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Pavel Paschek a Petra Řezáčová 
starosta a místostarostka města

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křes-
ťanským svátkem, kterým věřící oslavují 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro ostatní 
jsou Velikonoce obdobím lidových tra-
dic, spojených s vítáním jara, které s ná-
boženským svátkem souvisejí jen volně.  

Letošní Velikonoce připadají až na druhou 
půlku měsíce dubna. Tehdy už by měla 
být příroda v plném rozpuku, na který se 
už všichni moc těšíme. Také ve svých do-
movech už většinou budeme mít za sebou 

velký jarní úklid a venku se jistě budeme 
těšit z každé květiny, která potěší naše 
smysly.

Jak krásné by byly tyto naše úvahy, kdy-
by do nich každému z nás nepřišly na 
mysl myšlenky, zda se nebudeme muset 
zase něčemu podřídit. Poslední dva roky 
jsme se podřizovali proticovidovým opat-
řením a v těchto dnech se s ještě většími 
obavami díváme směrem k východu, kde 
ukrajinský národ statečně odolává rus-
kému agresorovi. A všichni máme oba-
vu, co se bude dít dál. Pořád věříme, že 
žádný státník nemůže být tak hloupý,  

aby dopustil, že by v celé Evropě začala po 
více než 70 letech zase válka. VÁLKA!!! 
To hrozné slovo, které na vlastní kůži po-
cítili už jen naši nejstarší spoluobčané. 
Válku opravdu NE!!! Chceme žít v míru, 
bavit se, jezdit na dovolené do celého svě-
ta a ne se bát vyjet třeba i jen na druhý ko-
nec naší krásné vlasti. Určitě nás nečekají 
snadné časy. Je naší občanskou povinností 
se postarat o uprchlíky, kteří přišli téměř 
o vše. Moc děkujeme všem, kteří se ja-
kýmkoli způsobem zapojili do pomoci 
potřebným. Každá částka, každý věcný 
dar pomohou usnadnit život těm, kteří 
přišli o svůj domov. Děkujeme všem!!! 

VELIKONOCE - SVÁTKY ŽIVOTA A NOVÉ NADĚJE
Ať již budete o Velikonocích rozjímat 
v kostele, nebo se jen procházet venku 
v přírodě, uvědomte si, že o naši svo-
bodu se musíme postarat úplně všichni. 
A všichni jsme za ni také zodpovědní.

Dovolte, abychom Vám popřáli klidné, 
pohodové, milostiplné a veselé prožití 
Velikonoc, dobrou náladu, pevné zdraví 
a sílu zvládnout tuto složitou dobu.

Motto: „Spasení tohoto lidského světa ne-
leží nikde jinde než v lidském srdci, v lidské 
schopnosti odrážet se, v lidské pokornosti  
a lidské odpovědnosti.“ Václav Havel 

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 V listopadu loňského roku začal osmý 
rok mého působení v čele našeho města. 
Občas se zamyslím nad tím, co mi touto 
skutečností život vzal či dal. Samozřejmě 
mi vzal obrovské množství času a soukro-
mí, o které jsou ochuzeni zejména mí nej-
bližší, moje rodina. Ale všichni kolem mě 
respektují fakt, že mě práce na zvelebová-
ní našeho krásného města neskutečně baví 
a naplňuje. Vědí, že tuto práci pro město 
beru jako službu lidem. Proto v nich mám 
takovou oporu a nepřestanu jim děkovat 
za to, že mě stále podporují.
 Život mi ale na druhou stranu velmi 
moc dal. Dal mi příležitost se podílet na 
budoucnosti města. Umožnil mi potkat 
a poznat spoustu lidí, které bych asi nikdy 
nepoznal. Panem prezidentem počínaje 
a třeba starosty našich partnerských měst 
konče. Při prosazování sanace našeho 
jezera jsem mluvil s mnohými ministry, 

jejich náměstky, na různých kulturních či 
sportovních akcích jsem poznal mnoho 
skvělých umělců, sportovců, organizáto-
rů a dalších lidí. A nemusím chodit nikam 
daleko. I v našem městě či na Hlučínsku je 
mnoho báječných lidí. A každý z nich mě 
svým chováním a přístupem k životu jis-
tě ovlivnil. Většinou to jsou lidé, kteří si 
svoji pozici nebo úspěch zasloužili usilov-
nou prací či tréninkem. Z jejich životních  
zkušeností nyní čerpám i já.
 Dovolte mi podělit se s vámi o jedno 
setkání, které přešlo v přátelství. V květ-
nu 2015 jsem byl spolu s ředitelem Mu-
zea Hlučínska Metodějem Chrástec-
kým a jeho kolegy u toho, když muzeum 
v Obecním domě přebíralo z rukou her-
ce a publicisty Milana Šimáčka ocenění 
Gloria musaealis. Po skončení akce se 
s námi Milan Šimáček dal do řeči, velmi 
jej historie Hlučínska zaujala. Naše prv-
ní setkání posléze přerostlo v pravidelně  

nepravidelnou mailovou koresponden-
ci, kdy mi Milan posílal odkazy na růz-
né zajímavé články nebo rozhlasové či 
televizní přenosy. A téměř vždy se tre-
fil do mého vkusu. Proto jsem neváhal 
a Milana pozval v roce 2018 na náš 
hlučínský krmáš. Velmi si naše město 
a jeho lidi oblíbil a byli jsme domlu-
veni, že naše město bude propagovat 
v časopise, který se distribuuje Čechům 
v zahraničí. Bohužel vystoupení na po-
diu v rámci krmáše bylo jeho posledním 
veřejným vystoupením v životě. Zůstal 
mi po něm jen krásný dopis s jeho bás-
ní, která byla otištěna v našich novinách 
v prosinci 2018. V dopise vzkázal všem 
hlučínským: „Važte si svého města“.
 P. S.: Publicista, novinář a herec 
Milan Šimáček by se 26. 4. 2022 dožil  
60 let. Milane, díky za vše.

Foto: Kamil Vitásek
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína projednala zá-
měr na umístění lavičky Václava 
Havla v Hlučíně.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí peněžitého příspěvku na ka-
ždého žáka ve výši 2 000 korun na 
ozdravný pobyt Základní škole Hlu-
čín - Bobrovníky, žáků 4. a 5. tříd ve 
školním roce 2021/2022.

Rada města Hlučína projednala 
a vzala na vědomí petici proti vý-
stavbě vícepodlažních bytových 
domů v Bobrovníkách a rozhodla 
k petici přihlédnout v rámci dalších 
následujících úvah a kroků zabýva-
jících se budoucím využitím daného 
pozemku.

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Využití prostran-
ství za KD Darkovičky“.

Rada města Hlučína vyjádřila sou-
hlas s poskytováním terénní odleh-
čovací služby organizací Mobilní 
hospic Ondrášek, o.p.s. na území 
města Hlučína.

ZASTUPITELSTVO
Přijměte pozvání na 26. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína, kte-
ré se uskuteční ve čtvrtek 7. dub-
na 2022 od 15 hodin v Kulturním 
domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, 
projednávání se mohou zúčastnit  
všichni občané.

ZNOVUOTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA

Kateřina Korchanová
IC Hlučín

V uplynulém měsíci prošly prostory In-
formačního centra Hlučín rozsáhlou re-
konstrukcí. Nové, bezbariérové prostředí 
nabízí návštěvníkům komfortní a přehled-
né zázemí. Turistické informační centrum 
vyhledá ročně zhruba 10 tis. tuzemských 
i zahraničních zájemců o radu, mapku 
města, publikace regionálních autorů, 
pohlednice, suvenýry, regionální produk-
ty Opavského Slezska, výrobky chráně-
né dílny Charity Hlučín a mnohé další.  
Těšíme se na Vaši návštěvu!

PLES SENIORŮ NA VLNĚ JAZZU A SWINGU
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Jarní ples seniorů se bude konat v pátek 
6. května od 15 hodin v Kulturním domě 
Hlučín. Zváni jsou členové hlučínských 
klubů seniorů a přihlásit se mohou také 
zájemci, kteří dosáhli věku 60+. Vstupné 
je symbolické, jeden lístek přijde na 70 
korun. V ceně je teplá večeře, káva nebo 
čaj, voda, víno, zákusek a lístek do boha-
té tomboly. K tanci i poslechu bude hrát, 

Aktuálně v Muzeu Hlučínska probíhá výstava Člověk a včely. Fota: Kamil Vitásek

SVOZ ODPADŮ  
NA VELIKONOCE
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb
 
Náhradní svoz za velikonoční pondělí  
18. 4. 2022 proběhne v sobotu 16. 4. 2022.
POZOR! U rodinných domů bude v tomto 
termínu svážen BIOodpad.
Týká se : Bobrovníky B - celé, Hlučín H1 
- ul. Rovniny - od Vodárny směr Vrablo-
vec, Boční, Na Závodí, Jasénky z ul. Pí-
sečná, Malánky.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Hledáme nové členy z řad uživatelů soci-
álních služeb na Hlučínsku, kteří se chtějí 
aktivně podílet na tvorbě a realizaci komu-
nitního plánování. Na výběr je pracovní 
skupina Občané se zdravotním znevýhod-
něním, Rodina, děti a mládež včetně osob 
ohrožených sociálním vyloučením a pra-
covní skupina Senioři. Zájemce prosíme, 
aby kontaktovali koordinátorku Terezu Ši-
mánkovou na e-mailu simankova@hlucin.
cz nebo telefonním čísle 595 020 317 pro 
bližší informace a následné členství. Tě-
šíme se na vás, na vaše názory a podněty  
pro kvalitnější život na Hlučínsku!

STAŇTE SE ČLENEM 
KOMUNITNÍHO  
PLÁNOVÁNÍ

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

V únoru došlo v regionu Hlučína k mírné-
mu zlepšení většiny ukazatelů nezaměst-
nanosti. Snížil se celkový počet uchazečů 
o zaměstnání, klesl počet uchazečů na 
jedno volné pracovní místo a zvýšil se 
počet volných pracovních míst. Koncem 
měsíce února bylo v evidenci úřadu práce 
v Hlučíně evidováno celkem 545 uchaze-
čů o zaměstnání, tedy o 8 uchazečů méně 
než v lednu. V meziročním srovnání je 
tento počet nižší o 71 uchazečů o zaměst-
nání. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl 
v únoru hodnoty 1,9 %. Počet volných 
pracovních míst se od poloviny loňského 
roku postupně snižoval, zlom nastal v pro-
sinci, kdy začal počet nabízených míst 
stoupat, tento trend pokračuje dodnes.  
V únoru bylo Úřadem práce ČR v Hlu-
číně nabízeno celkem 165 volných pra-
covních míst, tj. o 1 více než v lednu. 
Dlouhodobě je u zaměstnavatelů v okrese 
Opava nejvyšší poptávka po montážních 
pracovnících a obsluze strojů v potravi-
nářství průmyslu, po řidičích nákladních 
automobilů, kuchařích a pomocných ku-
chařích. V únoru také vzrostla poptávka 
zaměstnavatelů po prodavačích a pomoc-
ných pracovnících v zahradnictví. O jedno 
volné pracovní místo se v regionu Hlučína 
v únoru ucházely 3,3 osoby. V únoru ne-
byl kontaktnímu pracovišti ÚP ČR v Hlu-
číně nahlášen žádný záměr hromadného 
propouštění.

PODÍL OSOB  
BEZ PRÁCE  
SE NEZMĚNIL

ROZSVIŤME HLUČÍN MODŘE
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Připojte se k nám k účasti na osvětové 
kampani "Rozsviťme se modře 2022" 
v Hlučíně u příležitosti Světového dne po-
rozumění autismu, který byl stanoven na  
2. dubna. Jednotícím prvkem celosvětové 
kampaně je modrá barva, která je barvou 
komunikace, tedy oblasti, ve které lidé 
s autismem potřebují nejvíce pochopení 
a podpory. Upozornit na potřebu většího 

nejen v tónech jazzu a swingu, skupina  
Dolbend. Letošní ples se odehraje v ryt-
mu jazzu, blues a swingu. A co na sebe? 
Na dress codu, tedy na stylu oblečení, se 
lze „vyřádit“. Jedná se o jednu z mož-
ností v roce, kdy se můžete opravdu „na-
čančat“ - obléci nádherné šaty, nalíčit se 
a načesat. Tak si to dámy a pánové užijte! 
Zájemci se mohou přihlásit přímo u paní 
Šimánkové na odboru rozvoje a školství 
MěÚ Hlučín, budova B, 2. patro nebo  
na tel.: 595 020 317, a to do 14. dubna. 

porozumění lidem s autismem i na úska-
lí jejich života můžete pomoci v průbě-
hu celého dubna, a to třeba nasvícením 
Vaší budovy do modré barvy, rozsvíce-
ním modrého světla ve Vašich domovech  
či oblečením do modré. Děkujeme!
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci únoru byla v „kozmické“ čás-
ti uzavřena cesta z Kozmic do Jilešovic 
z důvodu zahájení rekonstrukce mostu 
přes řeku Opavu. Pro automobily je ob-
jízdná trasa vedena přes Děhylov a Dolní 
Benešov. Pro pěší byla zprovozněna ob-
chůzná trasa vedoucí od Mlýnu Kolečko 
po příjezdové cestě k  lávce přes Julián-
ku a dále po čelní hrázi k lávce přes řeku 
Opavu kolem Penzionu Kamenec do Jile-
šovic. Žádám Vás o respektování značek 
na této obchůzné trase.

Jak již je výše uvedeno byla zahájena re-
alizace SO 214 rekonstrukce mostu přes 
řeku Opavu, jež obsahuje kompletní de-
montáže původního mostního objektu 

a výstavbu nového mostu. V současné 
době jsou provedeny téměř kompletní 
bourací práce.

Další práce pokračují v areálu Hlučínské-
ho jezera, kde bylo dokončeno propojení 
hráze mezi jezerem a tzv. Velkým okem 
u autocampu. Velké množství pracovní-
ků realizuje nové opevnění břehů v areá-
lu Hlučínského jezera i na “černé pláži”. 
Jedná se především o kamennou dlažbu, 
zához lomovým kamenem i oblázkové 
pláže. Součástí opevnění břehů jsou sa-
mozřejmě i nové vstupy, sjezdy a schody.

Souběžně pokračují práce i na pravobřež-
ní hrázi kolem řeky Opavy, úpravy potoka 
Vařešinky –  zatrubněné části a na výpust-
ném objektu jsou prováděny injektáže a sa-
nace stávajících betonových konstrukcí. 

Opevnění břehů - pokládka kamenné dlažby kolem bezpečnostního přelivu.  
Fota: archiv Gardenline s.r.o.Kozmická část - obchůzná trasa.

Most z Kozmic do Jilešovic - demontáž stávající konstrukce.

OPRAVA CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Roman Šťastný
ředitel TS Hlučín s.r.o.

