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Radmila Lőwová
ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín

Na ulici Hluboké v areálu Dětské rehabi-
litace jste mohli od března loňského roku 
až do letošního února sledovat velké změ-
ny. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 
Díky profesionálnímu přístupu stavební 
firmy, maximálnímu nasazení zaměstnan-
ců, pomoci mnoha místních organizací 
a pochopení rodičů, jsme náročnou pře-
stavbu zvládli a nyní už se těšíme z mno-
hých vylepšení. Ze starých teras v druhém 
patře vznikly další místnosti. Objekt má 
novou střechu, je zateplený s novou bar-
vou fasády. Velkou pomocí je propojení 

všech tří pater osobním výtahem. Moder-
nizací prošla také kotelna a jídelní výtah. 
Vše voní novotou, děti s nadšením vyu-
žívají nové terapeutické místnosti, herny 
a své zázemí získali i zaměstnanci. Zvět-
šený prostor dovoluje pečovat o větší po-
čet dětí a v novém roce 2023 bude služba 
přístupná i dětem nad sedm let věku, pro-
tože odchodem do školy péče o ně nekon-
čí. Rodinám našich klientů chceme usnad-
nit běžný život, proto nabídneme delší 
provozní dobu, a také i pár víkendových 
dnů. Zajímavou novinkou bude možnost 
převozu školních dětí po výuce k nám za 
potřebnými podpůrnými terapiemi. Rodi-
ny dětí budou moci využít  převoz autem 

Charity Hlučín.  Všechny tyto změny 
k lepšímu jsou součástí dlouhodobé vize 
Dětské rehabilitace na zajištění Komplex-
ní péče dětem se specifickými potřebami, 
tzn. aby rodiny dětí ve městě našly ma-
ximální možnou, reálnou míru podpory, 
kterou potřebují a nemusely složitě hledat 
a dojíždět do vzdálených míst. Díky trvalé 
podpoře města Hlučína jsme se splněním 
cíle skoro u konce. Na děti se znevýhod-
něním (se zdravotním, tělesným, men-
tálním, smyslovým a ve většině případů 
kombinovaným postižením) se speciali-
zujeme už od roku 1990. Ročně rukama 
fyzioterapeutek projde přibližně 300 dětí, 
z toho se zhruba 25-ti věnujeme intenziv-
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něji v rámci denního stacionáře. Těžíme 
z prostor k individuálním terapiím, z vel-
kých tělocvičen vybavených jak pro inten-
zivní neurorehabilitační program, tak pro 
klasické cvičení, Vojtovu metodu a vodo-
léčbu. K dispozici je i upravená venkovní 
zahrada. V nadstandardních intenzivních 
neurorehabilitacích je velkou devizou ča-
sový prostor, který je pacientovi věnován. 
To, co běžně zvládají zdravé děti, trvá dě-
tem s postižením mnohem déle. Propojení 
každodenních rehabilitací s péčí a aktivi-
zováním v denním stacionáři se ukázalo 
jako velmi efektivní, a to nejen ve smyslu 
zlepšení zdravotního stavu dětí, ale také 
života rodin.             Pokračování na str. 2

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Během měsíce března proběhl další 
kontrolní den k postupu prací na sanaci 
našeho jezera. Tentokrát, opět po čtvrt 
roce, za účasti zástupců Ministerstva fi-
nancí a Ministerstva průmyslu a obchodu. 
A opět jako dosud bylo jejich vyjádření ke 
kvalitě i postupu prací kladné. Jsem velmi 
rád, že firma Gardenline s.r.o. i její sub-
dodavatelé dělají vše pro to, aby stavební 
práce byly dokončeny co nejdříve. A moc 
si vážím jejich snahy se v každé fázi rea-
lizace stavby s městem domluvit tak, aby 
probíhající práce co nejméně omezovaly 
občany, rybáře, pracovníky Sak Hlučín 
i další firmy a obce v okolí jezera.
 Ačkoliv se to ještě na podzim loňské-
ho roku zdálo nereálné, na zmíněném 
kontrolním dnu jsme se všichni shodli na 
tom, že budeme činit takové kroky, které 

povedou k tomu, aby město mohlo dostat 
do předčasného užívání cyklostezku podél 
řeky, část “černé pláže” i prakticky celý 
oplocený sportovně rekreační  areál. A sa-
mozřejmě také oblast, kterou často využí-
vají rybáři, a to část jezera ze strany od 
řeky Opavy! S výjimkou oploceného are-
álu by se snad mělo vše zpřístupnit již za-
čátkem června. Konečné slovo, zda se tak 
stane, budou mít samozřejmě příslušné 
státní orgány, které budou toto předčasné 
užívání povolovat a také firma, zajišťující 
dozor nad bezpečností celé stavby. Jedi-
nou, stále pro veřejnost nepřístupnou čás-
tí jezera, bude jeho severozápadní část,  
a to lokalita panelové komunikace.
 Trochu komplikovanější se zdá být si-
tuace uvnitř areálu. Zde musíme doufat, 
že nám pomůže počasí a osev, který je od 
půlky dubna na opravovaných plochách  

proveden, dostatečně zakoření, abychom 
se mohli na novém trávníku od začátku 
července rekreovat. Dokonce by již měl 
fungovat také autokemp u velkého oka. 
To už vlastně okem není, protože došlo 
k jeho propojení se samotným jezerem. 
Takže mu klidně můžeme říkat velký  
záliv a ne velké oko.
 Jen nezapomeňte, že je to stále stav-
ba, která stála a ještě bude stát spoustu 
peněz. Moc si přeji, abychom se všich-
ni ke všemu, co bylo u našeho “hlučín-
ského moře” vybudováno a opraveno,  
chovali tak, aby to v pořádku sloužilo 
i budoucím generacím. Pokud se vše po-
daří tak, jak máme naplánované, dou-
fám, že si letní sezónu na jezeře všichni 
náležitě užijeme.
 

Foto: Kateřina Konečná
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla o uza-
vření Smlouvy o spolupráci při tvor-
bě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy Moravskoslezského 
kraje pro část dopravní a technické 
infrastruktury obcí.

Rada města Hlučína rozhodla o při-
jetí účelové dotace ve výši max. 
98 400 korun na realizaci projektu 
„Aktivní senioři ve městě Hlučíně“ 
a o uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
Moravskoslezského kraje.

Rada města Hlučína rozhodla 
a schválila realizaci akce “Pro-
tipovodňová opatření Darkovič-
ky“ z vlastních prostředků podle  
schválené projektové dokumentace.

Rada města Hlučína rozhodla o uza-
vření smlouvy o právu provést stav-
bu „Revitalizace a rekonstrukce  
areálu vodního lyžování“.

Rada města Hlučína rozhodla o pro-
vedení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Studie pro-
jektové dokumentace – Sanace, re-
kultivace a revitalizace území po těž-
bě štěrkopísku u Hlučína – II. etapa“. 

Rada města Hlučína rozhodla ve věci 
veřejné zakázky na zhotovitele stav-
by „ Asfaltace MK Darkovičky, Bob-
rovníky a Hlučín“, vybrat k uzavření 
smlouvy o dílo účastníka zadávacího 
řízení společnost STRABAG a.s..
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BEZPEČNĚ  
A S POHYBEM

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V rámci Zdravého města Hlučína a Místní 
agendy 21 a kampaně zaměřené na zdraví 
proběhne dne 18. května Den jógy. Lekce 
jsou přizpůsobené různým věkovým kate-
goriím (děti, dospělí a senioři) a uskuteční 
se v prostoru parku u kulturního domu. 
V případě nepříznivého počasí bude akce 
přesunuta do interiéru kulturního domu. 
Ranní čas je vyhrazen dětem, poté je cvi-
čení určeno pro seniory a na závěrečné 
cvičení zveme širokou veřejnost. Stačí 
dobrá nálada, sportovní oděv a podložka 
na cvičení. Všechny lekce jsou zdarma. 
Cvičení ve 14 hodin proběhne v zahradě 
Domova pod Vinnou horou a je zaměře-
no na speciální pohybové aktivity senio-
rů v domově. Stejný den, 18. května v 9 
hodin, se uskuteční v kulturním domě ne-
tradiční divadelní přednáška zaměřená na 
bezpečnost seniorů v dopravním provozu 
„Senior bez nehod“. Vstup zdarma.

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Jarní ukazatelé nezaměstnanosti vykazu-
jí ve všech okresech Moravskoslezského 
kraje příznivější hodnoty. Počet uchaze-
čů o zaměstnání se s příchodem jarních 
měsíců a s nimi spojenými sezónními 
pracemi snížil. Dlouhodobě je u zaměst-
navatelů v okrese Opava nejvyšší po-
ptávka po montážních pracovnících a po 
obsluze strojů v potravinářském průmy-
slu, po řidičích nákladních automobilů, 
kuchařích a pomocných kuchařích. Po-
ptávka zaměstnavatelů je i po uklízečích,  
a číšnících a servírkách. 

STAV NA ÚP

Pokračování ze str. 1
Přemýšlíme nad kvalitou a účinkem 
poskytovaných služeb. Stále hledáme 
a zavádíme nové přístupy, které v práci 
s dětmi fungují. Snažíme se rozklíčovat 
podstatu problémů a nabídnout uživate-
li individuálně namixovaný balíček péče 
tak, aby se zmírnil rozsah postižení a jeho 
stav se zlepšil. Spolupracujeme s dět-
ským neurologem, klinickým logopedem, 
nutričním terapeutem a hlavně rodinou. 
Způsoby, jak nové dovednosti děti naučit, 
vyžadují holistický přístup k terapii. Ne-
lze stavět pouze na zdravotní anamnéze, 
je zapotřebí s rodiči hovořit o význam-
ném vlivu životosprávy, jako je skladba 
stravy, nutnost pravidelného kvalitního 
spánku, aktivního pohybu a také o nega-
tivním vlivu přetížení a důležitosti relaxa-
ce a odpočinku. To vše se musí při sesta-
vování individuálního plánu ucelené péče 
reflektovat. Pokud dítě vykazuje vývojo-
vé deficity, je zapotřebí s ním začít cíle-
ně pracovat brzy, jelikož raný věk dává 
větší naději na zlepšení. Nejnovější studie 
z oblasti neurogeneze ukazují na plasticitu 
mozku a odhalují způsoby, jak jeho fun-
gování podpořit. Proto Dětská rehabilita-
ce staví na pravidelné různorodé aktivaci 
centrální nervové soustavy. Součástí kom-
plexního přístupu je fyzioterapie s prvky 
ergoterapie, senzorická integrace, práce 
ve Snoezelen prostředí, bazální a orofa-
ciální stimulace, logopedie, podpora kog-
nitivně-percepčních funkcí a socializace, 
nácvik a trvalé udržení sebeobslužných 
schopností a dovedností, to vše doplněno 
o poskytování zdravotně-ošetřovatelské 
péče a stravy. Důvěrné a klidné prostře-
dí, přístup formou hry, zkušený odborný 
personál a spolupráce s rodiči dává základ 
pro pokroky dětí. Vždy nás velmi těší, 
když děti dosáhnou takové samostatnosti, 
která jim dovolí připojit se ke svým vrs-
tevníkům ve školkách a školách. Jak se 
celá přestavba povedla se můžete v rámci  

Dne otevřených dveří přijít podívat.  
Nové prostory Vám rádi ukážeme, popí-
šeme režim nového provozu, nabídneme 
možnosti pro Vaše děti. Projekt Rekon-
strukce Dětské rehabilitace je spolufinan-
cován Evropskou unií. Celková výše sta-
vebních úprav a vybavení nových prostor 
se vyšplhala k necelým 17,5 mil. korun, 
cca 2/3 nákladů pokryjí finanční prostřed-

PŘÍJEM NÁVRHŮ JEN 
DO KONCE KVĚTNA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Chybí vám lavička, komunitní zahrada, 
ohniště, altánek, ovocné keře, hmyzí hote-
ly, ptačí budky, výukové tabule nebo ven-
kovní posilovací prvky? To vše je možné! 
Pro letošní rok jsme vybrali konkrétní lo-
kality ve městě. Každá z nich je dostupná 
pro občany a věříme, že máte nápady, jak 
lépe využít jejich potenciál. Přidejte něco 
nového do parku volnočasových aktivit 
v Darkovičkách nebo do okolí tělocvičny 
v Bobrovníkách. Zvelebte okolí bytových 
domů na Rovninách a OKD. Lokalita - 
Zámecký park je nepopsaná kniha, která 
přímo vybízí k zatraktivnění, stejně jako 
lokalita Na Závodí. Informace k celému 
procesu participativního rozpočtu jsou 
umístěny na webu města. Podklady, jak 
podat návrh, jsou k dispozici na odboru 
rozvoje a školství MěÚ Hlučín. Koor-
dinátorkou participativního rozpočtu je  
Monika Lange, tel. 595 020 318, e-mail: 
lange@hlucin.cz, která navrhovatelům 
ráda pomůže. Těšíme se na tvůrčí nápa-
dy a aktivní zapojení Vás, občanů Hlučí-
na, do zlepšování svého okolí a rozvoje  
našeho města.

ky z IROP (Reg. číslo projektu CZ.06.2
.56/0.0/0.0/18_102/0008940), výzvy na 
Rozvoj sociálních služeb, zbývající 1/3 
nákladů hradí ze svého rozpočtu město 
Hlučín. Zhotovitelem rekonstrukce byla 
společnost Stavos Stavba a.s., které chci 
velmi poděkovat, jako i všem, kteří se 
na úspěšném zvládnutí celého projektu  
podíleli.

