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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Mladé pohybové umění (parkour), kte-
ré vzniklo na předměstí Paříže na konci 
80. let, našlo své zázemí na hlučínských 
Rovninách. Cílem je komplexní rozvoj 
osobnosti jak po fyzické, tak i mentální 
stránce. V podstatě jde o pohybový tré-
nink, zaměřený na překonávání překážek 
a zvládání náročných situací. Parkourový 
pohyb se tak sestává z kombinace běhu, 
skoků, přeskoků, lezení, pohybu po čty-
řech, aj. Mentalitou je pak parkour blíz-
ký tradičním bojovým uměním. Nejde 
však o boj s někým, ale spíše s něčím.  

S překážkami, popřípadě se sebou sa-
mým. Základem zůstává fyzický trénink, 
na kterém se staví rozvoj technik. Vrcho-
lem pomyslné pyramidy je pak práce se 
svou psychikou. Parkour řeší budování 
sebevědomí, sebedůvěry, vůle, motivace, 
učí konstruktivnímu čelení strachu a  tré-
nuje schopnost koncentrace a stabilizace 
celkové osobnosti člověka. „S ohledem na 
přínosnost nové aktivity, která je určena 
starším dětem a mládeži, jsme s vybudová-
ním zázemí pro parkour neváhali”, uvedla 
místostarostka města Petra Řezáčová. Vý-
stavbu hřiště inicioval Patrik Gabryš, za-
kladatel a trenér ADD lead: „Výstavbu hři-
ště jsme iniciovali teprve před pár měsíci. 

S městem byla skvělá domluva a přede-
vším šlo vše hladce a rychle. To u těch-
to projektů nebývá úplně zvykem,” sdě-
lil Patrik Gabryš. V Hlučíně působí již 
přes 5 let. Klub pravidelně trénuje na ZŠ 
Rovniny. Pro děti ve věku od 6 do 9 let 
ve středy v čase od 15 do 16 hodin, pro 
ty od 10 let pak ve středy od 16 do 17:30 
hodin. Pořádá i soustředění a v plánu 
jsou i příměstské tábory. Bližší informa-
ce jsou k dispozici na www.add-lead.cz. 
A jak sám pan Gabryš uvádí: „Parkour 
je dětem blízký kvůli jeho přirozenosti. 
Dělaly by jej i bez nás. My jim jen uka-
zujeme, co všechno je možné a co mohou 
vyzkoušet. A samozřejmě dbáme na to,  

POHYBOVÝ UM, KLID A SEBEJISTOTA - TO JE PARKOUR
aby z tréninku odešli celí.” Parkourové 
hřiště je jednou ze součástí volnočasové-
ho parku na Rovninách, který nabízí i in-
-line dráhu a workoutové hřiště. „Věřím, 
že jde o ideální prostor pro trávení volné-
ho času dětí a mládeže a budou si ho ná-
ležitě užívat. Jsem rád, že se z městského 
rozpočtu bude ještě v letošním roce reali-
zovat i druhá etapa projektu, a to dětské 
hřiště,” podotkl starosta města Pavel Pas-
chek. Do vybudování zázemí parku, kte-
ré realizovala firma Tomáš Straub s.r.o.,  
investovalo město Hlučín ze svého rozpoč-
tu přes 6 milionů korun. Slavnostní ote-
vření, na které zveme i širokou veřejnost,  
se uskuteční 9. června od 13 hodin. 

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Měsíc květen nám konečně přinesl ne-
jen dostatek vláhy, ale i dost slunných 
a teplých dní. A dostál svému jménu. Vše 
kolem nás nádherně rozkvetlo a včely 
měly plno práce s opylováním toho množ-
ství květů na stromech, keřích a květinách.
Na radnici jsme měli opravdu “frmol“! 
Zejména na úseku pasů a občanských 
průkazů. I když si mnozí z vás stěžují na 
dlouhé čekací doby pro vyřizování prů-
kazů, pořád jsem přesvědčen, že to za-
městnankyně města zvládají dobře. Ne-
chal jsem si zpracovat statistiku počtu 
vyřizovaných žádostí během „dlouhých 
pracovních dnů“ (pondělky a středy). 
Každá referentka za přepážkou odbavila 
během osmi hodinové pracovní doby 49 
až 77 klientů. V průměru tedy obslouží-
me jednoho klienta každých 7-10 minut.  

