
ROČNÍK 27 / ČÍSLO 3 / BŘEZEN 2022

HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Kateřina Konečná
odbor vnitřních věcí

Den učitelů slavíme každoročně 28. 
března. Jde o svátek, kdy vzpomínáme 
na pedagogy z mateřských, základních 
a dalších škol. Nesmíme ale také opo-
menout učitele hudby, výtvarných oborů, 
či jiných uměleckých zaměření. Jednou 
z výrazných osobností našeho města je 
paní učitelka klavíru Zdena Švidernocho-
vá z Hošťálkovic. Vyučovala dlouhá léta 
na Základní umělecké škole v Hlučí-
ně, kde působila i v důchodovém věku. 
Tato energická dáma, která si ráda poví-
dá nejen hudbě, vzpomíná na své mládí,  

čte knihy v němčině a říká, že hraní na kla-
vír bylo vždy jejím posláním, velkým ko-
níčkem a studentům předávala své zkuše-
nosti a nadšení z hudby. Návštěva u ní mě 
naplnila pozitivní energií a ukázala, jak si 
užívat každé chvilky svého života. Téměř 
každý den má nějaký program, od hraní na 
klavír, návštěvy přátel, bývalých studentů, 
známých a rodiny. A večer shlédne ještě 
v televizi třeba operu nebo balet. A jak 
vzpomíná na svou kolegyni a kamarádku 
paní Karla Kubálková? „Kolegyně Zde-
na Švidernochová, to je životní optimis-
mus. Bylo mi 19 let, když jsem nastoupila 
do hudebky a ona se stala mou kolegyní. 
Díky radostné atmosféře, kterou uměla  

rozdávat všem okolo, jsem se cítila jako 
její vrstevnice. To bylo období, kdy se 
i manuálně pracovalo na budování ško-
ly, ale bylo to i období, kdy se jezdilo na 
tzv. kulturní brigády do okolních vesnic 
v nákladním autě, protože se musel nalo-
žit i klavír. U toho všeho byla Zdena, která 
z toho uměla vytěžit to pěkné. „No co! Jde-
me muzicírovat i v nákladním autě!“, říka-
la. Měla však i přirozenou autoritu, to když 
jsme měli hrát mladým odvedencům na 
vojenskou službu v sále tehdejšího hotelu 
Slezan na náměstí. Mladí kluci měli spíše 
poznámky k našim nohám, než aby poslou-
chali pro ně nezáživnou hudbu. Stačilo, 
když Zdena chvíli počkala, upřela na ně  

UČITELSKÁ PROFESE SI ZASLOUŽÍ NAŠI ÚCTU A OBDIV
pohled a v sále bylo ticho. Byla mou klavír-
ní korepetitorkou dlouhá léta, ať to bylo na 
koncertech školy, při svatebních obřadech 
nebo na vítání občánků, a to byl její svět, 
hudbu miluje. Vidím její oči, když jsme do-
hrály s dobrým pocitem vzájemného sou-
cítění a stačilo si očima poděkovat. Je to 
krásná práce učit děti rozumět hudbě, těch 
nespočet žáků, kteří prošli životem Zdeny 
a vzpomínají na svou paní učitelku nebo 
jsou s ní v kontaktu. Obohatila jejich život 
a pomáhala formovat jejich vztah k hudbě. 
To je ten životní elán Zdeny, který ji ne-
opouští ani v pokročilém věku a přejeme 
 jí ho všichni, co ji máme rádi."            
          Pokračování na str. 8 

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Před koncem minulého roku jsme čás-
tečně vyřešili problém s bývalou restaura-
cí u ZŠ v Darkovičkách, kdy jsme odkou-
pili ideální polovinu budovy i pozemku. 
S tím, že na odkupu druhé poloviny bu-
deme pracovat. Když se hned zkraje led-
na naskytla příležitost s majitelkou další 
poloviny budovy a pozemku jednat o od-
kupu její části, tak jsme neváhali a začali 
intenzivně konat. Věděli jsme totiž, jaká 
těžká a komplikovaná jednání prakticky 
s nulovým výsledkem, jsme museli v mi-
nulosti my či naši předchůdci s majitel-
kou vést. Pozitivní na celé věci byl fakt, 
že majitelka po našich jednáních zcela 
zásadně změnila svůj postoj k odprodeji 
svého majetku a částečně i k finanční otáz-
ce. Výsledkem těchto změn bylo únorové 
hlasování zastupitelstva města, které jed-
noznačně schválilo nákup tohoto podílu.  

Získali jsme tak úplnou kontrolu nad 
jednou z důležitých lokalit v samotném 
centru Darkoviček! A to sebou samozřej-
mě přináší další starosti i povinnosti. Je 
zřejmé, že celá budova restaurace i sálu 
je v dezolátním stavu, kdy by samotná 
rekonstrukce byla velmi nákladná. Proto 
se přikláním k radikálnímu řešení tohoto 
problému, a tím je demolice budovy. Zde 
bychom velice rádi spolupracovali se Zá-
chranným útvarem Hasičského záchran-
ného sboru, který disponuje adekvátní 
technikou pro takovou demolici. A již se 
ke mně dostala také informace, že by ně-
které policejní složky ještě před demolicí 
rády využily tento objekt pro své činnos-
ti v rámci tréninku pro vyhledávání osob 
v nepřístupném terénu.  
 Také samotná demolice jistě nebude 
jednoduchá. Bude se muset postupovat 
s velkou opatrností, protože na střeše je 

azbestocementová krytina, blízko ob-
jektu se nachází nedávno restaurovaná 
socha. A jsme v těsné blízkosti rušné 
ulice se zastávkou a v těsném soused-
ství s naší základní školou. Ostatně 
hlavně kvůli bezpečnosti našich školáků 
a s vizí, že v budoucnu může škola vyu-
žívat velkou zahradu, jsme objekt chtěli 
koupit.
 Když jsem již zabrousil na školské 
téma, tak mi dovolte, abych všem naším 
pedagogickým pracovníkům poděkoval 
za jejich náročnou, ale smysluplnou 
práci a popřál jim k jejich březnové-
mu Dni učitelů hodně sil a ještě více 
pozitivního myšlení při vzdělávání na-
šich dětí. Vždyť jak říkal Jan Ámos Ko-
menský: „Takový je příští věk, jak jsou  
vychováváni příští jeho občané.“

Jako žačka, kdy se učila hrát na harmoniku, paní Zdena je na fotografii nahoře druhá zprava.

Paní učitelky Zdena Švidernochová a Karla Kubálková v obřadní síni. Fotografie: archiv Zdeny Švidernochové
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Propojení MK 
Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou“.

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce  
objektu vodárny II. etapa".

Rada města Hlučína o poskytnutí pe-
něžitého daru v celkové výši 20 000 
korun na částečnou úhradu nákladů 
spojených s financováním XXI. roč-
níku Mezinárodní varhanní soutěže 
Petra Ebena Církevní konzervatoře 
Německého řádu, který se uskuteční 
v druhé polovině roku 2022 v kostele  
sv. Jana Křtitele v Hlučíně.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Město Hlučín zajišťuje pro seniory, kteří 
dovršili 70 let a starší, s trvalým pobytem 
na území města Hlučína, službu SENI-
OR TAXI. Provozovatelem služby je pan 
David Glonka, u kterého je třeba službu 
objednat alespoň 24 hodin předem na tele-
fonním čísle 606 600 154. Službu můžete 
využít v pracovní dny od 6 do 15 hodin. 
Cena pro seniora za 1 jízdu činí 15 ko-
run, zbytek nákladů hradí město ze svého 
rozpočtu. Maximum jízd pro jednoho uži-
vatele je 8 jízd za kalendářní měsíc s tím,  

SENIOR TAXI JE TU PRO VÁS

Z JEDNÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA
Zastupitelstvo města Hlučína vyslo-
vilo souhlas s přípravou podkladů 
a s dalšími úkony, činnostmi a jed-
náními za účelem realizace další 
části projektu „Sanace, rekultivace 
a revitalizace území po těžbě štěrko-
písku u Hlučína“ a pověřilo starostu 
města Hlučína Mgr. Pavla  Paschka 
rozhodováním o rozsahu části tohoto 
projektu určené k realizaci.
 
Zastupitelstvo města Hlučína roz-
hodlo o úplatném nabytí ideální ½ 
nemovitostí v k.ú. Darkovičky do 
vlastnictví města Hlučína za cenu 
2 000 000 korun. Jedná se o objekt 
sálu, hospodářskou budovu, poze-
mek parc.č. 115/2 zastavěná plocha 
o celkové výměře 1.437 m2, poze-
mek parc. č. 114 zahrada o celkové 
výměře 943 m2, pozemek parc.č. 113 
orná půda o celkové výměře 668 m2, 
pozemek parc.č. 112/2 travní porost 
o celkové výměře 1.539 m2, poze-
mek parc.č. 1075/7 vodní plocha 
o celkové výměře 57 m2.

Zastupitelstvo města Hlučína roz-
hodlo v souladu s § 55a odst. 2 zá-
kona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu pořídit 
změnu č. 3 Územního plánu Hlučí-
na z vlastního podnětu zkráceným  
postupem. 

Zastupitelstvo města Hlučína schvá-
lilo „Projekt regenerace veřejného 
prostranství na sídlišti Hlučín OKD 
– západ“.

Zastupitelstvo města Hlučína pro-
jednalo žádost Svatováclavského 
hudebního festivalu, z. s. o finanční 
podporu a rozhodlo o poskytnutí pe-
něžitého daru v celkové výši 50 000 
korun na částečnou úhradu nákladů 
spojených s financováním jednoho 
koncertu konaného dne 5. 9. 2022 
v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně 
v rámci 19. ročníku Svatováclavské-
ho hudebního festivalu 2022.

Ocenění reprezentantů města Hlučína, 2021. Fota: Kateřina Konečná

PODEJTE NOMINACE ZA ROK 2021
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Město Hlučín spolu s Komisí pro tělový-
chovu, sport a volný čas mládeže a Ko-
misí pro kulturu, školství a vzdělávání 
zveřejňuje výzvu k: Nominaci na oceně-
ní jednotlivců, kolektivů a výrazných 
osobností města Hlučína v oblasti spor-
tu, kultury a dalších součástí veřejného 
života za rok 2021.

Přijímány budou návrhy na ocenění výraz-
né osobnosti nebo kolektivu,  kteří v roce 
2021 dosáhli velmi dobrého výsledku, 
výkonu či umístění ve sportovních aktivi-
tách nebo se na něm podíleli jako trenéři 
nebo organizovali významnou sportovní 
soutěž či akci nebo realizovali významný 
kulturní počin, dosáhli vynikajících úspě-
chů v uměleckých soutěžích a festivalech 
či dlouhodobě tvořivě působí v oblasti 
kultury a jejich činnost trvale reprezentuje 
město Hlučín. Jednotlivci i kolektivy mo-
hou být nominováni za významný přínos 
v jakékoliv oblasti veřejného života ve 
městě Hlučíně. 

Návrhy k ocenění mohou  podávat tělo-
výchovné jednoty, sportovní kluby, školy, 
školská zařízení, kulturní a ostatní orga-
nizace mající sídlo na území města Hlu-
čína a jeho městských částí Bobrovníků 
a Darkoviček nebo občané města Hlučína 
a jeho městských částí, a to nejpozději do 
31. 3. 2022.

Nominovat lze reprezentanty nebo osob-
nosti s trvalým bydlištěm v Hlučíně nebo 

ty, kteří jsou registrováni v SK nebo TJ se 
sídlem v Hlučíně (sport) nebo jsou členy 
kolektivu či souboru působícího ve městě 
Hlučíně (kultura). 

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích:

1) za přínos v oblasti sportu: 
Budou přijímány návrhy na ocenění v ob-
lasti sportu v těchto kategoriích:
A) Kategorie jednotlivci - dospělí
B) Kategorie jednotlivci - mládež do 19 
let včetně
C) Kategorie kolektivy - dospělí
D) Kategorie kolektivy - mládež do 19 let 
včetně 
E) Kategorie trenér, funkcionář, organizá-
tor soutěží, akcí
(v oblasti sportu blíže specifikovat, např. 
dorost U 16 nebo mladší žáci, trenér koho, 
apod.),

2) za přínos v oblasti kultury: jednotliv-
ci, soubory, kolektivy, pracovní skupiny,

3) za přínos v jakékoliv oblasti veřej-
ného života „Výrazná osobnost roku ve 
městě Hlučíně“.