KDYŽ MŮŽEME, TAK POMŮŽEME
Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Během jednoho slunného dubnového do-
poledne byla hlídka našich strážníků svěd-
kem, jak se řidičce parkující na náměstí 
nedařilo nastartovat její auto. Zašli jsme 
tedy pro služební vůz a pomocí startova-
cích kabelů nepojízdné vozidlo nastarto-
vali. I v takových chvílích jsme tu pro vás! Foto: archiv Městské policie Hlučín

Lenka Maciejovská
Česká pošta, s.p.

Provozovna Pošty Partner v Bobrovní-
kách bude uzavřena na nezbytně nutnou 
dobu ve dnech od 2. 5. do 6. 5. 2022 ze 
stavebních důvodů. Po dobu jejího uza-
vření budou poskytované služby zajiště-
ny provozovnou Hlučín na ulici Školní 
1076/4 v rámci její otevírací doby. Na této 
provozovně bude možné vyzvednout ulo-
žené zásilky. Děkujeme za pochopení.

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

V měsíci březnu pokračovaly práce ve 
všech částech stavby. Rekapitulaci začne-
me v prostoru sportovně rekreačního are-
álu, kde už probíhá dokončení opevnění 
břehů, tj. oblázkových pláží, kamenných 
dlažeb, sjezdů a schodů včetně finálních 
úprav terénu. Dále jsou dokončovány na-
vazující objekty elektro, plynové přelož-
ky a propojení „velkého oka“ s jezerem 
kolem dokončených stavebních objektů. 
Před areálem se dokončuje zatrubněná 
část potoka Vařešinky. Otevřené koryto 
potoka je dotčeno velkým výskytem oboj-
živelníků a proto vlastní stavební práce 
budou zahájeny až v srpnu.

Dále byly zahájeny práce na mostním ob-
jektu na ulici Celní, kde bude postupně  

vybudováno rozšíření mostovky pro  
budoucí cyklostezku.

Další částí stavby, kde probíhají finál-
ní úpravy povrchů je „pravobřežní hráz“ 
řeky Opavy, která se nachází v katastru 
Děhylov. O několik set metrů dál, proti 
proudu řeky, za Osadou Rybárna, se rea-
lizuje propustek mezi řekou a vodní plo-
chou původního koryta Opavy a taktéž 
pokračují práce na úpravách a zpevnění 
zbylé části pravobřežní hráze v celkové 
délce 3,5 km.

V kozmické části byla dokončena demo-
lice starého mostu do Jilešovic a začína-
jí práce související s novou konstrukcí 
mostu. S dokončením opevnění břehů 
bylo zahájeno napouštění jezera přes již 
dokončené objekty odběrného objektu, 
napouštěcího potrubí a funkčního objektu.

Funkční objekt - napouštění Hlučínského jezera. Fota: archiv Gardenline s.r.o.Pravobřežní hráz - katastr Děhylov.

Sportovně rekreační areál - opevnění břehů.

VEDENÍ MĚSTA SE SETKALO S PEDAGOGY

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Dne 29. března 2022 zaplnili kulturní dům 
pedagogové ze škol v našem městě. Ko-
nalo se zde u příležitosti Dne učitelů ne-
formální setkání s vedením města, kterého 
se zúčastnilo téměř 170 pedagogů, včet-
ně emeritních. K pohodové náladě v sále 

SOLIDÁRNÍ PŘÍSPĚVEK LZE VYŘÍDIT POUZE 
ONLINE
Ministerstvo práce a sociálních věcí
tiskové oddělení

Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, 
které ubytovávají Ukrajince prchající před 
válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten 
znamená 3 tisíce korun měsíčně za jed-
noho ubytovaného uprchlíka, maximálně 
pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má 
alespoň částečně fyzickým osobám kom-
penzovat náklady. Žádost bude možné od 
pondělí podat elektronicky. Předpokladem 
přihlášení do aplikace je jakákoliv forma 
elektronické identity občana. Možností je 
třeba bankovní identita (Bank ID) či mo-
bilní klíč eGovernmentu, který lze získat 
online i na jakémkoliv CzechPointu.

Formulář žádosti o solidární příspěvek 
bude od pondělí v pilotním režimu k dis-
pozici v rámci online aplikace davkyuk.
mpsv.cz, kterou již MPSV několik týd-
nů využívá k vyřizování humanitárních 
dávek. „Rozšiřujeme funkčnost stávají-
cího řešení, které již máme vyzkoušené. 
Chceme, aby se lidé mohli k solidárnímu 
příspěvku dostat co nejsnažším způsobem 
a nemuseli stát frontu na úřadech práce. 
Cesta, kterou jsme pro výplatu solidární-
ho příspěvku zvolili, je velmi jednoduchá, 
ale zároveň bezpečná díky elektronické 
identitě občana,“ uvedl ministr práce a so-
ciálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Žádost lze vyplnit po přihlášení pomocí 
jakékoliv formy elektronické identity ob-
čana (Bank ID, mobilní klíč eGovernmen-
tu, MojeID apod.). Žadatel musí vyplnit 
základní údaje včetně adresy nemovitos-
ti, může být vlastníkem anebo mít ná-
jemní/podnájemní smlouvu. Žádost musí  

obsahovat i údaje o ubytovaných cizincích 
s dočasnou ochranou, kromě základních 
informací (jméno, datum narození atd.) 
jde o číslo pasu a číslo vízového štítku, 
pokud bylo vydáno. Důležitá je pak také 
doba poskytnutého ubytování, která musí 
být nejméně 16 po sobě jdoucích kalen-
dářních dní v rámci jednoho měsíce. Žada-
tel formou čestného prohlášení stvrdí, že 
všechny údaje jsou pravdivé a podmínky 
pro ubytování podle zákona jsou splněné. 
Posledním krokem je způsob výplaty, pře-
devším tedy číslo účtu. V odůvodněných 
případech lze příspěvek vyplatit peněžní 
poukázkou.

O příspěvek lze žádat o měsíc zpětně, 
tedy nejdříve 11. dubna, a to za březen. 
Předpokladem je, že ubytovaným osobám 
bude zajištěn odpovídající prostor, místo 
pro přípravu jídla (lze zpřístupnit vlastní 
kuchyň nebo zřídit provizorní s vařičem 
a lednicí), koupelnu a WC (opět mohou 
být sdílené) a přístup k pitné vodě.

přispěl svým vystoupením Daniel Hůlka.  
Setkání bylo projevem úcty a poděko-
váním od starosty města Pavla Paschka 
a místostarostky města Petry Řezáčové 
všem pedagogům za entuziasmus, oběta-
vost a snahu připravit žáky na vykročení 
do dalších životních etap tak, aby zdolali 
překážky, které jim život postaví do cesty. 
Děkujeme za vaši práci!

Fota: Kateřina Konečná
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ZASTUPITELÉ

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Možná touha po dobrodružství nebo zku-
sit zažít jaké to je být dospělý a svobod-
ně se toulat, chtěli dva nezletilí chlapci, 
kteří se domluvili, že společně odejdou 
z domu. Po chlapcích bylo vyhlášeno pá-
trání v neděli 10. 4. a hned v pondělí 11. 
4. při hlídkové činnosti na ulici Školní 
v Hlučíně si hlídka Městské policie Hlu-
čín všimla dvou chlapců odpovídajících 
popisu celostátně hledaných osob. Byli 
vyzvání k prokázání totožnosti. Jednalo se 
o chlapce ročník 2007 a 2008, oba z Hlu-
čína. Vzhledem k tomu, že oba chlapci 
byli v evidenci hledaných osob, předala 
je hlídka MP Hlučín na Obvodní oddělení 
Policie ČR Hlučín k dalším úkonům.

MÍT PŘEHLED  
JE NUTNOST
Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Strážníci musí mimo jiných povinností 
a schopností mít také místní znalost. Ta ne-
spočívá jen v dokonalé orientaci ve všech 
ulicích města, ale také znalosti všech 
osob, které nežijí zrovna v souladu se zá-
kony a dobrými mravy.  Tato vlastnost se 
potvrdila ve středu 13. dubna, kdy si jeden 
z našich strážníků všiml na náměstí osoby, 
která odpovídala popisu osoby v pátrání. 
Informaci předal nejbližší hlídce a pro tu 
už nebyl problém si na dotyčného počkat 
před obchodem Central, kde v té době 
zrovna nakupoval. Dotyčný byl omezen 
na osobní svobodě a následně předán 
hlídce hlučínského obvodního odděle-
ní PČR, která současně přijela na místo. 

CHARITA HLUČÍN ZVE NA SETKÁNÍ  
K TÉMATU DOMÁCÍ PÉČE
Kateřina Kaniová
vedoucí Osobní asistence Charity Hlučín 

Péče o své blízké v rodinách je nejčastější 
formou poskytované sociální péče nejen 
v České republice. Jedná se často o tradič-
ní vztah, kdy rodiny po celá staletí zcela 
přirozeně a nezištně poskytovaly pomoc 
svým členům. Péče o svého blízkého 
je velmi náročná a promítá se do celého 
života pečující osoby, jak soukromého, 
tak pracovního. Zpravidla představuje 
vysokou emocionální zátěž, nedostatek 
vlastního času, fyzicky namáhavou čin-
nost, mnohdy i určitou osamělost. Proto 
jsme rádi, že můžeme pečujícím osobám 
nabídnout sociální služby domácí péče 
v rámci Charity Hlučín, které pomáhají 
tuto náročnou životní situaci zvládat. Prá-
vě pro pečující osoby a pro ty, které oblast 
domácí péče zajímá, jsme připravili Den 
pečujících se zajímavým programem, kte-
rý proběhne v Červeném kostele (u auto-
busového nádraží) v Hlučíně 26. května  

od 14:30 do 17 hodin. Dozvíte se, jak do-
bíjet energii při péči, jak svého blízkého 
tzv. „aktivizovat“, a jak vypadá systém 
domácí péče u nás. Těšit se můžete na 
životní příběh a zkušenosti nevidomého 
klienta Osobní asistence. Budete si moci 
vyzkoušet kompenzační pomůcky, nechat 
si změřit tlak a glykemii či nechat si pora-
dit od sociální pracovnice. Vstup na akci 
a drobné občerstvení je zdarma. Akci pořá-
dá Charita Hlučín ve spolupráci s městem 
Hlučín. Detailní program je k dispozici  
na www.charitahlucin.cz. 