To je opravdu výkon!!! S dospělými, do-
rostenci i dětmi to jde, ale pokud se na pas 
fotí miminka (v květnu jsme vystavovali 
pas 6 dennímu miminku), tak to chce více 
času a opravdu “svatou“ trpělivost.
 Během května jsme navštívili všechny 
kluby seniorů, abychom si společně při-
pomněli a oslavili Den matek. Také pro-
běhl v kulturním domě Ples seniorů. Bylo 
pro mě velkou radostí sledovat, jak se 
naši dříve narození občané dokáží bavit. 
A moc děkuji děvčatům z Odboru rozvoje 
a školství i pracovníkům kulturního domu 
za perfektní přípravu plesu. I pro nás 
ostatní je během léta připraveno množství 
kulturních či sportovních akcí, výstav či 
výletů. Doufám, že si z naší nabídky, kte-
rou zveřejňujeme v našich novinách, na 
webu, instagramu či facebooku, vyberete 
a budete se dobře bavit. 

 Všechny nás společně jistě šoku-
je neustálé zvyšování cen za elektřinu 
a plyn. Tato cenová turbulence nás trá-
pí o to více, že budeme muset sáhnout 
na finanční rezervu městské pokladny 
a na červnovém jednání zastupitelstva 
schválit navýšení financí našim příspěv-
kovým organizacím. Věřím, že tento bod 
na jednání bude schválen bez výhrad, 
protože školy, školky, muzeum, Dět-
ská rehabilitace, sportoviště, sportovní 
haly, jezero, kulturní dům, domov pro 
seniory či dům dětí a mládeže, jsou za-
řízení, která slouží nám, občanům naše-
ho krásného a útulného města. Předem 
všem zastupitelům za jejich, doufám,  
že pozitivní přístup k dané věci, děkuji.

Foto: Kateřina Konečná
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla o uza-
vření smlouvy o zajištění tréninko-
vého stadionu, v záležitosti zajištění 
tréninkové přípravy mužstev účast-
nících se závěrečného turnaje Mist-
rovství Evropy žen ve fotbale v ka-
tegorii do 19 let v České republice  
od 26. června do 9. července 2022. 

Rada města Hlučína rozhodla o uza-
vření dohody o předčasném užívání 
stavby - části Díla Sanace, rekul-
tivace a revitalizace území po těž-
bě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa 
mezi Městem Hlučín a společností  
Gardenline s.r.o..

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o provedení zadávacího 
řízení na veřejnou  zakázku malého 
rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace pro demolici objektu 
na ul. Jandova 9/11, 748 01 Hlu-
čín – Darkovičky, parc. č. 115/2 
v k.ú. Darkovičky s názvem „De-
molice objektu bývalé restaurace  
Darkovičky“.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí záštity starosty města Hlu-
čína nad akcí „Hlučín cup 2022“, 
která proběhne dne 4. června 2022  
na stadionu FC Hlučín.

DEN ZDRAVÍ OPĚT NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

DEN ZDRAVÍ HLUČÍNSKA je oblíbená 
akce pro veřejnost, která se uskuteční dne 
22. června na Mírovém náměstí v Hlučíně. 
Cílem této akce je představení sociálních 
služeb v rámci Hlučínska. Od 10 do 16 
hodin je připraven program, který nabíd-
ne všem zájemcům odborné poradenství 
v oblasti zdraví a zdravého životního sty-
lu. Příchozí si budou moci nechat bezplat-
ně zkontrolovat oční a krevní tlak, nechat 
si provést analýzu složení těla, měření in-
Body, vyšetření znamének nebo nově se 
seznámit se základy tejpování. Především 
pro osoby se sedavým zaměstnáním je 
připravena praktická nauka zdravého po-
sedu a cvičení na židli pro účely protažení 
těla a svalů, kterou provedou pracovníci 
Krajské hygienické stanice v Ostravě. Pro 
dětskou populaci je připraveno výživové 