Své návrhy na ocenění písemně odevzdá-
vejte na předepsaném formuláři osob-
ně nebo poštou na adresu: Městský úřad 
Hlučín, Odbor rozvoje a školství, Mírové 
náměstí 23/24, 748 01 Hlučín, případně 
elektronicky na e-mail: lange@hlucin.cz 
(kontakt pro telefonické dotazy: 595 020 
318). Formulář je ke stažení na webu měs-
ta, nebo k vyzvednutí na odboru rozvoje 
a školství MěÚ Hlučín.

NA SLOVÍČKO…
TENTOKRÁT 
V BOBROVNÍKÁCH
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Vedení města Hlučína a také společnost 
Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. zvou 
občany na neformální setkání, kde bu-
dou poskytnuty bližší informace k akci 
Vybudování oddílné splaškové kanaliza-
ce v městské části Hlučín - Bobrovníky 
a také zde bude prostor projednat s vede-
ním města Vaše nápady, podněty, stížnosti. 
Setkání se uskuteční 2. března 2022 od 17 
hodin v Kulturním domě v Bobrovníkách.

že pokud jede z místa bydliště na stano-
viště a zpět, jedná se o dvě jízdy. V přípa-
dě nutnosti může být senior přepravován 
s doprovodem (max. 1 osoba), který po-
platek neplatí. K dispozici jsou tato stano-
viště: na Mírovém náměstí, u budovy Poli-
kliniky, u budovy České pošty, u Domova 
pod Vinnou horou, u budovy zámku (Klub 
seniorů Hlučín), u ordinací lékařů (ul. Ci-
helní, Hrnčířská, Zahradní, Ostravská), 
u hřbitova Březiny, u městského hřbitova 
(z ulice Zahradní a Školní). Senior taxi 
dopravuje seniory z místa bydliště na ur-
čené stanoviště, ze stanoviště do místa  
bydliště a také mezi stanovišti.

OCENÍME DÁRCE 
KRVE 

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Vážení občané, nadarmo se neříká „Daruj 
krev, daruješ život.” Město Hlučín u příle-
žitosti Světového dne dárců krve připravu-
je slavnostní ocenění občanů města -  jubi-
lejních dárců krve z Hlučína a městských 
částí Hlučín – Bobrovníky a Darkovičky. 
V minulosti byli dárci krve oceňováni na 
základě informací od Českého červené-
ho kříže. Jelikož se změnila legislativa 
a seznamy dárců již Český červený kříž 
nezasílá, obracíme se na všechny občany 
města Hlučína - dárce krve, jejichž průka-
zy se pyšní otisky razítek za 40, 80, 120, 
160 nebo 250 bezpříspěvkových odběrů 
v roce 2020 nebo 2021, aby kontaktovali 
odbor rozvoje a školství MěÚ Hlučín, kde 
získají podrobné informace o slavnostním 
aktu. Kontaktní osoba p. Křižáková, tel. 
595020238, e-mail: krizakova@hlucin.cz. 
Všem dárcům za jejich dar života patří 
poděkování, obdiv a společenské uznání. 

PODÍLEJTE SE  
NA BUDOUCNOSTI  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Přijďte se s námi podělit o vaše myšlenky 
a nápady ve vztahu k sociálním službám, 
které následně aplikujeme do připravo-
vaného střednědobého plánu sociálních 
služeb Hlučínska. V rámci kulatého stolu 
na téma SOCIÁLNÍ SLUŽBY se uskuteč-
ní setkání občanů s vedením města, které 
se uskuteční v Kulturním domě v Hlučíně 
dne 24. března 2022 od 16 hodin.

Foto: Kristina Skulinová
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci lednu pokračoval největší ob-
jem prací v zadní části sportovního are-
álu – autocampu, kde jsme zahájili reali-
zaci propojení jezera a tzv. velkého oka. 
Vzniklá zátoka bude mít břehy opevně-
né lomovým kamenem a oblázkovým  
štěrkem.  

Nově byly zahájeny práce na stavebním 
objektu koryta bezpečnostního přelivu, 
kde bylo provedeno vykácení a vyčištění 
prostoru. Dále bude probíhat i částečná 
úprava a zkapacitnění původního koryta. 
Před soutokem s Vařešinkou bude pro-
veden výškový stupeň, který bude slou-
žit ke stabilizaci tvaru koryta a zároveň 
ke snížení vzdouvaní vody do koryta  
bezpečnostního přelivu. 

Na pravobřežní hrázi řeky Opavy dále 
pokračují úpravy hrází jak v katastru Dě-
hylova, tak v katastru Dobroslavic. V Ji-
lešovicích probíhá dokončování přístupo-
vé rampy pro pěší, která bude z důvodu  

demolice původního mostu přes řeku 
Opavu z Jilešovic do Kozmic otevřena 
jako obchůzná trasa pro veřejnost. Pů-
vodní starý most u Mlýna Kolečko bude 
zbourán a bude zahájena realizace nového 
mostního objektu.

Dále pokračují práce, v návaznosti na 
klimatické podmínky, na zatrubněné 
Vařešince před vstupem do Sportovně 
- rekreačního areálu a také v předchá-
zejícím objektu, který slouží k úpravě 
potoka Vařešinky, kde probíhají zemní  
práce.

Zároveň informuji o dlouhodobé uzavírce 
místních komunikací ulice Poručíka Hoši 
v obci Kozmice a ulice Kozmická v obci 
Háj ve Slezsku, a to z důvodu demolice 
a následné výstavby nového mostu přes 
řeku Opavu (celková délka uzávěry je cca 
200 metrů). Termín uzávěry je od 21. 2. 
2022 do 10. 1. 2023. Objízdné trasy jsou 
stanoveny dvě, jedna přes obce Kozmice, 
Hlučín, Děhylov a Dobroslavice a druhá 
přes obce Kozmice, Dolní Benešov, Háj 
ve Slezsku a Chabičov.

Rampa pro pěší u lávky přes řeku Opavu. Fota: archiv Gardenline s.r.o.

ZÍSKEJTE V HLUČÍNĚ “ŘIDIČÁK NA KONĚ”

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

„Je libo jezdecká školička? Nebo základ-
ka? Nebo snad chcete "řidičák" na koně? 
Nic z toho pro nás není problém,” láká 
nový provozovatel Dětského ranče Hlu-
čín Antonín Kutálek. Nabídka služeb je 
opravdu pestrá a je určena nejen milov-
níkům zvířat, ale i amatérským a profe-
sionálním sportovcům. Výuka jízdy na 
koních a ponících, rekondiční jízdy pro 
hendikepované, minizoo, pronájem al-
tánku pro firemní či soukromé akce nebo 
pobytové programy pro děti i dospělé jsou 
jen částí široké škály nabídky Dětského 
ranče Hlučín. 

Od 1. února 2022 jsou nově členy spol-
ku pouze tři subjekty. Město Hlučín a dvě 

příspěvkové organizace města Sport 
a kultura Hlučín a Dům dětí a mládeže 
Hlučín. Předsedou spolku byl valnou hro-
madou spolku zvolen starosta města Pa-
vel Paschek. „Jsem rád, že se zastupitelé 
našeho města kladně vyjádřili pro převzetí 
ranče a že radní města pověřili prozatím-
ním provozem pana Antonína Kutálka. 
Nyní jsme ve skvělé pozici, kdy můžeme 
směřování spolku výrazně ovlivnit k maxi-
málnímu prospěchu občanů našeho města 
i všech návštěvníků,” uvedl starosta Pavel 
Paschek.

Pan Antonín Kutálek je vedoucím středis-
ka chovu koní veterinární univerzity Brno 
ŠZP Nový Jičín. Je držitelem licencí Čes-
ké jezdecké federace a to ve funkci jezdce, 
stavitele parkurů, rozhodčího a akredito-
vaného instruktora jezdectví MŠMT ČR. 

V minulosti také působil u jízdního od-
dílu policie Ostrava a jako jezdec/yard 
manager v anglické showingové a dre-
zurní stáji sira Ramseyho. V této chvíli 
se s maximálním úsilím snaží opět plně 
zprovoznit a zpřístupnit Dětský ranč Hlu-
čín. A jak sám říká: „Ranč je krásné místo 
a je třeba poděkovat mým předchůdcům 
za práci, kterou zde odvedli a také vedení 
města Hlučína, že tak nádherný a nebojím 
se říci, že jedinečný areál, vzalo pod svá 
křídla. Pro mě je to radost takovýto are-
ál řídit, ale je nutné jej rozvíjet a rozvíjet 
také vztahy s lidmi a organizacemi. Baví 
mě to a těším se na budoucnost!“

Odkop hráze mezi Hlučínským jezerem a „novou“ zátokou.

Čištění a úprava koryta bezpečnostního přelivu.

Není vyloučeno, že by právě pan Kutálek 
mohl být tím, kdo bude spolek provozo-
vat i v budoucích letech. O tom, jak se 
na ranči daří zvířátkům a jak si ho uží-
vají všechny věkové kategorie, se může-
te přesvědčit i vy, třeba již příští víkend. 
Ranč je pro veřejnost otevřen v zimě od 
pátku do neděle a v sezoně bude otevřen 
denně, veškeré aktuality budou zveřej-
něny včas na webu a sociálních sítích.  
V případě zájmu o podrobnostech nabí-
zených služeb či zajištění pobytu prosím 
kontaktujte paní Zuzanu Šindlerovou na 
e-mailu ranc@detskyranc.info či telefonu 
+420 603 201 421. 

Fota: Kateřina Konečná

Obchůzná trasa vede po nově vybudo-
vaných stavebních objektech předmětné 
stavby jihovýchodním směrem od místní 
komunikace Poručíka Hoši k břehu jezera 
přes potok Juliánka, odtud jižním smě-
rem k řece Opava, kterou křižuje po nově  

vybudované lávce a za řekou Opavou ústí 
do oblasti za Restaurací Kamenec. 
Chtěl bych Vás opět požádat o dodržo-
vání zákazu vstupu na staveniště a na na-
vazující komunikace. Prosím o zvýšenou  
obezřetnost.
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Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Město Hlučín ve spolupráci s Městskou 
policií Hlučín zavedlo v loňském roce 
nový pilotní projekt pod názvem: „PRO 
ZDRAVÍ A BEZPEČÍ “. Za pomoci využi-
tí moderních technologií elektronické péče 
o seniory a osoby s handicapem a také pro 
prevenci a ochranu majetku nadále pokra-
čujeme v tomto projektu. Jedná se o zaří-
zení, které je napojeno přímo na Městskou 
policii Hlučín. Systém řeší aktivní a pasiv-
ní dozor. Aktivní dozor – SOS TLAČÍTKO 
slouží pro okamžité přivolání pomoci. Pa-
sivní dozor – systém sám automaticky roz-
pozná nenadálou situaci a odešle notifikaci 
na příslušné mobilní číslo městské policie. 
Na začátku byli vytipováni a oslovení tři 
zájemci, kterým bylo zařízení instalováno 
v jejich domácnostech. Jedná se o obyva-
tele města Hlučín v seniorském věku, kteří 
buď samotní nebo jejich rodinní příslušníci 
cítili potřebu ochrany svého bezpečí. To se 
potvrdilo po zhruba měsíci užívání, kdy se 
jedné z uživatelek udělalo nevolno a stisk-
nutím SOS tlačítka si přivolala hlídku 
městské policie, která paní poskytla první 
pomoc. Na místo přivolala RZS a paní byla 
převezena do nemocnice. Včasným zákro-
kem nedošlo k závažnějším zdravotním 
problémům. V dalších asi pěti případech 
přišla oznámení na mobilní telefon o tzv. 
nepohybu seniora. Toto oznámení přichá-
zí ve chvíli, kdy zařízení zaznamená delší 
dobu, kdy se senior nepohybuje. Naštěstí 
se vždy ukázalo, že si senior jen zdříml 
nebo jako v jednom případě, kdy seniorka 
překryla čidlo háčkovanou dečkou. Pro le-
tošní rok máme naplánováno koupit další  
zařízení a umístit je dalším zájemcům. 