BUDOVU CHÁTRAJÍCÍ HOSPODY V DARKOVIČKÁCH KUPUJE MĚSTO, A TO JE DOBŘE
Blanka Kotrlová
zastupitelka 

„Budeme jednat s vlastníky staré hos-
pody v Darkovičkách o budoucnos-
ti tohoto objektu – možný prodej městu 
a vytvoření multifunkčního domu,“ psali 
jsme před čtyřmi lety ve volebním pro-
gramu Dobré volby. Je tedy jistě jasné,  

jak nás dnes těší, že se městu podařilo 
chátrající objekt vykoupit a odstarto-
vat realizaci myšlenky, které se tehdy 
všichni vysmívali s tím, že je nereálná. 
Jsme rádi, že se vedení města chopilo 
příležitosti, byť ideu dříve označilo za 
naprosté sci-fi. Budova bývalé hospody 
v Darkovičkách totiž byla nejen stará, zchá-
tralá a ošklivá, ale kvůli velmi špatnému  

technickému stavu také nebezpečná. Ri-
ziko případného ohrožení třeba příliš 
zvídavých dětí bylo o to větší, že stojí 
vedle základní školy. Po letech, kdy se 
s objektem nic nedělo, se tak nyní blýs-
ká na lepší časy, byť to bude ještě běh  
na dlouhou trať. Nelehké bude samotné 
provedení, od demolice současné stav-
by po vybudování nového objektu, ale 

také hledání a návrh smysluplného vy-
užití budoucího stavebního pozemku, 
třeba pro výstavbu domova pro seniory 
s odlehčovací službou pro všechny Hlu-
číňáky. Nebo máte nějaký jiný skvělý 
nápad, co by se mohlo do této části na-
šeho města hodit? Co by zkvalitnilo ži-
vot lidí a vhodně doplnilo služby pro  
občany města? 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
JE NAŠÍ SPOLEČNOU PRIORITOU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní 
době lze jen těžko představit. Obklopují 
nás a staly se součástí našich každoden-
ních činností. Elektrozařízení však obsa-
hují množství materiálů, které pocházejí 
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou 
je významně zatěžováno životní prostře-
dí. Správná recyklace výrobků přináší 
životnímu prostředí významnou úlevu. 
Jakým rozsahem občané Hlučína přispěli 
k lepšímu životnímu prostředí se dozví-
dáme z environmentálních vyúčtování 
zpracovaných společností  ASEKOL a.s. 
a společností ELEKTOVIN a.s.. Díky 
zodpovědné recyklaci vznikají úspory 
ve spotřebě elektrické energie, primár-
ních surovin, vody, okyselování prostředí 
a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování 
vyčísluje přínos Hlučína k ochraně pří-
rody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky 
množství námi odevzdaných elektroza-
řízení jsme uspořili 579 MWh elektřiny, 
55 671 litrů ropy, 1 099,52 m3 vody a 67 
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 645 
tun.

Každý kus vytříděného elektra se počí-
tá, což dokazuje příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 10 MWh elek-
třiny. Takové množství odpovídá 3leté 
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve stan-
dardním bytu. Za 100 kg vytříděných 
elektrospotřebičů se ušetří takové množ-
ství ropy, které by stačilo na výrobu benzí-
nu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme 

všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají 
tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočí-
táváno pomocí studie životního cyklu 
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Asse-
ssment), která vypovídá o dopadech výro-
by a recyklace jednotlivých elektrozaříze-
ní na životní prostředí. Studie zohledňuje 
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž 
zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL 
a systém ELEKTROWIN zajišťuje.

Foto: Kamil Vitásek

II. ETAPA JEZERA ZÍSKALA PODPORU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Dne 4. dubna 2022 obdržel starosta měs-
ta Pavel Paschek oznámení od ředitele 
odboru hornictví Zbyška Sochora z Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR. Jeho 
obsahem je schválení navýšení rozpočtu  

o 133 mil. Kč vč. DPH u předloženého 
projektu „Sanace, rekultivace a revitaliza-
ce území po těžbě štěrkopísku u Hlučína” 
pro fázi realizace II. etapy s tím, že jej me-
ziresortní komise doporučila Ministerstvu 
financí ČR k zadání veřejné zakázky ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb. Děkujeme 
za doporučení a podporu!

Práce na jezeře, r. 2021. Foto: Kamil Vitásek

Ilustrační fota sběrných zařízení.



OBNOVENA SOCHA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

P. Petr Rak
farář ŘKF Hlučín

Slavný anglický spisovatel William Sha-
kespeare řekl: „Domov je tam, kde klepe 
matčino srdce." Druhou květnovou neděli 
slavíme svátek všech maminek. Tento den 
je velmi významný, protože vzdáváme 
poděkování a úctu všem ženám, které se 
staly matkami. Jestliže se o mateřském 
srdci všeobecně říká, že je to srdce plné 
lásky, trpělivosti a pochopení, tím více 
to platí o Neposkvrněném Srdci naší ne-
beské matky Panny Marie. A právě sochu 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie se 
nám podařilo znovu obnovit. Tato 140 cm 
vysoká socha byla vytvořená německými 
umělci, kteří chtěli podtrhnout zejména 
královský vzhled Panny Marie. Panna 
Maria je pro nás věřící skutečnou Krá-
lovnou a především Matkou. Život Matky 
Božího syna byl skromný, tichý a nená-
padný. Dělala obyčejné věci neobyčejným 
způsobem. Děti často ztvárňují svou ma-
minku jako princeznu nebo jako královnu, 
protože ji tak skutečně vidí - jako krásnou 
a vznešenou. Pod její mateřskou ochranou 
a péčí se dítě učí poznávat svět a proni-
kat do jeho tajemství. Matka učí své dítě 
všemu od prvopočátku. Matka je dítěti 
opravdu vším. U ní nachází vždy plné po-
chopení a posilu. Matka je přece kdykoliv 
ochotna zastat se svého dítěte a ochrá-
nit je. Dovede se za ně i obětovat. Když 
vchází do života, do školy, do práce, nebo 
kamkoliv jinam, provází je svýma očima 
i svým srdcem, modlí se za ně a vyprošuje 
mu vše dobré. Nezapomíná na ně, i kdyby 
se snad později uchýlilo ze správné cesty.  

Panna Maria je vzorem ženy, která se do-
kázala spolehnout na Boha a jeho slovo ve 
velmi obtížných životních situacích. Proto 
je nám tak blízká zvláště v obdobích utr-
pení a životních zkoušek. Na průčelí ma-
riánské svatyně na Hostýně jsou napsána 
tato slova: „Zůstaň Matkou lidu svému!“. 
Kéž je Panna Maria i nadále naší dobrou 
milující nebeskou Matkou, ke které se 
jako věřící lidé můžeme vždy s důvěrou 
utíkat - v každé radosti, bolesti, neštěstí 
a opuštěnosti. Vždyť právě k Matce Boží 
se ženy modlí vždy za své děti, za jejich 
štěstí a prosí ji o Boží požehnání. Mod-
leme se právě k Panně Marii za všechny 
matky – poděkujme za jejich lásku, sta-
rostlivost, péči a prosme za odpuštění  
za každou bolest, trápení a slzy. 

Socha je vysoká cca 140 cm a vytvořena 
ze sádry zpevněné epoxidem. Podstavec 
je vytvořen z dřevěných desek. Byla vy-
tvořená německou továrenskou firmou.
Barevnost sochy byla změněná z krémo-
vě světlomodré na červeno-modro-bílou. 
Byla pozlacena plátkovým zlatem a přidá-
ny byly štrasové kamínky. Soše byl při-
koupen umělý květ lilie. Původní se už ne-
dochoval. Záměr investora byl zvýraznění 
sochy a podtržení královského vzhledu 
Panny Marie. 

Socha před a po zásahem restaurátorky. Fota: archiv ŘKF Hlučín a Kateřina Konečná
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PAVEL JOSEF VEJVANOVSKÝ
(kolem 1639 – 1693) hudební skladatel, kapelník a trubač

Pavel Josef Vejvanovský byl hudeb-
ní skladatel, kapelník a trubač. Spolu 
s Adamem Michnou z Otradovic patří 
mezi nejvýznamnější české hudebníky 
období baroka. 

Narodil se v Hlučíně, avšak přesné da-
tum jeho narození není známo. Pod-
le dostupných pramenů to bylo okolo 
roku 1639. Pocházel z rodiny Václava 
Vejvanovského, mušketýra Jana Jiřího 
hraběte z Gašína, opavského zemského 
hejtmana a majitele hlučínského domi-
nia. V roce 1644 je však rodina dolo-
žena na hukvaldském panství, kde byl 
Václav Vejvanovský jmenován velite-
lem hradní stráže a obročním písařem. 
V témže roce si pořídil dům v Kostelní 
ulici v Ostravě, jenž ovšem shořel při 
dobývání Ostravy Švédy a již nebyl  
obnoven.
 

V letech 1656–1661 studoval Pavel Jo-
sef Vejvanovský na jezuitském gymná-
ziu v Opavě, kde měl možnost seznámit 
se s hudebními skladateli Heinrichem 
Ignazem Franzem Biberem a Philip-
pem Rittlerem. Ti měli na jeho umělec-
ký vývoj neopomenutelný vliv. Vlastní 
kompozice však z této doby ještě ne-
jsou doloženy. 

V roce 1661 vstoupil Vejvanovský do slu-
žeb olomouckého biskupství jako trum-
petista. Téhož roku byl poslán na příkaz 
olomouckého biskupského administrátora 
Eliáše Castelleho do Vídně, aby se zde 
zdokonalil ve hře na tento dobou ceněný 
nástroj. Vejvanovský pak setrval v bis-
kupských službách i po zvolení nového 
biskupa Karla Lichtensteina-Castelcor-
na. S ním v letech 1665–1667 navště-
voval Vídeň a opsal si zde kompozice 
císařských dvorních skladatelů. Z 60. let  
17. století pocházejí první Vejvanovského 
duchovní skladby.

V únoru 1666 se Pavel Josef Vejvanovský 
oženil s dcerou zesnulého kroměřížského 
primátora Annou Terezií Minicatorovou, 
jejíž rodina pocházela z italského Luga-
na. Manželům se narodilo osm potomků, 
avšak ani jeden z nich se nevěnoval hud-
bě. Vejvanovský byl považován za váže-
ného kroměřížského měšťana, který zde 
vlastnil několik nemovitostí. To pravdě-
podobně souviselo s jeho významným po-
stavením u biskupského dvora. Biskupův 
vztah k hudbě byl sice spíše pragmatic-
ký, umožnil však rozvoj Vejvanovského  
pozoruhodného trubačského umění.

Roku 1670 převzal Vejvanovský po hou-
slistovi a skladateli Heinrichu Biberovi 

místo představeného biskupské kapely, 
jež se konstituovala v letech 1666–1668. 
Hrál také na kůru olomouckého kostela  
sv. Mořice. V repertoáru kapely se ve 
velké míře odrážel vkus tehdejší císař-
ské Vídně. Vejvanovský patřil k nejlépe 
placeným zaměstnancům kroměřížského 
biskupského dvora. Víme, že jeho plat 
v té době činil 180 zlatých. V roce 1690, 
po smrti Philippa Rittlera, se Vejvanov-
ský zapojil rovněž do hudebního života  
v katedrále sv. Václava v Olomouci. 

Nadprůměrně vzdělaný a muzikantsky 
pohotový Pavel Josef Vejvanovský dosá-
hl svou uměleckou činností významného 
ocenění nejen ve městě, ale i v biskupské 
rezidenci, a to především v závěru svého 
života.

Vejvanovského tvorba má nadnárodní po-
vahu. Skladatel neměl důkladnější průpra-
vu v hudební teorii, a proto v jeho díle na-
lezneme spíše spontaneitu jeho hudebního 
talentu a také odraz velké píle.

Vejvanovského kompoziční odkaz tvoří 
přes sto skladeb, především duchovních, 
ale i světských. Z duchovních kompozic 
jsou to hlavně mše, litanie, offertoria, 
mezi třiceti chrámovými sonátami nalez-
neme například slavnou Sonatu Bemollis 

pro trubku z roku 1666. Světskou hud-
bu reprezentují převážně taneční suity, 
určené ke společenskému tanci aristo-
kracie, dvorním oslavám apod.

Pavel Josef Vejvanovský zemřel v čer-
venci 1693 v Kroměříži. Známo je  
přesné datum pohřbu, a to 24. 7. 1693.

V roce 1949 byla v Kroměříži založena 
Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanov-
ského poskytující střední a vyšší hu-
dební vzdělání. Vejvanovského dílo je 
uchováno v kroměřížském hudebním  
archivu.   
   Marta Linzmajerová

Průsvitky papíru z osmi papíren, který 
Vejvanovský za svého působení v Kroměříži  

nejčastěji používal.

Průsvitky papíru, na které psal  
Vejvanovský v letech 1656 - 1660 v Opavě.

Dopis psaný Vejvanovským účetnímu 
Heinrichu Schmiedovi.

Skica partitur Offertur ad duos choros, 
z roku 1692.

Titulní strana žalmu Confiteor tibi  
Domine, vytvořil 7. září 1660 jako student 

v hodině rétoriky  
na jezuitské škole v Opavě.

Titulní strana Sonáty a 7 z roku 1663.

Psaní dopisu pro polního trubače. Tématická literatura.

LP deska vydaná v roce 1971 
nakladatelstvím Supraphon.