Helena Rozsívalová
investiční technik

První etapa asfaltace místních komunikací 
v Darkovičkách bude realizována do 25. 
června 2022, a to na ulicích KOLEJNÍ, 
NOVÝ SVĚT, K LESU, PĚKNÍKOVÁ, 
PIONÝRSKÁ, U RYBNÍKU, U ZÁ-
MEČKU, POLNÍ, KOZMICKÁ, DO VR-
CHU, U DVORA ½. U zmíněných ulic 
dojde k frézování starého podkladu, pene-
trace vozovky a osazení uličních vpustí do 
potřebné výšky a konečná úprava povrchu 
asfaltem.

ZAHÁJENÍ ASFALTACÍ

NEZAMĚSTNANOST
STABILIZOVÁNA
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Region Hlučína vykazuje, již řadu měsí-
ců po sobě, nejnižší hodnotu podílu ne-
zaměstnaných v okrese Opava. V dubnu 
zůstal podíl nezaměstnaných v regionu na 
stejné hodnotě jako v březnu, ale nejnižší 
hodnotu v okrese zatím nikdo nepřekonal. 
Koncem měsíce dubna bylo v evidenci ÚP 
v Hlučíně evidováno celkem 501 ucha-
zečů o zaměstnání. Počet dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let 
činil v dubnu 438 osob, tj. o 16 uchazečů 
méně než v měsíci předchozím. V dubnu 
bylo ÚP ČR v Hlučíně nabízeno celkem 
182 volných pracovních míst, tj. o 9 více 
než v březnu. Tento stav nastal po začátku 
platnosti zákona „Lex Ukrajina“, kdy již 
zaměstnavatelé nemusí hlásit pro ukrajin-
ské občany volná pracovní místa a také 
byla z databáze stažena obsazená vol-
ná místa určena cizincům na krátkodobá 
povolení. Dlouhodobě je v okrese Opava 
nejvyšší poptávka po montážních pra-
covnících, řidičích nákladních automo-
bilů, kuchařích, uklízečích, seřizovačích, 
zednících a po obsluze strojů v potravi-
nářském průmyslu. V dubnu vzrostla po-
ptávka zaměstnavatelů po obsluze stacio-
nárních strojů a po číšnících a servírkách. 

poradenství, informace o množství kostek 
cukru v jednotlivých nápojích či seřazení 
nápojů od nejzdravějšího po nejméně zdra-
vý. V průběhu dne se budou prezentovat 
sociální služby působící v regionu (Jinak, 
Fontána, Domov pod Vinnou horou, Cen-
trum sociálních služeb Hrabyně, Dětská 
rehabilitace, Charita Hlučín, Menss ana,  
Renarkon) a bude zajištěn doprovod-
ný kulturní program. Nově se představí 
Střední zdravotnická škola AGEL.

PREVENCE ZAČÍNÁ U DĚTÍ

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

V rámci programu prevence kriminality 
pořádá Městská policie Hlučín besedy, 
které probíhají v mateřských, základních 
a středních školách v Hlučíně a okolních 
obcích. Ve školce se s dětmi baví o prá-
ci strážníků, předvedou jim výstroj a vý-
zbroj, služební vozidlo a povídají si s dět-
mi o jejich bezpečí, o tom, když se ztratí 
v obchodním domě nebo je osloví cizí člo-
věk na ulici. Na základních školách pak 
mají připraveny přednášky pro žáky od 
první třídy až po třídu devátou. Témata 
jsou přizpůsobena věku žáků. Seznámí se 
tak, jak se zachovat při setkání s nebezpeč-
ným zvířetem, jak dodržovat pravidla sil-
ničního provozu, proberou problematiku 

Foto: archiv Městské policie Hlučín

Přijměte pozvání na 28. zasedání Zastu-
pitelstva města Hlučína, které se usku-
teční v úterý 16. června 2022 od 15 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je 
veřejné, projednávání se mohou zúčastnit 
všichni občané.

