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Pavel Paschek
starosta

Naše město patří mezi žádané lokality celé 
ostravské aglomerace. Množství a kvalita 
výuky našich mateřských i základních 
škol, kvalitní služby, výborná dopravní do-
stupnost Ostravy a Opavy, či v neposled-
ní řadě množství investičních akcí města, 
které zvyšují kvalitu života i životního 
prostředí ve městě, láká mnohé mladé ro-
diny k tomu, aby zvažovaly možnost zís-
kat kvalitní a dostupné bydlení v Hlučíně. 
Když jsme v roce 2017 nechali zpracovat 
zástavbovou studii lokality Bobrovníky - 
střed (louka pod bývalým Bobry clubem), 
kde bylo na pozemcích města navrženo 
umístit 7 nových RD a na soukromých 
pozemcích dalších 16 RD, asi nikoho 
nenapadlo, jak finančně náročné bude 
tyto pozemky zasíťovat a vystavět zde 
komunikace. Cena 1 metru čtverečního  

pozemku by tak, zejména po loňském zvý-
šení cen ve stavebnictví, přesáhla finanční 
možnosti většiny stavebníků. Proto jsme 
se rozhodli nechat zpracovat ještě jednu 
studii této lokality, která by měla prově-
řit možnost umístění řadových RD nebo 
bytových domů, a tím zásadně prolevnit 
cenu pozemků. Pro některé zastupitele pů-
sobí slovní spojení bytový dům jako čer-
vený hadr pro býka, ale věřím, že je to jen 
z neznalosti dané problematiky. Bytové 
domy nemusí být nutně o velikosti, jaké je  
známe u domů na sídlišti OKD, na uli-
ci Dr. Beneše či jinde ve městě. Bytové 
domy totiž mohou mít i jen dvě nadzemní 
podlaží a obytné podkroví, takže klasickou 
výšku mnohých rodinných domů v Hlučí-
ně. Ostatně přímo na ulici Osvoboditelů 
v Bobrovníkách, hned naproti uvažované 
výstavbě, dva takové rodinné domy stojí. 
A nikdo se nad jejich velikostí nepozasta-
vuje. Naším zájmem je to, aby případná 

výstavba bytových domů v této lokalitě 
respektovala okolní zástavbu, umožnila 
zde vytvořit byty pro seniory, startovací 
byty pro mladé, ale hlavně, aby tyto byty 
byly pro naše občany finančně dostupné!!! 
A toho lze dosáhnout pouze jedním způ-
sobem. Umožnit výstavbu více rodinných  
domů (čili výstavbu řadových RD) nebo 
vystavět zde menší bytové domy se 4 až 
6 bytovými jednotkami. V dnešní době 
si jen málokterá rodina může dovolit za-
financovat výstavbu rodinného domu. 
Jejich cena se dnes běžně pohybuje mezi 
5 až 10 miliony korun a výše měsíčních 
splátek případného hypotečního úvěru 
mezi 20 až 40 tisíci korun. Proto si my-
slíme, že prvořadým úkolem každého 
vedení města je umožnit a rozšiřovat 
cenově dostupné bydlení zejména mla-
dým rodinám, ale i starším seniorům, 
kteří již třeba nejsou schopni financovat 
provoz a údržbu svého rodinného domu  

PŘIPRAVUJEME NOVOU VÝSTAVBU DOMŮ V BOBROVNÍKÁCH
a přesto by rádi chtěli v našem městě zůstat. 
Koncem prosince loňského roku jsme se 
proto sešli s panem architektem Martinem 
Maternou, který pro město v roce 2017 
zpracovával první zástavbovou studii 
této lokality a zpracovává i nynější stu-
dii. Diskutovali jsme spolu naše předsta-
vy, co je, či není možné v dané lokalitě 
vytvořit a na obrázcích můžete srovnat 
jeho první návrhy zástavby této lokality. 
Já si dokonce dovedu představit, že by 
mohlo dojít ke spojení těchto dvou vari-
ant. V přední části u ulice Osvoboditelů 
vystavět bytové domy a za uvažovaným 
parkovištěm umožnit výstavbu rodinných 
domů, ať již řadových nebo samostatně 
stojících. Dané návrhy jsou opravdu ještě 
pracovní, k finální variantě se ještě bude 
vyjadřovat rada města i celé zastupitel-
stvo. Nicméně, první vize pana architek-
ta mě osobně velmi potěšily. A doufám,  
že i většinu z vás.

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Tak jsem se těšil, že v lednu to bude 
na radnici trochu volnější. No, opak byl 
pravdou! V loňském roce jsme byli všichni 
velmi mile překvapeni, s jakou vervou se 
nový majitel Dětského ranče Hlučín pan 
Korenčík pustil do oprav haly, jak opra-
vil prakticky všechny jezdecké povrchy 
pro koně i jak vstřícně přistupoval k za-
městnancům ranče. O to větší překvape-
ní nás čekalo koncem roku, kdy nám bylo 
převzetí spolku nabídnuto. Zvažovali jsme 
množství variant, protože jsme velmi dob-
ře cítili, že takovýto spolek město nebude 
umět řídit a provozovat. Na druhé straně 
převzetím spolku bychom se stali majiteli  

všech staveb a pozemků v areálu ranče 
a mohli tak významně ovládat jeho budou-
cí podobu a rozvoj. I vzhledem k budoucí-
mu rozvoji našeho jezera po jeho sanaci 
by převzetí spolku Dětský ranč Hlučín 
bylo, dle mého názoru, tím správným kro-
kem do budoucna. A nesmíme zapomínat, 
že v jeho blízkosti chceme vybudovat no-
vou sportovní halu. Pokud zastupitelé 
města rozhodli spolek převzít, čeká nás 
ještě mnoho kroků, které musíme udělat 
pro to, aby se ranči dařilo. Věřím, že i bu-
doucí provozovatel dětského ranče bude 
ctít genius loci tohoto výjimečného místa.
 V letošním roce se také moc těším na 
dokončení parku volnočasových aktivit 

na Rovninách. Jen díky počasí a covidu 
se nepodařilo I.etapu dokončit již loni. 
V tomto roce jsme vyčlenili finance i na 
II.etapu, která zahrnuje realizaci dět-
ského hřiště, dobrodružné zahrady a vý-
stavbu chodníku kolem něj. Maminky 
s dětmi, babičky a další tak mohou pří-
jemně strávit svůj čas při čekání na své 
malé školáky či předškoláky. Věřím, že 
se celý park v nejbližší době stane přiro-
zeným centrem pro smysluplné trávení 
volného času většiny obyvatel Rovnin.

Motto: Život je šance - využij ji!

Vizualizace: Martin Materna
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína rozhod-
la o provedení zadávacího řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku  
„Cyklostezka Hlučín-Darkovičky”.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Program pro hodnocení a poskytování 
dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 
2022 počítá s rozdělením částky ve výši 
6,5 milionů korun. Účelově určená ve-
řejná finanční podpora z rozpočtu města 
Hlučína bude poskytována žadatelům 
formou dotace. O dotaci mohou požádat 
fyzické nebo právnické osoby působící 
v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy 
a sportu, sociálních služeb, podpory ro-
din, požární ochrany, kultury, vzdělává-
ní a vědy, zdravotnictví, protidrogových 
aktivit, prevence kriminality a ochrany 
životního prostředí. Připomínáme, že vy-
plněné formuláře žádosti o dotaci musí 
být podány na podatelnu Městského úřadu 

MĚSTO ROZDĚLÍ AŽ 6,5 MILIONŮ  
NA DOTACÍCH

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

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“. Díky Va-
šim hlasům se nakonec Hlučín umístil na 
třetím místě! Děkujeme za Vaši podporu 
nejen při samotném hlasování, ale i v pod-
poře projektu samotného, který pokračuje 
nadále i v tomto roce. Z bavlněné příze 
háčkujeme chobotničky, které jsou určeny 
předčasně narozeným miminkům. Ta se 
pak cítí bezpečněji. Chapadélka připomí-
nají pupeční šňůru, děti je tak mohou dr-
žet 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. Budeme rádi, pokud se k nám při-
dáte, třeba jen darováním příze či přímo 
pomocí s výrobou chobotniček a ode-
vzdáním na Městském úřadě Hlučíně  
na odboru rozvoje a školství.

PROJEKT “HÁČKUJEME PRO MIMINKA” ZÍSKAL TŘETÍ MÍSTO

POZVÁNÍ
Přijměte pozvání na 25. zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučí-
na, které se uskuteční ve čtvrtek  
17. února 2022 od 15 hodin v Kul-
turním domě v Hlučíně. Jednání je 
veřejné, projednávání se mohou  
zúčastnit všichni občané.

Foto: Kateřina Konečná

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY
Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín 

Vyšší kapacita terénních sociálních služeb 
a sociálně terapeutické dílny či systém 
elektronické péče pro rodiny eHelper. To 
je několik příkladů projektů, při kterých 
Charita Hlučín aktuálně úzce spolupracu-
je s městem Hlučínem. Podpora Charity 
ze strany města je dlouhodobá a umožňu-
je nám, aby každý den vyjelo 17 aut, kte-
rá řídí naše zdravotní sestry, pečovatelky 
a osobní asistentky. Ty pomáhají lidem 
osamělým, nebo přímo v rodinách, které 
pečují o své blízké. Často jde o lidi, kte-
ří jsou nemocní či na odchodu z tohoto 
světa. Díky podpoře vedení města Hlučí-
na mohou také mentálně postižení či du-
ševně nemocní občané navštěvovat soci-
álně terapeutickou dílnu a zdokonalovat  
své dovednosti. Skvělá spolupráce měs-
ta s Charitou Hlučín se projevuje každý 
den. Vzájemně si pomáháme a spolupra-
cujeme zejména s odborem sociálních 
věcí či strážníky městské policie. Díky 
jejich profesionálnímu přístupu i osobní-
mu zapálení se podařilo, a to bez jakéko-
liv nadsázky, zachránit několik lidských 

životů. Téměř denně se spolu s námi po-
týkají a řeší pomoc v situacích, které na 
první pohled vypadají bezvýchodně. Rád 
bych tímto poděkoval starostovi Pavlu 
Paschkovi, místostarostce Petře Řezá-
čové, zaměstnancům Městského úřadu  

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Ideová studie 
využití Hlučínského jezera po sana-
ci a rekultivaci“ a schválila zadání  
na zpracování této studie s úpravami.