S ohledem na dlouhodobě plánovanou 
opravu chodníku a veřejného osvětlení 
na ulici Celní v termínu od 21. března 
do 8. července 2022 vám sdělujeme, že 
ve směru od autobusového nádraží k uli-
ci Dlouhoveské nebude možné využít 
chodníku, který vede podél komunikace 
na dané ulici. Žádáme chodce, aby z cen-
tra města směrem k jezeru využívali ulici 
Promenádní, případně jiných tras, kterých 
se stavební činnost nedotkne. Součas-
ně upozorňujeme, že z důvodu celkové 
rekonstrukce veřejného osvětlení dojde 
k omezení provozu tohoto zařízení, a to 
nejen na dané ulici, ale i v Zámeckém 
parku pod tenisovými kurty. Respektujte 
prosím uzávěru chodníku a nevstupujte  
do prostoru staveniště!

ZÁJEZD PRO SENIORY ZA HISTORIÍ, VÍNEM I OKURKAMI

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Město Hlučín pořádá pro seniory letos 
dva poznávací zájezdy. Tématem zájezdu 
bude úctyhodná historie Znojemska. Zá-
jezdy se uskuteční ve dvou termínech, na 
jaře 25. května a na podzim 7. září. První 
zastávkou bude nádherné královské město 
Znojmo založené Přemyslem Otakarem 
I. Na začátku na vás čeká prohlídka Zno-
jemského hradu, který byl v 18. století 
přestavěn na barokní zámek. Druhou za-
stávkou bude Minoritský klášter, který na 
předhradí znojemského hradu založil Pře-
mysl Otakar II. Město Znojmo proslavily  

okurky. Prapůvod jejich pěstování je na 
pozemcích Louckého kláštera, který se 
nachází nedaleko od Minoritského kláš-
tera. Dopolední čas vyplníme procházkou 
historickým centrem Znojma a završíme 
obědem. Odpolední čas strávíme návště-
vou Památníku Prokopa Diviše v Příměti-
cích u Znojma. Památník přibližuje život 
a díla řádového bratra premonstrátů, ba-
datele v oboru elektřiny a vynálezce bles-
kosvodu Prokopa Diviše. Protože budeme 
v kraji vína a k historii víno patří, na zá-
věr nakoukneme pod pokličku „cesty bo-
bule z vinohradu do sklepa“ ve vinařství  
U Koníčků. Jaký je rozdíl ve výrobě bí-
lých, růžových nebo červených vín? Třeba  Znojmo. Foto: Pixabay

Foto: Kateřina Konečná

nám to poví… Cena zájezdu činí 550 
korun. V ceně zájezdu jsou vstupy, oběd 
a prohlídka vinařství. Zájezd je středně 
náročný a mohou se přihlásit senioři 60+ 
s trvalým pobytem v Hlučíně a jeho čás-
tech Bobrovníky a Darkovičky. Zájezdem 
provází paní Alena Bartusková. Podrob-
nější informace získáte na odboru rozvoje 
a školství MěÚ Hlučín, tel. číslo 595 020 
317, p. Šimánková. Přihlášku je možné 
podat POUZE OSOBNĚ, a to ve dnech 7. 
dubna nebo 12. dubna od 8 do 11 hodin na 
odboru rozvoje a školství, budova B MěÚ 
Hlučín. V jiném termínu není možné se na 
zájezd přihlásit. Přihlásit se lze pouze osob-
ně, případně jeden z manželského páru. 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA 30 LET PRÁCE
Petra Řezáčová
místostarostka

Přesně 30 let (a pár dnů k tomu)pracuje 
paní RNDr. Soňa Prášková na Městském 
úřadě v Hlučíně. Jako referent odboru ži-
votního prostředí nastoupila v březnu v 
roce 1992 a od června 1993 tento odbor, 
který prošel mnoha změnami, vede. Soňa 
byla mou první vedoucí, když jsem v roce 
2000 nastoupila na městský úřad. Byla 
pro mě nejen “šéfkou”, ale také velkým 
vzorem a trpělivou učitelkou. Naučila mě, 
jak důležitá a zodpovědná je práce pro 
město a jeho obyvatele. Posledním dub-
nem letošního roku zakončí tuto dlouhou 
pracovní „šňůru“, kdy se řadu let pečlivě 
starala o zeleň a pořádek ve městě Hlu-
číně, v Bobrovníkách i Darkovičkách. 
Od května má v plánu pečovat o tři svá 
milovaná vnoučata, cestovat a věnovat se 

svým koníčkům (především turistice a čet-
bě). Milá Soni, dovol mi, abych ti za celé 
vedení města i zaměstnance úřadu podě-
kovala za práci, která jde za tebou snad 
na každém kroku ve městě vidět. Přejeme 
hodně štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví 
do dalších let.

Foto: Kateřina Konečná



Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na pomoci uprchlíkům se ruku v ruce po-
dílí hlučínská radnice spolu s příspěvko-
vými organizacemi i obchodními společ-
nostmi města, Charitou Hlučín i občany 
města.

Na základě rozhodnutí Rady města Hlu-
čína ze dne 28. února 2022 a za spolufi-
nancování obchodních společností města 
Teplo Hlučín, spol. s r.o., Vodovody a ka-
nalizace Hlučín, s.r.o. a TS Hlučín s.r.o. 
vyčlenilo částku ve výši 80 tisíc korun na 
nákup potřebných věcí. „Přesný seznam 
věcných prostředků, které bude město 
Hlučín poskytovat, budeme operativně 
řešit s Charitou Hlučín, se kterou koordi-
nujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům,” 
uvedl starosta Pavel Paschek.

POMÁHÁME SPOLEČNĚ

Samotnou sbírku pro ukrajinské uprch-
líky na Hlučínsku vyhlásila a provozuje 
Charita Hlučín ve spolupráci s Farností 
Hlučín a městem Hlučín. Přes 100 lidí na-
šlo ubytování u nás na Hlučínsku, většina 
přímo v rodinách, další v prostorách měs-
ta. Některé ukrajinské děti již chodí do 
školy nebo do kroužků. „Speciální podě-
kování míří k desítkám dobrovolníků z ce-
lého Hlučínska. Jste skvělí a máte srdce 
na pravém místě!” Uvedl ředitel Charity 
Hlučín Pavel Sobol. 

Velké díky patří i Nadaci ČEZ, od které 
jsme získali příspěvek 50 000 korun na 
okamžitou pomoc uprchlíkům. 

Pokud máte zájem pomoci, využijte pro-
sím možnost připojit se ke sbírce Chari-
ty Hlučín. Číslo účtu, na které je možno 
zasílat příspěvky je: 1843466399/0800.

 Technické služby Hlučín pomohly při dovozu a instalaci vybavení pro Olenu a její rodinu, 
která uprchla z Kyjeva.

Děkujeme za obuv, oblečení, deky, ručníky a další předměty denní potřeby, které daroval  
Obchod u Růženky pro uprchlíky z Ukrajiny.

Dar pro uprchlíky od společnosti O2, 20 kusů předplacených datových karet.

Předání materiálních potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří mají připravené dočasné útočiště 
v ubytovacím zařízení Kovák společnosti LIBERTY Ostrava.

Část věcí, které darovali zaměstnanci Městského úřadu Hlučín.
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Příprava darů pro uprchlíky v Křesťanském centru ve farním dvoře v Hlučíně  
(u kostela sv. Jana Křtitele, Farní 284/7).
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Jana Urbancová
Záchranný útvar HZS ČR

Ruská invaze, která vyústila ve čtvrtek 24. 
února ráno ve válečný konflikt na Ukraji-
ně, zapříčinila Rusku sice udělení mnoha 
sankcí ze strany Evropské unie, nicméně 
zásadně také ovlivnila způsob života ob-
čanů zemí celého světa. V rámci organi-
zace příjmu a poskytování humanitární 
pomoci je v České republice ze zákona 
pověřen Hasičský záchranný sbor České 
republiky (HZS ČR), ve spolupráci s Mi-
nisterstvem zahraničních věcí. Vzhledem 
k tomuto zákonnému zmocnění a svému 
personálnímu i technickému vybavení při-
jímá Národní operační a informační stře-
disko, jako jediné kontaktní místo v ČR 
pro administraci žádostí Mechanismu ci-
vilní ochrany Unie, žádosti států o huma-
nitární pomoc. Prostřednictvím HZS ČR 
má v případě potřeby Česká republika také 
právo o humanitární pomoc sama žádat.  

Cestou Mechanismu civilní ochrany Unie 
tak začala v souvislosti s krizí na Ukraji-
ně Česká republika přijímat žádosti nejen 
o zajištění materiální humanitární pomo-
ci, ale také o součinnost v transportech 
ukrajinských uprchlíků do registračních 
humanitárních středisek i transportech 
z hranic samotných.

Dva dny po odstartování ruské invaze, 
v sobotu 26. 2., se tak příslušníci ZÚ HZS 
ČR ve spolupráci se Skladovacím a opra-
várenským zařízením HZS ČR (SOZ HZS 
ČR) začali podílet na výstavbě stanů a so-
ciálního zázemí, které bylo a doposud je 
součástí vzniklého Registračního humani-
tárního střediska ve Vyšních Lhotách. 

Díky dostatečným přepravním kapaci-
tám se prakticky ihned zapojili v součin-
nosti s HZS Moravskoslezského kraje 
do každodenního zabezpečování nočních 
transportů ukrajinských občanů zpravidla  

DOSAVADNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTEK ZÁCHRANNÉHO ÚTVARU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 
SBORU ČR DO ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S KRIZÍ NA UKRAJINĚ

z Hlavního vlakového nádraží v Ostravě, 
do již výše zmíněného Registračního hu-
manitárního střediska. V návaznosti na tyto 
skutečnosti následovaly i denní transporty 
již zaregistrovaných migrantů do předem 
určených míst, které jsou i nadále techni-
kou a příslušníky útvaru zabezpečovány.  

V návaznosti na velké množství uprchlí-
ků překračující hranice ze Slovenska do 
České republiky byli o necelý týden poz-
ději naši příslušníci požádáni o součinnost 
s Policii ČR, která měla začít dočasně plnit  
úkoly na slovensko-ukrajinské hranici.

Jednalo se o přepravu třech mobilních 
kontejnerů pro kontrolu na hranicích, 
které byly za pomoci třech automobilo-
vých nosičů nejprve dopraveny z Krá-
lovehradeckého a Jihomoravského kraje  
do Hlučína.

V brzkých ranních hodinách pak vyrazila 
tato jednotka MV-GŘ HZS ČR z Hlučí-
na do katastru obce Sobrance na výcho-
dě Slovenska, kde na ně již čekal tým  
českých policistů. 

Když ze strany Ministerstva zahraničních 
věcí ČR přijal Hasičský záchranný sbor 
ČR žádost o doplnění přepravních kapa-
cit k zabezpečení transportu ukrajinských 
občanů ze slovensko-ukrajinských hranic, 
znamenalo to pro nás vyčlenění třech au-
tobusů s šesti příslušníky Záchranného 
útvaru, kteří se společně s civilními do-
pravci měli podílet na přepravě migrantů 
z hraničního přechodu Vyšné Nemecké. 

Zásah započal nedělí 6. 3., kdy krátce po 
poledni vyrazili příslušníci a předurče-
ná technika útvaru z Hlučína směrem ke 
slovensko-ukrajinským hranicím. Během 
dne se jednotka MV-GŘ HZS ČR přepra-
vila do místa naložení, odkud se společ-
ně s uprchlíky vrátili ještě ten den zpět  
do České republiky. 

Největším zásahem v rámci ukrajinské 
krize, co se množství zapojené techniky 
a příslušníků útvaru týče, bezesporu byla 
přeprava humanitární pomoci pro ukrajin-
ské uprchlíky, která se uskutečnila v úterý 
8. března. 

Veškeré přípravy na tento předem pláno-
vaný zásah byly započaty ihned po vyro-
zumění MV-generálního ředitelství HZS 
ČR, kdy řídící jednotkou celého zásahu 
byl ustanoven právě Záchranný útvar HZS 
ČR. Po rozvržení techniky a příslušníků 
včetně jejich rozdělení do jednotlivých 
segmentů byla v pondělí 7. března zapo-
čata ve spolupráci se zaměstnanci skladu 
SSHR nakládka humanitární pomoci tak, 
aby mohla veškerá zapojená technika 
útvaru v úterý v ranních hodinách vyrazit 
z Hlučína směrem k polsko-ukrajinským 
hranicím. Konvoj techniky sestával nejen 
z vozidel ZÚ HZS ČR a HZS jednotlivých 
krajů, ale také z vozidel Správy státních 
hmotných rezerv a soukromých doprav-
ců. Byl rozdělen na 3 segmenty, přičemž 

první z nich vyrážel již v 5:00 hodin ráno. 
V průběhu dne pak postupně vyrazili 
i zbývající dva segmenty.

Humanitární pomoc v podobě zdravotnic-
kého materiálu čítala více než 900 palet, 
což odpovídalo objemu 1700 kubických 
metrů přepravovaného materiálu. 

Na celé přepravě se podílelo celkem 48 
kusů techniky a 88 osob. Jen Záchranný 
útvar HZS ČR poskytl pro přepravu 29 
kusů techniky, z čehož většina byla tvoře-
na nákladními automobily a přepravními 
soupravami.

V rámci poskytování pomoci ve spojitos-
ti s ukrajinskou krizí předpokládáme, že 
naše činnosti tímto zdaleka nekončí a jsme 
připraveni i nadále pomáhat tam, kde nás 
bude zapotřebí. Poslední výše zmíněnou 
akcí se jednalo již o 16. zásah v rámci 
ukrajinské krize, na kterém se technika 
a prostředky ZÚ HZS ČR podílela. 

Kolona vozidel HZS ČR v polském skladu.

STAROSTA SLÍBIL DALŠÍ DISKUZI K ROZVOJI BOBROVNÍKŮ 
Blanka Kotrlová
zastupitelka

Hlavním tématem setkání občanů měst-
ské části Bobrovníky se starostou Hlu-
čína Pavlem Paschkem, které se usku-
tečnilo ve středu 3. března, byl záměr 
výstavby bytových domů u bývalé-
ho Bobry clubu. Sál kulturního domu 
v Bobrovníkách byl plný k prasknutí 

a lidé se vyjádřili zcela jednoznačně, že 
vícepodlažní domy v lokalitě typicky 
vesnického charakteru prostě nechtějí, 
protože do Bobrovníků nepatří. Argu-
menty vedení města vyvraceli, nebo roz-
porovali. Ač petice, kterou Bobrovničtí 
předložili na únorovém jednání zastu-
pitelstva, požadovala zachování louky 
u Bobry clubu pro konání společenských 
akcí, většina obyvatel by akceptovala  

v této lokalitě i výstavbu klasických ro-
dinných domů, které by doplnily sou-
časnou zástavbu. Přihlásili se i majitelé 
přilehlých pozemků s tím, že by se po-
díleli na zasíťování lokality. Všem se 
nakonec ulevilo, když starosta přislí-
bil, že s ohledem na stanoviska občanů 
a jejich odpor proti plánované výstav-
bě nebude navrhovat změnu územního 
plánu, která by umožňovala postavit  

v Bobrovníkách několikapodlažní by-
tové domy; a že s dokončenou studií, 
která se v současnosti tvoří, tentokrát 
přijde za občany Bobrovníků diskutovat 
o budoucím rozvoji jejich městské části 
ještě před tím, než začne vedení města 
cokoliv konkrétního plánovat. Věříme, 
že sliby dané občanům na setkání bu-
dou platit. Jejich dodržení ale budeme  
pro jistotu hlídat.