KOMUNIKUJTE S ÚŘADEM PRÁCE ČR Z POHODLÍ DOMOVA,  
VYUŽIJTE IDENTITU OBČANA
Kateřina Beránková
Úřad práce ČR

Pokud lidé chtějí žádat o zprostředkování 
zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti 
nebo některou z nepojistných sociálních 
dávek, jako je např. příspěvek na bydlení, 
rodičovský příspěvek, dávka mimořádné 
okamžité pomoci atd., nemusí na Úřad 
práce ČR osobně. Žádosti a další podkla-
dy je možné zasílat i jinou cestou a vše 
tak vyřešit z pohodlí domova. Nově ÚP 
ČR nabízí možnost využití IDENTITY  
OBČANA.

Vyplněné formuláře je možné podávat 
elektronicky, tedy prostřednictvím dato-
vé schránky nebo e-mailem. Od 1. ledna 
2022 je možné v rámci elektronické ko-
munikace zaslat formulář také prostřed-
nictvím IDENTITY OBČANA, tedy 
například prostřednictvím bankovní iden-
tity, eObčanky nebo třeba systému více-
fázového ověření. Další možností podání 
je pak zaslání žádostí a dalších podkladů 
poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo 
v době úředních hodin odevzdání tiskopi-
sů na podatelně příslušného kontaktního  
pracoviště Úřadu práce ČR.  

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR  
v Hlučíně

V lednu roste nezaměstnanost pravidelně, 
ani letos tomu nebylo jinak. Situace na 
trhu práce v regionu Hlučína odpovídala 
ročnímu období, byla ovlivněna útlumem 
sezónních prací, především ve stavebnic-
tví a lesnictví. Podíl nezaměstnaných na 
Hlučínsku však i nadále zůstává s hodno-
tou 1,9 % nejnižší v okrese Opava. Pro 
porušení některého ustanovení zákona 
o zaměstnanosti byli vyřazeni 3 uchazeči. 
Počet volných pracovních míst se od po-
loviny loňského roku postupně snižoval, 
v měsíci lednu tento počet stoupl o 5 míst. 
Úřad práce ČR v Hlučíně tak evidoval 
v lednu ve své databázi celkem 164 vol-
ných pracovních míst. Dlouhodobě je 
u zaměstnavatelů v okrese Opava nejvyš-
ší poptávka po montážních pracovnících 
a obsluze strojů v potravinářství a farma-
ceutickém průmyslu, po řidičích náklad-
ních automobilů, kuchařích a pomocných 
kuchařích. V lednu také vzrostla poptávka 
zaměstnavatelů po pomocných pracovní-
cích v zahradnictví. O jedno volné pra-
covní místo se v regionu Hlučína v lednu 
ucházely 3,6 osoby. 

POČET OSOB BEZ 
PRÁCE SE V LEDNU 
ZVÝŠIL

RYBÁŘSKÝ SVAZ ZVE 
NA SCHŮZI
Výbor ČRS z.s. MO Hlučín

Český rybářský svaz z.s. MO Hlučín zve 
všechny své členy na výroční členskou 
schůzi, která se koná dne 20. března 2022 
v 8 hodin v Kulturním domě Hlučín. 
Účast všech členů nutná z důvodu voleb 
do výboru ČRS MO.

ZVEME NA VALNOU 
HROMADU  
HONEBNÍHO  
SPOLEČENSTVA
Vladimír Žákovčík
Honební společenství Hlučín 

Dne 3. března 2022 se v 16 hodin usku-
teční valná hromada členů Honební-
ho společenstva Hlučín na Myslivec-
ké chatě na Vinné hoře. Srdečně zváni 
jsou členové Honebního společenstva 
Hlučín a vlastníci honebních pozemků.  
Program valné hromady: Zpráva honeb-
ního starosty. Účetní uzávěrka Honebního 
společenstva Hlučín. Změna ve výboru 
Honebního společenstva. Zpráva uživa-
tele honitby. Rozhodnutí o pronájmu ho-
nitby na období 2023 – 2033. Rozhodnutí 
o využití finančních prostředků z účtu  
Honebního společenstva Hlučín

Ilustrační foto.

„Jednou z největších výzev, před kterými 
Úřad práce ČR stojí, je právě moderni-
zace a zajištění dostupnosti veškerých 
služeb v online prostředí. Možnost podá-
ní prostřednictvím IDENTITY OBČANA 
je velmi výrazný posun. Vnáší do vztahu 
mezi klientem a úřadem zcela nový rozměr 
a umožňuje vysokému počtu lidí využít 
tuto cestu komunikace z pohodlí domova 
a bez čekání ve frontách. O rostoucím zá-
jmu o tento způsob podání svědčí fakt, že 
jen během ledna jich na ÚP ČR dorazilo 
na 1 500,“ upozorňuje generální ředitel 
Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více 
zjednodušil proces vyplňování žádostí, 
postupně zveřejňuje na svých webových 
stránkách (https://www.uradprace.cz/
web/cz/prakticke-rady-informacni-leta-
ky-videa) a sociálních sítích (Facebook, 
Instagram, YouTube) návodné videospo-
ty. V jejich rámci lidem radí, jak správně 
vyplnit žádost, klienti se také dozví, jaké 
jsou základní podmínky pro získání náro-
ku na konkrétní dávku nebo kde najdou 
potřebné informace. 

Další praktické podrobnosti jsou zájem-
cům k dispozici na webových stránkách 
ÚP ČR - www.uradprace.cz. Lidé mohou 
využít i služeb „virtuálního asistenta“. 
V případě obecných dotazů se pak zájemci 
mohou obracet na Call centrum Úřad prá-
ce ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka,  
e-mail: callcentrum@uradprace.cz). Ilustrační foto.

Ilustrační fota.
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PROBÍHÁ ŠETŘENÍ 
DOMÁCNOSTÍ 
Český statistický úřad 

Český statistický úřad organizuje v roce 
2022 výběrové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České republice 
pod názvem „Životní podmínky 2022“. 
Šetření se uskuteční na území celé Čes-
ké republiky v době od 29. ledna do 12. 
června 2022 prostřednictvím speciálně vy-
školených tazatelů. Terénní pracovníci se 
budou prokazovat průkazem tazatele a zá-
roveň průkazem zaměstnance Českého 
statistického úřadu. Ve všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráně-
na. Průkaz tazatele vydává Krajská správa 
ČSÚ a  je vyroben z oboustranně potištěné 
polykarbonátové karty, která je opatřena 
ochrannými prvky a logem ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita 
zjištěných údajů a získaná data jsou dů-
sledně chráněna podle přísných požadav-
ků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě a podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni 
pracovníci zúčastnění na zjišťování a pro-
cesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí 
o všech šetřených skutečnostech ve smys-
lu §16 zmiňovaného zákona o státní statis-
tické službě. Vybraným domácnostem dě-
kujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

PRVNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V LETOŠNÍM ROCE 
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Vážení rodiče, slavnostní přivítání nových 
občánků města Hlučína proběhne v měsíci 
dubnu v odpoledních hodinách v obřadní 
síni MěÚ Hlučín. Slavnostního aktu se 
mohou zúčastnit pouze předem nahlášené 
děti. Rodiče obdrží písemnou pozvánku 
s konkrétními údaji konání akce (termín, 
čas). Máte-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem vítání občánků, dostavte se 
na odbor rozvoje a školství MěÚ Hlučín 
(Po, St 8 - 17 hodin; Út, Čt 8 - 14 hodin), 
nebo přihlášku zašlete na e-mail: siman-
kova@hlucin.cz. Zároveň předložte k na-
hlédnutí originál nebo kopii rodného listu 
dítěte. Případné další dotazy odpovíme  
na telefonním čísle 595 020 317.  
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STANICE SDÍLENÝCH KOL NOVĚ NA TOČNĚ 34
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Ekologicky nejšetrnější, rychlý a efektivní 
způsob dopravy napříč městem a podpora 
zdravého životního stylu, to je bikesha-
ring. Na území města bylo loni 8 stanic 
sdílených kol, kde si občané mohli půjčit 
a zase je na některé z těchto míst vrátit. 
Velkou výhodou bikesharingu je, že uži-
vatel nemusí kolo vracet na místo, odkud 
si jej vypůjčil, naopak může podniknout 
pouze jednosměrnou cestu a dál pokra-
čovat jiným způsobem. Služba sdílených 
kol si v Hlučíně našla řadu příznivců, pro-
to je v letošním roce připraveno rozšíření 

I HENDIKEPOVANÍ SENIOŘI MAJÍ V HLUČÍNĚ SVÉ ZÁZEMÍ

Petra Řezáčová
místostarostka

V minulém čísle hlučínských novin jsem 
představila činnost klubů seniorů. Dnes 
bude řeč o Svazu tělesně postižených 
v Hlučíně, který svou činností připomíná 
klub seniorů, přesto se ale liší. Předsedky-
ni tohoto svazu snad ani nemusím před-
stavovat. Je to paní Alena Bartusková, 
která svou energií a neúnavným elánem 
obohacuje život nejen členům, ale i ostat-
ním seniorům ve městě. Poslední dobou 
je naší průvodkyní v rámci zájezdů pro 
seniory, které pořádá Městský úřad Hlu-
čín napříč celou republikou, a který se těší 
velké oblibě. Ale zpátky k činnosti svazu. 

Svaz sdružuje osoby se zdravotním posti-
žením, zejména tělesným, nejen v senior-
ském věku. Hájí jejich potřeby a zájmy. 
Zajišťuje odborné sociální poradenství, 
přednášky a semináře a také sportovní, 
relaxační a rehabilitační aktivity a poby-
ty. Díky svazu hlučínští “invalidé”, jak si 
sami říkají, nezahálí, neboť mají zajištěné 
podpůrné prostředí, které účastníky napl-
ňuje radostí. Aktivizaci v činnostech paní 
Alena připravuje a realizuje na výbornou. 
Místní organizace působí v Hlučíně již 30 
let a k dnešnímu dni sdružuje na 57 členů, 
kteří se pravidelně scházejí na středečních 
setkáních v Kulturním domě v Hlučí-
ně. Rádi mezi sebou přivítají nové členy.  
Tak neváhejte a užijte si aktivní stáří. Akce Trénovaní paměti. 

Foto: Kateřina Konečná

poskytované služby. Počet kol na území 
města se zvedne z třiceti pěti na čtyřicet 
a na základě požadavků občanů města 
bude stanice sdílených kol nově umístěna 
na Rovninách, v prostoru u Točny 34. Tak 
jako v loňském roce, bude prvních 15 mi-
nut jízdy zdarma. Město Hlučín finančně 
podporuje zdravou a udržitelnou mobilitu. 
Ze statistiky poskytovatele služby vyplý-
vá, že od začátku března do posledního 
prosince loňského roku bylo evidováno 
celkem 6 192 výpůjček, přičemž většina 
výpůjček nepřesáhla délku 15 minut. Nej-
větší zájem o půjčování kol se stalo sta-
noviště v centru města – Mírové náměstí 
(1714 výpůjček), následovalo stanoviště 

Hlučín – Rovniny škola (1195 výpůjček), 
třetí využívanou stanicí bylo sídliště OKD 
(876 výpůjček). Nejmenší zájem byl u sta-
noviště Hlučín – Bobrovníky (90 výpůj-
ček kol). V loňském roce za 10 měsíců 
provozu občané, díky finanční podpoře 
města, najeli na sdílených kolech skoro  
9. tisíc km. Celkem tedy více, jako kdyby  
9x přejeli celou republiku od nejzápad-
nějšího bodu až k tomu nejvýchodněj-
šímu a zpět. Pokud by stejná porce cest 
byla uskutečněna autem, znamenalo by 
to pro město zátěž cca 953 kg CO2. Pro 
představu, asi 90 dospělých stromů pracu-
je po celý rok, aby podobný objem oxidu  
uhličitého absorbovalo.

Návštěva Baziliky Minore Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Fota: archiv městaNa Svatém Kopečeku v Mikulově.
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CO TO VLASTNĚ JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET? 