Hlučín nebo do datové schránky ve lhůtě  
do 17. února 2022. A nově také zaslat na 
e-mailovou adresu granty@hlucin.cz. Po-
žadované tiskopisy žádosti jsou k dispozi-
ci na odboru rozvoje a školství Městského 
úřadu Hlučín nebo ke stažení na interne-
tových stránkách. Program pro hodnoce-
ní a poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Hlučína na rok 2022 je k nahlédnutí 
na odboru rozvoje a školství Městského 
úřadu Hlučín nebo ke stažení na interne-
tových stránkách https://www. hlucin.cz/, 
záložka „Úřad a samospráva“ – „Dotace 
a granty“ – „Program pro hodnocení a po-
skytování dotací z rozpočtu města Hlučína 
na rok 2022“. Veškeré informace poskytne 
odbor rozvoje a školství, budova B, 2. po-
schodí, č. dv. B 235 (paní Lange, e-mail: 
lange@hlucin.cz, tel.: 595 020 318).

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Město Hlučín získalo osvědčení za zpětný 
odběr přenosných baterií a akumulátorů 
za rok 2021. Odevzdáno bylo ke zpětné-
mu odběru a následné recyklaci celkem 
157 kg použitých baterií. Z tohoto množ-
ství bylo recyklací získáno 116 kg kovo-
nosných druhotných baterií, které budou 
opětovně využity při výrobě nových pro-
duktů. Děkujeme všem, kdo s námi třídí!

TŘÍDIT MÁ SMYSL

MĚSTSKÁ POLICIE 
PŘIJME STRÁŽNIKA 
Město Hlučín, Městská policie Hlučín, 
oznamuje výběrové řízení na obsaze-
ní pracovního místa - strážník městské  
policie. Více na www.hlucin.cz. Kon-
taktní osoba: vedoucí strážník Bc. Luděk 
Olšovský, budova „B“ MěÚ Hlučín, tel.: 
595 020 202 nebo 595 041 885.

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR  
v Hlučíně

Situace v hlučínském regionu v prosinci 
odpovídala ročnímu období a také běžné-
mu vývoji ke konci roku, kdy nezaměst-
nanost pravidelně roste vlivem ukončení 
sezonních prací. Do evidence se tak ve 
větší míře hlásili živnostníci z oboru sta-
vebnictví či lesnictví, kteří dočasně pře-
rušili svou činnost, ale také lidé, kterým 
končily termínované pracovní smlouvy 
a dohody. Podíl nezaměstnaných v našem 
regionu však i nadále zůstává nejnižší 
v okrese Opava. Počet absolventů a mla-
distvých koncem roku se drží zhruba na 
stejné úrovni. Počet volných pracovních 
míst se od poloviny roku postupně mírně 

NEZAMĚSTNANOST V REGIONU HLUČÍNA 
STOUPLA NA 1,8 %

snižoval, v měsíci prosinci však tento po-
čet ještě více klesl a to o 36 míst. Úřad 
práce ČR v Hlučíně evidoval ve své data-
bázi celkem 159 volných pracovních míst. 
Dlouhodobě je u zaměstnavatelů v okrese 
Opava nejvyšší poptávka po montážních 
pracovnících a obsluze strojů v potra-
vinářství, strojírenství, farmaceutickém 
a papírenském průmyslu. Zvýšená po-
ptávka je také po řidičích nákladních au-
tomobilů, kuchařích (kromě šéfkuchařů) 
a pomocných kuchařích. V průběhu pro-
since také vzrostla poptávka zaměstnava-
telů po pracovnících obsluhy šicích a vy-
šívacích strojů a pomocných pracovnících 
v zahradnictví. Kontaktnímu pracovišti 
Úřadu práce České republiky v Hlučíně 
nebyl nahlášen žádný záměr hromadného 
propouštění.

Hlučín a zastupitelům za to, že vnímají 
důležitost charitního díla pro občany měs-
ta a podporují ho. Díky tomu můžeme ka-
ždý den přinášet potřebným nejen kvalitní 
a odbornou pomoc, ale také srdečnost, 
empatii a povzbuzení.

Foto: Kamil Vitásek
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci prosinci byly práce na staveb-
ních objektech prováděny do vánočních 
svátků. Během Vánoc byly práce poza-
staveny, až do 6. ledna letošního roku. 
V „kozmické“ části byly prováděny do-
končovací práce na čelní hrázi, funkčním 
objektu, napouštěcím potrubí, opevnění 
břehů a korytě Juliánky. Na „lávce přes 
řeku Opavu“ od Jilešovic je prováděna 
změna povrchu na rampě pro pěší.

V prostoru sportovního areálu byly rea-
lizovány úpravy opevnění břehů kamen-
nou dlažbou kolem stávajících objektů  
loděnice a kolem vleku na vodní lyžování. 

Dále je v areálu v části „autocampu“ rea-
lizována „nová zátoka s oblázkovou plá-
ží“, která bude propojena s vodní plochou 
jezera.

Před areálem Hlučínského jezera je reali-
zována pokládka betonových prefabriká-
tů řešících zvýšenou kapacitu zatrubněné 
části potoka Vařešinka a zároveň v horní 
části probíhá úprava otevřeného kory-
ta. Současně pokračují práce na realizaci  
přeložky plynovodu.

Další práce pokračují na pravobřežní hrá-
zi řeky Opavy, jak na úplném začátku sta-
vebního objektu v katastru Děhylov, tak 
i dále proti proudu kolem zahrádkářské 
osady „Rybárna“ směrem na Jilešovice.

Úprava potoka Vařešinky - zkapacitnění zatrubněné části. Fota: archiv Gardenline s.r.o.

ARCHITEKTONICKO - KRAJINÁŘSKÁ SOUTĚŽ VYHLÁŠENA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Město Hlučín vyhlásilo architektonicko 
- krajinářskou soutěž, jejímž předmětem 
je zpracování návrhu na řešení území 
v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, 
fary a farské zahrady v Hlučíně. Úze-
mí se nachází v historickém jádru měs-
ta, v městské památkové zóně, v jedné 
z nejstarších částí města. Hlavním cílem 
by mělo být vytvoření důstojného před-
prostoru kostela, fary a nádvoří zámku 
s návrhem vhodného zpřístupnění a vy-
užití farské zahrady. Návrh by měl pod-
pořit místní atmosféru zejména odstraně-
ním četných organizačních nedostatků.  

Území by mělo sloužit jako protiváha 
hlavnímu dlážděnému náměstí, jako pro-
stor s intimnějším charakterem zaměřený 
na pobyt v zeleni a mezi architektonicky 
hodnotnými stavbami s důrazem na po-
třeby pěších obyvatel, s adekvátním ře-
šením dopravní obsluhy. Prostor by měl 
být řešen s ohledem na historický kontext, 
soudobé požadavky na vysokou úroveň 
architektonického výrazu a atraktivitu 
pro uživatele. Úlohou soutěže není radi-
kální a nákladná přeměna, ale posílení 
hodnot vhodnými a citlivými úpravami, 
které umožní jeho lepší využívání a po-
sílí jeho roli v organismu města. Soutěže 
se mohou účastnit autorizovaní architekti 
nebo autorizovaní inženýři. Návrhy musí 

KOLOBĚŽKA SE DÍKY 
PREVENCI VRÁTILA 
MAJITELI

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Městská policie se od roku 2015 ve své 
dlouhodobé preventivní činnosti zabývá 
značením jízdních kol a dalších doprav-
ních prostředků a kompenzačních pomů-
cek syntetickou DNA. Je to pár týdnů, 
kdy na služebnu Městské policie Hlučín 
zavolali kolegové z Městské policie Os-
trava s tím, že jim paní odevzdala nález 
koloběžky značky Crussis, která má evi-
denční nálepku informující o označení 
syntetickou DNA a evidenci u Městské 
policie Hlučín. Po krátké domluvě a po-
pisu koloběžky byl v databázi dohledán 
majitel. Poté už bylo snadné se s maji-
telem telefonicky spojit a zeptat se, zda 
jim doma koloběžka nechybí. Majitel 
zpočátku ani nevěděl, že koloběžku nemá 
doma. Až po kontrole své garáže a po-
psání všech markantů se přesvědčil, že 
jim z rodinného domu byla odcizena. Jde 
o jasný případ, kdy se prevence vyplatila. 
Připravujeme pro vás i pro rok 2022 dal-
ší termíny značení kol syntetickou DNA, 
o kterých vás budeme včas informovat.  
Syntetická DNA je netoxická a zdravotně 
nezávadná látka, která je po zaschnutí pou-
hým okem neviditelná a bez viditelného  
poškození neodstranitelná.

být odevzdány nejpozději do 23. 5. 2022 
do 17 hodin, a to v listinné podobě na po-
datelně Městského úřadu Hlučín, Mírové 
náměstí 23, budova C, a zároveň elektro-
nicky přes Národní elektronický nástroj 
(NEN) https://nen.nipez.cz/. O nejkvalit-
nějším návrhu rozhodne koncem května 
2022 nezávislá odborná porota. S autorem 
nejlépe hodnoceného návrhu by následně 
měla být uzavřena smlouva o dílo na dal-
ší projektové fáze. Veškeré podrobnější 
informace k soutěži lze nalézt v systému 
NEN, v Soutěžních podmínkách a v Za-
dání soutěže, případně je možné se obrátit 
na zpracovatele soutěžních podmínek Ing. 
arch. Jana Richtera (tel.: 595 020 243,  
e-mail: richter@hlucin.cz).

Opevnění břehů kamennou dlažbou.

Pravobřežní hráz - navýšení a zpevnění koruny hráze.

Autocamp u Hlučínského jezera - oblázková pláž zátoky.

Vizualizace řešené oblasti.
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MĚSTSKÁ POLICIE MÁ ČTYŘNOHÉHO KOLEGU

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Na prosincové schůzi rozhodla Rada 
města Hlučína o rozšíření řad příslušní-
ků Městské policie Hlučín. Nejednalo se 
však o přijetí jen tak ledajakého člena. Od 
ledna je novou posilou městských strážní-
ků služební pes Kazan. Jedná se o čtyřle-
tého psa rasy Belgický ovčák - Malinois. 
Tato rasa je využívána pro svou všestran-
nost, skromnost a loajalitu ve všech 
ozbrojených složkách po celém světě.  
Majitelem Kazana je jeden ze strážníků, 
který ho také vychoval a vycvičil. Celý 
výcvik od štěněcího věku byl veden tak, 
aby se jednou mohl stát právoplatným 
služebním psem. To zahrnovalo zejména 
výcvik poslušnosti a hlavně obranných 

prací, kdy se pes učí zvládat nejrůznější 
stresové situace, při nichž musí zakro-
čit proti pachateli trestné činnosti. Učí 
se jak se vypořádat s ozbrojeným pa-
chatelem, střelbou, stísněnými a tmavý-
mi místnostmi nebo několika současně 
útočícími osobami. Musí umět také na-
jít, štěkotem označit a ohlídat do přícho-
du psovoda zloděje, který se vloupal do 
nějaké budovy. Toto vše Kazan se svým 
psovodem potvrdil, když složil atest ve 
Výcvikovém středisku služebních psů Po-
licie ČR. V Hlučíně se tato dvojice bude 
zaměřovat na kontroly chatových oblas-
tí, kontrolu kolem Hlučínského jezera.  
Při konání kulturních a sportovních akcí 
bude doplňovat a chránit také kolegy, ne-
boť jak se říká: „Jeden služební pes je jako 
deset policistů!”.