Transport uprchlíků do Vyšních Lhot. Fota: archiv Záchranného útvaru HZS ČR.
  

Převoz mobilních kontejnerů pro kontroly na hranicích.

ZASTUPITELÉ
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JAK PROBÍHALY RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA OLTÁŘI SVATÉHO JOSEFA

P. Petr Rak
farář ŘKF Hlučín

V říjnu minulého roku jsme začali s re-
staurací bočního oltáře sv. Josefa v kos-
tele sv. Jana Křtitele. Opravu provedla 
Mgr. art. Oľga Sopčáková a celý projekt 
zaštíťoval Mgr. art. Jan Janda. Zmíněný 
oltář se skládá z obrazu na plátně, rámu, 
obvodové podkladové desky a z dvanác-
ti zlacených ornamentů. Dřevěný oltář 
byl dvakrát přemalován, přezlacen a na-
třen bronzovým nátěrem. Mramorová-
ní bylo čištěné manuálně skalpelem na 
původní vrstvu a zlacení od bronzových 
přemaleb bylo ošetřeno chemicky aceto-
nem. Zlacení rámu obrazu bylo skalpe-
lem seškrábáno na původní zlacení na 
poliment, což je v podstatě základní no-
sič neboli podklad pod plátkové kovy.  
Ornamenty byly ve značně poškozeném 
stavu vlivem působení dřevokazného 
hmyzu. Všechny ornamenty a rám obrazu 
byly následně petrifikovány a napuštěny 
roztokem solakrylu v toluenu. Podklado-
vá deska byla napuštěná lignofixem, který  
chrání dřevo proti plísním a škůdcům.  

Chybějící časti dřevěné hmoty byly tme-
leny dvousložkovým dřevěným tmelem. 
Větší chybějící částí byly vyřezány ze 
dřeva. Vytmelené části byly zlaceny plát-
kovým zlatem na poliment. Na dvou hor-
ních bočních ornamentech bylo obnoveno 
původní lazurované mřížkování na stří-
brném podkladu. Původní mramorování 
bylo vyretušováno temperou a zalaková-
no šelakovým lakem. Oltář byl umístěn na 
svém původním místě na sloupu. Pan Jiří 
Stařínský, stolař, k oltáři zhotovil novou 
menzu. Její původní vzhled nebyl bohu-
žel dochován. Jako vzor posloužila men-
za z vedlejšího oltáře sv. Barbory. Barva 
menzy byla vybraná po dohodě s památ-
kovým úřadem. Podle starých fotografií se 
zjistilo, že k oltáři patří ještě sochy dvou 
andělů, kteří byli dvakrát přemalováni, 
a jejich křídla byla postříbřená s růžovou 
a modrou lazurou. Po očištění mají zlacená 
křídla a modré košilky se zlaceným lemo-
váním. Jménem Římskokatolické farnosti 
Hlučín a všech lidí dobré vůle bych rád po-
děkoval dobrodincům a sponzorům z řad 
farníků za pomoc při financování tohoto 
díla – paní restaurátorce Oľze Sopčákové  

a panu stolařovi Jiřímu Stařínskému 
z Darkoviček, panu Janu Herrmannovi za 
elektroinstalaci, panu Ing. Josefu Bartáko-
vi za odbornou konzultaci a Památkovému 
úřadu za pomoc při realizaci díla. Věřím, 
že tato kulturní památka vynikne svou 
krásou a bude sloužit dalším generacím. 

Oltář Svatého Josefa po dokončení restaurátorských prací. Nová fota oltáře: Kateřina KonečnáOltář před opravou. Fota před: archiv ŘKF Hlučín

Detail zlacení oltáře po zásahu restaurátorky.

Detaily zdobení před zásahem restaurátorky.

Práce na zdobných detailech oltáře.

Levá polovina vypovídá, jak byla socha 
nalezena. Na pravé polovině restaurátorka 

odkrývá původní podobu anděla.   
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PAUL STUDNITZKY
(1892 – 1950) chrámový sbormistr a varhaník

Paul Studnitzky se narodil 28. června 
1892 v Hlučíně jako jedno z dvanácti 
dětí manželům Studnitzkým. Devět ze 
sourozenců zemřelo v brzkém mládí 
a dospělosti se dožili jen dva Paulovi 
bratři – Johann a Anton. Otec Franz 
(*1. 4. 1857) byl původním povolá-
ním krejčí, měl vlastní dům na Farní 
ulici (č. p. 275) a později se věnoval 
zemědělství jako samostatný hospodář. 
Matka Filoména (*28. 9. 1864), roze-
ná Bialasová, pocházela z Tworkova  
a starala se o domácnost.

O jeho školních letech a nasazení v první 
světové válce nevíme bohužel nic. Paul 
studoval hru na varhany na Katolické hu-
debně-pedagogické škole v Řezně (dneš-
ní Hochschule für Katholische Kirchen-
musik und Musikpädagogik), která byla 
první svého druhu ve světě. Po úspěšném 
skončení studií se vrátil v roce 1920 do 
Hlučína a nastoupil místo regenschoriho 
v místním kostele sv. Jana Křtitele. Ože-
nil se zde 28. září téhož roku a jeho man-
želkou se stala Marta, rozená Večerková 
(*28. 3. 1898), dcera kočího z Dolního 
Benešova. Paul se později s manželkou 
přestěhoval do domu někdejší obchodní 
zádruhy na náměstí.

Ve svém působišti se zasadil o rekon-
strukci kůru a instalaci nových varhan, je-
likož stávající nástroj byl v bídném stavu, 
špatně fungoval a nestačil svou hlasitostí 
k doprovodu sboru. V roce 1922 konečně 
v kostele zazněly nové varhany, poháněné 
již elektřinou, k jejichž pořízení přispěl 
sám Studnitzky výtěžky z uspořádaných 
varhanních koncertů.

Krom vedení chrámového sboru Studnitz-
ky vyučoval hře na klavír, varhany, housle 
a zpěv. Sám zpíval basová sóla. Pamětní-
ci se shodují, že pod jeho vedením získal 
chrámový sbor sv. Cecilie vysokou úroveň. 
V repertoáru měl například Beethovenovu 
mši C-Dur nebo Mozartovu Korunovační 
mši. Nechyběli v něm pochopitelně také 

představitelé vratislavské školy jako Max 
Filke, Joseph Ignaz Schnabel či hlučínský 
rodák Paul Blaschke. Několik skladeb  
napsal Studnitzky sám.

Co se týká sboru, vedl jej důsledně a zá-
roveň laskavě. Nové zpěváky přijímal 
obyčejně napřed do „malého“ souboru, 
kde se školili a pěvecky dozrávali, a tepr-
ve potom postupovali do tzv. „velkého“ 
sboru. Pro zpěv dovedl nadchnout dospě-
lé, ale i mládež. Zkouška sboru probíhala 
každý týden, denně zpívali jeho jednotliví 
členové při mši. Neminulo neděle, aby při 
velké mši nezazněl celý chrámový sbor, 
doprovázený, s výjimkou adventu a půstu, 
orchestrem. Vedle gregoriánského chorá-
lu a církevní hudby se sbor věnoval i kon-
certní a hudebně-dramatické činnosti, tj. 
zejména zábavným programům s lehčími 
žánry (opereta, zpěvohra a dětské divadel-
ní hry se zpěvy). Sbor hostoval také mimo 
Hlučín, obvykle na různých poutních mís-
tech. Hymnou sboru se stala píseň „Mit 
Musik durchs Leben“ (S hudbou živo-
tem), kterou Studnitzky slyšel při vystou-
pení světoznámého vídeňského pěvecké-
ho sboru Wiener Sängerknaben. Z paměti 
si údajně po třetím poslechu zapsal melo-
dii hlasů i doprovod. Když po nějaké době 
dorazil do Hlučína notový originál, byl 
téměř shodný se Studnitzkého zápisem.

Studnitzky krom toho vedl ještě dvě svět-
ská tělesa: hlučínský mužský pěvecký sbor 

(Männergesangverein) a smíšený sbor. 
K těm patřilo také divadelní oddělení. 
Při slavnostní mši u příležitosti 40. vý-
ročí založení sboru sv. Cecilie v roce 
1937 zpíval sbor pod jeho vedením 
Kagererovu mši, Filleho ofertorium 
a Studnitzkého Tantum ergo. Celé vy-
stoupení přenášel tehdejší rozhlas Mo-
ravská Ostrava. Dobové kritické ohlasy 
v tisku hovořily o zdařilém obohacení 
tradiční vánoční hudby o nová díla. 
Chvály ušetřen nezůstal samozřejmě 
výkon samotného sboru. „Provedení 
a přednes skladeb ukazují dobrý um 
sboru sv. Cecilie, který se s obětavostí 
a láskou ujal nácviku i obtížných děl, 
která taktéž mistrně zvládl.“, psaly no-
viny Hultschiner Zeitung ve vydání 
z konce prosince 1937.

S vypuknutím druhé světové války byl 
nucen Paul opět navléknout němec-
kou uniformu. Po návratu domů v roce 
1945 mu bylo zakázáno hrát na varhany 
a celá rodina byla zahrnuta do odsunu. 
Po příchodu do Německa se stal Paul 
Studnitzky Chordirektorem v kostele 
v Mnichově-Allachu. Vedle toho řídil 
pěvecký sbor a orchestr automobilky 
MAN. Těžce snášel nucený odchod 
z domoviny, a to podle všeho taktéž 
přispělo k jeho předčasnému skonu. 
Zemřel v Mnichově 15. června 1950  
a pohřben je v Mnichově-Allachu.

Jan Gromnica

Hrob manželů Studnitzkých v Mnichově-Allachu. 
(Zdroje: Kol. autorů: Hlučín 1256-2006. 750 let města. Hlučín 2006, s. 154-155,  

kronika Spolku sv. Cecilie, elektronická korespondence se synovcem Paula Studnitzkého, 
Norbertem Studnitzkým, Zemský archiv Opava)

František Ubelaker ve své pracovně.

Paul Studnitzky jako voják  
německé císařské armády.

Tantum ergo Paula Studnitzkého (vlastnoruční zápis).

Paul Studnitzky 
v období po druhé světové válce.

Statuta chrámového sboru sv. Cecilie.
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ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE

Zdeněk Ševčík
ředitel

Jaká je základní škola Dr. Miroslava  
Tyrše a co v ní najdete?
Přátelskou atmosféru malé školy, men-
ší počet žáků ve třídách, individuální 
přístup k žákům, zkušený a vstřícný 
pedagogický sbor, který rodiče vnímá 
jako partnera, anglický jazyk od 1. třídy, 
přípravu na přijímací zkoušky, moderně 
vybavenou školu, různorodé mimoškol-
ní aktivity, pestrou činnost školní dru-
žiny. Podporujeme a rozvíjíme nadání 
dětí v různých oblastech. Upřednostňu-
jeme spolupráci před rivalitou. Nejsme  

ZŠ A MŠ HLUČÍN - BOBROVNÍKY
Ivona Petrusová
ředitelka

Základní a mateřská škola Hlučín - Bob-
rovníky je školou rodinnou s tvořivým 
přístupem ve výuce a přátelským pra-
covním klimatem. Děti jsou vyučovány 
v moderně vybavených třídách s malým 
počtem žáků. S dětmi pracují zkušení 
pedagogové a asistenti, kteří je vedou ke 
kreativitě, tvořivosti a vlastnímu úsudku.  

MŠ A ZŠ SPECIÁLNÍ DIAKONIE
Gabriela Šrámková
vedoucí zažízení

Jsme škola rodinného typu, která vzdělá-
vá žáky s těžkými kombinovanými vada-
mi od 5 do 26 let. Náš vzdělávací proces 
prolíná řada speciálně pedagogických 
přístupů: prvky muzikoterapie, struktu-
rované hodiny snoezelen, canisterapie, 
alternativní a augmentativní komunikace 
(VOKS, Makaton, znakování), bucofaci-
ální stimulace, Handle přístup, koncept 
Bazální stimulace, míčková facilitace 
a terapie loutkou. Prohlídka školy je 
možná kdykoliv po předchozí domluvě. 
Termín zápisu: 11. - 12. 4. 2022.
Další informace o naší škole najdete na 
našich webových stránkách www.speci-
alniskola.eu nebo facebooku.

ZŠ VIA MONTESSORI

Marie Šlosárková
ředitelka

Naše škola Via Montessori nabízí vzdě-
lávání podle Montessori pedagogiky. 
Výuka probíhá v plném devítiletém cyk-
lu. Žáci se vzdělávají ve třídách vybave-
ných Montessori materiálem, často zařa-
zujeme výuku v přírodě. Důraz klademe 
na estetično, pořádek a systematičnost. 
Na uspořádání a vzhledu třídy, ale také 
na průběhu výuky se podílejí samotní 
žáci. Vedeme děti ke zkoumání a řešení 
problémů. Je pro nás důležité, aby lát-
ce skutečně rozuměly. Postupně se učí 
zodpovědnosti za své vzdělávání, za 
společné prostory, za budování vztahů. 
Dbáme na dodržování kolektivně vytvo-
řených pravidel. Usilujeme o přátelskou, 
domácí atmosféru, spoustu věcí řešíme 
společně a také se spolu často smějeme. 

jednostranně zaměřenou školou. Žáci 
školy úspěšně pokračují ve studiu na 
středních školách a gymnáziích. Zajímá-
me se o naše okolí - účastníme se různých 
charitativních akcí. Pořádáme lyžařské 
výcviky, školy v přírodě, plavecké vý-
cviky, akce pro rodiče s dětmi a mnoho 
dalších. Máme již čtyřicetiletou družeb-
ní spolupráci se školou ze Slovenska. 