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Participativní rozpočet je způsob, jak mo-
hou občané města aktivně vstoupit do pro-
cesu rozhodování o rozvoji svého města 
a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy 
veřejné finance. Zahrnuje sérii kroků ze 
strany občanů od přípravy návrhu, disku-
si s okolím a rozpracování návrhu, až po  
podání návrhu a veřejnou prezentaci. 

Jedná se o to, aby občan, který má dob-
rý nápad na zlepšení svého okolí, si ten-
to impuls nenechával pro sebe, ale aby 
ho probral se svým okolím a podal návrh 
na realizaci. Pokud bude návrh splňovat 
podmínky stanovené v „Zásadách partici-
pativního rozpočtu města Hlučína pro rok 
2022“, bude představen veřejnosti a před-
ložen k hlasování občanům města. Vítěz-
né návrhy, které obdrží dostatek kladných 
hlasů, pak budou městem realizovány až 
do výše schváleného rozpočtu v daném 
roce. Pro letošní rok je na vaše návrhy  
připravená částka ve výši 800 000 Kč.

Chybí vám lavička, komunitní zahrada, 
ohniště, altánek, ovocné keře, hmyzí hote-
ly, ptačí budky, výukové tabule nebo ven-
kovní posilovací prvky? To vše je možné! 
Pro lepší pochopení smyslu participativ-
ního rozpočtu jsme pro letošní rok vybrali 
konkrétní lokality ve městě. Každá z nich 
je dostupná pro občany a věříme, že máte 
nápady, jak lépe využít jejich potenciál. 
Přidejte něco nového do parku volnoča-
sových aktivit v Darkovičkách nebo do 
okolí tělocvičny v Bobrovníkách. Zve-
lebte okolí bytových domů na Rovninách  
a OKD. Poslední lokalita - Zámecký park 
je nepopsaná kniha, která přímo vybízí 
k zatraktivnění. 

Informace k celému procesu participativ-
ního rozpočtu jsou umístěny na webových 
stránkách města. Podklady, jak podat ná-
vrh, jsou k dispozici na odboru rozvoje 
a školství MěÚ Hlučín. Koordinátorkou 
participativního rozpočtu je Ing. Monika 
Lange, tel. 595020318, e-mail: lange@hlu-
cin.cz, která navrhovatelům ráda pomůže. 

Těšíme se na tvůrčí nápady a aktivní zapo-
jení Vás, občanů Hlučína, do zlepšování  
svého okolí a rozvoje našeho města. 

Základní údaje o výzvě:
Zahájení příjmu návrhů: 1. 4. 2022 
Ukončení příjmu návrhů: 31. 5. 2022
Ukončení realizace návrhů: 31. 12. 2023

Oprávněný předkladatel: 
Fyzická osoba starší 15 let bydlící v Hlu-
číně. Předkladatel smí podat pouze je-
den návrh pro jednu určenou vybranou  
lokalitu. 

a) U Kulturního domu Hlučín, část parc. č. 3088/44

b) Zámecký park města Hlučína, část parc .č. 460/1

c) Hlučín OKD - západ, část parc. č. 1706/109

d) Městská část Darkovičky, část parc. č. 369/1

e) Městská část Bobrovníky, části parc. č. 432/2, 431 a 428/1

Místa realizace - vybrané lokality:
a) U Kulturního domu Hlučín, 
část parc. č. 3088/44
b) Zámecký park města Hlučína, 
část parc. č. 460/1
c) Hlučín OKD – západ, 
část parc. č. 1706/109
d) Městská část Darkovičky, 
část parc. č. 369/1
e) Městská část Bobrovníky, 
části parc. č. 432/2, 431 a 428/1
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FRANTIŠEK UBELAKER
(1892–1962), učitel, okresní archivář

František Ubelaker se narodil 7. pro-
since 1892 v Bratronicích v dnešním 
okrese Strakonice do rodiny panského 
zahradníka. Rodina se často stěhova-
la, ale nakonec se usadila v Židlocho-
vicích u Brna. Obecnou školu Fran-
tišek navštěvoval v Židlochovicích, 
poté absolvoval měšťanskou školu při 
učitelském ústavu v Brně a konečně 
absolvoval učitelský ústav v Brně. Po 
úspěšném složení maturitní zkoušky 
v roce 1912 začal působit jako výpo-
mocný učitel. Vystřídal postupně ně-
kolik míst na obecných školách v Li-
pově na Strážnicku, Židlochovicích  
a nedalekých Bratčicích. 

Celou první světovou válku strávil 
František Ubelaker na frontě a domů se 
vrátil v roce 1919 z Itálie.

Po válce krátce pracoval opět na obec-
né a měšťanské škole v Židlochovicích. 
V roce 1921 započal první pobyt Fran-
tiška Ubelakera na Hlučínsku. Tehdy 
byl přidělen jako učitel do Bolatic. 
V červenci téhož roku se oženil s Hed-
vikou, rozenou Limlovou, rovněž uči-
telkou. Manželům se narodily dvě děti 
– v roce 1922 přišla na svět dcera Jiřina 
a v roce 1935 dcera Eva. 

Po prázdninách roku 1921 nastoupil jako 
odborný učitel na dívčí měšťanskou školu 
v Hlučíně. Zde však setrval jen do pod-
zimu 1926, kdy byl jmenován ředitelem 
nově vzniklé obecné a měšťanské školy 
v Jistebníku nad Odrou. Po okupaci čes-
koslovenského pohraničí však byla škola 
likvidována a na podzim 1938 byl Franti-
šek Ubelaker ustaven ředitelem přenesené 
jistebnické měšťanské školy ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí. Zde strávil těžké období 
druhé světové války, během níž byl pod 
neustálým dohledem okupačních orgánů. 

Záhy po osvobození se Ubelaker rozhodl 
vrátit na Hlučínsko. Od 15. července 1945 
byl jmenován ředitelem chlapecké měš-
ťanské školy v Hlučíně. Ta byla po válce 
v dezolátním stavu. Zasadil se proto o zís-
kání stavebního místa pro novou školní 
budovu. V roce 1950 odešel ze zdravot-
ních důvodů do výslužby.

V červenci 1954 však začíná nová etapa 
působení Františka Ubelakera v Hlučí-
ně, a sice na pozici okresního archivá-
ře. Na postu vystřídal Andělína Nováka, 
jenž si ponechal pozici ředitele okres-
ního muzea. Archiv byl umístěn v pro-
najatých místnostech v prvním patře 
zdejšího farního úřadu na Farní ulici.  
Činnost okresního archiváře se tehdy 
zaměřovala na dohled na skartace pí-
semností u okresního národního výboru, 
jednotlivých místních národních výborů, 
škol, jednotných zemědělských družstev, 
podniků a spolků v okrese a na pořádá-
ní těchto archivních fondů. V roce 1956 
se František Ubelaker významně podílel 
na organizaci oslav 700 let města Hlučí-
na, byl členem přípravného výboru, vy-
dal publikaci, připravil několik článků, 
rozhlasové a televizní relace, přednáš-
ky a rozsáhlou výstavu. Ke konci roku 
1957 spravoval 183 archivních fondů.  

Kromě archivní práce se Ubelaker za-
měřil také na osvětovou činnost, a to 
především publikováním odborných 
článků v regionálním tisku. 

Nová situace pro Františka Ubelakera 
nastala po zrušení hlučínského okresu 
v roce 1960. Okresní archiv v Hlučíně 
byl totiž včleněn do opavského okres-
ního archivu, jehož zaměstnancem 
se nyní stal. Každodenně dojížděl do 
Opavy až do konce srpna 1961, kdy 
mu to již zdravotní stav neumožňoval. 
Přesto ještě v první polovině následu-
jícího roku v okresním archivu alespoň  
vypomáhal. 

František Ubelaker zemřel 10. června 
1962 v Hlučíně.

Marta Linzmajerová

Publikace k oslavám 700 let  
města Hlučína.

(Slezské zemské muzeum)

František Ubelaker ve své pracovně.

Budova farního úřadu, kde byl umístěn okresní archiv. Část depozitáře okresního archivu.
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Pokračování ze str. 1

Zdena Švidernochová, rozená Králová, 
se narodila 18. 8. 1928. Pochází z Hlučí-
na, kde bydlela v jednom z domu na Míro-
vém náměstí. Nyní žije v Hošťálkovicích. 
Celý život se věnovala pedagogické pro-
fesi na ZUŠ Hlučín, kde vyučovala hru na 
klavír, na harmoniku a hudební teorii.

Jak jste se dostala k hudbě, od kolika 
let jste hrála? Už jako malá jste se učila 
hrát na klavír?
Můj otec pocházel z chudobné rodiny. 
Celý život miloval hudbu a až se oženil, 
narodila jsem se já. Sotva jsem uměla 
chodit a mluvit, ale už bylo zřejmé, že tíh-
nu k hudbě. Otec mne brával v Hlučíně do 
kostela k varhanám a říkal mi: „Zdeni, hrej 
na co chceš, všechno ti koupím”. Měla 
jsem doma harmonium, citeru, kytaru 
a tak jsem se učila hrát. Otec byl samouk 
a neměl na mě čas, ale zájem měl a podpo-
roval mě, a proto jsem začala navštěvovat  
hudebku städtische musikschule.
 
A co bylo dále? Studovala jste konzer-
vatoř?
Celé dětství jsem prožila v Hlučíně a po 
obecné škole a po měšťance jsme my 
děvčata a také kluci museli jít na rok do 
Německa (na tzv. pflichtjahr) k sedlákům, 
pomáhat pracovat zadarmo, jen za stravu 
a nocleh. A to mě táta strčil do Rakous-
ka k bratrovi od mé babičky do Vídně. 
Tam jsem byla chvilku a pak jsem 2 a půl 
roku studovala hru na klavír ve Vídni  
na hudební konzervatoři. Otec mi zemřel, 
když mu bylo 50 let, v tu dobu jsem ještě 
studovala. Říkala jsem mamce, že nechám 
školu, abychom se uživili. Mamka mi ale 
tehdy říkala: „I kdybychom měli suchou 
skurku jest, ale ty školu doděláš!” Denně 
jsem jí za to vděčná, že jsem mohla dostu-
dovat a hrát. Měla jsem krásné mládí a do-
spívání. Ve Vídni jsem bydlela v penzionu,  

na který byl nálet a už jsem školu nedo-
studovala. Po válce jsem studium na kon-
zervatoři dokončila v Ostravě. Po studiu 
jsem byla delegována do Hlučína, abych 
vyučovala na Městské škole umění.
 
Kdy jste začala tedy pracovat v Hlučí-
ně?
Bylo mi tehdy 24 let a 1. září 1952 se 
poprvé otevřela Městská škola umění 
(později Lidová škola umění a nynější 
Základní umělecká škola P. J. Vejvanov-
ského v Hlučíně). My měli tehdy jen 4 
žáky a byli jsme na ně 4 učitelé. Budova 
pro školu bohužel nebyla, a tak jsme uči-
li na gymnáziu v provizorně vybavených 
třídách, kabinetě nebo knihovně. Ve tří-
dách byly pece a uklízečky v jednu hodi-
nu uklízely, ale my v jednu teprve začínali 
a místo toho, aby přiložily, vzaly vodu 
o polily to, chtěly mít uklizeno. A tak jsme 
při hodinách mrzli. Dívali jsme se z oken 
a vyhlíželi kolemjdoucí, kteří šli směrem 
k nádraží a mysleli jsme si, že jdou k nám, 
ale nešli. Pamatuji si, jak se jmenovali 
také ostatní pedagogové, paní ředitelka 
Dagmar Skácelová, Eva Plevová, Alois 
Blažej a já. Paní ředitelka svým nadšením 
strhávala kolektiv a s optimismem pomá-
hala překonávat překážky a potíže, byli 
jsme ale odhodlaný a pozitivní učitelský 
kolektiv.
 
Čím je pro vás hudba? Jak vás bavilo 
učit? 
Hudba nebyla pro mě vyučování, neby-
la to práce, ale hobby. Do důchodu jsem 
odešla mnohem později, učila jsem ně-
kolik stovek studentů za více jak 45 let. 
Kdybych měla nohy v pořádku, tak bych 
vyučovala ještě dnes.
 