OPRAVA SOCH Z KOSTELA SVATÉHO JANA KŘTITELE V HLUČÍNĚ
P. Petr Rak
farář ŘKF Hlučín

V minulém roce jsme za finanční pomoci 
farníků opravili sochu sv. Alžbety Uher-
ské (Durynské) a sv. Hedviky Slezské. 
Tyto historické památky se nacházely od 
roku 1976 na půdě fary. Rozhodli jsme se 
je zrekonstruovat a umístit je znovu v na-
šem kostele. Z historie víme, že sv. Alžbě-
ta byla dcera uherského krále Ondřeje II. 
a jeho manželky Gertrudy. Samotná socha 
je vytvořená ze sádry vyztužené jutou, 
epoxidem a dřevěnými kolíky. Celá byla 
přemalovaná hrubou vrstvou olejnaté bar-
vy. Podstavec je vytvořený z dřevěných 
desek. Koruna byla původně zlacená na 
mixtion, později přetřená bronzovou bar-
vou. Zlacení bylo obnoveno plátkovým 
zlatem, byl přidán kropenatý vzor a barev-
né štrasové kamínky. Červená barva pláště 
byla obnovena podle původní barevnosti. 
Růže byly barevně upraveny a krémová 
barva šátku byla změněna na bílou. Dru-
há socha, kterou jsme opravili, byla socha 
světice sv. Hedviky Slezské. Byla dcerou 
badenského markraběte a meranského 
vévody Bertolda IV. a Anežky z Roch-
litz. Provdala se za knížete Jindřicha I. 
Bradatého. Společně s českou kněžnou 
Annou založila benediktinský klášter Wa-
hlstatt na Lehnickém poli. V roce 1203 
založila cisterciácký klášter v Třebnici. 
Socha je vytvořena ze sádry vyztuže-
né jutou, epoxidem a dřevěnými kolíky 
a byla upravená podobně jako předchozí 
socha sv. Alžběty. Červená barva pláště 
byla obnovena podle původní barevnosti.  

Maketa kostela je v původní barevnos-
ti, doplněny jsou pouze barevné vitráže 
v oknech. Všechny úpravy soch byly rea-
lizovány k podtržení královského vzhledu 
a vznešenosti obou světic podle původní-
ho záměru autorů. K sochám jsme nechali 
zhotovit také podstavce. Hliněný model 
byl rozměrově namodelován podle veli-
kosti podstavce soch, dále byla vytvořena 
silikonovo - sadrová forma, z které byly 
odlity dva epoxidové podstavce. Odlitky 
jsou namalovány akrylovou barvou a za-
lakovány šelakem. Ve vrchní části jsou 
po obvodu epoxidové hmoty vsazeny led 
pásky. Obnova obou soch byla realizována 
Mgr. art. Olgou Sopčákovou za finanční  
podpory farníků z Hlučína. Děkujeme!

 Kontrola chatové oblasti pod Vinnou horou. Fota: Kateřina Konečná

Socha sv. Alžběty. Fota: Kateřina KonečnáSocha sv. Hedviky
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MAGDALÉNA KOVÁŘOVÁ, KLENOT NEJEN HLUČÍNSKÉ ZUŠKY

Jan Huszár
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

To, že některé skutečnosti neovlivní pan-
demie a s ní související celospolečenské 
problémy, je jednoduše někdy dáno. Dů-
kazem toho je slečna Magdaléna Kovářo-
vá, která je žákyní ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho, kde studuje hru na klavír a v minulosti  
studovala také tanec a výtvarku. Poslední 
rok byl pro Magdalénu velice úspěšný, 
ale i velmi náročný. Pod vedením paní 
učitelky MgA. Evy Mitáčkové se připra-
vila na mnoho národních i mezinárod-
ních soutěží, kde získala vysoká umístění.  
O tom ale později. 

Magdaléna se narodila 25. května 2012 
v Ostravě, proto se jí doma a mezi dalšími 
blízkými, právě podle měsíce máje, říká 
familiárně Mája. Následně se celá její ro-
dina v prosinci roku 2012 přestěhovala do 
Hlučína. Nadání a vrozené vlohy se u Ma-
gdalény projevovaly již od útlého věku. 
Hned po nástupu do 1. třídy základní 
školy v září roku 2018 vykonala úspěšně 
rozdílové zkoušky do 2. třídy, aby mohla 
1. třídu přeskočit. Ve stejném období vy-
konala úspěšně také talentovou zkoušku, 
na jejímž základě byla přijata ke studiu 
hry na klavír do základní umělecké školy. 
Později, již v klavírní třídě paní učitelky 
Evy Mitáčkové, začala intenzivně pra-
covat na zdokonalování techniky hry na 
nástroj a postupně se začala úspěšně zú-
častňovat jednotlivých soutěží. Historicky 
prvním úspěchem bylo získání absolutní-
ho vítězství v okresním kole soutěží ZUŠ, 
které se konalo 25. února 2020 v Opavě. 
Následně již bohužel tyto soutěže nepo-
kračovaly, protože vše přerušila první 
vlna pandemie Covid-19. 

Magdaléna se svou paní učitelkou však 
dále intenzivně pracovaly a jejich snahu 
nepřerušila ani náročná on-line výuka. 
Dosud nepoznané výzvy představovaly 
soutěže konající se on-line, které otevíra-
ly nové, do té doby neznámé možnosti, ale 
také problémy. Vše se muselo kvalitně na-
táčet a záznam zvuku musel být co nejlep-
ší… Tyto výzvy jsme společnými silami 
zvládli, také díky nasazení Magdalénčiny 
maminky paní Kateřiny Kovářové. 

První v řadě byla v listopadu 2020 soutěž 
Mladí pianisté hrají na klavír Steinway 
& Sons, kde mladá klavíristka získala ve 
své kategorii 2. cenu. Následovala účast 
na Mezinárodní hudební a výtvarné sou-
těži on-line Kopřivnice. Tato soutěž se 
uskutečnila v březnu 2021 a Magdaléna 
se zde stala absolutní vítězkou celé hu-
dební části a byla oceněna také Cenou 
poroty za mimořádný umělecký výkon!  
V červnu 2021 se konal 2. ročník soutě-

že Mladí pianisté hrají na klavír Stein-
way & Sons. Pandemie tou dobou mírně 
zeslábla, proto bylo možné uskutečnit 
soutěž v Praze prezenčně. Ve své katego-
rii a v silné konkurenci tehdy Magdaléna 
získala krásné 2. místo. Ještě v červnu 
2021 se také zúčastnila XXX. ročníku 
prestižní soutěže Prague Junior Note, kde 
získala ve své kategorii 1. místo. Na této 
soutěži se tak stalo vůbec poprvé v historii  
naší školy! 

Že byl měsíc červen pro Magdalénu a její 
paní učitelku významný a náročný svědčí 
i fakt, že během příprav na výše zmíněné 
soutěže společně připravily také nahrávku 
pro on-line mezinárodní soutěž Florestana 
Rossamundiho, která probíhala ve dnech 
11. až 13. 6. 2021 v Itálii. Zde Magdaléna 
získala 1. cenu a titul absolutního vítěze 
dané kategorie a koncem téhož měsíce 
přivezla ještě 2. cenu z klavírní soutěže 
Beethovenovy Teplice. Následně, v rámci 

stipendijního programu MenART, si jeden 
z nejlepších současných českých klavíris-
tů, pan Ivo Kahánek, vybral pouze šest 
stipendistů včetně jejich pedagogů z celé 
České republiky do stipendijní akademie 
mentoringu uměleckého vzdělávání. Ná-
ročným konkurzem Magdaléna se svou 
paní učitelkou úspěšně prošla. Od srpna 
2021 je tak čeká intenzivní roční práce 
pod vedením mentora na individuálních 
hodinách v Kroměříži a Praze. 

Nový školní rok přinesl přípravy na další 
soutěže. Společné úsilí vyvrcholilo v po-
sledních měsících roku 2021, když Mag-
daléna v mezinárodní soutěži Bachovská 
cesta získala 1. cenu, ale také titul abso-
lutního vítěze, který byl spojen s výhrou 
nového pianina. To si také odvezla spolu 
s diplomy domů, do Hlučína. Již v násle-
dujícím týdnu po této soutěži odjela repre-
zentovat školu na mezinárodní Mozartov-
skou soutěž pro mladé klavíristy Amadeus 
2021, kde se Magdaléně podařilo získat 
ve II. kategorii 2. cenu. V prosinci se ještě 
zúčastnila XXI. ročníku mezinárodní sou-
těže Juliusz Zarębski v Polsku, v níž vy-
hrála kategorii A. Koncert vítězů se konal 
15. prosince ve Velkém sále Královského 
zámku ve Varšavě. Zde Magdaléna podala 
rovněž velmi krásný výkon. 

Ten, kdo pravidelně sleduje webové strán-
ky, facebook a YouTube kanál školy, 
zde může najít odkazy na přímé přenosy  
i záznamy z jednotlivých vystoupení 
a soutěží Magdalény a vše sledovat živě 
on-line. 

Na závěr si můžeme přečíst, co o své žá-
kyni napsala její paní učitelka Eva Mi-
táčková: Magdalénku jsem přijala do své 
třídy v září roku 2019. Již tehdy jsem po-
znala, že je velmi nadané dítě, ale nedo-
kázala jsem si představit, jak rychle bude 
pracovat a zdokonalovat se. Nejen, že má 
mnoho talentu, ale je i velmi citlivá, muzi-
kální, ctižádostivá, cílevědomá, pilná, tr-
pělivá a neskutečně ráda vystupuje. Cvičí 
mnoho hodin denně a mám neskutečnou 
radost s ní pracovat. Těší mne, že ji mohu 
předat vše, co jsem se naučila u vynika-
jících pedagogů a pianistů, ale musím 
i říct, že se stále učím s ní, protože každý 
žák je individuální. Z její hry číší preciz-
nost, energie a velká láska ke klavíru. Do-
konale projevuje své emoce a pro mne je 
největší radostí, když má ze hry potěšení.  
Jakékoliv její vystoupení je pro mne vel-
mi silným emočním zážitkem.“ Magda-
léna aktuálně patří k největším talentům 
své generace. Věříme, že rok 2022 bude 
pro ni a její paní učitelku neméně úspěš-
ný a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti 
z práce! Gratulujeme!