Tyršovka je škola, která se neustále roz-
víjí a modernizuje, nebojí se podnětů 
zvenčí a nových výzev. 
Přijďte se k nám podívat a přesvědčte se 
sami!
www.zsmt.cz

Výuku vedeme činnostně, k čemuž vy-
užíváme pobyt na zahradě a okolní pří-
rodě. Nabízíme Aj od 1. třídy, využití 
IT techniky v hodinách, projektovou 
výuku. Děti se realizují ve Čtenářském 
klubu, klubu Logických her a klubu 
AJ. Odpolední družina je zajímavá vý-
tvarným kroužkem, kroužkem vaření 
a sportováním. Oblíbená je i víkendová  
turistika s dětmi. 
www.zsbobrovniky.cz

Jsme škola tady a teď - vycházíme z po-
třeb dětí počátku 21. století. Anglickému 
jazyku vyučujeme od první třídy hravou 
a přirozenou formou. S žáky navštěvu-
jeme zajímavá místa, aby poznali svět 
kolem sebe a co nejlépe mu porozuměli. 
Nebojíme se kontroverzních témat. Do 
vzdělávání zařazujeme technologie a vy-
važujeme je zdravým pohybem. Naším 
cílem je absolvent, který touží se nadá-
le vzdělávat, je schopen sebeprezentace 
a kritického myšlení, má všestranný pře-
hled a zná své silné stránky. Velmi důle-
žitým partnerem je pro nás rodič, který je 
nám mnohdy inspirací, a kterého zdobí 
důvěra ve své dítě a ve vzdělávací sys-
tém. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky 
na zápise v pátek 1. dubna od 13:30. Pro 
děti připravíme pěkný program a s rodiči 
si popovídáme u kávy. Bližší informace 
na stránkách www.viamontessori.cz.

ZŠ HLUČÍN - ROVNINY
Miroslav Všetečka
ředitel

Naší společnou vizí je „Učící se škola“. 
Na Rovninách jsme pevně přesvědčeni 
o tom, že neustálé vzájemné učení jed-
noho od druhého je základní lidskou 
potřebou a tedy přirozeným nástrojem 
učení, rozvoje osobnosti a sociálních 
vztahů. Vzájemným učením nechápeme 
pouze učení žáků od učitelů, ale také 
učitelů od žáků, žáků od žáků, učitelů 
od učitelů, učitelů od rodičů či rodičů od 
učitelů. Vzájemné učení je obohacující, 
protože každý z jeho účastníků přispívá 
svou vlastní individualitou a jedinečnos-
tí prostředí, ze kterého přichází. Důraz 
na rozvoj samostatnosti a přijetí zodpo-
vědnosti za vlastní učení považujeme za 

základní stavební kámen tolik potřebné 
vnitřní motivace každého jednotlivce. 
Aby mohlo učení probíhat efektivně, po-
třebuje bezpečné prostředí. To vytváříme 
především dobrými vztahy, respektem 
k individualitě, vzájemnou podporou či 
otevřeností k výměně zkušeností. Naše 
práce nás baví, držíme pohromadě a rádi 
si vzájemně pomáháme. Možná právě 
proto jsou naši žáci úspěšní u přijíma-
cích zkoušek na střední školy. Za posled-
ní tři roky se na gymnázia či odborné 
střední školy dostalo vždy minimálně 
75% našich absolventů. Pokud se chce-
te o naší rovninské škole dozvědět něco 
více, poznat některé naše zaměstnance 
nebo se po škole projít, rádi vás ve škole 
přivítáme.
www.zsrovniny.cz

Foto: archiv ZŠ Dr. Miroslava Tyrše 

Foto: archiv ZŠ Via Montessori

Foto: archiv ZŠ a MŠ Bobrovníky

Foto: archiv MŠ a ZŠ speciální Diakonie Foto: archiv ZŠ Rovniny



ZŠ A MŠ DARKOVIČKY ZŠ GENERÁLA SVOBODY

Zuzana Harazimová
ředitelka

Základní škola sídlící na ulici Generála 
Svobody v Hlučíně je úplnou základ-
ní školou poskytující vzdělání dětem 
s různým stupněm mentálního postižení, 
se souběžným postižením více vadami 
a autismem. Jedná se o malou školu ro-
dinného typu, která se snaží vyjít vstříc 
konkrétnímu dítěti, jeho možnostem 
a potřebám. Ve školním roce 2022/23 
bude probíhat vzdělávání žáků v šesti 
třídách. Výuka je soustředěna v estetic-
kém a funkčním prostředí dvoupatrové 
budovy. Zázemí školy tvoří kromě kme-
nových učeben také gymnastický sál, 
dílny, skleník, stimulační, relaxační i od-
borné učebny. Každá třída je vybavena 
interaktivní tabulí. Díky dlouhodobému 
pronájmu škola využívá okolní pozemky 
pro aktivity tělesné výchovy a pracov-
ního vyučování. Rekonstruovaná škol-
ní zahrada slouží jako přírodní učebna.

Petra Fojtíková
ředitelka

Vcházím do moderní budovy školy, 
kde mě vítají mí spolužáci, kteří zrov-
na přicházejí z ranní družiny. Zdravím 
paní učitelku, usmívá se na mě. Ve třídě 
se učíme spoustu nových věcí, můžu si 
všechno vyzkoušet a pracovat ve skupin-
ce s kamarády. O přestávce si hrajeme na 
školní zahradě a pak jdeme do jazykové. 
učebny nebo pracujeme na PC. Paní uči-
telky se snaží, abychom věděli, jak zís-
kávat informace a uměli prezentovat, co 
jsme se naučili, a hlavně ať víme, k čemu 
nám to je. Je to bezva, když můžu ukázat, 
co umím, a nebojím se ani udělat chybu. 
Po vyučování jdeme na oběd do jídel-
ny a pak už se rozutečeme na kroužky 
– výtvarné, sportovní, taneční… A ani 
nemusíme nikam dojíždět, všechny  

kroužky máme přímo tady. V družině se 
potkám s ostatními kamarády. Když mě 
rodiče přijdou vyzvednout, s paní uči-
telkou si ještě chvíli povídají. Zve je na 
třídní schůzku, ale představte si, že u nás 
ve škole tam chodíme i my, děti! Nic se 
neděje za našimi zády, každý problém 
můžu vyřešit spolu s rodiči a paní učitel-
kou. A když přijde něco, s čím si nevíme 
rady, požádáme o pomoc paní logopedku 
nebo speciální pedagogy. Na mé škole se 
cítím dobře, skoro všechny znám jmé-
nem a rodiče si naši školu také pochvalu-
jí. Už se těším na všechny skvělé zážitky, 
moc se mi líbila loňská škola v přírodě 
i lyžařský výcvik. Mojí malé sestřičce 
často povídám o tom, jak skvělé je být 
školákem, už brzy si to sama vyzkouší 
na akci „Hurá, budu školákem“. 
Uvidím se tam i s VÁMI?
www.zsdarkovicky.cz

Vzdělávání je doplněno mimoškolní 
činností: čtenářský klub, deskové hry, 
doučování, pohybový kroužek. Škola  
zajišťuje také školní družinu.

Výhody školy určené dětem s mentál-
ním postižením: menší počet žáků ve 
třídě (6-14), jednodušší vzdělávací pro-
gram,  vybavení školy zaměřené na ma-
nuální dovednosti (dílny, skleník, zahra-
da, cvičná kuchyň), podmínky vhodné 
pro žáky s těžším stupněm mentálního 
postižení, předměty speciálně pedago-
gické péče - logopedie, zdravotní tělesná 
výchova.

Motto školy: „Každý žák má právo dojít 
tak daleko, jak dovolují jeho možnosti.“

V úterý 12. dubna 2022 od 8 do 16 hodin
proběhne zápis do 1. ročníku.
Tel.: 595 041 070, 739 394 212   
E-mail: info@zshlucin.cz
www.zshlucin.cz

ZŠ HORNICKÁ
Martin Franek
ředitel

Naše škola je vhodnou volbou, chcete-li 
svému dítěti dopřát kvalitní vzdělávání. 
Dokladem toho jsou mimo jiné i skvělé 
výsledky našich žáků u přijímacích zkou-
šek na prestižní střední školy či řada je-
jich úspěchů v soutěžích a olympiádách. 
Na 1. stupni upřednostňujeme individu-
ální přístup k dětem. Výuka čtení v prv-
ním ročníku je realizována analyticko-
-syntetickou metodou se zaměřením na 
vyjadřovací schopnosti a čtenářskou gra-
motnost. Žákům s určitými vzdělávacími 
obtížemi poskytujeme nápravnou a lo-
gopedickou péči. V matematice aplikuje-
me prvky logického myšlení a klademe 
důraz na praktické využití znalostí. Na 
2. stupni nabízíme, vedle všeobecného 
vzdělávání a výuky pracovních činností, 
včetně tradičních dílen, nadaným žákům 
od 6. ročníku možnost studia ve třídě 

s rozšířenou výukou matematiky a příro-
dovědných předmětů. Tato specializova-
ná výuka má u nás dlouholetou tradici. 
Je určena žákům majícím hlubší zájem 
o matematiku a přírodovědné předměty. 
Jsou vedeni k samostatnosti a logickému 
myšlení při řešení problémových úloh. 
Jsou velmi kvalitně připraveni na studi-
um na středních školách a jejich úspěš-
nost při přijímacích řízeních na prestižní 
střední školy je vysoká. Pro žáky 1. stup-
ně organizujeme každoročně školy v pří-
rodě a plavecké výcviky, žáci 2. stupně se 
mohou zúčastnit matematických soustře-
dění, lyžařských kurzů, v rámci meziná-
rodních projektů i zahraničních studij-
ních pobytů. Mohou se rovněž zapojit do 
matematických soutěží a olympiád. Díky 
neustálé modernizaci naší školy může-
me žákům nabídnout odborné učebny 
a laboratoře vybavené kvalitní didaktic-
kou technikou a učebními pomůckami.  
www.zshornicka.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEN ZÁPISU 
K POVINNÉ DOCHÁZCE  

Základní škola Hlučín - Rovniny 3. 4. 2022
9 - 17 hodin

Základní škola Hlučín, Hornická 7 5. 4. 2022    14 - 18 hodin
6. 4. 2022    13 - 16 hodin

Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín
4. 4. 2022
5. 4. 2022

14 - 17 hodin

Základní škola Via Montessori 1. 4. 2022
13:30 - 18 hodin

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín - Darkovičky

8. 4. 2022
15 - 17 hodin

Základní škola a Mateřská škola  
Hlučín - Bobrovníky

5. 4. 2022
6. 4. 2022

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

pracoviště Hlučín, Hornická 1265/9

11. 4. 2022
12. 4. 2022

7:30 - 13:30 hodin

Základní škola Gen. Svobody 8,  
příspěvková organizace

12. 4. 2022
8 - 16 hodin

PŘEHLED TERMÍNŮ ZÁPISŮ K POVINNÉ  
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Foto: archiv ZŠ Gen. SvobodyFoto: archiv ZŠ a MŠ Darkovičky

Foto: archiv ZŠ Hornická

HLUČÍNSKÉ NOVINY DUBEN 2022 / STR. 9ŠKOLSTVÍ

Zápisy k povinné školní docházce ve 
školním roce 2022/2023 proběhnou 
v hlučínských 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 týka-
jí dětí narozených od 1. září 2015 do 31. 
srpna 2016.



POMOC DRUHÝM NENÍ SAMOZŘEJMOST, O TO VÍC SI JI CENÍME
Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody

Jsou dary a dary. První jsou vynucené, 
věnované bez rozmyslu či z povinnosti. 
Opakem je dobře promyšlená pomoc, 
která je obdarovanému ku prospěchu. 
Dar Ing. Davida Plačka z firmy Gass-eko 
s.r.o. patří do druhé kategorie. Spolu se 
svými přáteli věnoval Danielce Káčové 
ze 4. ročníku Základní školy, Hlučín, 
Gen. Svobody tablet firmy Apple, vyba-
vený účelnými aplikacemi umožňujícími 
procvičování školního učiva. Součástí 
nádherného počinu je rovněž roční úhra-
da internetového připojení. Mentálně 
handicapovaná Danielka, která žije sama 
s maminkou, bude mít vhodné podmín-
ky pro domácí přípravu i pro případné 
distanční vyučování. Děkuji za krásný  
solidární počin.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Dokumenty potřebné pro přijetí k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023:

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání,
- poučení účastníka řízení a seznámení 
s kritérii,
- potvrzení lékaře o řádném očkování,
- kopie rodného listu.

Vážení rodiče, dokumenty předkláda-
né při zápisu dítěte do mateřské školy, 
jsou k dispozici na webových stránkách  
jednotlivých mateřských škol. 

ZÁPISY DĚTÍ DO HLUČÍNSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

MATEŘSKÁ ŠKOLA TERMÍNY ZÁPISŮ KONTAKT

Mateřská škola Hlučín, Cihelní
Cihelní 1500, 748 01 Hlučín 4. května 2022

v čase od 9 do 15 hodin

Datová schránka: uk6pjk
tel.:  595 041 861

e-mail: reditelka@mscihelni.cz
web: www.mscihelni.cz

Mateřská škola Hlučín, Severní
Severní 1261/19, 748 01 Hlučín 4. května 2022

v čase od 9 do 14 hodin

Datová schránka: 7arkrdm
tel.: 605 352 571

e-mail: severni@mshlucin.cz
web: www.skolka.hlucin.com

MŠ Severní, odloučené pracoviště
Dr. Ed. Beneše 1/207, 748 01 Hlučín

5. května 2022
v čase od 9 do 12 hodin

Datová schránka: 7arkrdm
tel.: 605 352 571

e-mail: severni@mshlucin.cz
web: www.skolka.hlucin.com

Mateřská škola Hlučín-Bobrovníky
Požárnická 42

je součástí Základní školy a mateřské školy 
Hlučín-Bobrovníky

4. května 2022 
v čase od 8 do 14 hodin

Datová schránka: a87mdfd
tel.: 597 603 494

e-mail: ms@zsbobrovniky.cz
web: www.zsbobrovniky.cz

Mateřská škola Hlučín-Darkovičky 
Nový svět 4/286

je součástí Základní školy a mateřské  
Hlučín-Darkovičky

11. května 2022
v čase od 13 do 16 hodin

Datová schránka: j2gmdf7
tel.: 732 234 385

e-mail: jirina.fichnova@zsdarkovicky.cz
web: www.zsdarkovicky.cz

TEN NET A SKUTEČNÝ SVĚT
ÚSPĚŠNÁ ŽÁDOST O GRANT

Jolana Jendřejčíková
ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlučín

Máme obrovskou radost! Ke konci loň-
ského roku jsme uspěli s žádostí o grant 
u „Nadace O2 – programu O2 Chytrá 
škola“. Z 252 zaslaných žádostí bylo 
vybráno 67 škol a my jsme byli mezi 
nimi. Žádost nám byla schválena v pl-
ném rozsahu 69 500 korun. V průběhu 
roku 2022 tak budou na naší škole pro-
bíhat pro vybrané žáky a učitele vzdělá-
vací aktivity v oblasti bezpečí na inter-
netu a sociálních sítích. A že to nebude 
žádná nuda, o tom se budou moci pře-
svědčit hned koncem dubna žáci šestých 
tříd. Ty čeká třídenní pobyt mimo ško-
lu plný zábavy a prožitkových aktivit!  
Pobyt proběhne od 27. 4. do 29. 4. 2022 
v rekreačním středisku Bílá Holubi-
ce poblíž Vítkova. Čeká nás zážitkový 
pobyt s preventivními programy, kte-
ré bude zčásti realizovat lektor p. Jan 
Kršňák ze společnosti Digiděti. Náklady 

na pobyt budou jednak pokryty z gran-
tu, jednak přispěje i škola a rodiče. Na 
podzim pak proběhnou pro stejné třídy 
návazné preventivní programy opět pod 
vedením p. Kršňáka. Projektem „TEN 
NET a SKUTEČNÝ SVĚT“ bychom 
rádi zahájili kontinuální a smysluplné 
zavádění digitální gramotnosti na naší 
škole. Se skupinkou dětí, které projdou 
projektem, máme v plánu v následují-
cích třech letech dále realizovat peer-
-program. V něm budou žáci pro své 
mladší spolužáky na prvním stupni pod 
vedením učitele připravovat aktivity tý-
kající se kyberprostoru, bezpečí na in-
ternetu a sociálních sítích. Digitální gra-
motnost chceme postupně a v rozumné 
míře zavádět do všech předmětů. Chce-
me, aby děti získaly informace o bezpeč-
ném chování v kyberprostoru a o jeho 
rizicích, aby mohly následně samy lépe 
hodnotit, kolik času a čemu budou na 
sítích věnovat. https://o2chytraskola.cz/
grantovy-program