Zahrajete si ještě někdy – třeba sobě 
pro radost?
Každý den ráno po snídani si zahraji na 
klavír. Hraji hodinu, hodinu a půl a někdy 
se podívám na hodiny a už je oběd. Prsty 
mám křivé, ale hrajou, technika mi pořád 
zůstala. Rozehraji se na etudách a pak hra-
ji skladby, které mám ráda. Hudba oboha-
cuje můj život, v tom jsem šťastná.

Ovlivnilo vaše učení, že jste měla sama 
vynikající pedagožku? A využívala 
jste třeba jejího přístupu, případně  
výukových metod?
Moje paní učitelka klavíru byla star-
ší dáma a věnovala se jenom klasické 
hudbě, to jsem si nemohla převzít. Na-
opak já jsem vždy, abych si žáka udržela  
a motivovala ho, řekla: „Toto se dobře  
naučíš a za to si můžeš zahrát Gotta, Klu-
se nebo někoho, koho chceš”. Já jsem jim 

Paní Zdena hraje na klavír ve svém rodném domě v Hlučíně.

Paní Zdena na fotografii z koncertu školy.

Fota: archiv paní Zdeny Švidernochové. Aktuální snímek Kateřina Konečná.

volnost volby dávala jako bonbónek. Tak-
to jsem žáky navnadila a 90% z nich cho-
dilo dál. A je to i důvod, proč mí žáci jezdí 
za mnou dodnes. Už se hudbě tak nevě-
nují, ale mají pěkné vzpomínky a vždyc-
ky probereme, co jsme hráli a zahrají si se 
mnou třeba i čtyřručku.
  
Koncertovala jste někdy?
Koncertovali jsme my kantoři a naši stu-
denti z hudební školy ve velkém sále v bu-
dově na náměstí (nyní je tam papírnictví). 
Já jsem vždy hrála Chopina, protože se 
mě líbil. S paní ředitelkou jsme společně 
hrály čtyřručky Smetanu nebo Dvořáka, 
od něj třeba Slovanské tance.
  
Měla jste i jiný koníček než hudbu? 
A čím se zabavíte dnes?
Hudba, hudba, hudba a sport. Hrála jsem 
tenis a ping pong.
Čtu knihy v němčině, hlavně romány. Pro 
oddech a odlehčení si ráda přečtu v češ-
tině historii a také romány. Když jste  
v jiném století, tak musíte načerpat sílu.
 
Prý máte moc ráda město Hlučín, je to 
tak? A co se vám na něm líbí?
Ano, narodila jsem se v Hlučíně a proto 
já na „Prajzáky“ nedám dopustit. Kdysi 
byl v Hlučíně klid a teď už není, ale to 
je dobou. Pravidelně si každý měsíc čtu 
Hlučínské noviny. Minule tam byl Vilém 
Plaček, to byl můj spolužák.
 
V kolika letech by měly děti za-
čít s hraním na hudební nástroj, co  
doporučujete?
Když má zájem, tak je podpořte. Dítě hra-
je třeba rok, dva a pak přijde úskalí, že ne-
chce, tak ho zase podpořte. Ale záleží, ja-
kého má kantora. Když žáci byli na konci 
2. třídy, tak jsem ve škole dělala průzkum 
a vybírala jsem děti do přípravky hudební 
výchovy. Dnes se berou třeba už 5-ti letí. 

Doma si s radostí brnkají jedním prstem. 
Jenže i hra na klavír je dřina. Když pak 
tyto děti zakusí ten „dril”, tak se jim to už 
nelíbí.
 
Co byste vzkázala současným i budou-
cím studentům hudby?
Ať hudbu dělají s láskou, protože bez lás-
ky se nevytvoří ten požadovaný tón, bez 
lásky je to jen suchopárný zvuk. Je třeba 
do toho navíc vložit duši. Toto bych chtěla 
všem vzkázat.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám ještě 
mnoho elánu a zdraví. 

„Nejvýznamnějším uměním učitele je pro-
bouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“  
       Albert Einstein

Paní Zdena s panem ředitelem ZUŠ Hlučín Stanislavem Havlíkem.



Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Zápisy k povinné školní docházce ve škol-
ním roce 2022/2023 proběhnou v hlučín-
ských školách v průběhu měsíce dubna. 
Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Zápisy pro školní 
rok 2022/2023 se týkají dětí narozených 
od 1. září 2015 do 31. srpna 2016.

MŠ SEVERNÍ NABÍZÍ LOGOPEDICKOU TŘÍDU
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ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD SE BLÍŽÍ

Kateřina Boková 
Mateřská škola Hlučín, Severní

Součástí Mateřské školy Severní je lo-
gopedická třída, která je výhradně ur-
čena pro děti s narušenou komunikační 
schopností (NKS).

Jaké jsou projevy NKS?
● dítě ve čtyřech letech vůbec nemluví - 
jen citoslovce
● dítě má ve čtyřech letech velmi malou 
slovní zásobu - holé věty
● má špatné porozumění - nerozumí, co 
se po něm chce
● koktá
● NKS na podkladě orgánové poruchy - 
rozštěpy rtů, patra
● mnohočetné špatné vyslovování hlá-
sek - řeč je zkomolená, nesrozumitelná

Nejste si jisti, zda vaše dítě potřebuje 
docházet do logopedické třídy?
Pokud si nejste jisti, jestli vaše dítě oprav-
du potřebuje zařazení do logopedické 
třídy, můžete toto konzultovat s dětským 
lékařem, popř. s klinickým logopedem 
nebo učitelkou ve vaší mateřské škole. 

Co nabízíme navíc ve srovnání s běž-
nou třídou MŠ?
● malý kolektiv - 14 dětí ve třídě
● logopedii, která prostupuje veškerým 
děním během dne, individuální speciálně 
pedagogický přístup - soustavná a pravi-
delná péče
● odborně vzdělaný personál s asisten-
tem pedagoga
● režim, který zohledňuje speciální 

vzdělávací potřeby dítěte (věk, pozor-
nost, pracovní tempo, unavitelnost, dia-
gnózu)
● třídu, která je vybavena didaktickými 
i kompenzačními pomůckami určenými 
pro rozvoj řeči a ostatních smyslů, inter-
aktivní tabulí 
● úzkou spolupráci s rodiči a se speciál-
ně pedagogickým centrem pro vady řeči 
v Opavě a s dalšími specialisty (dětský 
neurolog, psycholog...)

Jaký je cíl logopedické třídy?
● snaha o odstranění nebo zmírnění na-
rušené komunikační schopnosti
● připravit děti na bezproblémový vstup 
do běžné ZŠ
● rozvíjet porozumění řeči, slovní záso-
bu, vyvozovat správnou artikulaci, vy-
tvářet podmínky pro správný vývoj řeči 
- přiměřený dostatek stimulů pro řeč, de-
chová, hlasová, artikulační cvičení, cvi-
čení jemné motoriky, sluchové a zrakové 
percepce a další

Co udělat pro přijetí?
Již v době zápisu (v květnu) do Mateř-
ské školy Severní je vhodné dostavit se 
s doporučením ze speciálního pedago-
gického centra pro vady řeči. Na základě 
tohoto doporučení může být dítě do logo-
pedické třídy přijato. Pokud pro zápis do 
logopedické třídy potřebujete jakékoliv 
bližší informace, neváhejte nás kontak-
tovat, s postupem vám rádi pomůžeme, 
můžeme se domluvit na osobní schůzce 
a prohlídce třídy. 
Kontakt na naší školu: tel.: 605 352 571, 
e-mail: severni@mshlucin.cz

VÍKENDOVÉ PUTOVÁNÍ
Marie Niedermeierová
ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky

Již čtvrtým rokem vyrážíme pravidelně 
jednu sobotu v měsíci na turistické výpra-
vy. Jezdíme na různá místa jako jsou On-
dřejník, Prašivá, Skalka, Filipka, ale i na 
Girovou, kterou tradičně zdoláváme před 
Silvestrem. V rámci našeho putování jsme 
byli také v Praze, Olomouci, Archeoparku 
Chotěbuz, viděli jsme miniZOO ve Ven-
dryni, Štramberskou trúbu, hrad Helfštýn 

a hrad Karlštejn. Míst, která jsme navštívi-
li, je nepočítaně. Na výpravy jezdí zejmé-
na děti z naší školy. Občas se k nim přidají 
i rodiče s jejich mladšími sourozenci. Na 
Hlavní nádraží v Ostravě jezdíme autobu-
sem číslo 34, do kterého děti postupně při-
stupují podle místa bydliště, z nádraží se 
pak vlakem rozjíždíme na všechny strany. 
Děti i jejich rodiče poznávají nová místa, 
zažívají spoustu dobrodružství a přitom 
všem si upevňují kamarádské vztahy. Pře-
jeme si, aby se naše putování stalo tradicí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
ANEB SETKÁNÍ S RODIČI

DEN ZÁPISU 
K POVINNÉ DOCHÁZCE  

Základní škola Hlučín - Rovniny 24. 3. 2022 od 16 hodin
setkání s rodiči ve školní družině

3. 4. 2022
9 - 17 hodin

Základní škola Hlučín, Hornická 7 29. 3. 2022
14 - 16:30 hodin

5. 4. 2022    14 - 18 hodin
6. 4. 2022    13 - 16 hodin

Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín 23. 3. 2022
7:45 - 18 hodin

4. 4. 2022
5. 4. 2022

14 - 17 hodin

Základní škola Via Montessori individuálně,  
po tel. domluvě s ředitelkou školy

1. 4. 2022
13:30 - 18 hodin

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín - Darkovičky

16. 3. 2022
13 - 17 hodin

8. 4. 2022
15 - 17 hodin

Základní škola a Mateřská škola  
Hlučín - Bobrovníky

22. 3. 2022
celodenně

5. 4. 2022
6. 4. 2022

13 - 18 hodin
MŠ, ZŠ speciální a praktická škola  
Diakonie ČCE Ostrava, odloučené  

pracoviště Hlučín, Hornická 1265/9

4. 4. 2022
5. 4. 2022

7:30 - 13:30 hodin

11. 4. 2022
12. 4. 2022

7:30 - 13:30 hodin

Základní škola Gen. Svobody 8,  
příspěvková organizace

22. 3. 2022
8  - 13 hodin

12. 4. 2022
8 - 16 hodin

Foto: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky

PROJEKTOVÝ DEN MALÍŘŮ - FLÁDROVÁNÍ
Karel Balarin
Odborné učiliště a Praktická škola,  
Hlučín - příspěvková organizace

Ve dnech 9. a 10. února 2022 se uskutečnil 
projektový den pro žáky učebního oboru 
Malířské a natěračské práce. Následoval 
po předchozích úspěšných aktivitách – 
Práce se sítotiskem a práce na plotru, kte-
ré se uskutečnily v říjnu minulého roku. 
Tentokrát se žáci seznamovali s natěra-
čskou dekorativní technikou fládrování 
(imitace dřeva). Se způsoby a postupem 
práce je seznamoval odborník z praxe 
– člen Cechu malířů, lakýrníku a tape-
tářů ČR Josef Čermák. Žáci se do výu-
ky aktivně zapojovali, zkoušeli si různé 
postupy a získali základní dovednosti 
při práci s touto technikou. Celou akci 
hodnotili jako zajímavou a přínosnou. Foto: archiv MŠ Severní Foto: archiv OU a PŠ Hlučín

Foto: Kateřina Konečná



OKUSTE ATMOSFÉRU DALEKÝCH HIMALÁJÍ

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Ne každý má tu možnost poznávat exo-
tická místa a daleké kraje, i když by moc 
chtěl… Najít v dnešní době ten luxus vol-
ného času, dostatek finančních prostřed-
ků, jazykových znalostí a dalších nezbyt-
ností pro realizaci zahraniční expedice, 
je velmi těžké. Pro ty, co nemohou, ale 
i tak chtějí „zažít”, jaké je to „být přímo  
v místě dění”,  máme malou ochutnávku:

Jiří Sonnek se narodil v roce 1947 
v Opavě, studoval v Hlučíně a násled-
ně v Lipníku nad Bečvou, kde se vyučil 
opravářem televizorů. Profesně se věno-
val katodické ochraně ocelových plyno-
vodů, vodovodů, mostů a nádrží. Zajímá 
se především o archeologii, původní etni-
ka včetně Grawettienců (lovci mamutů) 
a stará řemesla. Postupně navštívil mnohé 
země, namátkou Nepál, Indii, Sumatru, 
Venezuelu, Thajsko, Egypt, Izrael a dal-
ší. I v důchodovém věku aktivně pracuje 
ve své firmě, a ještě stačí publikovat své 
nápady, vydávat knihy a psát příspěvky  
do Hlučínských novin. 
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Knihu je možné zakoupit v Turistickém 
informačním centru v Hlučíně  

a nebo objednat na eshop.ic-hlucin.cz.