Fota: archiv rodiny Kovářových

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ ČTYŘNOHÉHO KOLEGU

OPRAVA SOCH Z KOSTELA SVATÉHO JANA KŘTITELE V HLUČÍNĚ
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JAN SATORIE 
(1887–1949), velitel prvního zřízeného hraničářského pluku

Pokud nebudeme brát v potaz přechod-
né umístění hrubého dělostřeleckého 
pluku v roce 1920 a působení ženijní-
ho skupinového velitelství od června 
1936, získal Hlučín svou stálou vojen-
skou posádku až 16. srpna 1937. Byla 
to pro město významná událost, proto-
že nově ustanovený hraničářský pluk 
se stal vůbec první jednotkou tohoto 
druhu v Československu. Z Hlučína se 
tak velelo několika tisícům vojáků, kte-
ří měli po ukončení výstavby opevnění 
hájit dvě dělostřelecké tvrze, 80 těž-
kých pevnostních objektů a téměř 50 
řopíků. To vše se nacházelo na úseku 
dlouhém 50 kilometrů. Za velitele plu-
ku byl určen muž, který nejenže doko-
nale splňoval nemalé nároky na zvlád-
nutí takového organizačního kolosu, ale 
také již do určité míry znal prostředí, 
protože předtím tři roky působil v Opa-
vě. Jan Satorie byl hodnocen jako mi-
mořádně energický, iniciativní, přísný 
a nesmlouvavý, organizačně i velitel-
sky nadaný. Měl citlivou povahu a tak-
řka otcovský přístup vůči podřízeným. 
Zároveň vynikal určitou vzdorovitostí 
a vznětlivostí, zejména pokud se jedna-
lo o kritiku ze strany jeho nadřízených. 
Navíc byl obdařen mohutnou reprezen-
tativní postavou, která dosahovala výš-
ky téměř dvou metrů. To z něj na první 
pohled činilo dokonalého velitele plu-
ku. Přitom kdyby nenastala první svě-
tová válka, prožil by Jan Satorie nejspí-
še běžný život obyčejného bankovního 
úředníka.

Narodil se v roce 1887 v Hostovlicích 
u Čáslavi do rolnické rodiny. V letech 
1904–1908 vystudoval pražskou ob-
chodní akademii a poté získal místo 

u Živnostenské banky v Terstu. Po vy-
puknutí první světové války narukoval 
k 45. pěšímu pluku, kde se stal velitelem 
zásobovacího oddílu v hodnosti poručíka. 
Bojoval na ruské frontě a již následující 
rok byl povýšen na nadporučíka. Postup-
ně velel četě a rotě, dokud v červnu 1916 
nepadl do zajetí. Více než rok strávil jako 
zajatec v Caricynu, jenž později vešel ve 
známost jako Stalingrad. V srpnu 1917 
vstoupil do ruských legií, ale ještě v říjnu 
toho roku byl odeslán k československým 
legiím do Francie. Zakrátko se stal velite-
lem roty, ale než došlo k nasazení česko-
slovenských jednotek na frontu, převeleli 
jej v září 1918 do Itálie, kde se konečně 
zúčastnil bojů jako velitel roty. Jan Satorie 
tak během první světové války vystřídal 
celkem čtyři uniformy. Začínal ve štičí 
šedi c. a k. armády, krátce oblékal zelený 
stejnokroj ruských legií, v závěru války 
pak nosil modrou uniformu francouz-
ských legií a šedivou uniformu italských 
legií. Válku ukončil v hodnosti kapitána. 

V závěru roku 1918 se vrátil do vlasti 
a okamžitě byl nasazen do bojů s maďar-
skou armádou na Slovensku. Tam také po 
sedm následujících let zůstal na různých 
funkcích u pěšího pluku č. 16. V létě 1927 
se stal zástupcem velitele pěšího plu-
ku v Jihlavě, roku 1929 byl povýšen na 
plukovníka a v roce 1932 odešel na po-
zici zástupce velitele pluku do Valašské-
ho Meziříčí. Na podzim 1934 byl koneč-
ně ustanoven velitelem pěšího pluku 15 
v Opavě. Zde si opět vedl velmi dobře. 
Nadřízený velitel brigády generál Matěj 
Němec si nicméně povšiml, že Satorie 
„věnuje větší péči otázkám administrativ-
ním na úkor věcí rázu taktického.“ Počíta-
lo se s jeho dalším služebním postupem, 
protože byl navržen do kurzu pro vyšší 
velitele. Ve stejnou dobu se na Hlučínsku 
horečnatě budovalo stálé opevnění a měla 
vzniknout speciální jednotka, jejíž muž-
stvo mělo postavené pevnosti bránit. V sr-
pnu 1937 byl v Hlučíně zřízen Hraničář-
ský pluk 4 a jeho velitelem byl jmenován 
plukovník Jan Satorie. Nedlouho předtím 
oslavil své padesáté narozeniny, což z něj 
činilo jednoho z věkově starších velitelů 
vyšších vojskových těles. Ve své nové 
funkci brzy získal příležitost osobně při-
vítat prezidenta Beneše na jeho inspekční 
cestě. Nestalo se tak ovšem na prezidento-
vě zastávce v Hlučíně, ale přímo v jedné 
z čerstvě dokončených pevností nedaleko 
Antošovic.

Plukovník Satorie přijímá plukovní prapor z rukou zemského 
vojenského velitele generála Vojtěcha Luži.

Rok 1938 se nesl ve znamení dokončová-
ní dalších pevnostních objektů a rozšiřo-
vání podřízených jednotek. Okresní zastu-
pitelstvo v Hlučíně se rovněž rozhodlo, že 
udělí pluku bojovou zástavu. Velkolepá 
slavnost se konala ve dnech 10. a 11. září 
a pro Jana Satorie to byl jeden z nejkrás-
nějších okamžiků jeho kariéry. Několik 
dní poté vláda vyhlásila mobilizaci a hra-
ničářský pluk zaujal bojové postavení. 
Plukovník Satorie v těchto kritických 
dnech velel téměř osmi tisícům mužů. 
Velitel nadřízeného armádního sboru ge-
nerál Emil Fiala tyto momenty popsal 
následovně: „Sledoval jsem činnost po-
pisovaného v mobilizaci i za nejkritičtěj-
ších dob naší armády. Byl to skvělý vzor 
plukovníka a vojáka. Jeho osobní odvaha 
a statečnost, a na druhé straně rozvaha 
a spravedlnost vynikly v plném rozsahu. 
Mám za to, že ve válce byl by to velitel 
a voják par excellence.“ K válce ovšem 
nedošlo, za to muselo Československo 
podstoupit sousednímu Německu své po-
hraničí. Hlučín i pevnostní objekty česko-
slovenská armáda počátkem října opustila 
a další existence hraničářského pluku již 
nebyla opodstatněná. K 15. prosinci proto 
došlo k jeho rozpuštění.

Za druhé světové války se Jan Satorie za-
pojil do odboje. Pro jeho vojenské kvality 
si jej vybral organizátor zahraničního voj-
ska generál Sergěj Ingr, ale spojka, která 
mu měla předat vzkaz odejít za hranice, 
omylem vyhledala jiného Jana Satorie, 
který shodou okolností rovněž pochá-
zel z Čáslavska a také byl plukovníkem.  

Díky tomuto nedopatření tak bývalý 
velitel hlučínského pluku, nevstoupil 
do dějin jako jeden z čelních předsta-
vitelů zahraniční armády. Místo toho 
se angažoval v Obraně národa, byl za-
tčen gestapem a vězněn v Praze, Opavě 
a Ratiboři. Po válce jej jmenovali za-
tímním velitelem 8. divize v Hranicích 
a v srpnu 1945 se dočkal povýšení na 
generála. V roce 1946 byl ovšem z po-
litických důvodů nucen armádu opus-
tit. Do Hlučína občas zavítal, například 
když se konala valná hromada okresní 
jednoty Československé obce legionář-
ské. Jan Satorie zemřel 30. dubna 1949 
v Ostravě a zde je také pohřben.

Jiří Neminář

Poválečný snímek vojenské přehlídky, na které je Jan Satorie zachycen již v hodnosti 
brigádního generála. (Slezské zemské muzeum)

Přivítání plukovníka Satorie během branného dne v Kobeřicích roku 1936. 
Tehdy ještě velel opavskému pěšímu pluku. 

Plakát k oslavám předávání plukovního 
praporu.
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Hana Paverová
MAP na Hlučínsku

Mají za cíl vzdělávat, zaujmout a poba-
vit jak mladou, tak starší generaci. Řeč 
je o ojedinělých projektech zaměřených 
na podporu regionální identity, které 
vznikaly v rámci projektů Místní akční 
plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
a Místní akční plán vzdělávání pro Hlu-
čínsko západ II (dále MAP II). V hodi-
nách dějepisu se kvůli omezené časové 
dotaci klade důraz na obecnou vzdělanost 
a seznámení žáků s důležitými světovými 
a národními mezníky a událostmi. Řada 
dětí (i dospělých) tak má – s nadsázkou 
řečeno – větší povědomí o dějinách Me-
zopotámie, nežli o místě, v němž (s)tráví 
třeba celý svůj život. Přiblížit Hlučínsko 
poutavou a neotřelou formou místním 
i přespolním a zároveň propojit světové 
a národní dějiny s dějinami regionu bylo 
v uplynulých čtyřech letech úkolem pro 
tým odborníků pod vedením Jiřího Ne-
mináře z Muzea Hlučínska a Radima  
Lokoče z MAS Hlučínsko. 