POZVÁNÍ 
NA ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na základě rozhodnutí Rady města Hlučí-
na ze dne 2. 5. 2022 se zvýšil počet stano-
višť Senior taxi, zvýšila se cena za jednu 
jízdu z 15 na 20 korun a zvýšil se maxi-
mální počet jízd z 8 na 10 za měsíc. Služ-
ba je provozována na území města od roku 
2015 a je určena seniorům z Hlučína, kteří 
dovršili 70 let a více. Službu je možné vy-
užít v pracovní dny od 6 do 15 hodin, ob-
jednávku je nutné zadat alespoň 24 hodin 
předem na telefonním čísle 606 600 154. 

ZMĚNA PROVOZU  
SENIOR TAXI

drog a jsou obeznámeni s naší tématicky 
související legislativou. Strážníci se snaží 
vždy besedy ozvláštnit a to třeba ukáz-
kami výcviku služebních psů, nebo třeba 
živým hadem. Na středních školách se za-
měřili strážníci na problém, který se právě 
může týkat této skupiny dětí. Stává se, že 
učitelé základních a středních škol mají 
někdy problém s žáky a potřebují přednáš-
ku na konkrétní téma, než mají strážníci 
připravené. I v takovém případě se dokáží 
se školou domluvit. Strážníci také dochází 
na dětské dopravní hřiště v Hlučíně, kde 
děti 3. a 4. tříd učí ve spolupráci s auto-
školou Pater, jak se správně pohybovat 
v silničním provozu a dodržovat pravidla 
BESIPu. Děti 3. tříd si zkouší jízdu na ko-
loběžkách a pro 4. třídu, kdy děti dovrší 
10 let, skládají zkoušku mladého cyklisty.  

Jan Drbušek
referent komunálních služeb

Vážení spoluobčané, jelikož svozové fir-
my sváží odpad od 5. hodiny ranní (a ně-
kdy tam už v těch 5 hodin jsou), žádáme 
Vás, abyste popelnice měli už nachysta-
né. Je vhodné je nachystat už večer před-
chozího dne, abychom předešli situacím, 
kdy Váš odpad není svezen, protože byly  
popelnice nachystány pozdě.

CHYSTEJTE  
POPELNICE VČAS

ZVEME NA DEN  
SE ZÁCHRANNÝMI  
SLOŽKAMI
Luděk Olšovský
Městská policie Hlučín

Dne 27. června 2022 proběhne v době od 
8:30 do 14:30 hodin, na parkovišti před 
sportovně-rekreačním areálem u Hlučín-
ského jezera 6. ročník „Dne s IZS“, který 
pořádá Městská policie Hlučín. Na této 
akci se představí různé složky integrova-
ného záchranného systému (IZS), a to Po-
licie ČR, Městská policie Hlučín, Městská 
policie Ostrava, Sírius - Záchranná ky-
nologická služba Poodří. Svoji techniku 
představí Hasičský záchranný sbor MS 
kraje, Sbor dobrovolných hasičů Hlučín,  
Záchranná zdravotnická služba, Vojenský 
veterinární ústav, který sídlí v Hlučíně 
a taktéž i Záchranný útvar HZS ČR. Po 
celou dobu bude probíhat bohatý dopro-
vodný program. Bude otevřena airsoftová 
střelnice, po jezeře budou vozit účastníky 
akce motorové čluny jak Policie ČR, tak 
i záchranného útvaru Hlučín.Den zdraví 2021. Fota: Kateřina Konečná

Nafukovací model tlustého střeva.
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UPRAVUJEME ROZPOČET MĚSTA  

Rudolf Gogolín
radní, zodpovědný za rozpočet města

V prosinci 2021 byl přijat všemi zastupiteli 
města Hlučína rozpočet na rok 2022, který 
vycházel z ekonomické situace, ve které se 
česká ekonomika nacházela ještě v covi-
dové době, ale vycházel i z mírného optimi-
stického očekávání jejího růstu. Nicméně 
již samotný konec roku 2021 signalizo-
val první nárůsty cen především energií. 
Tento nárůst výrazně akceleroval hned na 
počátku roku 2022, navíc začalo dochá-
zet k výraznému nárůstu cen všeho zboží 
(potravin, služeb, stavebních prací, aj.).  
Tento trend pokračuje i v této době. 