…„Pouze sto kroků od stezky vedoucí 
k Everestu, ční z piniového háje stříška 
kláštera De-vo-še. Vede k němu jen nezna-
telný chodníček a mnozí turisté projdou 
kolem bez povšimnutí. Zlatá stříška budd-
histického kláštera nás upoutala teprve 
při návratu. Předtím naši mysl zaměstná-
valy jiné myšlenky, spojené s výstupem na 
horu Kala Pattar a očekávání vyhlídky na 
nejvyšší horu světa, Everest. Těžké dveře 
kláštera z tesaných prken jsou zavřené, 
ale otvorem ve střeše vystupuje kouř. Roz-
hodujeme se zaklepat a požádat o trochu 
čaje. „Povedlo se!“ Se skřípotem se oteví-
rají dveře a snad osmdesátiletá stařenka 
nás posunky zve do zakouřené místnosti. 
„Čia, čia“, opakujeme, jak jsme se naučili 
čaj tibetsky pojmenovat. Temnou místnost 
osvětluje pouze úzký pruh světla, prostu-
pující kouřem z otevřeného ohniště. Pruh 
světla i kouř prochází stejným otvorem 
ponechaným ve střeše kláštera, nahrazuje 
komín a zároveň pouští světlo do tajem-
né místnosti bez oken. Teprve když naše 
oči přivykly šeru, zjišťujeme přítomnost 
dalších mnišek na protější lavici. Jsou 
čtyři. Chladem se tisknou k sobě a jejich 
stáří pro četnost vrásek nedovedeme od-
hadnout. Lehkým úklonem odpověděly na 
naše „namasté“ (budiž pozdraveno vše 
dobré, co se v tobě ukrývá) a pokraču-
jí v přerušeném odříkávání manter. Čas 
je vzácný a život příliš krátký k vykonání 
dostatečného množství dobra pro všech-
ny bytosti. „Ring zing zongo, ring zing 
zó, ring zing zongo, ringo gó, ringo gó.“ 
„Nechť jsou všichni tvorové šťastní“, letí 
do světových stran poselství mnišek bez 
ustání. Tehdy, dnes, zítra a napořád, tu-
ším, až do skonání světa. Věřím, pokud se 

mi podaří Nepál ještě jednou navštívit, že 
si tuto mantru mnišek v rytmickém dopro-
vodu bubnu znovu dostatečně vychutnám. 
Včetně hlasitého srkání čaje, občasného 
popotahování, smrkání a utírání nosu do 
rukávu, vše v magickém prostředí ledo-
vé místnosti. Jednu věc mám ale pořád 
v mysli, záležitost, která částečně narušu-
je šíření dobra. Buben, uvázaný k trámu 
pod střechou, vydává chrastivé pazvuky. 
Vysušený pruh z nevyčiněné kůže, kterým 
je buben přivázán, chrastí o kůži bubnu. 
Závada by se dala lehce odstranit, ale pro 
staré mnišky je to bez štaflí příliš vyso-
ko.”... Pokud jste jedním dechem dočetli 
až sem a chtěli byste víc, máme pro vás ře-
šení. Ukázka z právě vydané knihy našeho  

přispívatele Jiřího Sonnka, „Kamínky 
z Nepálu“, ve které autor popisuje poznat-
ky a příběhy z nepálských Himalájí, sesbí-
rané jako kamínky podél cest, nabízí mno-
ho dalších příběhů, které vám umožní užít 
si opojnou náladu vzdálené země. A po-
kud by váš zájem po přečtení knihy nadále 
trval, máme pro vás od samotného autora 
vzkaz: „Zajeďte to opravit! (Ano, Vy!). 
Kromě toho by stařenky potřebovaly na-
štípat dříví, uklidit okolí kláštera a vysbí-
rat kamínky na přístupovém chodníčku. 
Samotné na to nestačí, vždyť musí usi-
lovně odříkávat mantry pro dobro celého 
světa. Odměnou vám bude skvělý zážitek – 
poznání Nepálu, které změní k dobru Vás 
i Vaši mysl a rozšíří Váš duchovní svět.”   

Fota: archiv Jiřího Sonnka

Zbyněk Židek
Agentura ŽIDEK

Příspěvková organizace města Sport a kul-
tura Hlučín zve na divadelní komedii VÍŠ 
PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE 
VODA, jejímž autorem je Robert Ander-
son a režíroval ji Pavel Háše. Představení 
se uskuteční 20. března 2022 od 19 hodin 
v Kulturním domě Hlučín. V hlavních 
rolích se představí Petr Nárožný, Václav 
Vydra, Naďa Konvalinková, Libuše Švor-
mová, Eva Janoušková a Jiří Ptáčník. Tři 
příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, 
Já jsem Herbert), které nám autor líčí, jsou 
velice směšné, ale velice lidské. V jistých 

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA

Klára Krejčířová
ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín

Děti, mládež i dospělí pravidelně na-
vštěvují lekce baletu a moderního tance. 
Velkou odměnou je pak dvakrát ročně 
vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost 
v kulturním domě. Tanečníci od věku tří 
let už si tak můžou vyzkoušet „stát na prk-
nech, která znamenají svět“. Na své si ale 
přijdou i příznivci moderního tance a také 
dospělí, kteří si plní své dětské sny. Lekce 
probíhají v baletním sále hlučínské ZUŠ 
na Mírovém náměstí 19/18. Další zájem-
ci se mohou přihlásit kdykoliv a přijít si 
lekci vyzkoušet. Informace o jednotlivých 
lekcích jsou na www.balethlucin.cz.

TANČÍM, TANČÍŠ, TANČÍME

Ilustrace: Anna Kýtová

František Solař
Saltatores

Chceme vás srdečně pozvat na výlet 
v čase. Vezmeme vás totiž sto let zpět, 
na Ukrajinu, do malé vesničky zvané 
Anatevka. Taneční skupina Saltatores 
připravuje svůj nový projekt, Mazal Tov.  
Taneční příběh na motivy Šumaře na stře-
še pracuje s židovskou tematikou a pojed-
nává o židech žijících v Evropě na začát-
ku 20. století. Představení bude hudebně 
doprovázet ostravská klezmerová skupina 
Mamalör. Premiéra představení proběhne 
v pátek 8. 4. v 19 hodin a v neděli 10. 4. 
v 18 hodin v Červeném kostele v Hlučíně. 

MAZAL TOV
obměnách mohou potkat každého z nás. 
První z nich - to je zdrcující touha uplatnit 
se, zviditelnit se, dosáhnout úspěchu stůj 
co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vži-
té představy o “posvátném svazku man-
želském” mizí, jakmile více než zralému 
muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; 
a konečně třetí - dialog starých manželů, 
jimž se vzpomínky na minulý život a lidé, 
s nimiž měli co dělat, pletou až k absurdi-
tě. Hvězdné obsazení i skvělá režie potěší  
divadelní odborníky i laiky. Předprodej 
vstupenek na 130 minutové představení 
plné smíchu, je možný on-line na www.
sak-hlucin.cz, na tisketstremu a osobně 
v Informační centru Hlučín.

Martin Nováček
Sport a kultura Hlučín

Žijeme ve složité době plné strachu a ne-
jistoty, v době, která nepřeje kultuře a spo-
lečenským setkáváním. My se stále snaží-
me přizpůsobit celé této situaci a vymýšlet 
pro naše občany akce, při kterých se trochu 
rozptýlí, pobaví a zapomenou na všechny 
starosti této nelehké doby. A proto připra-
vujeme na jaro 2022 kulturní akce, které 
jsme nazvali „Jarní tančírny“. Celý kon-
cept „Jarních tančíren“ je promyšlen tak, 
abychom potěšili všechny věkové gene-
race. Těšit se můžete také na naše „Fajne 
soboty“, kde si budete moci zakoupit re-
gionální výrobky našich farmářů a dalších  

ŽIJEME KULTUROU
malých prodejců. Samozřejmě spolu 
oslavíme také velikonoční svátky. Letos 
jsme je spojili s tvořením. „Velikonoční 
kreativ“ se bude konat v sobotu 9. dubna 
2022 ve spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže Hlučín. Nebudou chybět dílničky 
pro děti, kde si budou moci vyrobit něco 
pěkného nejen na velikonoční stůl. Za na-
šimi nejmenšími přijede v neděli 13. břez-
na 2022 divadlo Ententýky s pohádkou 
Myška Klárka, veverka Terka a drak Kar-
lík. V sobotu 2. dubna 2022 si zatančíme 
a zazpíváme s Míšou Růžičkovou. Všech-
ny informace k těmto akcím budeme po-
stupně zveřejňovat na stránkách www.
sak-hlucin.cz, na našem Facebooku a také  
na veřejných vylepovacích plochách.
  



David Kubáň
FC Hlučín

V termínu od pondělí 4. července do 
pátku 8. července 2022 se uskuteční již  
4. ročník populárního příměstského fot-
balového kempu pod záštitou FC Hlučín. 
Licencovaní trenéři se těší na všechny klu-
ky a holky ve věku od 6 do 12 let. Kemp 
bude probíhat ve fotbalovém areálu FC 
Hlučín, v čase od 8 do 16 hodin. Orga-
nizátoři slibují tradičně pestrý fotbalový 
program, od fotbalových tréninků až po 
hry a soutěže o ceny. Každý účastník se 
navíc může těšit, že dostane tréninkový set 
a míč značky Nike. Cena kempu je 3 500 
korun, kdy cena zahrnuje celodenní stravu 
a pitný režim. Přihlásit se můžete nejpoz-
ději do 31. května 2022. Kontaktní oso-
bou, která zodpoví podrobnosti, je trenér 
Roman Schulla (tel.: 605 417 310, e-mail: 
roman.schulla@seznam.cz). Vzhledem 
k velkému zájmu v předchozích ročnících  
doporučujeme zajistit si místo včas!

FOTBALOVÝ KEMP 
SE BLÍŽÍ

David Kubáň
FC Hlučín

Skvělá zpráva pro hlučínský mládežnický 
fotbal! Výkonný výbor Fotbalové asociace 
ČR na svém zasedání udělil hlučínskému 
klubu licenci Sportovní středisko mláde-
že Krajského fotbalového svazu pro rok 
2022. „To především znamená, že jsme spl-
nili přísná kritéria, abychom status SpSM 
KFS obhájili a obdrželi dotaci i pro letošní 
rok. Můžeme tak pokračovat v nastoleném 
trendu výchovy a rozvoje hráčů, čemuž při-
kládáme velký důraz,” prohlásil výkonný  
ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík. 