Prvními zásadními výstupy ve snažení 
přiblížit primárně dětem školou povin-
ným místo, v němž žijí, byly Vlastivědné 
kufříky. Před dvěma lety obdržela každá 
základní škola na Hlučínsku kufřík, jehož 
ústředním motivem jsou prameny. Kufřík 
je výuková pomůcka umožňující bada-
telský styl výuky, účelem je představit 
žákům spektrum různorodých pramenů, 
resp. autentických substitutů z Hlučínska 
od prehistorie až po moderní dobu a je-
jich prostřednictvím zpřítomnit minulost 
interaktivní formou. Pramenů a souvise-
jících tematických okruhů je přesně 20. 
Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 
3D model Landecké venuše, historic-
ké délkové míry, soubor odlitků pečetí, 
středověký pergamen, úryvky ze starých 
slabikářů, výtisky starých místních novin, 
jízdní řády, karikatury, propagandistické 
tiskoviny k volbám, soubory historických 
fotografií, fragmenty potravinových líst-
ků, dopisy či úmrtní oznámení padlých 
ve válce, agitační plakáty z 50. let a dal-
ší. Kufřík je primárně určený pro výu-
ku na vyšším stupni, v rámci některých 
témat jej ale využijí i na stupni nižším. 
„Jednotícím konceptem celého kufříku 
je regionální perspektiva. Prameny jsou 
vybrány tak, aby odpovídaly požadavkům  

na znalost „velkých dějin“, ale záro-
veň odrážejí lokální specifika Hlučínska, 
Opavska a Slezska. Vlastivědný kufřík 
tak elegantně reaguje na problém, který 
klasické centrální učebnice neřeší. Umně 
propojuje vzdálené oficiální dějiny s mís-
ty, která jsou dětem bezprostředně známa. 
Velký důraz je zde kladen na rozvíjení klí-
čových kompetencí žáků, jako je porozu-
mění textu, schopnost analýzy, interpreta-
ce a rozvoj kritického myšlení. Zároveň se 
neztrácí požadavek na hravost. Řada pra-
menů je volena tak, aby dětem byla blíz-
ká a vyvolávala v nich touhu po pozná-
ní,“ zpřesňuje muzejní pedagog a jeden  
z autorů všech výstupů Jiří Neminář.

Druhý typ kufříku s názvem „Malý mu-
lař“ je putovní (zápůjční) a je určen pro 
mateřské školy a pro žáky nižšího stupně 
(s drobnými obměnami pro MŠ a ZŠ). 
Zastřešujícím tématem jsou stavební tra-
dice, cihla a řemesla. Ke kufříku se váže 
stejnojmenný výukový program (Malý 
mulař), kdy jednotlivé školy a školky na 
Hlučínsku postupně navštěvuje pedagož-
ka Michaela Lokočová z Muzea Hlučín-
ska. Prostřednictvím rozmanitých aktivit 
a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, 
náčiní zedníka, skládací model kaple, 
skleněná vitráž), fotografií a pracovních 
listů se děti/žáci seznámí s postupem vý-
roby pálené cihly, s povoláním zedníka 
(mulaře), s různými typy staveb a jejich 
funkcí. Sestaví si dřevěný model straho-
vické kaple, a poznají tak tuto stavbu po-
drobněji. Součástí kufříku jsou metodické 
listy pro učitele a pracovní listy pro žáky.

S přípravou třetího „kufříku“ se finišo-
valo na konci roku. Původně realizátoři 
projektů MAP II plánovali pro školy řadu 
exkurzí po významných lokalitách na 
Hlučínsku, vlivem covidu ale byli nuce-
ni v předminulém roce nakonec všechny 
zrušit. Alespoň částečnou alternativu tak 
představují metodické listy / karty pro 
každou obec, které se pracovně označu-
jí jako Vlastivědný kufřík III. Jedná se 
o soubor podkladů pro výuku v terénu, 
resp. místně zakotvené učení, na míru 
zpracované pro každou obec. „Kromě za-
jímavých informací o dané obci jsou sou-
částí také úkoly, otázky a tipy na aktivity 
zaměřené na poznávání prostředí jednot-
livých obcí na Hlučínsku. Tato karta je ja-
kýmsi manuálem pro učitele, zásobníkem,  

který může použít při výuce. Zobrazené 
mapy, ortofotomapy, historické pohledni-
ce a fotky budou společně s kartami ve vý-
sledné verzi umístěny na webovém úložišti 
vznikajícího webu Hlučínská vlastivěda. 
Tyto pomůcky tak bude možné promítat, 
vytisknout nebo používat jiným způso-
bem při výuce ve škole,“ doplňuje Radim 
Lokoč. 

Největším projektem, který v rámci téma-
tu regionální identita v MAP II vznikal, 
byla jednoznačně Hlučínská vlastivěda. 
Klíčovým výstupem Hlučínské vlastivědy 
je edukační web, který bude sloužit jako 
učebnice sui generis a zároveň jako úloži-
ště výukových materiálů. „Stránka v prvé 
řadě nabízí regionální pojetí dějin. Přibli-
žuje historické plynutí z lokálního pohle-
du s důrazem na místní události a dopady. 
Základem je interaktivní časová osa zob-
razující padesát klíčových událostí. Ně-
která témata mohou být zcela neznámá, 
jiná mohou vyznívat zcela jinak, než jak 
jsou zpravidla podávána z pražského cen-
tra. Autoři brali pečlivý zřetel na relevan-
ci zvolených témat majíce na vědomí, že 
klasická dějepisná znalost, tak jak ji vět-
šina škol podává, je vlastně nepodstatná. 
V principu se jedná o „první výkop“, který 
má poskytnout učitelům alternativní poje-
tí dějin a vytvořit obsahovou základnu pro 
tvorbu konkrétních metodik. Ke každému 
tématu se připravují sady nejrůznějších 
pramenů, jež mají umožnit badatelské 
uchopení,“ vysvětluje Jiří Neminář. 

Web, kterým provází prajzská „četka 
Truda“, má sloužit nejen jako edukační 
pomůcka pro školy, přístupný je rovněž 
široké veřejnosti (www.hlucinskavlasti-
veda.cz). Hlučínská vlastivěda nabídne na 
pět desítek zpracovaných stěžejních témat 
obohacených o fotografie, audiovizuální 
materiály včetně videí s pamětníky, mapy 
a rozličné kvízy – některé dokumenty 
a dílčí témata budou ještě zkraje roku do-
plňovány. Aktuálně se pracuje i na něko-
lika animacích, jako např. postup ledov-
ce územím Opavska/Hlučínska či vývoj 
osídlení zdejší krajiny od pravěku po sou-
časnost. Ojedinělým prvkem Hlučínské 

vlastivědy je nepochybně úniková hra. 
„Důležitou součástí vzdělávacího webu 
je autoedukační úniková hra. Jejím cílem 
je motivovat dětské návštěvníky, aby se 
učili poznávat svůj region a osvojovali si 
základní znalosti dějepisu, zeměpisu nebo 
dějin umění. Hra je nenásilná a defenziv-
ní. Hráč ovládá průvodkyni vlastivědou 
„četku Trudku“ a musí uniknout z nastra-
žených labyrintů. Při tom plní nejrůzněj-
ší úkoly. Během hraní hry se tak děti mi-
moděk naučí řadu věcí, které by se jinak  
nedozvěděly,“ uzavírá Jiří Neminář.

Na Hlučínské vlastivědě se podílela širo-
ká řada expertů. Přípravu a tvorbu textů 
zajišťovala více než desítka historiků 
z předních slezských institucí, jako je 
Zemský archiv, Slezské zemské muzeum 
či Ostravská univerzita. Supervizi nad 
kvalitou obsahů držel historik z Masa-
rykova ústavu AV ČR. Nezastupitelnou 
roli pak sehrálo Muzeum Hlučínska, bez 
kterého by jednotlivé kufříky i vlastivěda 
vznikly jen stěží. Veškeré – v celorepubli-
kovém měřítku poměrně unikátní – dílčí 
výstupy bylo možné zpracovat výhrad-
ně díky podpoře z projektů Místní akční 
plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 
a Místní akční plán vzdělávání pro Hlu-
čínsko západ II, které byly financované 
z prostředků EU a které na Hlučínsku od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 realizovala 
MAS Hlučínsko.

Část ze substitutů Vlastivědného kufříku pro ZŠ. Fota: archiv MAPFoto z výukového programu pro školy v ZŠ Kravaře.

Vlastivědné kufříky pro ZŠ.



Lukáš Krček
člen kulturní komise

Na poslední únorovou sobotu vychází 
datum masopustu, tak doufejme, že jedi-
ná maska na našich hlavách, bude ta ma-
sopustní. Po loňské pauze se opět můžeme 
těšit na spoustu jídla, pití a dobré zábavy. 
Na minulém ročníku bylo k vidění spoustu 
zdařilých masek, včetně jednoho vozidla, 
a to vše pod značkou home made, neboť 
v Hlučíně prostě žijí kreativní a šikovní 
lidé. Samozřejmě bude i letos průvod ma-
sek v rytmu Hlučíňanky. A kdo potřebuje 
být letos plodný, ať již doma v rodině či 
v práci, může si dát tanec s medvědem, to 
dle našich babiček určitě zabere. Břicha si 
i letos namastíme dobrým jídlem, pití bude 
také dost a navrch kupa koblih. A že to byla 
naposledy opravdu kupa! Za pouhé tři hodi-
ny se snědlo 1 200 koblih! V Hlučínské piv-
nici se budou podávat opět kreple a k jídlu 
nám bude hrát harmonikář Eda. Těšíme se 

ZASTAVTE SE NA MASOPUSTNÍ PRŮVOD
na každého z vás v sobotu 26. 2. 2022 od 
9 do 13 hodin na Mírovém náměstí a nava-
zujících uličkách. S pořádající organizací 
Sport a kultura Hlučín a Kulturní komisí 
Města Hlučína Vás tímto srdečně zveme! 
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Jan Huszár
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

Dne 18. února 2022 v 16 hodin se bude 
v Obřadní síni města Hlučína konat 
Okresní přehlídka smyčcových nástro-
jů a orchestrů. Těšit se můžete na žáky 
a pedagogy ze základních uměleckých 
škol okresu Opava. Zazní skladby od ba-
roka až po filmovou hudbu v podání só-
lových nástrojů, komorních seskupení 
a smyčcových orchestrů. Akce se usku-
teční podle aktuálních epidemiologických 
opatření. Přijďte nás podpořit svou účas-
tí. Vstupné na přehlídku je dobrovolné.  
Těšíme se na Vás! 