LYŽUJU, LYŽUJEŠ, JÉ - ONI TAKY LYŽUJÍ! 
Petra Fojtíková
ZŠ a MŠ Darkovičky

Je tady první březnový týden! Konečně 
to vyšlo a 56 dětí z mateřské a základní 
školy z Hlučína-Darkoviček každé odpo-
ledne vyráží autobusem k Vaňkovu kop-
ci, kousíček za Ostravou. Na svahu se 
všichni účastníci rozdělí do 5 družstev. 
Pod bedlivými zraky svých instruktorů se 
celý týden zdokonalují v lyžařském umě-
ní.  Byl to kouzelný týden, plný radosti, 
smíchu, ale i únavy z aktivního pohybu 
na čerstvém vzduchu. Čekání se opravdu 
vyplatilo.
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Fota: Kateřina Konečná

Fota: archiv ZŠ a MŠ Darkovičky



HLUČÍNSKÉ NOVINY DUBEN 2022 / STR. 11ŠKOLSTVÍ
LETOŠNÍ ŠKOLNÍ PLES SE OPRAVDU POVEDL

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody

Znáte základní pravidla společenského 
chování? Umíte zaujmout taneční po-
stavení? Dokážete správně uvázat uzel 
na kravatě? Odpovědi na tyto otázky už 
naši žáci získali. Po teoretické průpravě 
se oděli do obleků a plesových rób a pod 

vedením tanečního mistra Jakuba Dá-
vidka z Klubu sportovního tance Hlučín 
si vyzkoušeli první taneční kroky, prošli 
se promenádou, zasoutěžili si. Samot-
ný ples zahájilo připravené předtančení 
v podání školního pohybového kroužku. 
Poté začalo nefalšované veselí se vším, 
co k němu patří. Součástí volné zábavy 
bylo vlastnoručně připravené pohoštění  

UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME HLUČÍN
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb

Hlučín se opět zapojí do celostátní akce 
„Ukliďme Česko“. Termín celostátní akce 
je sobota 2. dubna. Zapojením do této 
akce chceme přispět ke zlepšení čistoty 
a pořádku ve městě a k větší zodpověd-
nosti nás všech. V pátek 1. dubna se do 
úklidu zapojí zaměstnanci Městského 
úřadu Hlučín, příspěvkové organizace 
města i většina hlučínských škol. Ško-
ly budou vždy uklízet odpadky ve svém 
nejbližším okolí. Zaměstnanci organizace 
Sport a kultura Hlučín budou uklízet okolí 
hlučínské sportovní haly v Hlučíně, tělo-
cvičen v Bobrovníkách a Darkovičkách 
a ulici Jahodová u Hlučínského jezera 
a také u Kulturního domu Hlučín. V sobo-
tu 2. dubna se do akce zapojí další skupiny 
a věříme, že i široká veřejnost. Každý si 
může vybrat místo, kde chce pomoci.

Malánky - Občanské sdružení Malán-
ky. Sraz zájemců bude v 9 hodin na ná-
městíčku na Malánkách. Úklid je napláno-
vaný kolem cesty na Vrablovec, na obou 
březích kolem hlavní cesty směrem do 
Hlučína a v okolí městského hřbitova na 
Březinách.  

Bobrovníky - Osadní výbor Bobrovníky 
spolu se Sborem dobrovolných hasičů 
Bobrovníky. Jako každý rok bude akce 
probíhat již v pátek 1. dubna. Sraz bude 
v 16 hodin u hasičské zbrojnice a společ-
ně s nejmladšími hasiči Bobříky se bude 
uklízet okolí místních lesů za sportovní 
halou, kolem hřiště a u vodojemu. V úkli-
du se bude pokračovat v sobotu 2. dub-
na, kdy bude sraz v 9 hodin opět u hasič-
ské zbrojnice a uklízet se bude to, co se  
v pátek nestačí.

Darkovičky - Osadní výbor Darkovič-
ky. Sraz účastníků akce bude u hasičské 
zbrojnice v 9 hodin. Akce se zúčastní 

O SAD PEČUJEME
Jana Kameníčková
radní

Začátkem března pan Radim Lokoč se 
svými spolupracovníky provedl ořez 
stromků v novém městském sadu pod 
Vinnou horou. Zájemci, kteří se přišli 
podívat na praktickou ukázku, jak správ-
ně ovocné stromky ořezávat, se dověděli 
mnoho užitečných rad a zároveň mohli vi-
dět mistra ve svém oboru při práci. Ořezy 
stromků bude pan Lokoč realizovat ještě 
následující 4 roky.

MĚSTSKÉMU SADU PŘIBYLY TŮNĚ
Pavel Kuchejda a Radim Heiduk
Agri Nostra

V posledních letech začalo vznikat pod 
Vinnou horou další kouzelné místo na 
procházky. Byla zde zaseta květnatá louka 
a vysazen sad z původních odrůd ovoc-
ných stromů, který slouží všem, jenž se 
zde zastaví. Již brzy zde přibydou jedlé 
ovocné keře. Část pozemku je podmáče-
ná a tudíž nevhodná k sázení dřevin, proto 
zde byly nyní na konci zimy vytvořeny 
tůně. Tůně jsou drobné vodní nádrže, jenž 
mohou být stále zaplavené nebo dočasně 
zaplavované. Životní podmínky v těchto 
tůních jsou velmi nestálé a často extrémní, 
přesto i zde je život. Najdeme zde zástup-
ce prvoků, vířníků, larvy pestřenek, žel-
vušky, ale také vyšší organismy jako jsou 
žáby, čolci a mnoho druhů ptáků. Jelikož 
je každá tůň jedinečná v tom, jaké pod-
mínky v ní panují, tak i rostlinstvo a živo-
čichové jsou v každé tůni trochu jiní. Tůně 
se rychle vyvíjejí a rok od roku mění. 
Znamená to například, že druhy žabek, 
které se do nově vytvořené tůně nastěhují 
první či druhý rok, se budou lišit od těch 
druhů třeba za 15 let. Aby zde byl dán již 
od počátku prostor co nejširšímu spektru 
druhu obojživelníků a jejich potřebám,  

bude některá tůň po většinu roku bez vody 
a naopak. Tůně krásně dotvářejí maleb-
nost krajiny pod Vinnou horou a navozují 
pocit, jak tato krajina vypadala v dřívěj-
ších dobách před velkou kolektivizací. Za 
vznik tohoto místa patří dík mnoha lidem, 
kteří se na vzniku podíleli. Komunitní 
tvoření je náročné na organizaci, ale díky 
tomuto procesu se toto místo stalo, v srd-
cích mnohých, společným dědictvím lidí 
Hlučínska. Pokud bychom přece jen měli 
potřebu projekt personifikovat, můžeme 
si například za projektem představit Janu 
Kameníčkovou, která je hlavním hybate-
lem celého projektu. Co se týče realizace 
tůní, patří velké díky Kamilu Jaroškovi 
za trpělivost, preciznost a citlivý přístup 
k práci. V této nelehké době je tento sad 
prvkem stability. Proto neváhejte a vyraz-
te na procházku, která vás osvěží na těle, 
duši i duchu.

a dokonce i losování tradiční tomboly. Děti 
ze Základní školy Gen. Svobody v Hlučí-
ně moc děkují tanečnímu páru manželů 
Dávidkových, kteří dokázali školu naladit 
a roztančit. Velký dík také patří sponzoru  

tomboly, kterým pro letošní rok bylo 
Město Hlučín s darovanými propagačními 
předměty. Dobrou duší letošního ročníku 
byla tisková mluvčí města Hlučína, paní 
Kristina Skulinová. Děkujeme!!!

i dobrovolní hasiči, fotbalisté i děti ze zá-
kladní a mateřské školy. Uklízet se bude 
centrum obce a cyklostezka směrem na 
Hlučín, lokalita sportovního areálu a par-
ku volnočasových aktivit. Osadní výbor 
počítá s účastí široké veřejnosti.

Rovniny - spolek AGRI NOSTRA, z.s. 
Sraz účastníků akce bude v 9 hodin na za-
stávce vodárna. Akce se zúčastní i Orion 
a škola Via Montessori Hlučín. Na konci 
akce bude táborák. Takže párek, chleba, 
rukavice a  dobrou náladu s sebou.
 
Dům dětí a mládeže Hlučín pořádá 21. 
dubna Odemykání lesa. Součástí progra-
mu bude i úklid odpadků, a to v okolí 
DDM, v městském parku a blízkém okolí. 
Pro všechny, kdo se akcí k Ukliďme Čes-
ko zúčastní, budou k dispozici pytle na 
odpady. Odvoz sebraných odpadů zajis-
tí TS Hlučín s.r.o. Pracovní rukavice či 
napichovátka na odpadky si musí donést 
každý své vlastní a tam, kde bude úklid 
probíhat kolem silnice, doporučujeme 
i reflexní vesty. 

Akce Ukliďme Česko probíhá jen jednou 
za rok, ale my všichni můžeme přispět 
k čistotě města celoročně zejména tím, že 
nebudeme odhazovat odpady tam, kam 
nepatří. Pokud půjdeme do přírody, tak 
je nenecháme v lese, ale odneseme si je 
zpět domů a tam je dáme do popelnice. 
Budeme odpady důsledně třídit, aby bylo  
možné vytříděné složky dále využít.

Bližší informace k této akci vám poskytne 
vedoucí odboru životního prostředí a ko-
munálních služeb Soňa Prášková (tel.: 
595 020 233, praskova@hlucin.cz). Celo-
státní web http://www.uklidmecesko.cz/.

PŘÍRODA KOLEM NÁS
Fota: archiv ZŠ Gen.Svobody

Foto: Jana Kameníčková

Foto: Jana Kameníčková



TAKOVÝ BYL MASOPUST V HLUČÍNĚ 
Lucie Gulaši
Sport a kultura Hlučín

V sobotu 26. 2. 2022 se po dvouleté pauze 
uskutečnil MASOPUST také v Hlučíně. 
Ten je dle starých lidových tradic sym-
bolem uzavření období radosti, hojnosti 
a začátek období půstu. Začátek Masopus-
tu byl na Mírovém náměstí, kde měl pan 
starosta Paschek úvodní slovo. Pan staros-
ta předal masopustníkům pomyslný klíč 
k otevření města, čímž zahájil průvod, 
při kterém hrála kapela Hlučíňanka. Ne-
chyběla ani komentovaná ukázka tradiční 
„zabijačky“. Ve stáncích si lidé mohli za-
koupit nejen tradiční kreple (koblihy plně-
né povidly), ale také sýry, koření i zabijač-
kové speciality. Účast byla letos opravdu 
hojná! Tímto chceme poděkovat všem, 
kteří přišli nebo se jakýmkoliv jiným způ-
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ŘEDITEL MUZEA MEZI OSOBNOSTMI  
CESTOVNÍHO RUCHU MSK ZA ROK 2021
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Osobností cestovního ruchu Moravsko-
slezského kraje, která svou usilovnou prací 
významně napomohla rozvoji cestovního 
ruchu v regionu v roce 2021, byl vyhod-
nocen jako třetí nejlepší ředitel Muzea 
Hlučínska Metoděj Chrástecký. Muzeum 
Hlučínska pod jeho vedením realizovalo 
v roce 2021 řadu iniciativ podporujících 
povědomí o regionu. Vydalo zábavnou 
cestovní sadu Rajzujeme po Prajzské 
s motivy památek a staveb na Hlučínsku. 
Současně byl pod jeho vedením spuš-
těn web www.hlucinske-pamatky.cz a ve 
veřejném prostoru byly vytvořeny infor-
mační panely přibližující historii význam-
ných lokalit města. Zasloužil se o pro-
pagaci regionu prostřednictvím putovní  

VÍCE TAKOVÝCH…
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Děkujeme za úžasný březnový koncert 
houslového mistra Jiřího Pospíchala a kla-
vírního mistra Vladimíra Hollého, kteří 
zahráli v Obřadní síni Městského úřadu 
Hlučín. Na programu byly skladby od C. 
Saint-Saense, J. Brahmse a B. Smetany. 

SOUBORY STRUNKA A STRUNEČKA SLAVÍ ÚSPĚCHY

Jan Huszár
ředitel Základní umělecké školy 
P. J. Vejvanovského

V minulém měsíci uspořádala Základ-
ní umělecká škola P. J. Vejvanovského, 
Hlučín, Okresní přehlídku smyčcových 
nástrojů a orchestrů v Obřadní síni MěÚ 
v Hlučíně, na které se představily dva 
úspěšné soubory naší školy: Strunka 
a Strunečka. Obě tato seskupení založila 
a vede houslistka a učitelka školy paní An-
drea Poštulková. Soubory doplňují také 
žáci violoncellové třídy Ilony Kučerové 
a klavírní třídy Heleny Mižičové. Den 
před samotnou přehlídkou mohli poslu-
chači, po covidové přestávce, slyšet oba 
orchestry v plném obsazení na koncertě 
v obřadní síni, který byl uspořádán ze-
jména pro rodinné příslušníky členů obou 
souborů. Následující den obě seskupení 
vystoupila znovu na již zmíněné přehlíd-
ce smyčcových nástrojů a orchestrů, které 
se za okres Opava zúčastnily celkem čty-
ři soubory, jedno dueto a jedna sólistka. 
Podobná akce se v Hlučíně uskutečnila již 
dříve, v březnu roku 2018.    

Obrovským zážitkem bylo vystoupení 
jednadvaceti členného souboru Strun-
ka, který mimo jiné nastudoval unikátní 
skladbu ostravského skladatele Pavla He-
lebranda Z drva i krvi, inspirovanou mo-
tivy lidových písní Ej vandrovali hudci, 
Komáři se ženili a Ej padá, padá rosička. 
Velmi milá byla i přítomnost samotné-
ho skladatele, se kterým tento soubor při 
nastudování spolupracoval a autor dílo 
pro soubor také speciálně upravil. Sólo-
vého partu se se ctí zhostila žákyně ško-
ly Anežka Chrástecká. Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu byla naprosto strhující 
Bohemian Rhapsody v podání Strunky.  