FC HLUČÍN OBHÁJIL 
STATUS

MK BALLERISIMO HLUČÍN SE PŘIPRAVUJE NA NOVOU SOUTĚŽNÍ SEZÓNU
Karin Wronová
Ballerisimo Hlučín

V klubu mažoretkového sportu MK 
Ballerisimo Hlučín se po loňském úspě-
chu, kdy děvčata na podzim získala titul 
Mistryň ČR a následně Mistryň světa, 
rozhodně neusnulo na vavřínech. Osm-
desátičlenný klub mažoretek se poctivě 
připravuje na novou sezónu soutěží, která 
začíná již za měsíc. V těchto dnech vrcho-
lí takzvaná zimní příprava, což znamená, 
že děvčata pracují na nových soutěžních 
choreografiích, zlepšují svou taneční 
a pohybovou průpravu, flexibilitu a práci 
s hůlkou i třásněmi. „Díky pravidelným 
tréninkům baletu, gymnastiky a taneční 
průpravy se děvčata výkonnostně velmi 
zlepšila, navíc je toto zpestření v trénin-
ku velmi baví a motivuje”, myslí si tre-
nérka Viktorie Čejková. Mažoretkový 
klub MK Ballerisimo Hlučín je jedním 
z největších a v současné době také jeden 
z nejúspěšnějších klubů v mažoretkovém 
sportu v České republice, o čemž vypoví-
dá také početní zastoupení na soutěžích, 
které děvčata letos čekají. Pro soupeřky 
bude Ballerisimo jistě konkurencí ve 
skupinových pódiových sestavách v ka-
tegorii littlekadetek (4-7 let), kde bude 
klub obhajovat titul několikanásobných 
Mistryň České republiky. „Myslíme 
si, že naše nejmladší děvčata jsou opět 
připravena zabojovat o nejvyšší možné 

příčky,” uvedla trenérka Adéla Poštul-
ková. Početně nejobsazenější kategorií 
za Ballerisimo budou pro novou soutěžní 
sezónu zcela jistě kadetky (8-11 let), kte-
rých je v Ballerisimu téměř 40, a tak jsou 
rozdělena do dvou výkonnostních sku-
pin - své zástupkyně tedy bude mít letos 
Ballerisimo jak v pódiových sestavách 
kadetek výkonnostní třídy A, tak také ve 
třídě B. „To, že máme dvě družstva ka-
detek, je pro nás velká čest. Znamená to 
pro nás slibnou budoucnost a jistotu dal-
šího růstu klubu”, říká jedna z trenérek, 
Klára Janková. Pódiové velké formace 
doplní také již tradičně Ballerisimácké  
juniorky, které si připravily hned tři sku-
pinové soutěžní choreografie. „Letos do 
sezóny vstupujeme s jasným cílem. V ju-
niorském družstvu máme známé tváře 
v mažoretkovém sportu, držitelky mnoha 
titulů”, prozrazuje složení juniorského 
družstva trenérka Gabriela Křížová. Ma-
žoretkový klub MK Ballerisimo Hlučín 
v současné době prožívá jedno z nej-
lepších období od svého vzniku, který 
se datuje do roku 2015. „Začalo to už 
loni, kdy jsme získaly několik titulů Mis-
tryň světa. Mohu říct, že covidová pan-
demie nám naštěstí neuškodila. Naše 
základna 80 členek dokázala toto obdo-
bí překonat a připravit se svědomitě na 
novou soutěžní sezónu 2022. Jsem hrdá 
na to, jak děvčata pracují a zlepšují se.  
Ráda bych touto cestou poděkovala také 

SPORT

celému trenérskému týmu, který odvedl 
v období podzimní a zimní přípravy dob-
rou práci. Celému svému klubu a všem 
našim sportovkyním přeji, aby se naše 
společná půlroční práce zúročila na sou-
těžích, které začínají již v únoru”, dopl-
nila Karin Wronová, šéftrenérka klubu 
MK Ballerisimo Hlučín. Díky úspěchům 
klubu, skvělému kolektivu děvčat a pro-
fesionálnímu přístupu všech trenérek 
a vedení klubu je zájem o mažoretkový 
sport obrovský. „Začínají u nás děvčát-
ka od 4 let, ale přichází i starší děvčata. 
Všechny nováčky dokážeme mažoretkový 

sport naučit, nikdo se rozhodně nemu-
sí bát, že by to s námi nezvládl. Často 
se nám stává, že přichází děvčata z ji-
ných klubů, kde neměla gymnastickou 
či baletní přípravu. Zkušené trenérky  
v Ballerisimu je však vždy vše doučí”, 
doplnila Wronová. Přihlásit se do MK 
Ballerisima tak může jakákoliv princez-
na i starší slečna. Všechna děvčata, kte-
rá by se chtěla stát součástí klubu MK 
Ballerisimo Hlučín, zveme mezi sebe. 
Informace naleznete na www.ballerisi-
mo.cz a již nyní přijímáme přihlášky na 
novou sezónu. Těšíme se!

Petr Mijalovský
Sport a kultura Hlučín

Sport a kultura Hlučín vás zve na bad-
mintonový turnaj ve čtyřhrách. Turnaj 
se uskuteční ve sportovní hale v Hlučíně 
dne 20. března 2022 od 14 hodin. Termín 
přihlášení, zároveň se zaplacením star-
tovného 100 korun, je nejpozději do 18. 
března na recepci sportovní haly. Bližší  
informace na www.sak-hlucin.cz.
 

ZAHRAJTE SI NA 
TURNAJI

Foto: archiv Ballerisimo Hlučín 

Foto: archiv FC Hlučín

POZVÁNKA  
NA CVIČENÍ
Dana Baladová

TJ Hlučín, z.s. s podporou města Hlučín 
Vás zve na Kondiční cvičení žen všech vě-
kových kategorií (začátečníky i pokročilé) 
do malé tělocvičny ZŠ Rovniny (vchod 
přes hřiště) ve středy (19:00-20:00 hod.). 
Dále na cvičení starších žen do tělocvičny 
ZŠ Tyršova v pondělí (18:30-19:30 hod.). 
Cena 450,- Kč/rok, studenti a důchodci 
350,- Kč/rok. Tel.: 732 745 654.

I PŘES PŘEKÁŽKY SOUTĚŽÍME
Jakub Dávidek
KST Hlučín

Dne 12. 2. 2022 proběhla první taneč-
ní soutěž v tomto roce, a to hlavně díky 
Českému svazu tanečního sportu, který 
takovou soutěž poprvé uspořádal na své 
náklady jako podporu soutěžení, ale také 
díky Klubu sportovního tance Hlučín, kte-
rý celou soutěž zorganizoval. To se také 
klubu vyplatilo, protože v každé kategorii, 
kde měl klub své zástupce, zacinkaly me-
daile. Doma jsme si nechali ze 14 katego-
rií 9 zlatých, 12 stříbrných a 9 bronzových 
medailí. Těší nás, že jsme nedali párům 
z jiných klubů šanci nás porazit. Svědčí 

to o naší připravenosti a dobrém tréninku. 
Nyní nás čeká reprezentace na Mistrov-
ství České republiky v latinskoameric-
kých tancích 20. 3. a posledním kláním 
bude MČR v kombinaci 10 tanců 26. 3. 
Na všech těchto mistrovstvích máme ně-
kolik želízek v ohni. Proto doufáme, že 
nám v tento čas budete držet palce a po 
dlouhé době přivezeme do Hlučína finálo-
vé umístění, a když budete hodně fandit, 
možná i medaili. Rádi Vás nebo Vaše děti 
uvidíme na některém z našich kurzů. Pro 
dospělé máme latinu pro dámy nebo kurz 
tanečních pro dospělé, pro seniorky máme 
kurz latiny, a děti od 3 do 7 let se můžou 
vyřádit u nás v Baby clubu.
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Foto: Kateřina Konečná



UKLIĎME SVĚT SLAVÍ 30 LET
Veronika Andrlová
Koordinátorka programu Ukliďme svět
Český svaz ochránců přírody

Už jen pár dní nás dělí od hlavního ter-
mínu dobrovolnické akce Ukliďme svět, 
kterou u nás už 30. rok koordinuje Český 
svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín 
pro jarní akce Ukliďme svět je stanoven 
na 26. března. Po dvou letech, kdy větší 
dobrovolnické akce značně omezovala 
pandemie Covid 19, se konečně čeká větší 
účast. Příroda po dvou letech útlumu po-
moc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat 
místní akce můžete už nyní! Organizáto-
ři místních akcí se mohou přihlašovat na 
stránkách www.uklidmesvet.cz prostřed-
nictvím formuláře. Zároveň také mohou 
od ČSOP žádat materiální i informační 
podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pyt-
lů k úklidům bude zveřejněna pouze do 

1. března. Hromadná rozesílka balíčků 
organizátorům proběhne cca týden před 
hlavním úklidem. „Je důležité, aby dob-
rovolníci své přihlášky odeslali včas. Ba-
líčky se tak stihnou připravit a odeslat 
před hlavním termínem úklidů,“ sdělila 
koordinátorka kampaně Veronika Andr-
lová. Místní akce Ukliďme svět lze konat 
během roku kdykoliv. Jako každý rok, 
budou jarní úklidy doprovázet již tradič-
ní fotografické soutěže. První z nich bude 
„Před a po“, která spočívá ve fotodoku-
mentaci uklízeného místa před začátkem 
úklidu a bezprostředně po něm. Druhou 
fotografickou soutěží bude „Fotografie 
z akce“, která přináší neomezenou míru 
fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější 
a nejakčnější fotografie budou mít největ-
ší pravděpodobnost výhry. Kromě toho 
jsme pro letošek připravili také „video-
soutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci  
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JAK SE DAŘÍ V NOVÉM ROCE?

Růžena Dvořáčková
Sousedé 55+

Je skvělé, že se stále můžeme scházet. Pro 
poslední den loňského roku jsme zvolili 
blízký Landek, ale rok 2022 jsme zahájili 
už zase v Hlučíně. Šestý rok spolku byl 
odstartován bowlingem v hlučínské spor-
tovní hale. Fotodokumentace potvrdila, že 
to byl sport, ale hlavně zábava. O týden 
později jsme se sešli v zámeckém klubu 
nad rautem, tradičním základem pro do-
provodné besedy, debaty, diskuse. Tento-
krát šlo o setkání v rytmu bubnů, energie, 
radosti, uvolnění. Ostatně, to djembe, 
šamanské bubny i kachony umí. Říkáme 
tomu muzikoterapie, ale především je 
to pohoda s přáteli v pěkném prostředí.  

V únoru jsme si vyzkoušeli zábavnou 
únikovou hru v ulicích Hlučína a dozvě-
děli se mnohé nové poznatky a zajíma-
vosti o našem městě. Plány na rok 2022 
máme, těšíme se na přednášky, turistické 
akce, projekty s dětmi základní školy. 
Nadšení z toho, jak jsme zvládli výstavu 
Na skok do 50. let, a rovnou na svatbu, 
nás přivedlo k novému tématu podobné 
akce. Opět s kapkou nostalgie, dotekem 
křehkosti. Pokud nám situace dovolí, rádi 
připravíme, včas dáme vědět více a po-
zveme. Jistotou zatím zůstávají bleší trhy 
a jejich termíny. Vždy ve čtvrtky a pátky, 
ve vstupním zámeckém prostoru. Jarní 
31. března až 1. dubna, téměř letní 25. 
až 27. května, podzimní 22. až  23. září  
a adventní 24. až 25. listopadu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA HLUČÍNSKU PŘINESLA RADOST I REKORDNÍ VÝTĚŽEK 
Charita Hlučín

Po roční přestávce se letos vrátili do ulic 
Hlučínska Tři králové. Koledovat vyrazi-
lo přes tisíc dobrovolníků ve více než 300 
skupinkách. Do pokladniček dárci přispě-
li částkou více než 3 mil. Kč. Společně 
s online koledou a bezhotovostními plat-
bami dosáhl výtěžek sbírky na Hlučínsku  
rekordní částky 3 094 322 Kč. 

„Mám obrovskou radost, že po roční pře-
stávce vynucené epidemií mohli koledníci 
vyrazit do ulic našeho krásného regionu 
a předat radostnou zvěst, aby tak naplnili 
hlavní poslání sbírky. Vrátila se ta nád-
herná atmosféra, kterou vytváří přes tisíc 
dobrovolníků, kteří obětují svůj čas a po-
hodlí pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc 
děkuji,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel 
Sobol a dodal, že pokud to protiepidemic-
ká opatření umožní, připraví Charita Hlu-
čín pro všechny koledníky setkání v kině 
v Bolaticích. Do sbírky jsou zapojeny 
i farnosti, městské a obecní úřady, prodej-
ny či poskytovatelé služeb. Počet všech 
lidí, kteří tvoří sbírku na Hlučínsku, tak 
vysoce převyšuje tisícovku. 

Po sečtení všech pokladniček se celkový 
výtěžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších 
necelých 70 tis. Kč poslali dárci přes on-
line koledu či bezhotovostními platbami. 

Celkový výtěžek je tak o 17 % vyšší než 
před epidemií v roce 2020 a výrazně vyšší 
než v loňském roce. „Moc děkujeme všem 
dárcům za tak obrovskou podporu. Je to 
povzbuzení pro naše zdravotní sestry, 
pečovatelky a osobní asistentky, které se 
každý den starají o nemocné, handicapo-
vané a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás. 
Jsem moc rád, že si lidé jejich práce váží 
a podporují ji,“ uvedl Pavel Sobol. 