RADNICÍ BUDE ZNÍT HUDBA

CHCI VYHRÁVAT A PŘEDVÁDĚT ATRAKTIVNÍ  
FOTBAL, ŘÍKÁ TRENÉR SMÉKAL
David Kubáň
FC Hlučín 

Hlučínské fotbalisty od letošní zimní 
přípravy cepuje kormidelník Filip Smé-
kal. 40 letý trenér zažil největší trenérské 
úspěchy v Petřkovicích, které vytáhl až 
na 2. místo v MSFL. Naposledy před ro-
kem působil v realizačním týmu B muž-
stva Baníku Ostrava. „Vím, že Hlučín je 
ambiciózní klub a vzhledem k tomu, že 
se s panem Táčem znám velmi dlouho, 
tak určitě neslevil ze svých zásad, chce 
být úspěšný. S touto filozofií se ztotož-
ňuji i já, takže ambicí je vyhrávat a také 
předvádět fotbal, který se bude líbit fa-
nouškům,“ říká Filip Smékal. Poté, co 
trenér Lubomír Adler dostal laso z pr-
voligového slovenského klubu FK Po-
hronie, poohlížel se Hlučín po náhradě. 
Volba padla na trenéra Filipa Smékala. 
"Pan Táč mi s nabídkou zavolal den 
před Vánoci, tak jsem si nechal čas vá-
noční na rozmyšlenou. Hlavně jsem se 
potřeboval ujistit, že bych navázal na 
spolupráci s lidmi, kteří byli v realizač-
ním týmu Luboše Adlera, jako jsou Da-
vid Levčík, Tomáš Urbančík a Antonín 
Buček, které dobře znám ze svého půso-
bení v Petřkovicích. Když mi tito lidé po-
tvrdili, že by pokračovali i se mnou, měl 
jsem jasno. Důležitou roli hrál i fakt, že 
mě oslovil pan Táč, díky kterému začala 
má trenérská kariéra,“ prozradil trenér 
Smékal. Hlučín na podzim osobně nevi-
děl, přesto výsledky klubu Filip Smékal 
bedlivě sledoval. „Po sloučení s Petřko-
vicemi se má pozornost na Hlučín ještě 
zvýšila. Vím, že na začátku klub neměl 
start dle očekávání, ale asi se dalo če-
kat, že po fúzi dvou klubů bude potřeba 
nějaký čas na konsolidaci a především  

sehrání hráčů, kdy v létě není tolik pro-
storu. Konečné umístění v podzimní 
tabulce svědčí o tom, že si to nakonec 
sedlo. Být 4. v tabulce a mít pouze o bod 
méně než Baník “B“ je dle mého názo-
ru úspěch a svědčí o dobře nastavené 
práci celého realizačního týmu Luboše 
Adlera,“ soudí hlavní trenér FC Hlučín. 
Přestože Hlučín ztrácí na vedoucí Kro-
měříž 11 bodů, trenér neskládá zbraně. 
„Jako každý trenér chci vyhrávat a kaž-
dým odehraným kolem umazávat ztrátu 
na první místo,“ říká odhodlaně. Filip 
Smékal vedl v Petřkovicích většinu sou-
časného kádru. „Věřím, že mi to usnad-
ní můj nástup. Samozřejmě se těším,  
až poznám i ostatní kluky,“ poznamenal. 

Helena Dolanská 
ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky

V druhém lednovém týdnu se žáci čtvr-
té a páté třídy ZŠ Bobrovníky zúčastnili 
lyžařského kurzu  na Horní Bečvě v Bes-
kydech. Kurz organizovala ZŠ Hlučín 
Rovniny. Celý týden se nesl v poklidné 
a sportovní atmosféře.  Ve středu jsme se 
vydali na procházku po okolí a vystoupa-
li jsme na místní vyhlídku nad bývalým 
lomem. Nechyběl také čtvrteční lyžař-
ský slalom a večerní vyhlášení vítězů  

jednotlivých kategorií. Každý účastník 
kurzu obdržel sladkou odměnu a večer 
jsme zakončili tolik očekávanou disko-
tékou. V pátek dopoledne jsme se vydali 
naposledy sjíždět svah Rališky. I ti, kteří 
v pondělí stáli poprvé na lyžích, v pátek 
zvládli bez problémů sjet velkou sjez-
dovku. Poté jsme vyrazili vstříc domovu. 
I když jsme se domů těšili, většina žáků 
se netajila tím, že by na kurzu ještě pár 
dní zůstala. Velmi si vážíme započaté 
spolupráce s hlučínskou základní školou  
a těšíme se na další společnou akci. 

LYŽAŘSKÝ KURZ NA RALIŠCE

Karin Moravcová
ZŠ Gen. Svobody

Máme za sebou rok 2021. Byl to opět 
rok plný změn, přibyly nové starosti, 
ale také jsme se naučili mnoho nového. 
Mezi ty dobré zkušenosti patří bezespo-
ru zdokonalení v počítačových technolo-
giích, proto jsme na konci roku pořídili 
interaktivní dotykový displej OPTOMA. 
Přestavba počítačové učebny tak láká na 
další cestu do mediálního světa. Co od-
kryjí první měsíce roku 2022? V lednu je 
to tradičně slavnostní ukončení pololetí 
spojené s předáváním vysvědčení. Zima 
také nabádá k návštěvě zvířátek nejen na 
zahradě, ale i v okolních lesích. Žáci je 
navštěvují a nosí jim potravu do krmel-
ců. Pomohou tak přírodě i svému zdraví.  

ZIMA V NAŠÍ ŠKOLE

Na začátku února si zatančíme na netra-
dičním školním plese. Pod heslem „Na-
učíme tančit každého“ k nám zavítá pan 
Jakub Dávidek s manželkou (www.ta-
nec-hlucin.cz). Nejdříve si popovídáme 
o etiketě společenského chování, poté se 
„hodíme do gala“ a pod vedením pana 
Dávidka se pokusíme naučit kroky někte-
rých společenských tanců. Na závěr nám 
pohybový kroužek školní družiny před-
vede své vystoupení. V březnu projek-
tem Masopustní tradice plesovou sezonu 
ukončíme. Připomeneme si tradiční zvy-
ky, pochováme basu, upečeme koblížky. 
Samozřejmě nebudou chybět masky, kte-
ré si všichni vyrobí a následně předvedou. 
Na konci března proběhne školní recitační 
a pěvecká soutěž, kde předvedou žáci svá 
umění, kterým se během roku naučili.

Foto: archiv FC Hlučín

SPORTKULTURA
Foto: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky Foto: archiv ZŠ Gen. Svobody



POMOZTE RODINĚ DÍTĚTE S AUTISMEM, 
DARUJTE VÁŠ ČAS
Jakub Špaček
PR pracovník a fundraiser MIKASA z.s.

Pečovat o děti s autismem je často velmi 
náročné. Některé nedokážou mluvit, jiné 
zase s oblibou cinkají lžičkami o sebe, 
rozbíjejí porcelán nebo lámou šatní věšá-
ky. Všechny vyžadují téměř nepřetržitý 
dohled rodičů. Při zápřahu 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu rodičům docházejí síly. 
Bývají vyčerpaní a kromě sil jim postup-
ně dochází i trpělivost, která je pro výcho-
vu dítěte s autismem nezbytná. Naštěstí 
je tady homesharing, tedy sdílená péče. 
Ten s sebou přináší velké výhody jak  
pro rodiče a jejich děti, tak i pro hostitele.

Jak funguje homesharing?
Hlavním principem homesharingu je od-
lehčení rodičům dětí s autismem. Po různě 
dlouhou dobu (hodiny, den nebo víkend) 
se zaškolený hostitel stará o dítě, které se 
více učí samostatnosti, poznává nové lidi 
a prostředí a sníží se i jeho závislost na 
rodičích. Mezitím si může rodič vyřídit 
nejrůznější záležitosti nebo si jen odpoči-
ne a načerpá nové síly. Hostitel tak získá 
nový pohled na svět a smysluplné trávení 
volného času.

Proč zrovna homesharing? To jiné  
služby nepomůžou?
V Moravskoslezském kraji a celkově 
v České republice chybí odlehčovací 
služby pro osoby s autismem, které by 
jejich rodičům umožnily odpočinek. Ale 
homesharing by mohl tuhle situaci výraz-
ně vylepšit. A už se o to i nějakou dobu 
snaží. „Momentálně máme za sebou dru-
hé vzdělávání hostitelů a jejich párování 
k rodinám dětí s autismem. Teď nás če-
kají adaptační schůzky hostitelů a rodin, 
kde se spolu seznámí a sami si nastaví, 
jak u nich bude homesharing fungovat.  

Stále tu však máme 40 dalších rodin, které 
na pomoc ještě čekají a osm z nich jich 
je na Hlučínsku,“ uvedla Pavla Solnická, 
koordinátorka homesharingu v neziskové 
organizaci Mikasa.

Kdo se může stát hostitelem?
Hostitelem může být kdokoliv, kdo má 
volný čas, prostor a rád by se o ně podě-
lil s potřebnými. Může jít například o be-
zdětný pár, rodiče, jejichž děti již odrostly 
nebo pár, který ještě rodinu neplánuje, ale 
také mladého člověka, který hledá smysl 
života. Po přihlášení a seznámení s pro-
gramem hostitel získá proškolení o pro-
blematice autismu a po celou dobu hosti-
telství má podporu odborníků, na které se 
může v případě potřeby obracet.

Víte o někom, kdo by se rád stal hos-
titelem? Má volný čas, prostor a místo 
v srdci? Chce získat nové zkušenosti, 
podívat se na svět jinýma očima?
Řekněte mu o homesharingu a pomozte 
tak rodinám dětí s autismem.

Kontakt: Pavla Solnická, koordinátorka 
homesharingu, homesharing@mikasazs.
cz, tel.: 737 355 123. Více informací na 
www.mikasazs.cz/homesharing.

Věra Bedrunková

Opět se dívám na fotografii prvňáčků 
z roku 1996. A mezi nimi dva chlapci, na 
které chci dnes vzpomenout. Tomášek, ten 
sedával v první lavici hned u mého stolu 
a nespouštěl mě z očí, o přestávce často 
byl můj stín. A pak Jiříček, který seděl 
hned za ním ve druhé lavičce. Jedno děv-
čátko (to už nevím, které to bylo) mělo 
narozeniny a vybralo si Jirku, aby jí za 
všechny děti popřál. Ten jí dlouze třásl ru-
kou a přál snad všechno možné na světě.  

VZPOMÍNÁM
Pak oběma ručkama popadl její obliče-
jík a vlepil jí pusu. „Zajásala jsem! No 
to je gratulant! Tak takového s tou pusou 
bych si určitě vybrala i já!” Tomášek měl 
v mžiku ruku nahoře a říká: „Ale kdybyste 
si vybrala mne, já bych vám dal dvě!” Jak 
milé! Ale mám narozeniny o prázdninách. 
Nestěžuju si však. Mívala jsem gratulanty 
i tehdy  - vzpomínáš, Jarmilko, Kamilko? 
Přišli i Mikulášci, že ano, Barunko, Mar-
tičko. A těch šmigrustníků! Někdy přišli 
i s tatínky. Ale to všechno už je dávno. 
Škoda, bylo to hezké.