GYMNÁZIUM VYUČUJE ČEŠTINU  
PRO UKRAJINCE

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. 
o. Moravskoslezského kraje realizuje, od 
25. dubna 2022 kurz českého jazyka pro 
dospělé. Výuka probíhá vždy v pondělky  

HLUČÍN JAKO (MONTESSORI) CENTRUM 
VZDĚLÁVÁNÍ
Monika Vokřínková
ZŠ Via Montessori

Ve dnech 12. až 13. května proběhne 
v prostorách ZŠ Via Montessori prožit-
kový vzdělávací festival pro děti, rodiče 
a širokou veřejnost. Jeho cílem je otevřít 
témata spojená se současnými trendy ve 
vzdělávání, inspirovat účastníky v často 
diskutovaných tématech jako jsou pou-
žívání technologií v dětském věku nebo 
puberta a taky, v neposlední řadě, si užít 
společného času s pestrým programem.
„Festival je určen pro široké publikum. 
Má co nabídnout jak rodičům školních 
dětí, tak učitelům nebo široké veřejnosti, 
ale také dětem, pro které je připraveno 
mnoho překvapení,“ uvádí předsedkyně 
Montessori centra Hlučín, Lenka Gavlí-
ková. EduFest je pořádán pod záštitou 
místostarostky města Hlučína, jenž se 
na nějakou dobu stane centrem setkání 

ROZVÍJEJTE  
SVŮJ TALENT
Jan Huszár
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

Jako každý rok Vás rádi uvítáme u talen-
tových zkoušek. V Základní umělecké 
škole Pavla Josefa Vejvanovského, Hlu-
čín, p. o., vyučujeme v hudební hru na 
tyto nástroje: housle, violu, violoncello, 
kontrabas, klavír, kytaru, akordeon, les-
ní roh, trumpetu, klarinet, flétnu, fagot, 
ale také zpěv. Později se žáci seznámí 
také s komorní nebo orchestrální hrou. 
V tanečním oboru vyučujeme klasický 
a současný tanec. Ve výtvarném oboru se 
mohou děti setkat s různorodými techni-
kami a materiály, zajímavými výtvarný-
mi postupy, například s kresbou, malbou, 
grafikou, modelováním, netradičními 
materiály a výtvarnými hrami. Literár-
ně dramatický obor je určen pro děti, 
které mají rády příběhy a mají fantazii, 
stejně jako pro děti, které by se chtěly  
stát herci.

odborné i laické veřejnosti, kterou pojí 
zájem o současné vzdělávání. Do města 
zavítají osobnosti jako je profesor Karel 
Rýdl, odborník na téma Děti a techno-
logie Jan Kršňák, bývalý ředitel hlučín-
ského gymnázia Jiří Bárta nebo Zdena 
Čížková, ředitelka Montessori školy 
v Kladně. Program obohatí také další 
zajímaví řečníci. Tematicky je rozdělen 
na oficiální, tedy více vzdělávací, který 
v případě příznivého počasí proběhne 
na pódiu na dvoře školy a na komorněj-
ší program, který se paralelně uskuteční 
v jednotlivých třídách školy, a nabídne 
workshopy pro menší skupinky. Mladší 
účastníci se mohou těšit na sportovní, 
kreativní a vzdělávací aktivity na dětské 
scéně. V pátek bude festival završen kon-
certem hlučínské skupiny Metamorfóza. 
Nebude chybět ani káva a výtečné občer-
stvení. Program najdete na Facebooku 
Montessori centra. Těšíme se na Vás! 

SPECIÁLNÍ ŠKOLA 
HLEDÁ POSILU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, 
příspěvková organizace Moravskoslez-
ského kraje, hledá učitele či učitelku do 
školy určené žákům s mentálním posti-
žením. Předpokládaný nástup je stano-
ven na 1. 9. 2022. Pracovní poměr bude 
sjednán na dobu určitou se zařazením 
do 12. platové třídy, na hlavní pracovní 
poměr. Požadováno je vysokoškolské/ 
magisterské vzdělání - učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ + speciální pedagogika. Při-
hlášku je možné zaslat do 1. 6. 2022 
na adresu Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace, 
748 01. Podrobné informace poskyt-
ne paní ředitelka školy Zuzana Harazi-
mová (tel.: 595 041 070, 739 394 212; 
e-mail: harazimova@zshlucin.cz). Více 
informací o škole jsou uvedeny na webu  
www.zshlucin.cz.

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

od 15 do 16:30 hodin. Kurz je určen pro 
osoby připravující se na vstup na trh prá-
ce či již pracující. Do kurzu je možno 
účastníky přijímat průběžně. V případě 
zájmu je možné kontaktovat paní Sylvu 
Brixovou na emailu mail@ghlucin.cz, 
na telefonním čísle 553 876 030.

NABÍDKA KURZU ČEŠTINY NA ZŠ ROVNINY

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

Kurz je určen dospělým uprchlíkům po-
bývajícím v Hlučíně a nejbližším oko-
lí. Cílem je usnadnit integraci uprch-
líků a umožnit jim co nejdříve získat 
práci. První lekce proběhla 21. dubna 
2022. Lekce budou vždy v pondělí a čtvr-
tek od 17 do 18 hod. Pokud máte ve svém 
okolí uprchlíky, kteří se chtějí přihlásit do 
kurzu, předejte jim, prosím, číslo na naši 
charitní kolegyni paní Olenu Kovryzhko - 
732 296 427.

Курси чеської мови в Ровнінській 
початковій школі
Курс призначений для дорослих 
біженців, які проживають у Глучині 
та найближчих околицях. Мета – 
сприяти інтеграції біженців та надати 
їм можливість якнайшвидше отримати 
роботу. Перший урок відбудеться 21 
квітня 2022 р. Уроки завжди будуть по 
понеділках і четвергах з 17:00 до 18:00. 
Якщо у вашому районі є біженці, які 
бажають записатися на курси, надайте 
їм номер телефону нашої колеги по 
благодійності пані Олени Коврижко - 
732 296 427; +38096 654 65 68.

HLUČÍNSKÉ NOVINY KVĚTEN 2022 / STR. 7ŠKOLSTVÍ

SVĚTOVÝ DEN POEZIE ZA NÁMI
Silvie Blokešová
Gymnázium Josefa Kainara

Světový den poezie se blížil, a proto jsme 
v hodinách českého jazyka vybírali a vy-
tvářeli umělecká díla, která jsme následně 
umístili na zvolených místech v Hlučíně. 
První hodiny naší tvorby se věnovaly 
tzv. Black out poetry. Na vytrhané strán-
ky z knih umělec začerňuje slova, která 
pro své vyjádření nepotřebuje. Vznikne 
tak nová báseň, často s jedinečným gra-
fickým provedením. A starý text tak rov-
něž nabývá nového života. Další hodina 

se soustředila na tvorbu kaligramů. Jed-
ná se o básně, v níž písmena, celá slova 
nebo verše dávají dohromady grafický 
obrázek. Kaligramy - originálně grafic-
ky sepsaná slova/písmena/verše a Black 
out poetry - začernání, popř. označovaní 
slov na popsané stránky. Hodiny jsme si 
tak užili, že někteří sami nosili z domu 
další vyrobené kousky. Završením naše-
ho snažení bylo vystavení výtvorů. Věří-
me, že všem kolemjdoucím básně navo-
dí pocit radosti, volnosti a uvolní jejich 
myšlenky, které budou moct následně  
svobodně cestovat po celém městě.

Nabitý program plný vzdělávání 
i zábavy proběhne v prostranství 
ZŠ Via Montessori v Hlučíně.

Dvoudenní prožitkový 
vzdělávací festival 

Festival pro děti, 
rodiče 

a širokou veřejnost12.-13.
května

od 16h

edu fest
hlučin 2022

Digi puberta, Jan Kršňák
Cesty třetího trojročí, Zdena Čížková
Alternativní vzdělávání a neuropedagogika, Prof. Karel Rýdl
Kompetence pro život, beseda s odborníky

Dětská scéna
Workshopy, Virtuální realita
Koncert kapely Metamorfóza

hlavní témata

Kompletní program najdete na
Facebooku Montessori centra

nebo na www.viamontessori.cz



MŠ BOBROVNÍKY

MŠ CIHELNÍ

Radka Josefusová
ředitelka

Jsme největší mateřská škola v Hlučíně, 
která se nachází téměř v centru města. 
Předškolní vzdělávání probíhá v šesti 
třídách, které jsou převážně homogenní. 
Součástí objektu je rozsáhlá zahrada pro 
děti vybavená herními prvky a zdobí ji 
vzrostlé stromy. Zahrada není koncipo-
vána jako hřiště, ale jako přírodní pro-
stor se dvěma terasami a multifunkčními 
hracími plochami, které slouží ke hrám 
a vzdělávání dětí po celý rok. Naším 
hlavním cílem je zajistit dětem klidnou, 
radostnou a pohodovou atmosféru a ná-
sledně je připravit na bezproblémový 
vstup do základní školy. Ve vzdělávání 
nepreferujeme žádný vyhraněný směr, 
rozvíjíme děti ve všech oblastech, při-
čemž klademe důraz na individualitu 
dítěte vzhledem k věkovým zvláštnos-
tem. Při práci využíváme především 
takových metod, které vedou k získá-
ní vlastního prožitku, a zároveň jsou 
v souladu s vývojovými specifiky dětí. 
Děti jsou v pozici partnera, mají dosta-
tečný prostor pro komunikaci. V našich 
třídách převládá aktivní učení podpo-
řené smyslovým vnímáním a názorný 
příklad dospělých v chování i jednání.  

Ivona Petrusová
ředitelka

Naše mateřská škola je umístěna v blíz-
kosti lesa a dětského hřiště. Součástí je 
prostorná zahrada obklopená stromy 
a zelení. Zahrada je vybavena herními 
prvky a dřevěným altánem. Poskytuje 
dětem celoročně příjemné místo k ven-
kovním aktivitám. Také je to místo se-
tkávání při akcích s rodiči. Kapacita 
dvoupodlažní budovy je 56 dětí. Děti 
jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. 
V objektu se nachází šatny, třídy, herny 
a množství hraček a didaktických pomů-
cek, v přízemí pak jídelna. Paní učitelky 
i ostatní zaměstnanci se snaží poskyt-
nout dětem vlídné, přátelské a podnětné 
prostředí. Vzdělávání nabízíme dětem 
formou her, aktivit a činností. Rozvíjíme 
a podporujeme dovednosti jako je spolu-
práce, tolerance, ohleduplnost, kamarád-
ství a respekt. Učíme děti samostatnosti. 
Pracujeme podle vzdělávacího programu 
„Školka předehrou života.“ Spolupracu-
jeme také s Hravou angličtinou, která se 

u nás vyučuje. Zápis do mateřské školy 
na školní rok 2022/2023 se uskuteční 
dne 4. května 2022 od 8 do 14 hodin. 
Součástí bude i Den otevřených dveří. 
Bližší informace najdete na webových 
stránkách školy zsbobrovniky.cz. 

Velký důraz klademe na spolupráci s ro-
dinou. Pořádáme společné akce: dra-
kiádu, tvořivé dílny, ukázky práce vý-
chovně-vzdělávacích činností, taneční 
akademie, besídky ke Dni maminek či 
závěrečné slavnosti rozloučení s před-
školáky na školní zahradě. Tím posilu-
jeme vazby mezi rodičem – učitelkami 
a dětmi. Velice přínosná jsou všechna 
společná setkání a okamžiky, kdy nastá-
vá prostor, abychom zkonfrontovali pů-
sobení rodiny a mateřské školy. Zveme 
rodiče na třídní schůzky, které jsou neje-
nom pohovory, ale především ukázkami 
práce s dětmi, připravenosti na základní 
školu. V průběhu celého školního roku 
nabízíme dětem kulturní představení, 
divadelní vystoupení a koncerty. Dobrá 
poloha školky nám umožňuje návštěvy 
zajímavých míst v našem městě, napří-
klad exkurze do knihovny, hlučínského 
muzea, hasičské zbrojnice a dětského 
ranče. Autobusy pak vyjíždíme na vý-
lety do přírody, planetária, na výukové 
programy do ZOO Ostrava a Dolní ob-
lasti Vítkovic. Naše předškolní děti se 
také zúčastňují akcí pořádaných městem 
Hlučín a zapojují se do různých výtvar-
ných či pěveckých soutěží. Více o naší 
školce se dozvíte na našich webových 
stránkách www.mscihelni.cz.