Podle stanovených pravidel sbírky zůsta-
ne 65 % výtěžku, tedy přes 2 mil. Kč, na 
Hlučínsku. Charita Hlučín plánuje z vý-
těžku mimo jiné pořídit nové vybavení 
do půjčovny kompenzačních pomůcek, 
provést nutné opravy charitního domova 
sv. Mikuláše či podpořit charitní ošetřo-
vatelskou službu. Pravidla sbírky umož-
ňují využít výtěžek i v mimořádných si-
tuacích, což se ukázalo v roce 2021, kdy 
byly nakoupeny vysoušeče a dezinfekční 
prostředky. Ty pomohly zmírnit následky 
povodní v Kravařích. 

Základem sbírky je koledování v uli-
cích. Přispívat se ale letos dalo i do tzv. 
statických pokladniček umístěných v ob-
chodech, lékárnách, kostelích či úřadech. 
Svůj dar mohli zájemci poslat i pro-
střednictvím online koledy na webových 
stránkách sbírky nebo bezhotovostní  
platbou. 

  

 
Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2022 

 
Celková vykoledovaná částka: 3 094 322 Kč 
Z toho část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) – 2 011 309 Kč 
 
Výtěžek z pokladniček: 3 025 050 Kč 
Výtěžek z online koledy: 30 383 Kč 
Výtěžek z bezhotovostních plateb: 38 889 Kč 
 
Výtěžek z pokladniček dle obcí:  

  
Z celého srdce děkujeme za vaše dary a pomoc charitnímu dílu. Velmi si vážíme 
vaší štědrosti a projevu solidarity s potřebnými. Zároveň moc děkujeme všem 
dobrovolníkům – koledníkům a koordinátorům, farnostem, městům a obcím. Bez 
této pomoci by sbírka nemohla proběhnout.  

OBEC Částka   OBEC Částka 
Antošovice        14 685 Kč  Kravaře, včetně Koutů a 

Dvořiska  339 666 Kč 
Bělá  29 966 Kč   
Bohuslavice  151 364 Kč  Ludgeřovice     227 002 Kč 
Bolatice 
Borová 227 965 Kč  Markvartovice  61 216 Kč 

Darkovice  99 869 Kč  Píšť  122 921 Kč 
Dolní Benešov   
Zábřeh 180 416 Kč  Rohov  39 064 Kč 

Hať  155 150 Kč   Strahovice 65 477 Kč 
Hlučín - Bobrovníky 61 501 Kč  Sudice  40 061 Kč 
Hlučín –  
Darkovičky 90 187 Kč  Šilheřovice  94 041 Kč 

Hlučín - město  326 060 Kč  Štěpánkovice  179 176 Kč 
Chuchelná  83 958 Kč  Třebom 8 166 Kč 
Kobeřice 184 927 Kč  Vřesina 92 438 Kč 
Kozmice 111 416 Kč   Závada  38 358 Kč 

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Městská knihovna Hlučín nabízí rozvoz 
knih pro imobilní a dlouhodobě nemoc-
né čtenáře, kteří nemají nikoho, kdo by 
jim v knihovně vyzvedl knihy. Rozvoz 
je zdarma a probíhá vždy první pátek 
v měsíci mezi 10. a 12. hodinou. Služba 
je určena pouze pro registrované čtenáře 
hlučínské knihovny, kteří bydlí v Hlučíně 
nebo jeho městských částech. Pravidelný 
rozvoz funguje dlouhodobě, tzn. budeme 
k vám až do odvolání jezdit vždy první 
pátek v měsíci a dovezeme vám předem 
domluvený počet knih. Výběr můžete 
nechat na nás, při zřizování služby se do-
mluvíme na žánru a počtu požadovaných 
knih, případně si můžete vždy při naší ná-
vštěvě objednat na příště konkrétní tituly. 
Pro bližší informace a přihlášení k této 
službě pište na dospele@knihovnahlucin.
cz nebo volejte na č. 558 270 106. 

ROZVÁŽÍME KNIHY 
IMOBILNÍM  
ČTENÁŘŮM

nebo jen o tom, jak třídíte u Vás doma. 
Pravidla soutěží budou rovněž zveřej-
něna na stránkách www.uklidmesvet.cz. 
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České 
republiky jako součást světové kampa-
ně Clean Up the World. Jejím cílem je 
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět 
v Česku od roku 1993 organizuje Český 
svaz ochránců přírody. Do kampaně se 
každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. 
V letech 2017–2020 se kampaň kona-
la společně s kampaní Ukliďme Česko. 
Od roku 2021 pokračuje opět samostat-
ně. Smyslem kampaně Ukliďme svět 
není však jen samotné uklízení odpadků.  
Účastníci především posilují svůj vztah 
k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale 
také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky 
vůbec vznikají.   
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ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

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

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 h., So: 9:00 – 12:00 h.

Tel: 777 555 499, zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa Zahradnictví Michňa 
Prodej okrasných  dřevin, ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen, 
keramiky a zahradnických potřeb.

VÍTE, KDY UŽÍVAT ASPIRIN?
Bára Piatková
lékárnice

Dnes se zaměříme na kyselinu acetylsali-
cylovou. To je látka odvozená od kyseliny 
salicylové, která se v přírodě nachází na-
příklad ve vrbě bílé (Salix alba). Vrbový 
odvar má své nezastupitelné místo v li-
dovém léčitelství, kdy právě tento odvar 
naši předci využívali ke snížení horečky. 
V dnešní době využíváme kyselinu ace-
tylsalicylovou především pro její antipy-
retický účinek (schopnost snížit horečku)  

a antitrombotický účinek (protisrážlivý 
efekt, kdy dochází k reakci s krevními des-
tičkami, které jsou následně nefunkční). 
Pro snížení horečky je nutná jednorázová 
dávka minimálně 400 mg a účinek nastu-
puje do hodiny. V prevenci tromboembo-
lických stavů se čím dál častěji v lékárně 
setkáváme s poptávkou volně prodejných 
přípravků s kyselinou acetylsalicylovou. 
Mnohdy si ale pacienti vybírají přípravky 
se zbytečně vysokou dávkou (400-500 mg), 
kdy jen zvyšují riziko nežádoucích účinků. 
Pro prevenci tromboembolických stavů je 

vhodná dávka 100 mg jedenkrát denně, 
a to i při prevenci trombóz u pacientů v do-
mácí léčbě onemocnění COVID-19 (dle 
doporučeného postupu České společnosti 
pro trombózu a hemostázu ČLS JEP). Plný 
efekt nastupuje do 48 hodin a přetrvává 5 
až 7 dnů po vysazení. Pro snížení nežádou-
cích účinků vždy doporučuji léky užívat po 
jídle, jelikož kyselina acetylsalicylová není 
šetrná k našemu žaludku. Proto by se jí 
měli vyhnout lidé s vředovou chorobou, ale 
i pacienti užívající jiná léčiva ovlivňující 
srážlivost krve jako je například warfarin. 

Také není vhodná kombinace s dalšími 
léky s protizánětlivou složkou, kdy do-
chází jen k podpoře nežádoucích účinků. 
Kyselina acetylsalicylová je zcela ne-
vhodná pro děti do 16 let, u kterých se 
po jejím podání může rozvinout Reyův 
syndrom, při kterém dochází k poško-
zení jater, ledvin, srdce a edému moz-
ku. Myslím, že přípravky s kyselinou 
salicylovou najdeme v každé lékárnič-
ce, ale vždy bychom se měli zamyslet, 
zda je pro nás daný přípravek vhodný 
a nemůže nám spíše ublížit než pomoct. 

Nepřetržité převozy zesnulých
Církevní i civilní rozloučení
Smuteční květinová vazba

Tisk parte na počkání

Pohřební služba
Acordia - Dominus

AcordiaAcordia
Těšínská 40/91

710 00  Slezská Ostrava

DominusDominus
Mírové náměstí 30

748 01  Hlučín

Po - Pá      8 - 16 hodin
www.acordia.cz
info@acordia.cz

606 020 999

CHCETE INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?

na pohlednicích
Hlučínsko 

H
lučínsko

na
pohlednicích

na pohlednicích
Hlučínsko 
na pohlednicích

      Originální 
dárky z Prajzské

v infocentru Hlučín a na e-shopu:
eshop.ic-hlucin.cz
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BETONOVÉ SMĚSI  
A MALTOVINY

Kd
e 

ná
s 

na
jd

et
e

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



ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

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

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 h., So: 9:00 – 12:00 h.

Tel: 777 555 499, zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa Zahradnictví Michňa 
Prodej okrasných  dřevin, ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen, 
keramiky a zahradnických potřeb.

INZERCEHLUČÍNSKÉ NOVINY BŘEZEN 2022 / STR. 15

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Hlučín
Československé armády 1402

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence 
» informace o smluvních zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Služby mobilního pracoviště:

8:00 - 12:00  I  13:00 - 15:00 
každé úterý 

Poradíme s výběrem 
vhodného odstínu i materiálu

Tónujeme na počkání podle 
milionů barevných receptur

PORADÍME  •  NAMÍCHÁME  •  PŘIVEZEME

Tó
no

va
cí

 c
en

tr
um

Prodáváme barvy, omítky 
a lazury Caparol

Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
+ 420 725 457 754  |  caparol@straub.cz

Inzerce Straub 135x212mm 01-2022.indd   1 26.01.22   18:21
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Jiří Sonnek 

Ti hlučinšči synci fajně vypadaju,
urketa im z kapsy viši, cajgerka 
němaju!
 
Ten ma fajne butky, fajně glancovane
a od spodku až do vrchu od hnoja 
zmazane!
 
Ten ma fajny ancuk, fajně mu pasuje,
bily kragel, ale bez košule!
 
Ten ma fajnu čapku, ta mu fajně sluši,
ale i vtym velkym hicu ma orklapy 
přes uši!

Z PRAJZSKÉ

PŘIVÍTALI JSME
Matyáš Tománek *2021
Karolina Kreuzová *2021

2. 3. 
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo… 
 beseda
 (Zámecká kavárna LOGR)
17:00 Na slovíčko… 
 neformální setkání s občany
 (Kulturní dům Bobrovníky)

3. 3. 
16:00 Valná hromada Honebního  
 společenstva 
 (Myslivecká chata na Vinné hoře)
6. 3. 
14:30 Jiří Pospíchal a Vladimír Holý
 koncert 
 (Obřadní síň v Hlučíně)

7. 3. - 12. 6. 
 Člověk a včely
 výstava  
 (Muzeum Hlučínska) 

8. 3.
20:00 Partička na vzduchu  
 improvizační show
 (Kulturní dům Hlučín) 

11. 3.
17:00 Pololetní koncert baletu Hlučín 
 (Kulturní dům Hlučín) 

12. 3.
8:00 Fajna sobota
 farmářské trhy
 (Mírové náměstí)

13. 3.
10:00  Divadélko Ententýky      
 pohádka Myška Klárka, 
 veverka Terka  a drak Králík 
 (Kulturní dům Hlučín) 

15. 3.
17:00 Estonsko
 cestopisná přednáška
 (Zámecký klub)

16. 3. 
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo… 
 beseda
 (Zámecká kavárna LOGR)

17. 3.
7:00  Svět kolem nás
 (Kulturní dům Hlučín) 

18. 3.
19:00 Ples Gymnázia J. Kainara 
 (Kulturní dům Hlučín) 

19. 3.
18:00  Jarní koncert tanečního oboru    
 (Kulturní dům Hlučín) 

20. 3.
8:00 Členská schůze Český rybářský  
 svaz z.s. MO Hlučín     
 (Kulturní dům Hlučín) 
14:00  Badmintonový turnaj - čtyřhry 
 (Sportovní hala Hlučín) 
19:00  Víš přece, že neslyším, 
 když teče voda, 
 divadelní komedie 
 (Kulturní dům Hlučín) 
24. 3.
16:00  Kulatý stůl - sociální služby
 veřejné projednávání  
  (Kulturní dům Hlučín) 

26. 3.
 Ukliďme svět

31. 3.
13:00 Soutěžní přehlídka tanečního  
 oboru okresu Opava  
 (Kulturní dům Hlučín) 

31. 3. - 1. 4.
9:00  Bleší trhy
 pořádájí Sousedé 55+
 (vstupní zámecké prostory)