Josef Hlubek

Během měsíce listopadu je kolektiv, 
který staví adventní věnec, už natěšen, 
neboť se začíná sbírat chvojí na tento 
věnec, aby byl připraven na první ad-
ventní neděli. Jedná se už o devátý vě-
nec v pořadí, a celý kolektiv se těší na 
rozsvícení první svíce a odezvu občanů 
s hodnocením, jak se letos věnec povedl.  
Kolektiv pod vedením paní Jany Kame-
níčkové tentokrát zmenšil věnec z obřího 
na menší, a i tento se občanům moc líbil. 
Jsem opravdu rád, že se utvořila tak dobrá 
parta, která už devátým rokem na tomto 

ADVENTNÍ VĚNEC ROKU 2021

projektu spolupracovala. Vytvořit bet-
lém, místo s jesličkami, to byl úkol paní 
Marie Drobíkové a pana Lukáše Krčka.  
Korunu všemu dal pan Jan Herman, který 
dodal světelné efekty. Nejde vyjmenovat 
všechny, ale celému kolektivu stavitelů 
moc děkuji, a dovolím si poděkovat i za 
všechny občany, kteří navštívili Hlučín-
ské náměstí, a vyjádřili kladné ohlasy.  
Těší mě, že moje myšlenka úspěšně po-
kračuje, a doufám, že bude pokračovat 
i dál. Do roku 2022 přeji všem obča-
nům, ať je tento rok plný zdraví, bez 
různých omezení, a ať jej prožijeme  
ve spokojenosti. 

ŽIVOT NENÍ ČEKÁRNA, ŽIVOT JE TADY A TEĎ!

Drahomíra Jandátová
Klub seniorů Hlučín

Každý máme své prožitky, nastřádané 
zkušenosti, vědomosti. A tak, milí senio-
ři, kteří jste aktivní, budeme rádi, když 
obohatíte náš Klub seniorů Hlučín. Schá-
zíme se v prostorách zámeckého klubu 

každý sudý čtvrtek od 10 do 16 hodin.  
Aktivity jsou různé - od odborných před-
nášek, přes zábavné kvízy v nářečí, stolní 
hry, návštěvy divadel, muzeí, koncertů, 
galerií, zajímavých míst v okolí, výletů. 
Aktivovala jsem, ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Hlučín, taneční odpole-
dne “Čaj o páté”, dala podnět na Senior  

Setkání Klubu seniorů Hlučín. Foto: Kateřina Konečná
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Foto: archiv MIKASA z.s.

STŘEDY PATŘÍ LATINĚ
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Pro velký úspěch město Hlučín společ-
ně s manželi Dávidkovými otevírá druhý 
kurz latinskoamerických tanců pro dámy 
seniorky. Kurz je přizpůsoben věkové 

Den matek 2021. Foto: Petra Řezáčová

Dámy si zatančily i s tanečníkem StarDance Martinem Prágrem (uprostřed). Foto: KST Hlučín

skupině 60+ a je určen pouze pro ženy. 
Kurz se skládá z 10 lekcí, přičemž kaž-
dá trvá minimálně 60 minut. První lekce 
proběhne ve středu, 2. února v 10 hodin 
v Kulturním domě Hlučín. Bližší infor-
mace včetně přihlášky podají manželé 
Dávidkovi na tel. č. 605 822 126. 

Point, který je plánován po rekonstrukci 
kina v jeho prostorách. Podněty předá-
váme vedení městského úřadu na odbor 

rozvoje a školství, abychom se zde cítili 
spokojeně. Těším se na vás za celý Klub 
seniorů Hlučín.                                 



V první polovině roku 2022 spustí Moravsko-
slezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo 
kotlíkových dotací.  

Abychom mohli dotace na nové zdroje 
tepla poskytovat, musíme nejdříve proká-
zat Evropské unii Váš zájem. 

K tomu slouží jednoduchý dotazník, který 
naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.  

Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany našeho 
kraje rozděleno. 

 

Pro více informací o výši dotace, uznatelných 
nákladech, oprávněných příjemcích podpory 
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů: 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz 

 595 622 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický 
zdroj tepla 

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy! 

Kotlíkové dotace Vám zaplatí až 95 % nákladů na pořízení nového kotle. 

 

ZASTUPITELÉ
KDOPAK CHCE BYTOVÉ DOMY  
U BOBRY CLUBU?
Blanka Kotrlová
zastupitelka 

Copak to s námi radní města hrají za hru, 
musíme se ptát nad zadáním další studie 
zastavěnosti pozemků v Bobrovníkách 
u bývalého Bobry clubu. Jednu studii 
už totiž máme. Je zpracovaná v souladu 
s platným územním plánem a umožňuje 
v lokalitě okamžitě stavět rodinné dom-
ky, jak si ostatně vesnický charakter mís-
ta zaslouží. Stačilo by buď prodat celý 
pozemek developerovi, který by se o vše 
postaral, nebo pozemky rozparcelovat, 
připravit k zástavbě a nabídnout zájem-
cům, kteří by si chtěli vystavět v této 
části Hlučína rodinné domky. Zdánlivě 
nic tomu nebrání. Vyjma něčích zájmů. 

Přestože před dvěma lety přes zastupite-
le neprošel návrh vedení města na změnu 
územního plánu tak, aby bylo možné v lo-
kalitě u Bobry clubu stavět i bytové domy, 
je pokus vyjít někomu vstříc bez ohledu 
na dlouhodobé plány rozvoje daného úze-
mí opět na stole. Zpracovává se nová stu-
die, která má prověřit možnosti umístění 
kompaktní obytné zástavby bez ohledu na 
to, že tato varianta by si vyžádala zcela 
účelovou změnu územního plánu. Vypadá 
to, že když to nejde zprava, pokusíme se 
udělat to zleva. Asi se nedozvíme přesný 
důvod, proč chce někdo v místě, které žije 
poklidným vesnickým životem, mermo-
mocí stavět bytové domy. Jisti si ale mů-
žeme být tím, že určitě nejde o nic jiného 
než o peníze. 

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ
Bára Piatková
lékárnice

Mnozí z nás se v únoru rozhodnou za-
pojit do kampaně „Suchý únor“, kte-
rá vyzývá k měsíční abstinenci. Měsíc 
bez alkoholu ulevuje našemu tělu, pře-
devším tedy játrům, která jsou pova-
žována za hlavní detoxikační orgán. 
Játra nejen přeměňují pro tělo toxický 
alkohol na méně nebezpečné látky, ale 
podílí se i na metabolizaci většiny lé-
čiv (např.: paracetamolu, hormonální 
antikoncepce nebo statinů). Jak tedy 
podpořit očistu jater? Výborným nástro-
jem je ostropestřec mariánský (Silybum 
marianum), který již používali ve sta-
rověkém Řecku a Číně. Z rostliny zís-
káváme komplex flavonoidů – silyma-
rin, který zodpovídá za jeho pozitivní 
účinky. Nejvíce silymarinu nalezneme 
v plodech rostliny. Silymarin funguje 
jako antioxidant, ale dokáže i obnovit 
jaterní buňky a zabránit vzniku cirhózy 
jater.  Pozitivní efekt vidíme i u diabeti-
ků druhého typu, kde dochází k lepšímu 

hospodaření s inzulinem. V neposled-
ní řadě se využívá k podpůrné terapii 
u pacientů trpících hepatitidou (žlou-
tenkou). Byly provedeny studie, které 
prokázaly příznivou schopnost silyma-
rinu ovlivňovat hladiny LDL-choles-
terolu. V lékárně nalezneme silymarin 
v různých formách. Nejčastěji se jedná 
o tablety nebo tobolky, které obsahu-
jí standardizovaný extrakt z rostliny.  
Jedná se o léčiva i doplňky stravy, kte-
ré často bývají doplněny o další složky 
podporující správnou funkci jater jako 
je kurkumin, cholin, metionin nebo vi-
tamin E. Mezi pacienty jsou oblíbené 
i samotné semena ostropestřce, která je 
ale nutné před použitím rozmělnit, aby 
se z nich kýžené látky uvolnily. V ne-
poslední řadě ostropestřec najdeme také 
ve formě čaje, ze kterého ale získáme 
silymarinu nejméně. Mezi další látky 
podporující správnou funkci jater patří  
fosfolipidy, o kterých se zmíním v dal-
ším z článků. Na závěr bych chtěla ka-
ždému popřát pohodový suchý únor,  
který nebude bojem ale radostí.

ZDRAVÍ

VYSADILI JSTE STROM? PŘIDEJTE HO  
DO MAPY SÁZÍME BUDOUCNOST
Anna Poledňáková
Sázíme budoucnost

Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace 
Partnerství, která chce výsadbou 10 mi-
lionů stromů zlepšit zdraví české krajiny 
a odolnost měst. Zapojit se může kdoko-
liv, kdo od roku 2019 vysadil strom mimo 

S RŮSTEM CEN ZA ENERGIE MŮŽE POMOCI 
ÚŘAD PRÁCE ČR
František Lukl
předseda Svazu měst a obcí  
České republiky

Lidé, kterým po změně dodavatele ener-
gií výrazně vzrostou výdaje a nemají do-
statek finančních prostředků na úhradu 
základních potřeb, mohou požádat Úřad 
práce ČR o některou z nepojistných soci-
álních dávek. Konkrétně o příspěvek nebo 
doplatek na bydlení. V případě příspěv-
ku na bydlení právě probíhá legislativní 
proces, jehož cílem je rozšíření okruhu 
příjemců.Ve vybraných situacích lze po-
skytnout také dávku mimořádné okamžité 
pomoci. S omezenou platností je mož-
né požádat o dávku „MOP - vyúčtování 
DPI“. V tomto případě je ale podmínkou, 
že žadatel už přešel od dodavatele posled-
ní instance k jinému dodavateli, a to nej-
později do konce letošního roku, a od DPI 
obdržel vyúčtování uhrazených záloh. To 
předloží Úřadu práce ČR společně se žá-
dostí, kterou je možné podat na kterémko-
li kontaktním pracovišti ÚP ČR dle místa,  
kde klient skutečně žije. 

Doporučený postup a další informace
1. Neprodleně požádejte o uzavření smluv 
na běžnou dodávku energií, tzn. přejdě-
te z režimu DPI do standardního režimu 
a požádejte DPI o vyúčtování reálné spo-
třeby. Jak na to, se dozvíte např. na webo-
vých stránkách Energetického regulační-
ho úřadu. Najdete zde nejčastější otázky 
a odpovědi.
2. Uzavíráte smluvní vztah. Pokud víte, 
že nejste reálně schopni hradit měsíčně 
stanovenou částku, předneste novému  
dodavateli své možnosti.