MŠ DARKOVIČKY

Petra Fojtíková
ředitelka

Na ulici Nový svět, pár desítek metrů od 
základní školy, se nachází budova mateř-
ské školy. Nejdříve příchozím padne zrak 
na usměvavé sluníčko na zdi budovy 
MŠ, hned poté upoutá pozornost rozleh-
lá zahrada s moderními herními prvky, 
dřevěným altánem a velkým pískoviš-
těm. Poskytuje prostor pro celoroční po-
byt venku a podněty pro pozorování dějů 
a změn v přírodě. Prostě – vyběhneme ze 
školky a máme přírodu na dosah.Život ve 
dvou třídách školky připomíná včelí úl – 
je zde život, stále se něco děje, učíme se, 
tvoříme, hrajeme si, pracujeme. Na roz-
díl od včel však nesetrváváme v zaběh-
nutých stereotypech. V naší školce stá-
le vymýšlíme, tvoříme nové a zajímavé  

činnosti. Pracujeme v centrech aktivit, 
realizujeme tematickou i projektovou 
výuku. Troufáme si tvrdit, že rozvíjíme 
nejen děti, ale i sebe. Naplňujeme krédo 
„BEZPEČÍ A HARMONIE“, kde všichni 
„velcí“ nabízejí svým svěřencům a jejich 
rodičům jistotu profesionální a kvalitní 
péče o jejich ratolesti. Klademe důraz na 
pohodu, vzájemný respekt, posilujeme 
touhu po poznání, důvěru v každé dítě, 
v sebe sama a posilujeme vědomí vzá-
jemnosti. Jestli nás něco trápí? Jistě, ne 
každý den svítí slunce a život bez pro-
blémů přece neexistuje. Důležité ovšem 
je úsilí, dobrá vůle, a to, že se dokážeme 
naladit s dětmi na stejnou vlnu. Cílem 
nás všech v mateřské škole je, aby nám 
bylo spolu dobře, abychom se měli rádi 
a společně se prostřednictvím hry učili 
novým věcem.

Foto: archiv MŠ Cihelní

Foto: archiv MŠ Darkovičky

MŠ SEVERNÍ
Kateřina Boková 
ředitelka

Vážení rodiče a milé děti, přečtěte si pár 
slov o naší mateřské škole. Naši organi-
zaci tvoří dvě pracoviště. Sídlo školy se 
nachází v MŠ Severní, kde jsou dvě běž-
né třídy, Montessori třída a třída logope-
dická. Odloučené pracoviště se dvěma 
běžnými třídami najdete na ulici Dr. Ed. 
Beneše. 

Jak to u nás vypadá? Všechny třídy jsou 
vybaveny moderním, otevřeným nábyt-
kem, kde jsou dětem na dosah hračky 
a pomůcky. Paní učitelky pravidelně 
obměňují  a připravují prostředí dle pro-
bíraných témat. Hlavním vzdělávacím 
stylem je prožitkové učení - děti vyu-
žívají v maximální možné míře reálné 
předměty. Třídy jsou dle svých možností 
vybaveny plně funkční kuchyňkou, ve 
které si děti připravují svačinu - krájí 
ovoce, mažou pečivo, po jídle si samy 
umývají hrníčky, uklízí si po sobě. Prak-
tické dovednosti si osvojují u funkčních 
ponků, u kterých si vytváří své výrobky 
ze dřeva, pilují, zatloukají. Mezi netra-
diční vybavení patří v MŠ Severní infra-
sauna, v MŠ Dr. Ed. Beneše čítárna. Na 
školních zahradách rozvíjíme sportovní 
dovednosti, pěstujeme ovoce a zeleni-
nu, kterou sami zpracováváme. Zde také  
pořádáme společné akce s rodiči.

Jak trávíme den? Protože je pro nás dítě 
partnerem, reagujeme ve vzdělávání na 
podněty dětí a nabízíme jim svobodu 
a možnost volby, ale také hranice po-
třebné pro bezpečné objevování a po-
znávání. Dopolední blok začíná ranními 
hrami, ve kterých si děti hrají, pracují 
s didaktickými pomůckami a indivi-
duálně se vzdělávají v oblastech, které 
aktuálně potřebují. Následuje pohybová 

aktivita, logopedická chvilka a po ní di-
dakticky zacílená (řízená) činnost. Děti 
jsou při činnostech aktivní, nalézají od-
povědi na své otázky, učí se soustředit, 
naslouchat, objevovat a spolupracovat. 
Dopolední vzdělávací blok zakončuje 
pobyt venku. Odpolední blok je prosto-
rem pro odpočinek po obědě, klidové 
činnosti a hry podle vlastní volby dětí. 
Po celý den podporujeme vědomí vlast-
ní hodnoty, důvěru ve vlastní schopnosti 
a respekt k sobě i druhým.

Co s námi můžete zažít? Naše škola 
svým umístěním nabízí možnost přenést 
poměrnou část vzdělávání do přilehlého 
lesa a polí. Tam s dětmi objevujeme ži-
vou i neživou přírodu v jejím přirozeném 
prostředí, jako je např. vývoj žab, pozo-
rujeme ptactvo dalekohledy, pozorujeme 
změny v přírodě vlivem střídání ročních 
dob, ale i změny způsobené vlivem člo-
věka. S baťůžky na zádech podnikáme 
výpravy nejen do blízkého okolí, ale 
navštěvujeme i nevšední místa jako je 
Hornické muzeum Landek, ptačí louky 
v Jilešovicích, zámeček v Šilheřovicích, 
Kravařích, chatová oblast zvaná Pohád-
ka nebo Slezskoostravský hrad. K výle-
tům využíváme městskou dopravu nebo 
své nohy.

Foto: archiv MŠ BobrovníkyFoto: archiv MŠ Severní
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MŠ BOBROVNÍKY

Nikolas Thiel
Dům dětí a mládeže Hlučín

Poslušně hlásíme, že první ročník florba-
lového campu je úspěšně za námi a my 
vám přinášíme takový průřez našeho pě-
tidenního snažení a zápolení, které jsme 
si všichni maximálně užili. Florbalové 
dovednosti, laser game, zorbing, pohybo-
vé hry, fyzická příprava a mnoho dalších 
aktivit! To všechno byl první ročník flor-
balového campu! Camp proběhl během 
jarních prázdnin a zúčastnilo se jej celkem 
13 dětí, pro které byl připraven sportovně 
nabitý program. Organizaci campu zajis-
tili zaměstnanci DDM Hlučín ve spolu-
práci s Florbalovým klubem Hlučín. Děti 
využívaly prostory Domu dětí a mláde-
že Hlučín a také tělocvičnu na ZŠ Rov-
niny, kde jsme si rovněž nechali zajistit  

FLORBALOVÝ CAMP PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ

SPORT

Foto: Tomáš Teska

MAŽORETKY Z MK BALLERISIMA HLUČÍN ZAHÁJILY ÚSPĚŠNĚ NOVOU SEZÓNU

Karin Wronová
Ballerisimo Hlučín

V sobotu 2. dubna a v neděli 3. dubna se 
ve sportovní hale v Hlučíně konala me-
zinárodní soutěž v mažoretkovém sportu 
s názvem Estrella Ball cup 2022. Soutěž 
pořádal domácí klub MK Ballerisimo Hlu-
čín, který úspěšně reprezentuje Hlučín 
a Českou republiku na celostátních i mezi-
národních mažoretkových závodech. Spo-
luorganizátorem celé akce byla organizace 
Sport a kultura Hlučín. Do sportovní haly 
o víkendu zavítalo více než 700 mažoretek 
ze všech koutů České republiky, ale také 
kluby ze Slovenska a Polska. Po dva dny 
bojovala děvčata nejen o medaile, ale také 
o věcné ceny a dárky. Na soutěži bojova-
lo celkem 25 klubů, celou akcí provázel 
Honza Gavelčík a o ozvučení a osvětlení 
akce se postaral Dan Cieslar. Celou soutěž 
slavnostně otevřeli starosta města Hlučína 
pan Pavel Paschek, místostarostka města 
paní Petra Řezáčová a také ředitel ZŠ dr. 
M. Tyrše v Hlučíně pan Zdeněk Ševčík. 
Právě ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně je kmeno-
vou tréninkovou základnou pro hlučínské 
Ballerisimo. 

Soutěž v sobotu ráno zahájily nejmladší 
mažoretky ve věku do 7 let. Tou úplně nej-
mladší závodnicí byla Stella Raichl z klu-
bu Michelle Karviná, která od pořadatelů 
soutěže obdržela na památku plyšového 
medvěda. Kategorii nejmladších little-
kadetek zcela ovládly domácí mažoretky 
z MK Ballerisima Hlučín, které si za všech-
ny své choreografie odvezly zlaté medaile. 
Tím nejcennějším úspěchem bylo 1. místo 
ve skupinové pódiové sestavě s názvem 
Zoubečková víla. Ani v dalších katego-
riích tomu nebylo jinak – Ballerisimácké  

kadetky, tedy děvčata ve věku 8-11 let, 
získaly spoustu cenných medailí v ka-
tegoriích s hůlkou i s třásněmi. Mezi ty 
nejcennější medaile patří 1. místo v pódi-
ové sestavě kadetek výkonnostní skupiny 
A (choreografie Chicita) a rovněž 1. mís-
to v pódiové sestavě kadetek výkonnostní 
skupiny B (choreografie Sněhová králov-
na). I v juniorské kategorii Ballerisimo 
opět kralovalo. Děvčata ve věku 12-15 let 
si totiž vybojovala zlaté medaile ve všech 
skupinových formacích – pódiová sestava 
s hůlkou (choreografie Perchta, bílá paní 
Rožmberská), pochodové defilé (choreo-
grafie Stařec a moře) a také pódiová se-
stava s třásněmi (choreografie Na koncer-
tě Lady Gaga). Třešničkou na dortu mezi 
úspěchy MK Ballerisima bylo nejstarší 
družstvo seniorek, tedy děvčat ve věku 
15-24 let. S jejich choreografií „Bipolar 
disorder“ získala děvčata, mezi nimiž tan-
čí i trenérky MK Ballerisima Hlučín, 1. 
místo v nejvíce obsazené kategorii celé 
soutěže.

„Jako hlavní organizátorka Estrella Ball 
cupu a šéftrenérka klubu bych ráda po-
děkovala městu Hlučín za podporu celé 
soutěže, panu starostovi, paní místosta-
rostce a panu řediteli ZŠ dr. M. Tyrše za 
milá slova a zahájení celé akce, dále také 
panu řediteli SaK Hlučín, panu Martinu 
Nováčkovi a vedoucímu sportovní haly 
v Hlučíně, panu Petrovi Mijalovskému. 
Samozřejmě děkuji také celému personá-
lu sportovní haly v Hlučíně. Dále bych 
chtěla poděkovat FC Hlučín a TJ Hlučín 
za propůjčení zázemí šaten. Děkuji všem 
sponzorům a partnerům akce, bez kte-
rých bychom Estrella Ball cup nedokázali 
uspořádat. V neposlední řadě děkuji ce-
lému organizačnímu týmu rodičů z klubu 
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obědy pro naše účastníky. V polovině týd-
ne jsme si udělali výlet do Ostravy, kon-
krétně do bývalého domu Horník, kde 
jsme si společně užili opravdu spoustu 
zábavy při laser game. Děti pod vedením 
zkušených trenérů absolvovaly několik 
náročných tréninkových jednotek zaměře-
ných na zdokonalení florbalové techniky 
a na fyzickou zdatnost. Po celotýdenním 
snažení byli účastníci oceněni věcnými ce-
nami a nechyběly ani medaile. Jsme pře-
svědčeni o tom, že se nám prvním ročník 
campu vydařil, a že díky tomu přilákáme 
nové tváře na letní camp, který se uskuteč-
ní o prázdninách, v termínu od 25. do 29. 
července. Nevíme, jak se na to koukáte vy, 
ale my se už teď těšíme, až se opět v létě 
sejdeme na sportovním campu a užijeme si 
zase spoustu zábavy! Sportu zdar a v létě  
na viděnou!

MK Ballerisimo Hlučín, kteří celou sou-
těž nejen skvěle připravili, ale podíleli se 
po celý víkend na jejím bezproblémovém 
průběhu. Můj velký dík patří MK Balleri-
simu Hlučín, všem osmdesáti závodnicím 
našeho klubu ve věku od 4 do 25 let, které 
vzorně reprezentovaly naše město na tak 
velké mezinárodní soutěži a z 61 startů 
vybojovaly neskutečných 47 medailových 
pozic, což je obrovský úspěch!“ uzavřela 
Karin Wronová.