„Skladby vybírám tak, aby byly zastou-
peny všechny žánry a aby se žákům líbi-
ly. Snažím se upravit je tak, aby se dobře 
hrály, ale zároveň neutrpěla kvalita da-
ného díla... Těší mne, že Strunka funguje 
skvěle nejen jako hudební těleso, ale že je 
to zároveň parta báječných mladých lidí, 
kteří se dokáží nadchnout pro společnou 
věc, a se kterými jsem moc ráda. Škoda, že 
šest členů v letošním roce maturuje, tak-
že se rozletí na studia do různých koutů 
republiky, ale tak už to chodí... Věřím, že 
na přátelství a zážitky strávené ve Strun-
ce budou rádi vzpomínat.“ Uvedla ve-
doucí tohoto souboru Andrea Poštulková. 
Z uvedených důvodů se Strunka nemůže 
zúčastnit krajského kola, do kterého byla 
porotou vybrána. Druhý  soubor Struneč-
ka, jak už sám název napovídá, sdružuje 
osmnáct nejmladších hudebníků. Pravi-
delné zkoušky mají teprve od září 2021. 
Tři skladby, předvedené s obrovským za-
ujetím a energií, jim zajistily postup do 
krajského kola soutěží ZUŠ, které se bude 
konat v pátek 1. 4. 2022 v Havířově.

Orchestr Strunka zpočátku fungoval pou-
ze na dobrovolnosti zakládajících členů 
a svou činností obohacoval některé akce 
– například třídní předehrávky, adventní 
koncerty a další. Svůj oficiální název nese 
až od počátku školního roku 2017/2018. 
Součástí života orchestru  bývají i dvou-
denní soustředění, kde žáci pod vedením 
učitelů cvičí program k maximální mož-
né míře dokonalosti tak, aby před důleži-
tou akcí bylo vše pečlivě připraveno ne-
jen pro diváka a posluchače, ale také pro 
případnou porotu. Hned v prvním škol-
ním roce svého pravidelného fungování 
se orchestr zúčastnil národních soutěží 
ZUŠ, kde v krajském kole získal 1. místo 
s postupem do celostátního kola. Zde pak  

v konkurenci orchestrů z celé České re-
publiky získal krásné 3. místo. Soubor se 
několikrát umístil na čelních místech me-
zinárodního Festivalu muziky instrumen-
talnej v polském Rybniku, kde získal oce-
nění s účastí na koncertě laureátů. V roce 
2018 soubor vystoupil na polsko-českém 
festivalu kultury v Pisarzowicích. Že byl 
rok 2019 pro Strunku úspěšný, svědčí 
i skutečnost, že v dubnu získal na Múzách 
Leona Juřici 1. místo a speciální cenu za 
celkový umělecký dojem! Práce s orches-
trem je náročná, ale v konečném výsledku 
velmi obohacující pro obě strany. Svědčí 
o tom fakt, že se do orchestru často vra-
cí také bývalí žáci, což je asi největší  
odměnou pro každého pedagoga.

A kde můžete Strunku v nejbližší době 
slyšet? 
Třeba na Absolventském koncertě naší 
školy, jehož součástí bude také vystou-
pení orchestru Strunka. Na těchto kon-
certech vystoupí absolventky, členky 
orchestru, houslistky Marie Jirásková, 
Vendula Chojková, Eva Poštulková a kla-
víristka Barbora Plačková a další. První 
Absolventský koncert se uskuteční v ne-
děli 10. 4. 2022 v 15:30 v Obřadní síni 
MěÚ Hlučín, druhý Absolventský koncert 
bude tamtéž v neděli 19. 6. 2022 v 15:30, 
samozřejmě s novým programem a jinými 
hosty. Budeme se na Vás těšit!!!

Více informací na https://zus-hlucin.cz/

outdoorové výstavy Hlučínsko v kostce 
a nově o zpřístupnění virtuální reality ná-
vštěvníkům stálé expozice Kdo jsou lidé 
na Hlučínsku. Pro rok 2021 bylo vyhlá-
šeno pět soutěžních kategorií: Osobnost 
cestovního ruchu, Nejlepší počin cestov-
ního ruchu, Nejhezčí turistická trasa nebo 
naučná stezka, Nejfotogeničtější místo 
a Nejoblíbenější regionální pochoutka. 
O osobnosti cestovního ruchu a nejlepším 
počinu rozhodli odborníci v cestovním  
ruchu. Gratulujeme!

sobem zapojili do této velmi pěkné akce, 
která přispívá k setkávání lidí a dodržová-
ní tradic. Zvláštní poděkování patří paní 
Drobíkové, která tentokrát poslala výtěžek 
z charitativního čaje na pomoc Ukrajině, 
ale také paní Pospíšilové, která ve stánku 
pomáhala. V neposlední řadě děkujeme 
paní Danuši Mutinové, která přestrojila 
své kamarády z Ostravy do masopustních 
masek a tím roztančila Mírové náměstí. 

Strunečka - okresní přehlídka 2022. Fota: archiv ZUŠ P. J. Vejvanovského 

Strunka - okresní přehlídka 2022, s Pavlem Helebrandem.

Foto: arvhiv města Hlučína

Foto: Petra Řezáčová Fota: archiv Sport a kultura Hlučín



David Kubáň
FC Hlučín

S cílem napravit domácí zaváhání s Otro-
kovicemi nastoupili hlučínští fotbalisté do 
utkání 19. kola MSFL na hřišti Vrchoviny. 
Domácí ale brzy vedli o dvě branky a si-
tuace se vyvíjela zle, nedobře. Žlutozelení 
ale ukázali velké srdce, do poločasu srov-
nali a parádní obrat na 2:3 dokonal po změ-
ně stran Plesník. Hlučín měl od prvních 
minut utkání územní převahu, ale nebylo 
mu to nic platné, protože v rozmezí 27. 
a 34. minuty dvakrát inkasoval po přes-
ných trefách Matulky a Hekerleho. Stude-
ná sprcha. Šok!  Hosté ale nesložili zbraně 
a záhy po ostrém centu Waly skóroval do 
vlastní branky smutný hrdina okamžiku 

PARÁDNÍ OBRAT! VRCHOVINA - HLUČÍN 2:3

David Kubáň
FC Hlučín

Hlučínští dorostenci v sobotu 12. března  
na umělé trávě v Hlučíně hostili osmnáctku 
Zlína. Další plný bodový zisk si připisu-
je devatenáctka, která Ševce porazila 1:0  
gólem Hona. Sedmnáctka prohrála 1:4.

FC Hlučín U19 - FC Fastav Zlín U19 1:0 
(1:0). Dominik Kroupa, hlavní trenér FC 
Hlučín: „Z hlediska výkonu a výkonnosti 
našeho týmu nejsem spokojený. Soupeř 
nás předčil v kombinaci i rychlosti. Byl 
mnohem agresivnější. Sice jsme zvítězili, 
ale musíme se dále zlepšovat a musíme 
hrát podstatně lépe, abychom byli úspěš-
nější, protože takové individuální a týmo-
vé výkony nepovedou k dalším vítězstvím. 
Mám radost z bodového zisku, ale jsem 
znepokojen naší hrou. Pevně věřím, že 
v následujícím zápase v Třinci navážeme 
na sérii vítězství, která bude podložena  
naším dobrým výkonem.“

FC Hlučín U17 - FC Fastav Zlín U17 
1:4 (1:2). Aleš Březovský, hlavní trenér 
FC Hlučín U17: „K prvnímu mistrovské-
mu utkání jsme nastupovali bez několika 
hráčů užšího kádru. V týdnu k již nemoc-
ným se přidali ještě další, což se projevilo 
v nominaci k utkání. Hned v úvodu zápa-
su jsme nabídli soupeři po faulu Fukana 
pokutový kop, který však Kašný soupe-
ři zneškodnil. Avšak jsme se nepoučili  

DEVATENÁCTKA MÁ SKALP ZLÍNA

MARKÉTA KAŠNÁ OVLÁDLA WINTER RUN
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Finále letošního seriálu innogy WINTER 
RUN se konalo za krásného únorového, 
i když větrného, počasí. V sluncem za-
lité Praze se rozdělovaly poslední body 
této zimy a následně také poháry v rám-
ci Českomoravského poháru v zimním 
běhu. Byly vždy pro tři nejlepší v každé 

SPORT

Fota: archiv Ballerisimo Hlučín 

Foto: archiv FC Hlučín

MAŽORETKY Z MK BALLERISIMA HLUČÍN 
ZAHÁJILY ÚSPĚŠNĚ NOVOU SEZÓNU
Karin Wronová
Ballerisimo Hlučín

Od září loňského roku se mažoretky z hlu-
čínského klubu MK Ballerisimo poctivě 
připravovaly na novou soutěžní sezónu. 
Pravidelné tréninky choreografií s hůlkou 
a třásněmi, ale také tréninky baletní a po-
hybové průpravy přinesly své ovoce již 
na začátku sportovní sezóny. V únoru se 
děvčata zúčastnila celkem tří soutěží v ma-
žoretkovém sportu. Na všech soutěžích 
dokázaly „Ballinky“ potvrdit svou roli fa-
voritek v letošní sportovní sezóně. Soutě-
žilo se v mnoha kategoriích a disciplínách. 
MK Ballerisimo Hlučín kralovalo v téměř 
všech kategoriích – sólo, duo-trio (dvojice 
a trojice), malé skupiny, ale také ve vel-
kých skupinových choreografiích s hůl-
kou i s třásněmi. Velkou premiéru zažila 
nejmladší děvčátka ve věku 4-7 let, které 
v Ballerisimu trénují teprve od září 2021. 
Děvčata získala zlaté medaile jak ve velké 
formaci, tak také v malé formaci a sólo-
vých vystoupeních na všech třech únoro-
vých soutěžích, kterých se MK Ballerisimo  
Hlučín zúčastnilo. Dvě starší družstva ka-
detek, děvčat ve věku 8-11 let, dokázaly 
zabojovat nejen v disciplínách s hůlkou, 
ale také s třásněmi. Obě kadetkovská druž-
stva vybojovala mnoho cenných medailí 
ve výkonnostních třídách A a B. Skupina 
juniorek, tedy děvčat ve věku 12-14 let, 
předvedla na únorových soutěžích kvalitní 
výkony v malých i ve velkých formacích. 
V disciplíně pódiových formací s hůlkou 
děvčata dokázala předvést precizní výkony 
a také si zajistila mnoho cenných medailí. 
Ze tří soutěží, které letos zatím MK Balle-
risimo Hlučín absolvovalo, si tým dovezl 
celkem 122 medailí! Třešničkou na dortu 
byl pak titul absolutních vítězek soutěže  

Opavská růže. Mažoretky MK Ballerisi-
mo Hlučín se tak staly nejlepším a nejú-
spěšnějším klubem celé této mezinárodní 
soutěže. Ballerisimo ale rozhodně neusíná 
na vavřínech. Děvčata stále pravidelně 
trénují, protože je již čekají další soutěže. 
Jednou z nich bude i domácí soutěž s ná-
zvem Estrella Ball cup, kterou MK Balle-
risimo pořádá ve spolupráci s organizací 
Sport a kultura Hlučín ve dnech 2. až 3. 
dubna 2022 ve sportovní hale v Hlučíně. 
Všechny diváky tímto srdečně zveme na 
dvoudenní maraton těch nejlepších výko-
nů elitních mažoretkových skupin z České 
republiky, Polska a Slovenska.
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TAK TROCHU JINÝ ZÁVOD

Tomáš Hájovský
pořadatel akce, zastupitel

V minulých dvou letech, kdy se nesmě-
lo běhat pohromadě, nebo aspoň být na 
startu a v cíli pospolu, jsme pořádali Ča-
sovku jednotlivců. Tento termín se pou-
žívá například na Tour de France, ale tam 
se stejně všichni vidí na startu či v depu. 
Proto jsme to vyřešili tak, že závodu se 
může zúčastnit kdo chce, ale musí to 
být ve velikonočním týdnu od 11. 4. do 
18. 4. Zaběhnout si danou trasu můžete 
dokonce vícekrát. Ale jak se to bude vy-
hodnocovat? Správná otázka. Jednoduše 
si stáhnete do svého mobilu aplikaci za-
znamenávající trasu a čas a vyběhnete. 
Po doběhnutí do cíle zastavíte vaši akti-
vitu a záznam odešlete na mail pořadate-
lů. Zde se vracím k již vyřčenému nebo 
výše napsanému – pokud se vám váš čas 
nelíbí, nejste s ním spokojeni, pak si to 
zopakujete a pošlete až ten nejlepší vý-
sledek. Trasa je už tradiční, běží se údo-
lím potoka Jasénky a řeky Opavy v Hlu-
číně. Vystoupáme na Vinnou Horu. Délka 

trasy je 8,6 km. Start a cíl je u firmy Gras 
Servis v Hlučíně, Jasénky 29. V odpo-
ledních hodinách a o víkendu je zde cca 
12 parkovacích míst pro běžce, pokud se 
chystáte dorazit autem. Tak ještě k těm 
několika málo povinnostem: před vyběh-
nutím se zaregistrujte na www.zavody-
zjasenek.wz.cz a po absolvování odešlete 
výsledek na stránky závodu. A to nejlepší 
nakonec: startovné se nevybírá!

Trojánek. Ještě do poločasu, v jeho samot-
ném závěru, vyrovnal po rohovém kopu 
Holzer. Skvělý obrat dokonal v 67. minutě 
Plesník, který pohotově dorazil Smékalův 
přímý kop. Čtvrtou branku Hlučína ještě 
mohl přidat Ptáček, ale místo přihrávky na 
zcela osamoceného Lokšu se rozhodl za-
končovat sám a nedal. Filip Smékal, hlav-
ní trenér FC Hlučín: „Samozřejmě mě těší, 
že jsme to otočili. Kdybychom ztratili body 
zrovna proti takovému soupeři, tak by mě 
to mrzelo. Už v prvním poločase jsme měli 
hru pod kontrolou, jenže Vrchovina se dva-
krát dostala k naší brance a dala dva góly. 
Jsem rád, že jsme to pak urvali, ale čekal 
bych, že budeme hrát více po zemi a méně 
míče nakopávat. Stále se nám navíc nedaří 
ve finální fázi.“z hrozivého začátku a po další velké chy-

bě Novotného jsme již inkasovali - 0:1. 
"Dál jsme kupili chyby, lehce ztráceli míč 
a po další chybě jsme v 16. minutě prohrá-
vali 0:2! Poté jsme v sestavě udělali pře-
suny, což mělo pozitivní účinek, ve zbytku 
prvního poločasu jsme začali soupeře pře-
hrávat kombinační hrou a vytvořili jsme si 
několik vyložených brankových příležitosti 
(Havránek 3x, Ulrich, Klvaňa) Korigovat 
výsledek se nám podařilo ve 43. minutě, 
kdy po akci Klvani dopravil míč do brány 
Ulrich 1:2. Ve druhém poločase jsme dál 
měli míč více na kopačkách, ale žádnou 
větší příležitost jsme si nevytvořili. A sou-
peř nás potrestal z dvou vydařených brejků 
v 66’ a v 75’  zvýšil na 1:4. Výsledkově jsme 
utkání nezvládli, ale herně jsme byli sou-
peři víc jak vyrovnaným soupeřem. Snad 
už se v příštím týdnu zapojí do tréninku  
další kluci po nemoci a zranění.“

UZAVŘENA SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
Lukáš Petřík
FC Hlučín

Dne 16. března se setkali představite-
lé fotbalových klubů FC Hlučín a LKS 
Chałupki, kdy za přítomnosti starosty 
města Hlučína Pavla Paschka a starosty 
polských Krzyżanowic Grzegorz Utrac-
ki, uzavřeli Smlouvu o vzájemné spolu-
práci. Ta bude spočívat v propojení mlá-
deže. Nejtalentovanější hráči z Chałupek 
budou přicházet do Hlučína. Budeme 
spolu organizovat sportovní akce, fot-
balového turnaje i kulturně společenské 
akce. Věříme, že ze spolupráce budou 
profitovat obě strany.

