENÍ FASÁD
24.07. – 30.07.
14950 Kč
NÁTĚRY
14.08.
– 19.08. FASÁD
7750 Kč
doLÁZNĚ
rokuA2022
TERMÁLY - AUTOKAREM
S PRŮVODCEM
PŮJČOVNA
LEŠENÍ

5450 Kč
9750 Kč
levně a kvalitně
08.05. – 14.05.
8950 Kč
a přijedeme,
15.05.
– 21.05.
9250 Kč
poradíme,
vyměříme
21.05. – 26.05.
8450 Kč
a ZDARMA
30.05.
05.06.
8750 Kč
cenová–nabídka
– 11.06.
7950 Kč
ZDARMA
a05.06.
venkovní
parapety
12.06. – 18.06.
7950 Kč
19.06. – 25.06.
11950 Kč
Martin Piecha
Po
–
Pá:
8:30
–
12:00,
Kompletní nabídku zájezdů, aktuální ceny
slevy
najdete
Tel: a737
168
698 na
13:00 - 17:00 hod
www.ckaztour.cz - Katalog 2022 zasíláme
poštou
zdarma.
Jahodová
534/1
So: 9:00 – 12:00 hod
BB –Tel.:
snídaně
v ceně,
polopenze v ceněOstrava
(snídaně a -večeře).
Petřkovice
prodejna
777HB
555–499,
Nástupní
místa:
Třinec,
Č.
Těšín,
Karviná,
Havířov,
Fr.-Místek,
Ostrava.
realizace 605 937 531

Zahradnictví Michňa
Vám přeje vše nejlepší
do roku 2022
Realizace a údržba zahrad a kácení stromů.
Prodej okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů, hnojiv, zahradních
substrátů, postřiků a semen.

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

ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD
PŮJČOVNA LEŠENÍ
a zateplujeme

levně a kvalitně

a přijedeme,

poradíme,
vyměříme
a ZDARMA
cenová nabídka
a ZDARMA
venkovní parapety

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1
Ostrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.cz

Originální
dárky z Prajzské
v infocentru Hlučín a na e-shopu:
eshop.ic-hlucin.cz

24.04. – 27.04.

zateplujeme
a08.05.
– 14.05.

www.leseni-ostrava.cz

zahradnictvimichna@seznam.cz
CK
A-Z TOUR tel: 558 986 800-2, e-mail: info@ckaztour.cz

Hlučínsko na pohlednicích

Szaflary,
4* hotel,
+ term.
bazény
Realizace a údržba
zahradHB
a kácení
stromů.
Prodej4*
okrasných
dřevin,
Szaflary,
hotel, HB
+ term. bazény
ovocných
stromů
a
keřů,
hnojiv,
zahradních
Luhačovice, 3* Harmonie.
HB+proc.
substrátů, postřiků a semen.
Mosonmagyaróvár, HB+ ter. baz.
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB
Podhájska, p. Energy, HB + bazény
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc.
Hajdúszoboszló, BB+ termály
U Stadionu
4, Hlučín
(směr
Snovik
, Kam.-Sav.
Alpy,
HB+silo)
termály

LEDEN 2022 / STR. 11

Hlučínsko
na pohlednicích

STR. 12 / LEDEN 2022

HLUČÍNSKÉ NOVINY

AKTUALITY

JUBILANTI
Hedvika Strachotová *1926
Lucie Dzieržawová *1927
Hermína Červenková *1932

V novém roce 2022
spoustu štěstí
a pevné zdraví
přejí za Město Hlučín

PŘÁNÍ
Přejeme svým členům a příznivcům
do Nového roku všechno nejlepší,
zdraví, štěstí a optimismus. Děkujeme Vám úžasnou podporu a spolupráci v těžkých časech! Dík patří
všem rodičům a organizacím, kteří
s námi spolupracují na projektech na
podporu německého jazyka, kultury,
slezské historie a tradic. Za Sdružení
slezsko-německých přátel Hlučínska
Marie Rončka

Petra Řezáčová a Pavel Paschek

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

JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
ONLINE

Z PRAJZSKÉ

Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 31.1.2022. Je nutné vyplnit název města,
obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín.

A KDYŽ BYŁO PIVO DRAHE

Bankovním převodem
Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005. Zadání var. symbolu je velmi
důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. Také do 31.1.2022.

QR kódem

Jarní prázdniny
na horách

21. 2. - 25. 2. 2022

Dům dětí a mládeže Hlučín,
pořádá pro děti od 8 let zimní olympiádu na Kaménce.
Hlásit se můžete od 17. 1. 2022

Do kasičky na místech uvedených na www.charitahlucin.cz do 16.1.2022.
Do kasičky koledníkům,

Přihlášky naleznete na www.ddmhlucin.cz kolonka PŘIHLÁŠKY
Akce se uskuteční za podmínek platného nařízení vlády.

kteří zazvoní u Vašich dveří (umožní-li to protiepidemická
opatření).

A když było pivo drahe,
Było s nama złe:
a včyl už je łacnějšy,
mohu se džeč přy sklenicy
ve dne i v nocy.
Měl sem kabat roztrhany
ceły na sobě.

Už mam kabat pěknějšy,

mohu se džeč přy sklenicy
ve dne i v nocy.

Když ja přyjdu do hospody,
dam sy nalet maz.
A když ja ten maz vypiju,
dam sy nalet zas.
Kabat mam už zas inšy,
a to ešče pěknějšy:
jedna łata vedle łaty,
každa inačy.

Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku sledujte na www.charitahlucin.cz.

odjezd: 21. 2. ve 14:00
příjezd: 25. 2. ve 12:30

cena: 2200,-

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

více informací: studena@ddmhlucin.cz nebo telefonicky: 595 041156

Dům dětí a mládeže Hlučín pořizuje na této akci obrazový a zvukový záznam, který budepoužit pro propagaci Dům dětí a mládeže na
webových stránkách a sociálních sítích. Další informace o ochraně osobních údajů a o svých právech naleznete na: www.ddmhlucin.cz
Své námitky můžete vznést pověřenci ochrany osobních údajů: info@ddmhlucin.cz

Johannes Bochenek

HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY

2022

poslední z nazarénů
hlučínský malíř přesahující hranice
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Muzeum Hlučínska
od 15. října 2021 do 2. února 2022
S OHLEDEM NA VÝVOJ COVID 19 SLEDUJTE INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH.
ÚČAST NA AKCÍCH JE PODMÍNĚNA SPLNĚNÍM AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ
V SOUVISLOSTI S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ.

5.10.2021 12:00:57

Nestihli jste ještě koupit stolní kalendář? Nevadí, můžete mít ten hlučínský. Stolní kalendář na rok 2022 je
možné zakoupit v Informačním centru Hlučín, nebo objednat na eshopu:

https://eshop.ic-hlucin.cz/.
Cena kalendáře činí 159 korun.

Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063, v měsíční periodicitě,
11 krát do roka. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města,
městský úřad - telefon: 595 020 221, e-mail: redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místostarostka), 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. Kateřina 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 povinna 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. ledna 2022.