Všem fanouškům, divákům a také všem 
klubům, které se soutěže zúčastnily, děku-
jeme za jedinečnou atmosféru, kterou ve 
sportovní hale v Hlučíně vytvořili. Sou-
těžícím děkujeme za dechberoucí výkony 
s hůlkou i s třásněmi - konkurence byla 
opravdu obrovská a diváci mohli po celé 
dva dny sledovat to nejlepší, co v součas-
nosti moderní mažoretkový sport nabízí. 
Budeme se těšit opět za rok na dalším roč-
níku soutěže Estrella Ball cup.

Tomáš Plaček
FBC Hlučín

V neděli 6. března 2022 proběhl florbalo-
vý turnaj pro děti a mládež ve sportovní 
hale v Hlučíně. Turnaj probíhal celý den 
a děti byly rozděleny do třech kategorií, ve 
kterých mezi sebou soupeřily o hodnotné 
ceny a první tři týmy v každé kategorii 
obdržely medaile. Turnaj hodnotíme jako 
velmi zdařilý! Obdivuhodné výkony dětí 
byly k vidění za podpory rodičů a rodin-
ných příslušníků, kteří pro své ratolesti vy-
tvořili bouřlivou a dechberoucí atmosféru. 

FLORBALISTÉ SOUPEŘILI VE SPORTOVNÍ 
HALE

Organizaci turnaje zajistili zaměstnanci 
DDM Hlučín ve spolupráci s Florbalovým 
klubem Hlučín a rovněž s podporou Gyz-
dů z Rovnin. Velmi si vážíme pozitivního 
hodnocení turnaje ze strany zúčastněných 
hráčů a diváků. Věříme, že se nám v dal-
ších letech podaří postupně rozšiřovat 
tyto mládežnické florbalové turnaje, a že 
si své stabilní místo najdou v nabitém ka-
lendáři neligových florbalových turnajů. 
V budoucnu bychom rádi turnaj přesunuli 
na hlučínské jezero a využili tak nespor-
né výhody areálu, který se přímo nabízí  
ke konání podobných událostí.

Fota: archiv Ballerisimo Hlučín 

Foto: Tomáš Teska
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MAZAL TOV!
Lucie Syrová
divačka

S rozsvícením prvního plamínku svíčky 
na Menóře a s prvními tóny klezmerové 
kapely, začali být diváci postupně vtaho-
váni do dění dechberoucího představení 
o sedmi dějstvích, jež pojednávalo o ži-
dovském příběhu odehrávajícím se v malé 
ukrajinské vesničce jménem Anatevka. 
Tanečníci zde s grácií, která je baletu 
vlastní, vytříbeně podchytili a prostřed-
nictvím elegantních pohybů odvyprávěli 
příběh plný tradic, víry, lásky, křehkosti 

Foto: Jiří Rygel

ZAŽIJTE ADRENALIN NA TURNAJI  
BUBBLE FOOTBALL

Kateřina Lörincová
Marketing a PR Mazlikiády

Spojením běhu, plazení, občasného šplhu 
a místy také plavání vzniká doslova ne-
zapomenutelný zážitek - charitativní běh 
se psem Mazlikiáda pod záštitou starosty 
Pavla Paschka. Stejně jako předchozí rok 
se závod poběží ve prospěch záchranné 
stanice Československých vlčáků. Po šes-
té v řadě se letos uskuteční Mazlikiáda. 
Tradiční běh se psem proběhne v sobotu 
28. května na novém, zajímavějším místě, 
proto také podnázev „Prajska Challenge“.
„Závod letos pořádáme na Offroad dráze, 
i proto jsme mohli každou překážku vy-
myslet tak, aby ji bylo možné pokořit jako 
tým - psovod a pes. Závodníci se dočkají 
přelézání, podlézání, prolézání, šplhání, 
brodění se vodou a také potrápí svou sta-
bilitu. Po celou dobu závodu na to však 
budou dva - psovod a pes.“ Vysvětluje 
pořadatelka Mazlikiády, Tereza Bulasová. 
„Nenechte se mýlit, závod zvládnou jak 
začátečníci, tak zkušení sportovci, kteří 

MAZLIKIÁDA, ADRENALINOVÝ ZÁVOD PRO 
DOBROU VĚC

postupně zdolávají připravené překážky.“ 
Dodala Bulasová. Mazlikiáda nabízí účast 
hned v několika kategoriích. Zkrácenou 
verzi závodu mohou vyzkoušet nejmenší 
děti a mládež, rozděleny jsou také kate-
gorie podle velikosti psů - malí a velcí. 
Jednoduše si na své přijde každý. Kromě 
adrenalinové zábavy nabídne Mazlikiáda 
také oblíbené domácí občerstvení, do-
provodné soutěže a také ukázky různých 
psích sportů nebo společné zábavy. Letos 
to bude mladý sport s názvem Dogpuller. 
Mazlikiáda je součástí speciálního seri-
álu Wolfdog canicross cup 2022 a celý 
výtěžek ze závodu podpoří záchranné 
stanice československých vlčáků, která  
se specializuje na toto národní plemeno.  

Mazlikiáda Prajska Challenge
Kdy: 28. 5. 2022 od 7 hodin
Kde: Hlučín Markvartovice – Offroad 
Prajska - GPS - N 49°54.18857', 
E 18°13.24197
Kontakt: Tereza Bulasová, 731 820 773
mazlikiada.nutsgo@gmail.com

vztahů, rodičovských útrap a smíření se 
s osudem. Taneční seskupení Saltatores 
k tomuto nádhernému ději přistoupilo 
velmi pokorně a jeho členové předved-
li i ty nejtěžší kreace svého představení 
s ladností a přesností. Velmi vhodně bylo 
zvoleno také místo konání, neboť komor-
ní atmosféra hlučínského evangelického 
kostela jen podtrhla jemnou, přesto dy-
namickou dějovou linku. Hudební dopro-
vod, ostravská skupina Mamalör, zde živě 
doprovázela taneční skupinu, což celému 
představení s názvem Mazal Tov dodalo 
na jedinečnosti.

Michal Srovnal
DDM Hlučín

Dne 11. června 2022 pořádá Dům dětí 
a mládeže Hlučín turnaj plný adrenali-
nu a zábavy v Bubble football! Turnaj 
se bude odehrávat na venkovním hřišti 
u tělocvičny ZŠ Rovniny od 10 do 16 ho-
din (čas ukončení je orientační). Účastnit 
se mohou mladiství od 15 let a dospělí. 
Pro registraci týmu je nutné mít nejmé-
ně 3 lidi, nejvíce 5. Na akci je možné se 
hlásit přes www.ddmhlucin.cz - sloupek  
PŘIHLÁŠKY.

KULTURA

Ilustrační foto.

Foto: archiv Tereza Bulasová 

ROZPIS ZÁPASŮ A MUŽSTVO FOTBALOVÉHO 
KLUBU FC HLUČÍN MSFL 2021/2022
David Kubáň
FC Hlučín

Petra Lichovníková 
Sport a kultura Hlučín

Máj je lásky čas… první květnová neděle 
je pro zamilované, druhá květnová nedě-
le patří všem maminkám. Květen je plný 
lásky a přesně v této souvislosti jsme si 
pro Vás připravili jedinečný, romantic-
ký koncert harfistky Kataríny Ševčíkové, 
který proběhne 22. května 2022 od 17 ho-
din v Červeném kostele. Májový koncert 
nám zahájí studenti ze Základní umělecké 
školy v Hlučíně, a to smyčcovým vystou-
pením, ve kterém zazní tyto světoznámé 
skladby: Vivaldiho Largo, Kánon od Pa-
chelbela a La Vie en Rose od Edith Piaf.      
Harfa je nástroj výjimečného tónu a tvaru. 
K jedinečnému hudebnímu zážitku se při-
pojuje i vizuální krása a jedinečnost harfy, 
jednoho z nejstarších hudebních nástrojů, 
který známe především z pohádek. Katarí-
na Ševčíková patří mezi nejvyhledávaněj-
ší harfistky nejen v České republice, na 
Slovensku, ale svou brilantní hrou, tech-
nickými znalostmi a šarmem okouzlila 
nadšené posluchače královského nástroje 
i v jiných zemích, jako například ve Švý-
carsku, Německu, Rakousku či ve Skan-
dinávii, kde pravidelně vystupuje. Věnuje 
se především sólové hře a ročně doprovází  
tóny její harfy více než 400 akcí, koncer-
tů, galavečerů či soukromých vystoupe-
ní. Věnuje se také produkci relaxačního 
charakteru a muzikoterapii v lázeňských 
městech pro pohlazení těla i duše hud-
bou. Interpretuje nejen tvorbu klasické  

MÁJOVÝ KONCERT KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ  
A STUDENTŮ ZE ZUŠ HLUČÍN

hudby různých období, ale také hudbu 
jiných žánrů (pop, folk, jazz či filmovou 
hudbu v úpravě pro harfu. V posledních 
deseti letech se tak stala nejvyhledávaněj-
ší harfistkou ve světě showbyznysu a spo-
lupracuje s několika významnými umělci.  
Srdečně zveme!

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji 
na pokladně KD a také v Informačním  
centru. Cena vstupného činí 150 Kč.

Foto: archiv Kataríny Ševčíkové 

1.SC Znojmo FK - FC Hlučín (8. 5. 2022, 10:15)

FC Hlučín - FC Velké Meziříčí (13. 5. 2022, 19:00, stadion FC Hlučín)

FC Slovan Rosice - FC Hlučín (21. 5. 2022, 16:30)

FC Hlučín - FC Fastav Zlín "B" (25. 5. 2022, 18:00, stadion FC Hlučín)

FC Hlučín - SK Uničov (28. 5. 2022, 19:00, stadion FC Hlučín)

FC Baník Ostrava "B" - FC Hlučín (5. 6. 2022, 10:00)

FC Hlučín - FK Blansko (10. 6. 2022, 18:00, stadion FC Hlučín)

1.FC Slovácko "B" - FC Hlučín      (19. 6. 2022, 10:15)

Ondřej Tkačík
pořadatel

Za podpory města Hlučína a Sportu a kul-
tury Hlučín proběhne v sobotu 4. 6. v od-
poledních hodinách na mnoha místech 
v Hlučíně akce nazvaná Otevřené atelié-
ry, při které mají návštěvníci ojedinělou 
možnost navštívit ateliéry hlučínských  

výtvarných umělců. Součástí programu 
budou také výstavy v tradičních i netra-
dičních prostorách. Ani tento rok nebudou 
chybět tanečníci a mnoho rozmanitých 
hudebních vystoupení. Přidají se také 
hlučínská ZUŠ Pavla Josefa Vejvanov-
ského, Ateliér Viridian a mnoho dalších, 
jejichž jména se včas dozvíte z plakátů  
a sociálních sítí. Srdečně Vás zveme!

OTEVŘENÉ ATELIÉRY PODRUHÉ
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ČEZ PRODEJ NA POBOČCE POŠTY HLUČÍN
Pavel Smyček 
Česká pošta, s.p.

Od 1. května 2022 rozšiřuje Česká pošta 
úspěšnou strategickou spolupráci se spo-
lečností ČEZ Prodej, jejíž další fází je 
otevření přepážky ČEZ na poště Hlučín, 
na adrese Školní 1076/4, 748 01 Hlučín. 
Klienti si zde budou moci vyřídit své po-
žadavky týkající se energií nebo například 
i odchodu z režimu dodavatele poslední 
instance. Také zde mohou klienti uza-
vřít nové smlouvy o dodávkách elektřiny 
a plynu, změnit smlouvu nebo například 
přepsat odběrné místo. Rovněž získají 
kontakty na odborníky, kteří jim poradí 

například s instalací střešní fotovoltaické 
elektrárny na rodinné domy, o instalaci 
domácích tepelných čerpadel nebo elek-
trokotlů a plynových kotlů. Pošta Hlučín 
bude personálně posílena o zkušené pra-
covníky, kteří budou obsluhovat klienty 
na přepážce ČEZ. 

Provozní doba přepážky ČEZ:
Pondělí  9 - 12     12:30 - 17:30
Úterý  9 - 15
Středa  9 - 12     12:30 - 17:30
Čtvrtek  9 - 15
Pátek  9 - 15
Věříme, že si přepážka ČEZ na pobočce 
pošty Hlučín najde své spokojené klienty.