Foto: archiv Tomáše Hájovského

Foto: archiv FC Hlučín

kategorii. Čtyři starty a čtyři první mís-
ta znamenala jasné první místo v poháru 
pro hlučínskou reprezentantku a zaměst-
nankyni našeho úřadu Markétu Kašnou. 
V Praze porazila díky času 16:28.3  o ne-
celých deset vteřin i tradiční účastníci to-
hoto závodu a několikanásobnou vítězku 
Ulrike Schwalbe (ASC Marktrodach). 
Gratulujeme a děkujeme za skvělou  
reprezentaci našeho města.
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POTREFENÁ HUSA
Jana Poláchová

Velmi mě potěšil článek věnovaný paní 
učitelce Zdeně Švidernochové. Hrdě při-
znávám, že patřím k těm 90 % , které paní 
učitelka svým přístupem vykutala z hlu-
bin puberťáckého nezájmu a dala mi dar 
nad dary - hudbu.  Naučila nás nejen tech-
nice hry, ale také nás poutavým výkladem  
dokázala vtáhnout do světa hudby a učila 
nás hudbě  také naslouchat. Její výklad 
symfonické básně Vltava mi zní v uších 
dodnes a kdykoli tu skladbu slyším, vzpo-
mínám s vděkem na paní učitelku a to 
prvotní okouzlení, které ve mě vzbudila. 
Díky paní učitelce jsem u klavíru vydržela 

11 let. Ale čas plynul a já už dávno do "hu-
debky" nechodím. A jak jsem se přesunu-
la do věkové kategorie "mezi padesátkou 
a smrtí" a život mi připravil nejedno ne 
vždy příjemné překvapení, sedávám u kla-
víru. K poslouchání to moje hraní už moc 
není. Mě osobně to ale, stejně jako mou 
paní učitelku, která mi dokázala předat  
svou lásku k hudbě, činí šťastnou. Nikdy 
jí za ten dar nepřestanu být dost vděčná.                                                                        
S láskou Jana Poláchová

ROZHOVOR S EXPERTKOU K SOUČASNÉMU DĚNÍ…

Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Válka na Ukrajině otřásla světem. Málo-
kdo očekával, že Rusko naruší ukrajin-
skou státní suverenitu a rozpoutá konflikt, 
který bude stát životy desítek tisíc vojá-
ků i civilistů. Souběžně s reálnou válkou 
ovšem paralelně probíhá také informační 
válka v kybernetickém prostoru. Množí se 
nejrůznější dezinformace, jejichž cílem je 
rozdělování společnosti a zpochybňová-
ní evidentních faktů. Proto jsme oslovili 
přední expertku na danou problematiku 
Danielu Kolenovskou, která je vedoucí 
Katedry ruských a východoevropských 
studií z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy.

Mgr. Daniela Kolenovská, PhD. je histo-
rička, vede Katedru ruských a východo-
evropských studií Institutu mezinárodních 
studií FSV UK. Badatelsky se zaměřuje 
na moderní ruské dějiny, zejména na je-
jich sovětské období a kontinuity ruské 
zahraniční a historické politiky. V tom-
to kontextu se zabývá československo-
-sovětskými vztahy, rolí československé 
politiky vůči globálnímu jihu v sovětské 
mezinárodní strategii v druhé polovině 
20. století a antisovětským běloruským 
exilem v Československu. Publikovala 
rovněž o stalinismu a reakci evropských 
levicových intelektuálů na něj.

Před vypuknutím první světové vál-
ky sahaly hranice ruského impéria až 
ke Katovicím. Když se pak rozpadly 
velké středoevropské říše, nahradily  

je národní státy. Na východě však po-
dobné snahy ztroskotaly a místo toho 
vznikl sovětský svaz. Existovala tehdy 
šance, aby se mladé republiky na vý-
chodě udržely při životě?
Běloruská a ukrajinská nezávislost byly 
vyhlášeny v reakci na několik událostí. 
Jednak šlo o krach válečného úsilí ruské-
ho impéria, v jehož důsledku byl nucen 
v únoru 1917 odstoupit car. Druhou pod-
statnou rovinou je bolševický listopadový 
puč v Petrohradě a související deklarace 
práv národů na nezávislost (tzv. dekret 
o míru), rychlý postup německých vojsk 
na východ a podpis tzv. Brestlitevského 
míru v březnu 1918 bolševiky. Zavázali 
se v něm umožnit nezávislost Ukrajiny 
a také Gruzie. Pod německou ochranou 
byla tehdy také vyhlášena nezávislost 
Běloruska, svou roli sehrála i při dekla-
raci litevské nezávislosti. Porážka Něm-
ců v první světové válce na podzim 1918 
a rozpoutání občanské války tzv. Rudými 
však těmto státům neposkytlo dostatek 
času k rozvoji moderní státnosti. S postu-
pem bolševiků vznikaly na útržcích ná-
rodních území prosovětské vlády a ty pak 
konkrétně v případě Bělorusů a Ukrajinců 
stály také za vstupem těchto prosovět-
ských útvarů do SSSR v roce 1922. Zbylá 
území, nárokovaná Bělorusy a Ukrajinci, 
ale i Litevci, kontrolovalo po meziválečné 
období Polsko – a to až do realizace pak-
tu Molotov Ribbentrop, kdy tato území 
obsadil Sovětský svaz. Sovětsko-polská 
hranice, respektive hranice mezi SSSR 
a pobaltskými státy, byla poslední, kterou 
byly ochotny uznat vítězové první svě-
tové války. Svou roli v tom sehrál i fakt, 
že národní identita obyvatel z oblastí 
dále na východ nebyla ostře vyhraněná, 
protože od devatenáctého století tu pro-
bíhaly ostré rusifikační kampaně, města 
kontrolovali Rusové, Poláci a židé a ná-
rodní obrození tak mělo k dispozici pouze  
rolnický venkov.

Proč Vladimír Putin odpírá Ukrajině 
právo na vlastní státnost a Ukrajincům 
právo na vlastní národnost?
Tento názor patří k tradici ruského uvažo-
vání 19. století, a dále se štěpí na ty, kdo 
neruské východní Slovany označují za 
popolštěné Rusy a ty, kdo mluví o větvích 
(maloruské a běloruské), které vyrůsta-
jí z jednoho velkoruského kmene a bez 
něj nemohou žít. Odpíráním důležitosti  
Kyjeva si zároveň Moskva přivlastňu-
je pravoslaví, ač to byla právě Kyjev-
ská Rus, odkud byl Východ od 10. sto-
letí křtěn. A konečně popření hluboké  

tradice ukrajinské státnosti znamená po-
pření z dnešního pohledu liberálních bo-
jarských tradic (volbu panovníka, společ-
ný výkon moci atd.) a jejich významu pro 
Rusko. Samostatná Ukrajina, jak Putin 
opakuje, není z jeho pohledu možná, pro-
tože už jen ona ohrožuje údajně Rusko. 

Ruská agrese bývá přirovnávána k roz-
pínavosti hitlerovského Německa před 
druhou světovou válkou, zejména k si-
tuaci v roce 1938. Je tohle přirovnání  
na místě?
Je přirozené, že hledáme historická podo-
benství, abychom lépe odhadli, co očeká-
vat. Srovnání s anšlusem bylo používáno 
už v roce 2014 po obsazení Krymu a to 
dokonce i ruskými historiky a na základě 
toho jsme měli očekávat rychlý začátek 
války. To se stalo až nyní, a navíc poté, 
co si Rusko ve spolupráci s diktátorem 
Lukašenkem podrobilo i Bělorusko. Ten-
to dříve neutrální stát, který se chlubil 
klidem a mírem – byť pod autoritativní 
vládou a za jí omezeného politického ži-
vota - je nyní pokryt ruskými vojenskými 
základnami a z jeho území se vede válka. 
Srovnání s anšlusem tu tedy pokulhává, 
vidíme mnohem masivnější agresi pro-
mýšlenou dlouhá léta, kvůli které civil-
ní obyvatelstvo trpí - a nespolupracuje 
s okupantem.

Vladimír Putin sní o rozšíření Ruské 
federace do velikosti a významu Sovět-
ského svazu, má pocit, že Západ Rus-
ko ohrožuje a že mu nevěnuje takovou 
pozornost a respekt, jaký by si přál. 
Neumím se ale ubránit pocitu, že roz-
poutáním války docílil přesně opačné-
ho efektu. Ruská ekonomika se řítí do 
propasti, neutrální státy na ruských 
hranicích zvažují vstup do NATO a té-
měř celý svět dává najevo své pohrdání. 
Pokud by měly platit konspirační teo-
rie, tak to vypadá, že největší americký 
agent je právě Putin.
Rusko už má zkušenost z mezinárodní izo-
lace z dob SSSR. Má zkušenost i z dras-
tické kontroly společenské nespokojenosti 
uvnitř. Nejprve z let 1917-1920. Potom 
v roce 1927 Stalin cíleně vyvolal váleč-
nou paniku, aby společnost vnitřně mobi-
lizoval a donutil k radikální modernizaci 
(kolektivizace zaplatila rozmach těžkého 
průmyslu). Putin svou agresí nedosáhne 
jen mezinárodní izolace, ale především 
mimořádně tuhého vnitřního režimu – ať 
už válka na Ukrajině dopadne jakkoliv. 
A zřejmě se rozhodl, že právě tento stav 
ruské společnosti bude vyhovovat jeho 

mocenským a ekonomickým potřebám. 
Při vědomí vysokého jaderného poten-
ciálu Ruska, je třeba pocity ohrožení be-
zjadernou Ukrajinou, kam mnozí Rusové 
navíc ještě v létě jezdili trávit dovolenou, 
odmítnout jako nesmysl.

Zatímco Ukrajina si začala dláždit ces-
tu ke svobodě a demokracii, v Bělorus-
ku stále vládne diktátor. Jakou podpo-
ru má u Bělorusů tamější režim?
Lukašenko dlouho těžil z toho, že Bě-
lorusko prezentoval jako klidný ostrov 
uprostřed bouřícího terorismu, válek, hos-
podářského nedostatku. V tomto rámci se 
v poslední dekádě Bělorusové pohybova-
li v jakési normalizační realitě, zdálo se, 
že stát podporuje i běloruský jazyk, který 
dříve potlačoval. Lukašenko se také za-
vázal dodržovat lidská práva. To vše se 
návratem k brutalitě po jeho neúspěšné 
prezidentské kandidatuře změnilo, hlavní 
město Minsk zahltil nejprve dovezenými 
uprchlíky z Blízkého východu, pořádal 
manévry na polských hranicích, velel 
únosu civilního letadla. A nakonec Bělo-
rusy zatáhl do války. Myslím, že to mu 
běžní Bělorusové nemohou odpustit. Jen-
že nemohou mnoho dělat, jejich území je 
obsazeno ruskou armádou, která diktátora 
plně podporuje a hranice mají už dlouho 
otevřené jen do Ruska.

Jsme součástí informační války. Kte-
ré současné mýty a dezinformace jsou 
podle Vás nejnebezpečnější?
Mýtů je mnoho a vztahují se k různým 
tématům. Osobně považuji za nejnebez-
pečnější, když lidé slyšené přejímají jako 
hotovou věc, nesnaží se nalézt jiné hlasy. 
Osobně třeba současnou válku sleduji 
z českých, anglických, ruských a ukrajin-
ských informačních zdrojů a názor si dě-
lám na základě toho, co je reálně potvrze-
no, ne na základě toho, že někdo pronese 
řeč nebo ukáže fotku. Mám-li být konkrét-
ní, když ruský ministr zahraničí Lavrov 
tvrdí, že na Ukrajině vládnou nacisté – 
dám spíše na to, že prezidentem Ukrajiny 
je prokazatelně Žid a nikdo z Ukrajinců na 
tisících záběrech uprchlíků není označen 
ničím podobným nacistické symbolice. 
Když Putin tvrdí, že Rusko zasahuje na 
záchranu Rusů na Ukrajině, dívám se, jak 
hlasují lidé nohama. V Rusku je dnes něco 
přes 50 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, zbytek 
ze 40 milionů obyvatel se schovává uvnitř 
země, nechce ji opustit, a přes dva miliony 
uteklo na Západ.

Děkuji za rozhovor.

VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Martin - chlapec, dnes muž lehce po pade-
sátce, je hlavní postavou dnešního vzpo-
mínání. Na tuto dávnou příhodu bych už 
téměř zapomněla, nebýt našeho setkání, 
a on sám mi to během cesty domů nepřipo-
mněl a nedodal, abych to napsala pro po-
bavení lidí přesto, že tehdy to moc zábav-
né nebylo. A tak povídám. Martínek byl 
takový strašpytel, bál se vody. Vody v ba-
zénu na plaveckém kurzu. Do brouzdali-
ště ještě vlezl, ale dál, kde se ostatní učili 
splývat, ne. Postával mimo bazén a jen tak 
sledoval dění ve vodě až do chvíle, kdy 
si ho všiml plavčík s bidlem, který hlídal 

bezpečí dětí z břehu, a blížil se k Martín-
kovi. V mžiku mi seděl na klíně a pevně se 
mě držel okolo krku. Po dobrém to nešlo, 
tak jak jej plavčík popadl - jenže ten se 
mě držel jako to klíště v reklamě a jeho 
nehty se mi zarývaly do kůže. Až už byl 
ve vodě a tam vykřikoval (slíbila jsem, že 
nezveřejním co), mé kolegyně objevily 
na mém krku krvavý náhrdelník. Dlouho 
jsem jej schovávala, protože mnozí ne-
věřili, že to způsobil tenhle klidný Martí-
nek. Při našem loučení mi řekl, že se mě 
už mockrát chtěl zeptat, jestli mě tehdy 
taky nepokousal. Ujistila jsem ho: „Nepo-
kousal, Martínku, držel ses mě tehdy jen  
nehty, zuby ne.”