3. Pokud už máte stanovené měsíční zá-
lohy a ty převyšují vaše finanční možnos-
ti, plaťte, co Vám váš rodinný rozpočet 
dovolí. Dlužnou částku uhradíte v rámci  
vyúčtovaného nedoplatku.
4. MOP není možné poskytnout na úhradu 
záloh na plyn a elektřinu. Úřad práce ČR 
může přiznat na pokrytí zvýšených nákla-
dů domácnosti „MOP - vyúčtování DPI“. 
Tato speciální dávka je časově omezená. 
Je možné o ni žádat jen po předložení  
vyúčtování od DPI. 
5. O „klasickou“ MOP můžete požádat 
tehdy, pokud  nebudete mít objektivně do-
statek prostředků na pokrytí nákladů spo-
jených s případným výdajem a vaše pří-
jmové, sociální a majetkové poměry Vám 
neumožní tuto situaci překonat vlastními 
silami. 
6. O „klasickou“ MOP můžete požádat 
i tehdy, když Vám po zaplacení stano-
vených záloh chybí peníze na zajištění 
výživy a ostatních základních životních 
potřeb. Každou žádost tak úřad posuzuje 
s ohledem na individuální situaci. 
7. Podívejte se, jak o MOP žádat a co je 
třeba doložit.  
8. Další podrobnosti, včetně nejčastějších 
otázek a odpovědí, najdete i na webových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních 
věcí.
9. Další možností je požádat o opakova-
né dávky ze systému státní sociální pod-
pory (příspěvek na bydlení) nebo hmotné 
nouze (doplatek na bydlení, příspěvek  
na živobytí).

Call centrum Úřadu práce ČR  
poradenská linka +420 800 77 99 00

les a registruje ho do interaktivní mapy 
na www.sazimebudoucnost.cz/registra-
ce-vysadby. Mapa poskytuje unikátní pře-
hled o druzích a počtech vysazených stro-
mů, lokalitách i subjektech, které jsou do 
sázení v České republice zapojeny. Počítá 
se opravdu každý strom, tedy i takový, 
který jste vysadili třeba u vás na zahradě.
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Otevření Via Montessori a vysazení jabloně. Foto: Kateřina Konečná
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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 

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

Přihlášky naleznete na www.ddmhlucin.cz kolonka PŘIHLÁŠKY

Hlásit se můžete od 17. 1. 2022

Dům dětí a mládeže Hlučín, 
pořádá pro děti od 8 let zimní olympiádu na Kaménce.

Akce se uskuteční za podmínek platného nařízení vlády.

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

cena: 2200,-

Jarní prázdniny 
na horách21. 2. - 25. 2. 2022 Co se stalo, 

u kafeja povědalo…
besedy s Janou Schlossarkovou

Muzeum Hlučínska pořádá

aneb

Zámecká kavárna LOGR
středa 2. února 2022 v 9.30 hodin 

středa 16. února 2022 v 9.30 hodin Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 748 01 Hlučín, www.muzeum-hlucinska.cz 

Informační centrum UZAVŘENO
od 3. února do 7. března 2022

Po dobu uzavření bude zcela přerušen provoz předprodejních sítí  
Coloseum a Ticketstream. Kopírovací služby pro veřejnost  

bude zajišťovat městská knihovna (pozor na jinou otevírací dobu).
Prodej publikací, výdejní místo muzejního e-shopu a sběrné místo  
výlepové služby Rengl bude přesunuto do prostor stálé expozice  

Muzea Hlučínska.

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.
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BETONOVÉ SMĚSI  
A MALTOVINY

Kd
e 
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s 

na
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www.betonarna-hlucin.cz

Obchodní oddělení

734 622 460, 734 278 082
Dispečink

739 292 919

LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR VHODNÝ PRO 
PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM.

NOVINKA!

VÝKON 
BETONÁRNY 

120 m3

za hodinu

NABÍZÍME
Maltové směsi

Kvalitní vstupní suroviny

Čerpání betonu vlastními čerpadly

Domíchávač s pásovým dopravníkem

Laboratorní zkoušky betonu

Výroba betonových prefabrikátů

Beton pevnosti C 8/10-C 35/45

Speciální betony, pohledové betony, 
vymývané betony, lehčené betony, 
samozhutnitelné betony

Lité cementové potěry

Těžené kamenivo s možností dovozu  
(0/2; 2/8; 8/16; 0/8; 0/32; 16/32)

NAMÍCHÁME PŘIJEDEME VYLIJEME



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 FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

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

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

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

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

Akce měsíce:

Kácení stromů
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ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

na očkování pro čtyřčlennou rodinu
až Kč

Získejte

Přihlaste se k nám do 
31. března 2022

Mobilní pracoviště 
Hlučín - Československé armády 1402 

O Z N Á M E N Í

PRO OBJEDNÁNÍ  
A DALŠÍ INFORMACE 

volejte 733 785 329
nebo nás kontaktujte emailem 

osteoporoza@gynenatal.cz

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

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

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

VYŠETŘENÍ JE PLNĚ HRAZENO VAŠÍ POJIŠŤOVNOU

Osteoporóza patří mezi 
závažná civilizační onemocnění. 

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

se ve velkém vylučuje vápník 
a tělo ho nestačí doplňovat. 

V důsledku toho dochází 
ke zvýšené křehkosti kostí 
a vyššímu riziku zlomenin.
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Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063, v měsíční periodicitě, 
11 krát do roka. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města, 
městský úřad - telefon: 595 020 221, e-mail: redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místosta-
rostka), Jana Kameníčková (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise),  
Mgr. Kristina Skulinová (tisková mluvčí), Kateřina Korchanová (Informační centrum), Mgr. Martin Nováček, DiS. (ředitel Sak Hlučín), Ing. Ka-
teřina Konečná (grafik). Tisk novin: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178. Distribuce: Česká pošta a.s. Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk 
zdarma do schránek domácností v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není po-
vinna všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) posílejte na email  
redakce@hlucin.cz. Bez písemného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření.  
Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu  
inzerce@hlucin.cz, nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně  
na Czech POINT v budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. února 2022.

VITAJ FRUNC

Jiří Sonnek 

Žiła na Prajzské robka s chłopkem, ona 
była katolička a un, Francek, evanje-
lik. Byli spolu došč dłuho, ale něuměli 
se dohodnuč, do jakeho kosteła budu 
chodič. Ona chodiła do katolického  
a un do hospody.
Raz v nědělu Francek pravi, vypravim 
se do teho katolického kostela podivač 
jak to tam chodi, i choč po německy 
něrozumim a nědoslicham ku temu. 
Jak odevřeł dveře kostela, mša už była 
načnuta, zrazu uslyšeł od všickych 
společně: „Vitaj Frunc!“
S takym přivitanim něpočitał, ale jak 
už ho přivitali, šednuł se do lavky 
a rozhližal kołem.
Po mši chytnuł svoju robku pod pažu 
a pravi: „To sem něvěděł, že vy kato-
lici umiče tak fajně i evanjelika přivi-
tač, od včilejška budu chodič do teho  
katolického kostela s tebum.“
Robka była z teho rozhodnuči fest 
rada, trochu se uchichtła, ale něvyzra-
diła mu, že to něbyło - „Vitaj Frunc“, 
ale „Gott mit uns“. 

Podobnymi zkazkami častovali spo-
lečnost robky co uměły fajně bajač, 
při škubani peřa. Smjač se u škubani 
było zakazane, bo peřo by při smichu  
v luftu letało.

Z PRAJZSKÉ

PŘIVÍTALI JSME
Malvína Scarlett Henzlová *2021
Kristýna Lovecká *2021

JUBILANTI
Anna Křížková *1931 
Dorota Prchalová *1933
Věra Pytlíková *1931
Hilda Weissová *1939

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI S NAŠIMI SENIORY 
Petra Řezáčová
místostarostka

Když si potřebuji odpočinout od práce, 
vyčistit hlavu, nebo jen přijít na jiné myš-
lenky, stačí se na chvíli zastavit a zaskočit 
na setkání do kteréhokoliv z klubů našich 
seniorů. Je to pro mě místo, kde čerpám 
energii, životní nadhled, rady zkušeněj-
ších, ale i nápady, podněty a připomín-
ky pro zlepšení života. Hlučínské kluby 
dlouhodobě fungují bez větších omezení 
i s ohledem na nelehkou dobu především 
díky aktivnímu přístupu předsedů těchto 
klubů. V rolích předsedů se drží aktivní 
lidé, kteří mají chuť, energii a čas věno-
vat se druhým. Všichni si zaslouží obdiv 
a velké poděkování. Svým zodpovědným  

přístupem motivují jednotlivé členy k ří-
zené činnosti. Takto se mohou těšit na pra-
videlná setkání, výlet za kulturou či po-
znáním kdykoliv a kamkoliv. Kupříkladu 
Klub seniorů Hlučín, který vede paní Dra-
homíra Jandátová, se schází každý sudý 
čtvrtek v Zámeckém klubu a každý lichý 
čtvrtek vyráží do okolí a rád přivítá nové 
členy. Také v klubech seniorů v Darkovič-
kách pod vedením paní Edity Kolenko-
vé, na Vrablovci s Evou Vojevodovou či 
v Bobrovníkách s panem Hubertem Bort-
líkem, se pravidelně setkávají a obohacu-
jí všední dny společně stráveným časem. 
Podobně takto funguje i spolek Sousedé 
55+, který vede paní Růžena Dvořáčková 
či projekt Když senioři pomáhají seniorům 
na OKD v rodinném centru, kde program 

na každé úterní dopoledne připravuje paní 
Světlana Selzerová. Spolky a kluby pra-
videlně podporujeme, ale přivítáme nové 
nápady, které by zlepšily, usnadnily a obo-
hatily život nejen seniorům, ale i jejich ro-
dinám a blízkým. S Vašimi podněty se na 
mne můžete obrátit osobně na hlučínské 
radnici, nebo emailem mistostarostka@
hlucin.cz, či telefonicky 702 221 818.
Město Hlučín organizuje různé akce pro 
seniory z jednotlivých klubů, ale i pro ce-
lou širokou veřejnost. Možná i vy byste se 
rádi stali členem některého z těchto klu-
bů. Všechny kluby rádi přivítají ve svých 
řadách nové členy. Takže pokud uvažu-
jete, tak se stačí přidat. Veškeré kontakty 
na jednotlivé kluby vám poskytne odbor  
rozvoje a školství na tel.: 595 020 317.

   Klub seniorů Hlučín se schází v prostorách zámeckého klubu. Fota: Kateřina Konečná

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu nový, slunný 
byt 3+1 ve zrekonstruovaném RD  
se zahradou v Hlučíně. Cena 15 000 
Kč/měsíc + služby. Tel.: 775 382 649

Setkání se zástupci klubů seniorů. Foto: Tereza Šimánková