Začala válka na Ukrajině, která tuto ne-
gativní (nejen ekonomickou) skutečnost 
ještě dále vyhrotila. Tak jako každá rodi-
na se svým rodinným rozpočtem, tak se 
i vedení města a rada města musela dopa-
dem nárůstu cen do jeho městského roz-
počtu začít zabývat. Dobrou zprávou ale 
bylo, a doposud i je, že v příjmové části 
se náš městský rozpočet vyvíjí podle na-
šich předpokladů stabilně. Problém tedy 
byl a  je na straně výdajů. Zjišťovali jsme 
potřebná data, hlavně k vývoji cen energií, 
ale i služeb a stavebních prací, abychom 
mohli upravit rozpočet tak, aby reálně  

odrážel současný stav. Museli jsme a pro-
vedli jsme tedy navýšení rozpočtu běž-
ných výdajů pro všechny naše školy, úřad, 
příspěvkové organizace tak, aby základní 
funkce města do konce roku byly zajiště-
ny. Toto zvýšení běžných výdajů předsta-
vuje částku cca 39 milionu korun. Poté, 
co jsme tedy navýšili běžné výdaje, jsme 
si analyzovali výši našich investic, které 
máme ve schváleném rozpočtu pro tento 
rok. Propočítali jsme nárůst cen staveb-
ních prací. S využitím finanční rezervy 
z konce minulého roku, která vznikla 
dobrým hospodařením z let minulých, 
se objem investic nemusí nyní snižovat. 
Chceme ještě dokončit do konce letošní-
ho roku například výstavbu cyklostezky 
Hlučín – Darkovičky, dokončit opravu 
chodníků včetně veřejného osvětlení na 
ulici Celní, realizovat výtahové šachty na 
ulici Severní 2 a 1.máje 1, provést celko-
vou rekonstrukci komunikace včetně ka-
nalizace Jasénky - Kocibenda a realizovat  
protipovodňové opatření v Darkovičkách.

Nyní Vám, vážení občané, přiblížím úda-
je o mimorozpočtových investicích le-
tošního roku. V prvé řadě se jedná o in-
vestiční akci obchodní společnosti města 
Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o., kte-
ré jsou investorem akce Odkanalizování  

Darkoviček. Ta je svým finančním ob-
jemem 117 milionu korun jednou z nej-
větších investičních akcí v celé historii 
města. Po dokončení této kanalizace se již 
provádí oprava a asfaltace ulic a komuni-
kací o celkové délce 6,9 km, s termínem 
dokončení v letních měsících letošního 
roku. Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. 
ještě letos pokračují v investiční činnosti, 
a to budováním kanalizace v Bobrovní-
kách, o celkových investičních nákladech 
68 milionu korun. Po dokončení výstavby 
kanalizace budeme pokračovat v opra-
vách a asfaltacích odkanalizovaných ulic 
a komunikací. V Bobrovníkách se napojí 
na novou splaškovou kanalizaci cca 200 
rodinných domů. Předpokládaný termín 
dokončení této investice je konec letoš-
ního roku. Doufáme, že tento náročný 
termín, vzhledem k rozsahu prací, zvlád-
neme. Tady bych už nyní chtěl vyslovit 
poděkování řediteli Vodovodů a kanali-
zací Hlučín s.r.o. Petru Schimánkovi za 
dosavadní práci při výstavbě kanalizací 
v obou městských částech.