OBDIV MAMINCE

VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Zajisté si vzpomenete, zejména vy starší, 
na hodiny CO (civilní obrany) a na jed-
nou za čas branná cvičení. Tak na tako-
vé jedno cvičení s plynovými maskami 
dnes vzpomenu. Ve 2. třídě seděl v první 
lavičce prostřední řady drobeček Radi-
mek. Ten někdy tu masku pěkně očistil 
a pak následoval pláč - masku na obličej 
nenatáhl. Já ho ale nikdy nenutila. Až jed-
nou! Zjevil se ve třídě soudruh ředitel, 
posadil se za můj stůl a prohlásil: „Děti, 
předveďte, jak umíte s maskou zacházet.” 
A děti se opravdu předváděly, jen Radi-
mek nic a sledoval mě očičkama plnýma 

slziček. Napadl mě úplatek! Sklonila jsem 
se k chlapečkovi a pošeptala mu: „Jestli 
si tu masku nasadíš, napíšu ti do žákov-
ské knížky krásnou dlouhou pochvalu.”  
Nejdříve se na mě nevěřícně podíval, já 
kývla a v mžiku měl masku na obliče-
ji. Když ji pak sundal, šťastně se usmí-
val. Nevím, jestli proto, že překonal 
svůj strach, nebo kvůli krásné pochva-
le v žákovské knížce. Ať je to jakkoliv, 
úplatek splnil svůj účel. Ráda bych dnes 
viděla, jaký mužský z toho bázlivého 
drobečka vyrostl, ale žije v daleké ci-
zině. Snad se jednou potkáme nebo na 
mne zazvoní a ukáže se mi, až tu přijede  
na návštěvu. 

FYTOFARMAKA A SPÁNKOVÁ HYGIENA
Bára Piatková
lékárnice

Dnešní článek navazuje na předchozí 
vydání, kde jsme se věnovali poruchám 
spánku. Fytofarmaka (rostlinné příprav-
ky) jsou vnímány naší společností jako 
tradiční a naprosto bezpečné preparáty. 
Ale je tomu opravdu tak? Ať už se jedná 
o čajovou směs nebo tablety, u některých 
rostlin si musíme dávat pozor na interak-
ce s ostatními léčivy. Všechny rostliny 
používané v terapii nespavosti mají také 
zklidňující efekt. Jejich hlavní výhoda 
je, že při samotném užívání výrazně neo-
vlivňují dechové centrum. Součástí snad 
každého preparátu je kořen z kozlíku lé-
kařského (Valeriana officinalis), ať už se 
jedná o čaj, tablety nebo lihový extrakt. 
Kozlík funguje podobně jako některá 
antidepresiva nebo antiepileptika, a pro-
to by měli dbát zvýšené opatrnosti lidé 

užívající tyto léky. Dále při podávání léčiv 
navozujících spánek není vhodné kozlík 
užívat, jelikož by mohlo dojít k prohlou-
bení tlumivého účinku. Jeho hlavní nevý-
hodou je vznik závislosti, a tedy následné 
problematické usínání po náhlém vysaze-
ní. Vycházející hvězdou se v posledních 
letech stala levandule lékařská (Lavandula 
officinalis), která pomocí svých silic (von-
né látky), navozuje celkové zklidnění orga-
nismu. Nově ji nalezneme nejen v čajích, 
ale i v tabletách. Podobným efektem půso-
bí i meduňka lékařská (Melissa officinalis). 
Obě rostliny nejsou vhodné pro malé děti 
(do 3 let), u kterých mohou vonné látky 
způsobit náhlou zástavu dechového cen-
tra. Zato třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum) je rostlina, od které se postup-
ně upouští. Nenalezneme ji ani ve většině 
čajových směsí a tabletách. Hlavním dů-
vodem jsou závažné interakce s ostatními 
léčivy, které mohou být i život ohrožující.  

Třezalce by se například měli vyvarovat 
pacienti užívající antidepresiva, antiepi-
leptika, warfarin, hormonální antikoncepci 
nebo antimigrenika. Nejnáročnější a nejdů-
ležitější částí v léčbě nespavosti je vytvořit 
si správné životní návyky a spánkovou hy-
gienu. Jak už jsem zmiňovala v předcho-
zím článku, pro tělo je důležité světlo, podle 
něj se vyplavuje hormon melatonin, který 
navozuje spánek. Pro správné fungování 
bychom tedy měli chodit spát a vstávat ve 
stejnou dobu i včetně víkendů. S melatoni-
nem také souvisí omezení modrého světla 
dvě hodiny před spaním (záření z monito-
rů, televizí, mobilů), které zabraňuje jeho 
vyplavování. Pro tělo je nejpřirozenější 
pár hodin před spánkem osvětlit místnost 
slabě zářící žlutou žárovkou v nižší polo-
ze (není vhodný lustr). Před spánkem by-
chom se měli vyvarovat stresových situací 
a větší fyzické aktivitě. Ložnice by na nás 
měla působit uklidňujícím dojmem a po-

stel by měla sloužit ke spánku (nečíst si 
v posteli, nejíst, nedívat se na film). Pití 
kávy nebo pravého čaje se nedoporučuje 
šest hodin před spánkem, také bychom 
se měli vyvarovat konzumaci alkoholu 
i kouření, které spánek znekvalitňují. 
Dvě hodiny před spaním bychom neměli 
jíst a celkově bychom večer neměli kon-
zumovat těžká jídla. V posteli bychom 
měli trávit jen 6 až 9 hodin denně, kte-
ré máme vyhrazené k nočnímu spánku. 
Odpolední spánek může být pozitivní, 
pokud trvá do 40 minut. Po probuzení je 
vhodné, aby nás ihned ozářilo sluneční 
světlo (závěsy a rolety nejsou vhodné). 
Přes den bychom měli mít dostatek po-
hybové aktivity. Pokud se nám nepovede 
usnout do půl hodiny, je vhodné opus-
tit lůžko a jít do jiné místnosti věnovat 
se příjemné činnosti a po nějaké době 
pokus opakovat. Díky těmto návykům 
bychom se měli vždy vyspat do růžova.  

ZDRAVÍ

Adéla Klementová

V životě potkávám spoustu lidí a jmen, ať za roků několik či jediný den.
Často se střídají a seznam se mění, jistota životní u některých není.

Výjimečných osob je na světě jen pár, které máš-li blízko sebe – toť obrovský dar.
Jedno jméno seznam výjimečný činí, ať v časech minulých, potom či nyní,
jméno, jehož blízkost krásná, je jedinečná a vskutku vzácná.

Osoba, která bude vždy při Tobě stát, o jejíž ochranu a péči se nemusíš bát. 
Pomocnou ruku vždy kolem podává, únavu svou už najevo nedává.

Maminka se seznamem vyjímá, nelehké břímě na sebe přijímá. 
Když ale drží dítko v náručí svém, vše se změní jediným jeho pohledem.

I ta má svou jedinečnost skrývá, povzbudivé slovo vždy pro mě mívá.
Občas i slzy a srdce plné žalostí, vše zvládá i pod návalem starostí.
Avšak vždy, když ji vidím se smát, o dobrou náladu se nemusím bát.
Není pro mě pocitu lepšího, než nalezení objetí jejího.

Za život spoustou trápení prošla, vždy k jasnému rozhodnutí došla,
a jako samozřejmost vnímala, když pečovat o své rodiče začala.
Strach se v jejím srdci možná skrýval, když každý den tak stejný býval…

Jak jsem rostla a vše kolem vnímala, stále s větším obdivem se na ni dívala.
Ani neví, kolik motivace mi předala, když jsem se díky ní k profesi pomáhání dostala.
Stále větší smysl v práci této nacházím, vždy na ni myslím, jakoukoli zkouškou 
procházím.

A dodnes mi zůstává rozum stát, kolik péče svému okolí zvládala dát.
Obětovat mnoho času, dát najevo svou vnitřní krásu.
Trpělivosti mě celý život učíš, že pomoc druhým smysl má, svým životem ručíš. 
Přestože tě to spoustu sil stálo, snad konec všem smutkům se loni zdálo. 

Život se však předem neptá a občas nám jen v tichu šeptá,
abychom teď silní byli, na chvíli se zastavili.
Jak žít dál teď nevíme a k nebi jen marně hledíme.
Jak se tato bolest překonává, když čas plynoucí nepomáhá?

Vážím si jí stále víc, nezmohli jsme vůbec nic.
Kolik sil se v té ženě skrývá, to tajemstvím pro mě často bývá…
Na vše jsme sami zůstali, spěchat dál rázem přestali.

S obdivem na tebe, mami, hledím,
kde sílu na to vše bereš – nevím.

Životní zkoušky upevnily nás, není svět jen plný krás.
S tebou se ale lehčí zdá, nový rozměr dostává.
A vždy, když domů přicházím, pevnou základnu tam – díky Tobě – nacházím.

Jak vrátit Ti péči Tvou, nyní vrtá mi trochu hlavou mou.
Přeji si aspoň kousek povahy Tvé, až budu držet dítě v náruči své.
Trpělivost a odvahu mít, skvělou mámou – jako Ty, jednou být.

Foto: Kateřina Konečná



Bubble 
football

11. 6. 2022 DDM Hlučín 
zve všechny od 15 let a dospělé

na den plný adrenalinové zábavy!

kde: venkovní hřiště u tělocvičny ZŠ Rovniny
od 10:00 do 16:00 

čas ukončení je orientační
tým pro účast v turnaji: min. 3 max. 5 hráčů

startovné: 100Kč/osoba
Na akci se můžete přihlásit přes
www.ddmhlucin.cz - sloupek PŘIHLÁŠKY.
občerstvení zajistí: 
Sport a kultura Hlučín 
Dětská kavárna Hrášek 

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

Své námitky můžete vznést pověřenci ochrany osobních údajů: info@ddmhlucin.cz 

více informací: srovnal@ddmhlucin.cz

P R E S EN T S
TÝDEN PRO RODINU
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čtvrtek

12.5.

18  hod

Než  vyrostou  z  chlapců  chlapi

manželé  Pavel  a  Věra  Šustkovi

Chození,  manželství  a  jeho  etapy

P.  Vítězslav  Řehulka

Přednáška  vhodná  pro  mládež   12+

pátek

13.5.

18  hod

Rodinná  pohoda  kolem  stolu

manželé  Jaroslav  a  Jožanka  Hrabovští

Otec  a  jeho  místo  v  rodině

P.  Lukáš  Engelmann
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pátek

15.5.

18  hod

Jak  poznat  toho  pravého?

manželé  Tomáš   a  Anička  Hanáčkovi

Den  pro  rodinu

sobota

14.5.

14  hod

Ve  14  hodin  start  běžeckého  závodu

Desítka  z  Jasének.

Tradiční  rodinná  akce  -  zábava  pro  děti,

občerstvení.

Fara

sál

Zámecký

klub

Fara

sál

Zámecký

klub

Přednáška  určena  pro  muže

Fara

komunitní

centrum

Jasénky

Areál  firmy

Grass  servis

Co  dělat,  aby  tým  fungoval?

P.  Jan  Slavík

Přednáška  vhodná  pro  mládež  15+

MOTTO: RODINA - TÝM PRO ŽIVOT

Přednáška  vhodná  pro  mládež  12+

Fara

přízemí

19  hod

13:00 hodin
 Zahájení 

13:15–13:30 hodin 
Taneční vystoupení dětí z Dětského domova

13:40–13:50 hodin 
SLACKSHOW - Slackline exhibice 

14:00–15:00 hodin 
SEBASTIAN 

15:15–15:35 hodin 
Taneční vystoupení Duo Hybrids Crew

15:45–15:55 hodin 
SLACKSHOW - Slackline exhibice 

16:10–16:35 hodin 
Vystoupení bubenické kapely RYTMY

16:45–17:15 hodin 
SCIENCE SHOW Světa techniky 

18:00–19:00 hodin 
DESMOD
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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



ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

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

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

nová

zelená

úsporám
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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

 c
en

tr
um

Prodáváme barvy, omítky 
a lazury Caparol

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

Inzerce Straub 135x212mm 01-2022.indd   1 26.01.22   18:21
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CHCETE  
INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH  
NOVINÁCH?