Lukáš Krček
umělecký vedoucí souboru

Hlučínský soubor Gaudi musicae se po vy-
nucené "porodní" přestávce vrací zpět. Bě-
hem této doby se v souboru narodilo devět 
dětí. Momentálně na zkouškách oprašuje-
me skladby starých mistrů, během kterých  

KŘÍŽOVÁ CESTA SE VRACÍ DO HLUČÍNA
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Jana Sabolová 
ZO ČZS

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 pořádá Základ-
ní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Hlučín-město již tradiční zájezd 
do Olomouce na jarní FLORU. Druhým 
bodem programu bude návštěva zámku 
v Náměšti na Hané (vstupné pro seniory 
činí 100 korun). Cena pro členy naší ZO je 
250 korun, pro ostatní 300 korun. Odjezd 
v 7 hodin z Dlouhoveské ulice, návrat do 
18 hodin. Přihlášky včetně zálohy v naší 
prodejně Zahrádkář na Ostravské ulici.

POJEĎTE S NÁMI NA FLORU

Martin Nováček 
ředitel Sport a kultura Hlučín

Od 1. dubna 2022 jsme rozšířili nabídku 
využití sportovních benefitů o spolupráci 
s firmou MultiSport Benefit. Od tohoto 
data můžete čerpat výhody při návštěvě 
bowlingu, sauny a skupinového cvičení 
ve sportovní hale Hlučín a také při pro-
nájmu badmintonových kurtů nejen v této 
hale, ale také v tělocvičnách Bobrovníky 

S KARTOU MULTISPORT BENEFIT NOVĚ  
I DO SPORTOVNÍ HALY V HLUČÍNĚ

Martin Nováček 
ředitel Sport a kultura Hlučín

Sport a kultura Hlučín opět od března na-
bízí ve sportovní hale v Hlučíně k zapůj-
čení 4 horská elektro kola v rámci projek-
tu Moravskoslezského kraje na podporu 
elektromobility, turistického ruchu a spor-
tu v naší lokalitě. Máme pro Vás připrave-
na 2 dámská a 2 pánská elektro kola a půj-
čovat je budeme každoročně od března až 
do konce října. Pro zapůjčení elektrokola 
je z důvodu vytížení a přípravy elektro-
kola nutná telefonická rezervace na tel. 
čísle 731 170 030 a to minimálně 1 den 
před plánovaným vypůjčením. Zapůjče-
ní bude možné na recepci sportovní haly, 
a to vždy v pracovní dny od 9 do 17 hodin 
a o víkendech v čase od 8 do 18 hodin. 

Pro vypůjčení bude nutné složit za každé 
zapůjčení kola vratnou kauci 5 000 korun 

ZAPŮJČENÍ ELEKTROKOL VE SPORTOVNÍ 
HALE HLUČÍN

a Darkovičky. Denní slevy na jednotlivou 
MultiSport Benefit kartu se vztahují na 
100 korun slevu při návštěvě sauny, 100 
korun slevu na pronájem badmintonového 
kurtu, 50 korun slevu na hodinový proná-
jem bowlingové dráhy a 80 korun slevu na 
skupinovou cvičební lekci. V případě, že 
se nám spolupráce osvědčí, je do budouc-
na možné i její další rozšíření. Věříme, že 
tuto nabídku oceníte a přijdete ji na naše 
sportoviště využít.  

a podepsat smlouvu. Poté je možnost za-
půjčení od 2 hodin do maximálně 3 dnů. 
Servis kol provádí autorizovaná firma.

Ceník půjčovného:
2 hodiny 100,- Kč
4 hodiny 180,- Kč
8 hodin  300,- Kč
24 hodin 350,- Kč
2 dny  600,- Kč
3 dny  900,- Kč

následně v dubnu uvidíte ve čtrnácti ob-
razech poslední část života Ježíše Krista. 
Se souborem vystoupí také zpěvačky Es-
ter Drastíková a Petra Řezáčová, sólový 
kytarista Antonín Viliš a scénickou část 
obstará jako již tradičně Jan Krejčíř. Těší-
me se na vás v neděli 3. dubna v 16 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně.

Fota: Kateřina Konečná

Foto: archiv Sportu a kultury Hlučín

Zuzana Pustelníková
ředitelka Domu dětí a mládeže Hlučín

V sobotu 30. dubna 2022 proběhne na 
Dětském ranči v Hlučíně pálení čaroděj-
nic. Celá akce začne čarodějnickým prů-
vodem. Společně se setkáme v 15 hodin 
před Domem dětí a mládeže v Hlučíně 
a vydáme se směrem na Mírové náměstí, 
přes historické uličky Hlučína, až nakonec 
dojdeme na Dětský ranč, kde již bude při-
pravena hranice. Celým večerem nás bude 
provázet kapela s písničkami k táboráku. 
Můžete se těšit na stezku s úkoly a také 
přehlídku čarodějnických masek - ty jsou 
k účasti na akci podmínkou!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
SI UŽIJTE NA RANČI

Foto: archiv souboru Gaudi musicae

MOZAIKY LUCIE  
MITÁČKOVÉ V KD
Ondřej Tkačík
člen kulturní komise

Kdo má rád výtvarné umění a nezná ma-
lované mozaiky hlučínské klavíristky, 
pedagožky a výtvarnice Lucie Mitáčko-
vé, udělá jen dobře, navštíví-li hlučínský 
kulturní dům. Naskytne se mu totiž, jako 
již tradičně, skvělá podívaná. Letos bude 
k vidění přes čtyřicet děl, vytvořených 
velmi originální metodou. Vernisáž výsta-
vy obrazů, malovaných touto pro autorku 
specifickou technikou, proběhne v pátek 
22. 4. 2022 a jste na ni všichni srdeč-
ně zváni! Obrazy bude možné shlédnout  
do 20. 5. 2022. Díla jsou určena k prodeji.

Ilustrační foto.

ZJISTĚTE VÍCE O VČELÁCH
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Jarní sezonu zahájilo Muzeum Hlučínska 
výstavou. Opět se jedná o vlastní autor-
ský projekt. Kromě přiblížení života včel 
a práce včelařů si výstava klade za cíl se-
známit návštěvníka s historií včelařství 
na Hlučínsku. K vidění budou nejrůznější 
včelařské pomůcky nebo úly - od klátu, 
slaměných košnic, až po moderní nástav-
kové úly typu Langstroth, které jsou lehčí 
a usnadňují manipulaci zejména ženám. 
Nechybí ani medomety, jimž se na Hlu-
čínsku říká „honigšlojder“. „Výstava je 
doslova prošpikována zajímavostmi, které 
jsme objevili v archivech. Zejména patrio-
ti ocení množství dobových textů, z nichž 
některé jsou psány v místním nářečí,“ 
uvedla její autorka Michaela Lokočová. 
Pro nejmenší návštěvníky je pak připraven 

interaktivní sál, kde si zahrají naučné hry, 
vybarví omalovánky nebo prozkoumají 
včelu zevnitř i zvenku. Exponáty zapůjči-
la jak muzea, tak i samotní včelaři. „Ně-
které vystavené předměty mají i svůj vlast-
ní příběh, jako například medomet, jehož 
majitel zahynul na konci druhé světové 
války, právě když se chystal na kontrolu 
svých včelstev,“ prozradil další z autorů 
Jiří Neminář. Výstava bude na hlučínském 
zámku k vidění až do 12. června 2022. 

Foto: Kamil Vitásek



www.uradprace.cz

Klientům nabízíme:
• Individuální přístup

• Poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce

• Pomoc při hledání nového zaměstnání
• Vzdělávací programy v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti

a komunikačních dovedností

• Rekvalifikační kurzy a vzdělávání

• Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách

• Úhradu nákladů na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách

• Příspěvek na vaši mzdu novému zaměstnavateli (až 15 tis. Kč měsíčně
po dobu až 9 měsíců)

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a registrujte se na úřadu ještě 
před ztrátou zaměstnání jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ.  

Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profil @uradprace.cr 
nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také zaměst-
nanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva  
na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou? 
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance.

OUTPLACEMENT

Projekt Outplacement (OUT), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

Sabina Kurková            / 950 142 477 / sabina.kurkova@uradprace.cz 
Šárka Sněhotová, Dis. / 950 142 476 / sarka.snehotova@uradprace.cz 
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NESPAVOST A PORUCHY SPÁNKU
Bára Piatková
lékárnice

V dnešním a následujícím článku jsem 
se rozhodla věnovat poruchám spán-
ku. V lékárně se setkávám velice často 
s pacienty, kteří začínají trpět nespa-
vostí a hledají u nás radu, jak se svým 
problémem naložit. Nespavost neboli 
insomnie je velice častý problém západ-
ní společnosti, který se u populace ob-
jevuje častěji s narůstajícím věkem. Jak 
poznat, že trpím nespavostí? Nespavost 
se neprojevuje jen nedostatečnou dobou 
spánku (norma je 6 až 9 hodin, přičemž 
s přibývajícím věkem se potřeba spánku 
snižuje), ale i dlouhá doba usínání (více 
než 30 minut) nebo časté noční děsy. 

Základní dělení je na nespavost akutní 
a chronickou. Akutní nespavost trvá krat-
ší dobu než 1 měsíc. Její příčiny mohou 
být například: náhlý stres (zkouškové ob-
dobí, rozvod, úmrtí), nemoc (kašel, svě-
dění) nebo nová léčiva. Příčiny chronické 
nespavosti mohou být také různé. Často 
jsou spojené s přidruženým problémem, 
jako je chronická nemoc (bolest, psychic-
ké obtíže, zástavy dechu), či některé léky 
(ovlivňující krevní tlak, arytmie, Parkin-
sonovu nemoc, deprese nebo hormonální 
terapie). Před zahájením samotné léčby 
insomnie bychom měli velice dobře pát-
rat po příčinách jejího vzniku. V mnohých 
případech je před farmakoterapií vhod-
nější psychoterapie, která jde do samotné 
hloubky problému. Dostupné jsou také 

různé relaxační a dechové techniky, které 
nás před spánkem zklidní. Naším cílem by 
mělo být dosáhnout takových myšlenek, 
které nebudou zahrnovat strach z usínání 
(„Určitě nebudu spát celou noc.“ „Pokud 
si nevezmu tabletku, v žádném případě 
neusnu.“). Z volně prodejných preparátů 
je nyní na vzestupu melatonin. Jedná se 
o přírodní a tělu vlastní hormon, který má 
za úkol v těle řídit spánek. Vyplavování 
tohoto hormonu závisí na cirkadiálním 
(denním) rytmu a okolním osvětlení, při-
čemž s věkem klesá tělem vyprodukované 
množství. Terapie tímto hormonem začala 
u nevidomých, u kterých je bez světelných 
podnětů vyplavování melatoninu nedosta-
tečné. Mnohé studie potvrzují, že podává-
ní před usnutím zkracuje dobu potřebnou 

k usnutí a prohlubuje spánek. Melato-
nin můžeme bez obav užívat s ostatní-
mi léčivy, jelikož se jedná o tělu vlastní 
látku, což považuji za jeho hlavní výho-
du. V příštím čísle se podíváme na tra-
diční rostliny používané k léčbě nespa-
vosti a osvětlíme si základy spánkové  
hygieny.

Otevíráme již
4. dubna

nezmeškejte
zaváděcí ceny

� Bolatická 2045/39, 747 21 Kravaře - Kouty…kde se z řemesla stává umění
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CHCETE  
INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH  
NOVINÁCH?

Ilustrační foto.
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BETONOVÉ SMĚSI  
A MALTOVINY
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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
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Poradíme s výběrem 
vhodného odstínu i materiálu

Tónujeme na počkání podle 
milionů barevných receptur

PORADÍME  •  NAMÍCHÁME  •  PŘIVEZEME

Tó
no
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cí
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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

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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PŘIVÍTALI JSME
Karolina Kreuzová *2022
Stella Enderová *2021
Matyáš Cigan *2022
Oskar Szynder *2022

2. 4. 
 Rozsviťme se modře 
 dubnová osvětová akce
7:30 Estrella Ball cup   
 (Sportovní hala Hlučín)
10:00 Zpíváme a tančíme s Míšou  
 program pro děti 
 (Kulturní dům Hlučín) 

3. 4. 
9:00 Estrella Ball cup   
 (Sportovní hala Hlučín)
16:00 Křížová cesta - koncert  
 Gaudi musicae  
 (Kostel sv. Jana Křtitele)

6. 4. 
17:00 Na slovíčko... 
 neformální setkání 
 s vedením města
 (Zámecký klub)

7. 4.
8:00 Darujte krev se starosty  
 Hlučínska  
 (Transfuzní stanice Opava) 
15:00 Zasedání zastupitelstva města   
 Hlučína  
 (Kulturní dům Hlučín) 

JUBILANTI
Marta Chvějová *1923
Helena Salvétová *1930
Jaroslav Polášek *1937 
Josef Barták *1942

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem příbuzným 
a známým za projevenou soustrast, 
květinové dary a účast při posledním 
rozloučení s panem Zdeňkem Paterem, 
který nás opustil 5. 2. 2022. Poděko-
vání patří pohřební službě Breuer za 
vstřícnost a perfektní zajištění všech 
záležitostí souvisejících s uspořádá-
ním pohřbu. V neposlední řadě patří 
naše poděkování panu faráři Mgr. Pe-
tru Rakovi, ThLic. za důstojný projev 
při mši svaté.
     Manželka s rodinou

KOUPĚ
Kdo nabídne k prodeji byt během 
roku 2022, 1+1 nebo 2+1 s balkonem. 
Platím v hotovosti. Nejsem realitka.  
Tel.: 705 949 106.

9. 4.
8:00 Velikonoční kreativ, 
 farmářské trhy    
 (Kulturní dům Hlučín) 

13. 4.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo… 
 beseda
 (Zámecká kavárna LOGR)

14. 4.
8:00  Výlet do Marlenky         
 DDM Hlučín 
8:00 Darujte krev se starosty  
 Hlučínska  
 (Transfuzní stanice Opava) 

21. 4. 
7:00 Zájezd na jarní FLORU 
 (Dlouhoveská ulice)
16:00  Odemykání lesa          
  (Kulturní dům Hlučín) 

22. 4.
18:00 Mozaiky - vernisáž výstavy   
 Lucie Mitáčkové 
 (Kulturní dům Hlučín) 

23. 4.
20:00 Tančírna s Honzou Bendigem  
 (Kulturní dům Hlučín) 

24. 4.
17:00 Čaj o páté pro seniory   
 (Kulturní dům Hlučín) 

26. 3.
17:30  Jarní knihovní kvíz    
 (Městská knihovna Hlučín) 

27. 4.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo… 
 beseda
 (Zámecká kavárna LOGR)

30. 4.
15:00 Pálení čarodějnic  
 na Dětském ranči 
 (Dům dětí a mládeže) 

Přejeme Vám příjemné prožití  
velikonočních svátků ve zdraví  
a pohodě, bohatou pomlázku 

a krásné jarní počasí.

Redakční rada Hlučínských novin