Také bych Vás chtěl informovat o zahá-
jení stavby Provozního zázemí TS Hlu-
čín, na ulici Markvartovické, v přímém 
sousedství stávajícího sběrného dvora 
v Hlučíně, o rozpočtových nákladech 

43,4 milionu korun. Tuto investici řadíme 
mezi mimorozpočtové, neboť investorem 
jsou TS Hlučín s.r.o. a celá stavba bude 
hrazena především z jejich vlastních vy-
tvořených finančních zdrojů. Naše město 
přispěje z našeho rozpočtu na výstavbu 
této akce částkou 5 milionu korun. Vý-
stavbou dojde k centralizaci činnosti hlu-
čínských technických služeb do jednoho 
místa, vybuduje se důstojné zázemí šaten, 
hygienických prostor především pro děl-
nické profese, vybudují se dílny na vlast-
ní opravy vozidel a mechanismů, sníží se 
energetická náročnost a zajistí se i slušné 
administrativní prostory pro styk s naši-
mi obyvateli. Výstavba celé této investi-
ce je naplánována s termínem dokončení  
v polovině příštího roku.

V neposlední řadě se pouze okrajově 
zmíním o sanaci a rekultivaci Hlučín-
ského jezera. Naše město není inves-
torem, tím je Ministerstvo financí ČR, 
a výdaje z našeho rozpočtu jsou po do-
savadní celou dobu sanace a rekultivace 
minimální. Akce pokračuje, dle sdělení 
odborníků, zdárně. Za vedení města jsme 
zadali zpracování studie následného vy-
užití Hlučínského jezera a okolí, která  
Vám bude předložena k diskuzi ještě  
v letošním roce.

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ZÁZEMÍ TS HLUČÍN ZAHÁJENO

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Dne 24. května 2022 v poledne byla slav-
nostně zahájena výstavba budovy nového 
Provozního zázemí TS Hlučín s.r.o., kte-
rá je jednou ze tří městských obchodních 
společnosti. Výstavbou tohoto zázemí 
bude splněn dlouhodobý záměr vedení 
společnosti a města, a to centralizovat 
služby a činnosti do jednoho objektu, 
a tím současně snížit finanční náročnost, 
kterou  způsobuje provozování více ob-
jektů v různých částech města. Jedná se 
o investici ve výši 43,4 milionu korun, 
která bude hrazena převážně z vlastních 
finančních zdrojů společnosti, dále pak 
částkou 5 mil. Kč přispěje z rozpočtu Měs-
to Hlučín, a současně je požádáno i o do-
tace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR - z programu "nakládání s dešťovými 
vodami". Novostavba o půdorysu písme-
ne L, bude komplexně řešit zázemí nejen 
pro dělnické profese, ale i technicko-hos-
podářské pracovníky, současně pak dílnu 
pro mechanika společnosti a částečně pro 
garážování techniky. Součástí stavby jsou 
i další prostory, potřebné pro správu spo-
lečnosti, jako je spisovna, sklad, a pod.  
„V rámci přípravy projektu se podaři-
lo do dokumentace zakomponovat další 
prvky, které přispějí nejen k důstojnému  

zázemí pracovníků společnosti, ale budou 
splňovat i mj. nároky na ochranu životní-
ho prostředí, mezi které patří například 
realizace zelené střechy nebo částečná 
soběstačnost společnosti na energiích 
díky fotovoltaické elektrárně,“ sdělil jed-
natel společnosti Roman Šťastný. Stavba 
bude umístěna u stávajícího areálu TS 
Hlučín, dopravně napojena na stávající 
sjezd do areálu provozovny TS Hlučín na 
ulici Markvartovické. 

INVESTOR: 
TS Hlučín s.r.o., za přispění Státního 
fondu životního prostředí

DODAVATEL: 
FICHNA - HUDECZEK a.s.

PROJEKTANT: 
Kubinová + partneři s.r.o.