Petra Lichovníková 
Sport a kultura Hlučín

Rozmarný kulturák je soubor akcí pro 
širokou veřejnost, které budou probí-
hat několikrát ročně, a to ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže v Hlučíně a ro-
dinnou kavárnou Hrášek. Spojili jsme se 
nejen my, jako instituce, ale hlavní my-
šlenkou je spojit lidi, kteří se budou na 
těchto akcích setkávat. Rozmarný kul-
turák bude probíhat u kulturního domu  

ROZMARNÝ KULTURÁK NABÍZÍ AKTIVNÍ SETKÁVÁNÍ

HLUČÍNSKÉ NOVINY VOLNÝ ČAS KVĚTEN 2022 / STR. 17

Zdeněk Seidl
Iris Hlučín 

Po dvou letech, kdy se v jarních měsících 
nedaly některé výstavy ani plánovat, pořá-
dá v letošním roce organizace Iris Hlučín 
opět tradiční mezinárodní výstavu „Ko-
satce a pivoňky". Výstava se uskuteční 
dne 4. a 5. června od 9 do 18 hodin v Čer-
veném kostele v Hlučíně. Vystavovat bu-
dou místní a naši přátelé - polští pěstite-
lé. Navíc bude vystavovat Lukáš Horký, 
absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slez-
ské univerzity v Opavě, fotografie z pří-
rody. Žijeme v době, kterou jsme si ani 
v nejhorších snech nedovedli představit. 
Přijďte se proto odreagovat. Uděláme vše  
pro to, abychom Vás nezklamali.

VÝSTAVA PRO  
PŘÍZNIVCE KVĚTIN

a v přilehlém parku, bude pro návštěvníky 
zdarma a bude se pojit k určitému tématu 
- podle toho jsme je také nazvali. Takže 
v letošním roce můžete očekávat Roz-
marný kulturák v květnu (Májový), v sr-
pnu (Borůvkový), v září (Kroužkobraní) 
a v říjnu (Halloweenský). Sezónu zahajuje 
Májový, který se koná 14. května od 15 
hodin, a ten bude květinkový! Budeme se 
snažit rozkvést naše krásné městečko, a to 
kreativitou návštěvníků. My tyto akce při-
pravujeme vždy několik měsíců předem  

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Lukáš Horký je v prvé řadě fotograf, kte-
rý pracuje na celé řadě dokumentárních 
cyklů. Svým fotoaparátem zachytil mno-
ho divadelních inscenací a v poslední 
době při svých toulkách krajinou Jeseníků 
a Beskyd píše obrazové lyrické deníkové 
záznamy. Dlouhodobě sleduje promě-
ny města Frýdku-Místku. Lukáš pracuje 
s fotografií, vizuálním uměním, grafikou 
a videem. Je také hudebník ve formaci 
Downbelow a ve svém volném čase hraje 
basketbal za BK Frýdek-Místek. 

POZORUHODNÝ FOTOGRAFICKÝ PROJEKT LUKÁŠE HORKÉHO  
SE PŘEDSTAVÍ V HLUČÍNSKÉM ČERVENÉM KOSTELE

Objektiv mobilního telefonu a záznam 
několika bezprostředních myšlenek bě-
hem bezúčelných toulek přírodou - to jsou 
hlavní vyjadřovací prostředky fotografa 
Lukáše Horkého v jeho projektu Příběh 
krajiny. Svá fotografická plátna představí 
v sobotu 4. a 5. června 2022 v Červeném 
kostele v Hlučíně v rámci výstavy Kosat-
ce a pivoňky, kterou pořádá SZO ČZS Iris 
Hlučín.

Krajinu fotí pouze mobilním telefonem 
a snímky doprovází krátkými deníkový-
mi příběhy. Tento pozoruhodný koncept 
vytváří od roku 2017 frýdecko-místecký 
fotograf Lukáš Horký při svých toulkách 

po Beskydech a Jeseníkách. Autor před-
stavuje svůj subjektivní pohled na kraji-
nu a vzniká tak nevšední spojení obrazu 
a textu. 

Výstava v Hlučíně navazuje na stejno-
jmennou knihu, která vyšla na konci roku 
2020 v nakladatelství Surbanz. Cyklus 
barevných snímků pořízených převážně 
v horské krajině nebo na periferii, je do-
plněn o krátké deníkové záznamy, které 
autor publikuje primárně na sociálních 
sítích a slouží jako terapie a odpočinek 
od těžkých dokumentárních souborů, 
na kterých Horký ve své volné tvorbě  
dlouhodobě pracuje.

„Příběh krajiny jsem začal psát v Jesení-
kách v březnu 2017. Myšlenka projektu se 
ale zrodila mnohem dříve, během studií na 
Institutu tvůrčí fotografie, když na před-
náškách krajinářské fotografie nám peda-
gog Jan Pohribný často říkával, že není 
důležité, jestli v krajině nějakou fotografii 
uděláš, mnohem důležitější je, že v ní jsi. 
Tahle věta se mi vryla do paměti už teh-
dy, ale docenil jsem ji vlastně až nedáv-
no, když jsem při svých toulkách krajinou 
hledal samotu a klid v okolní přírodě,“ 
říká fotograf, který se mimo jiné proslavil 
syrovými snímky mentálních anorektiček 
a bulimiček.

Koncept projektu je jednoduchý: žád-
ný fotoaparát ani přesný plán, co vyfotíš 
nebo napíšeš. Horký používá jen obyčejný 
mobilní telefon. Poukazuje tím na skuteč-
nost, že v dnešní době může fotografovat 
úplně každý. Je třeba mít jen myšlenku, 
nosné téma a vše ostatní už přijde samo. 
„Často míváš pocit, že tě na tvých toul-
kách cosi provází a oslovuje. Bloudíš svě-
tem, díváš se kolem sebe a to, co vidíš,  

zapisuješ jako do deníku. Dřív než slun-
ce zapadne za horizont, digitální otisk 
krajiny obalíš do několika slov a zazna-
menáš, abys věděl, kde jsi byl,“ poeticky  
přibližuje svoji motivaci Horký.

Ještě před vydáním knihy byly samo-
statné fotografie vystaveny na několika 
expozicích. První výstava se uskutečnila 
v dubnu 2019 v Olomouci. V pozměně-
né podobě byl Příběh krajiny předsta-
ven v ostravské Komorní scéně Aréna, 
začátkem roku 2020 byl za hojné účasti 
veřejnosti uveden v prostorách frýdecké-
ho zámku. Fragment z cyklu Příběh kra-
jiny s názvem Krajina uhlí rovněž získal 
druhé místo v soutěži Slezská novinářská  
fotografie za rok 2019.

„Lukáš Horký své krajiny zachycuje tech-
nologií nejrozšířenější - chytrým mobilem, 
jako by záměrně chtěl poukázat na stále 

Zrození Pegase.

snazší transformaci reality v zástupný ob-
raz a jeho okamžité sdílení na sítích. Jeho 
Příběh však lze chápat také jako cestu, 
snad i jako návod, jak každý může uchopit 
svůj vztah k prostředí, které nás obklopuje 
a které máme i v sobě. Jak krajinu pro-
žít rovněž fyzicky, jak v ní putovat, jak se 
do ní vracet, sledovat její proměny v roč-
ních obdobích a někdy i nechtěné zásahy 
člověka ve jménu pokroku a ekonomické-
ho růstu," uzavírá fotograf Jan Pohribný 
– pedagog, který ovlivnil autorovo vní-
mání krajiny už před lety během studií  
na opavském Institutu tvůrčí fotografie.

Výstavu zahájí v sobotu 4. června 2022 
v 8:45 předseda Specializované ZO ČZS 
Iris Hlučín Josef Chlebiš. Výstava bude 
přístupná od 4. do 8. června 2022 od 9 do 
18 hodin v Červeném kostele a poté od 9. 
do 20. června 2022 ve foyer Kulturního 
domu v Hlučíně.

Foto: Lukáš Horký

Rozmarný kulturák. Fota: archiv SaK Hlučín

a snažíme se je vymyslet tak, aby si na 
nich našel každý to své, jak dospělí tak 
děti. V  podstatě se jedná o „rodinný fes-
tival“. Těšit se můžete na farmářské pro-
dukty, kavárnu, dětskou zónu, piknikovou 
louku, grilované menu, kreativní dílnu 
a soutěže nejen pro děti, malování na ob-
ličej a fotokoutek. Děkujeme za přízeň 
a doufáme, že si najdete čas a přijdete si 
to s námi užít! My se na vás moc těšíme!



HLUČÍNSKÉ NOVINYSTR. 18 / KVĚTEN 2022 AKTUALITY

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

PŘIVÍTALI JSME
Laura Barčáková *2021
Joachim Jan Michalík *2021
Leila Mohamed *2021
Ester Hurtíková *2022
Kryštof Cyrus *2022

FARMÁŘSKÉ

PRODUKTY

 

KAVÁRNA 
 

DETSKÁ ZÓNA
 

GRILOVANÉ MENU
 
 

PIKNIKOVÁ LOUKA

 

14.5.2022 / od 15:00hod.

KULTURNÍ DŮM HLUČÍN
OSTRAVSKÁ 124/18

 

RODINNÁ KAVÁRNA

HRÁŠEK.CZ

V

 VSTUP ZDARMA 

KREATIVNÍ DÍLNA

SOUTEŽE NEJEN PRO DETI

MALOVÁNÍ NA OBLICEJ

FOTOKOUTEK 

 

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ ˇ

1. 5. 
9:00 Májový pochoďáček
 (Kulturní dům Dolní Benešov) 

2. 5. 
17:00 Den fotbalových nadějí  
 (hřiště FC Hlučín)

4. 5. 
16:00 Kulatý stůl 
 (Kulturní dům Darkovičky)
17:00 Na slovíčko...
 (Kulturní dům Darkovičky)

7. 5. 
15:00 Odpoledne s kapelou TYGRASZ 
 (Dětský ranč Hlučín)

11. 5.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo… 
 beseda s Janou Schlossarkovou   
 (Zámecká kavárna LOGR)

12. 5. 
16:00 EDU Fest Hlučín 2022 
 prožitkový vzdělávací festival
 (ZŠ Via Montessori)

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu pozemky o roz-
loze 110 m2 k vybudování zahrádky. 
Na pozemku je možné umístěni za-
hradní chatky 3x3 metry (bez pev-
ných základů). Pozemek je oplocen, 
voda k dispozici, bez elektřiny. Urče-
né k pěstování zeleniny, ovoce, květin 
a částečné rekreaci. Pozemek se nachá-
zí v Kozmicích u Hlučína. Cena pro-
nájmu 6 500 Kč/rok.Tel.: 721 822 355.

13. 5.
16:00 EDU Fest Hlučín 2022 
 prožitkový vzdělávací festival
 (ZŠ Via Montessori)

14. 5.
13:00 Spolu ruku v ruce 
 benefiční akce MSK 
 (Trojhalí Karolina Ostrava)
15:00 Rozmarný kulturák  
 (Kulturní dům Hlučín)

18. 5.
9:00  Senior bez nehod 
 divadelní přednáška 
 (Kulturní dům Hlučín)
9:30 Den jógy 
 (park u KD Hlučín)
14:00 Den jógy 
 (Domov pod Vinnou horou)

19. 5.
19:00  SHIRLEY VALENTINE
 divadelní představení
 (Kulturní dům Hlučín)

22. 5. 
17:00 Májový koncert Kataríny 
 Ševčíkové a studentů ze ZUŠ 
 (Červený kostel)

23. 5.
16:00 Den otevřených dveří 
 Dětské rehabilitace Hlučín
 
25. 5.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo… 
 beseda s Janou Schlossarkovou   
 (Zámecká kavárna LOGR)
14:00  Záložkový workshop
 (Městská knihovna Hlučín)
17:00 Schůze OV Hlučín-Rovniny   
 (jídelna ZŠ Hlučín-Rovniny)  

26. 5.
9:00 Bleší trhy (do 17:00)
 (vstupní zámecké prostory)
14:30 Den pečujících 
 (Červený kostel)

27. 5.
9:00 Bleší trhy (do 17:00)
 (vstupní zámecké prostory)

28. 5.
7:00 Mazlikiáda Prajska Challenge  
 charitativní psí závod   
11:00 Májový Bobr
 (u tělocvičky v Bobrovníkách)  

Chceš být v centru dění, být skoro na 
každé akci, která se pořádá ve tvém 
městě? Vidět pořádání akce i z té dru-
hé strany? Sháníme pomocníky do 
týmu, kteří jsou svědomití a rádi se 
učí novým věcem. Zkušenosti z „gas-
tra“ výhodou. Jediný požadavek je do-
sažení magické hranice 18 let a zdra-
votní průkaz. V případě oboustranné 
spokojenosti nabízíme dlouhodobou 
brigádu. Zájemci se prosím ozývejte 
na e-mail: personalni@sak-hlucin.cz. 

BRIGÁDA A PRÁCE

Ředitel příspěvkové organizace Sport 
a kultura Hlučín vypisuje výběrové 
řízení na pozici: Provozáře a na se-
zónního zaměstnance: Strojmistra 
žacího stroje, bližší informace najde-
te na stránkách www.sak-hlucin.cz 
v sekci Aktuality.