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ: 
Zdeněk Lindovský

ZÁSTUPCE INVESTORA: 
Ing. Kamil Neuwirth 
(technický dozor investora)

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI 
PRÁCE: Ing. Roman Škrobánek

ZAHÁJENÍ STAVBY: 5/2022
PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÉ 
STAVBY: 6/2023
CENA DÍLA: 43, 4 mil. Kč
Č. J. STAVEBNÍHO POVOLENÍ: 
HLUC/07576/2022/OV/Ho

V DOMOVĚ SI UŽÍVAJÍ 
KAŽDÉHO DNE
Marcela Mikulová
ředitelka

Čtvrtek 5. 5. 2022 byl pro všechny uživa-
tele a zaměstnance Domova pod Vinnou 
horou slunečný a krásný den. Ptáte se 
proč? Možná si mnozí z Vás ani neuvě-
domili, že v sociálních a zdravotnických 
zařízeních museli všichni zaměstnanci 
a návštěvníci nosit stále ochranu dýcha-
cích cest. 19. března 2020 jsme začali no-
sit látkové a poté sterilní roušky a od 25. 
února 2021 pak respirátory a to nepřetr-
žitě celou směnu, ve dne i v noci, až do 
čtvrtku 5. května. Klienti nás nepoznáva-
li, mnohdy nám nerozuměli, neslyšeli nás, 
bylo to velmi těžké období. S nástupem 
JARA a odložením respirátorů začalo pra-
vé JARO. Domov pod Vinnou horou opět 
ožil akcemi pro uživatele, jejich rodiny 
a blízké: 2. května jsme postavili májku 
a na zahradě, i když opožděně, pálili čaro-
dějnice, 3. května jsme za krásného počasí 
cvičili na zahradě, 9. května jsme oslavili 
Den matek, 18. května jsme na naší zahra-
dě přivítali cvičitelku JÓGY, 25. května 
nás přišli potěšit svým vystoupením děti 
z Hlučínské speciální školy, 2. června 
oslavíme Den dětí. Při této akci nám žáci 
1. stupně ZŠ Hornická pomalují na zahra-
dě chodníky a společně s našimi klienty 
a za doprovodu hudby si užijeme krásný 
den. Hlučínští senioři přijďte mezi nás 
a užijte si společně s námi krásné jarní dny. 

Foto: archiv Domova pod Vinnou horou

Vizualizace TS Hlučín s.r.o.

Fota: Kateřina Konečná
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Rekapitulaci prací měsíce dubna začne-
me v kozmické části, kde probíhaly do-
končovací terénní práce a osetí ploch 
v okolí lávky pro pěší přes Opavu, tak 
i na čelní, levobřežní a pravobřežní hrá-
zi. Během celého měsíce dubna pro-
bíhalo napouštění Hlučínského jezera 
přes nově vybudované objekty (odběrný 
objekt, napouštěcí potrubí, funkční ob-
jekt). Napouštění proběhlo bez problémů 
a v současné době je již přítok zastaven 
a výška hladiny je na kótě 216,48 m.n.m. 
V prostoru původního mostu z Kozmic  

do Jilešovic byly provedeny přípravné 
práce pro nájezd těžké vrtací techniky 
a bylo zahájeno vrtání pilot. V prostoru 
sportovně rekreačního areálu jsou dokon-
čeny veškeré stavební práce na opevnění 
břehů, rozvodech NN a probíhají dokon-
čovací a zahradnické práce spočívající 
hlavně v obnovení původních travnatých 
ploch kolem břehů a pláží. Současně do-
končujeme stavební práce na objektech 
pravobřežní hráze řeky Opavy, kde jsou 
realizovány finální vrstvy na koruně hrá-
ze (kamenivo) a dokončovány práce na 
vzdušné i návodní straně. V hlučínské 
části jezera je dokončována před areálem 
zatrubněná část Vařešinky.  

Most pro pěší přes řeku Opavu

Sportovně rekreační areál - kamenná a oblázková pláž

Most z Kozmic do Jilešovic - vrtání pilot
Výsadba travnatých ploch.  

Fota: archiv Gardenline s.r.o.

LETNÍ SEZÓNA U HLUČÍNSKÉHO JEZERA I LETOS BUDE
Martin Nováček
ředitel Sportu a kultury Hlučín

Společně s vedením města Hlučína a sta-
vební firmou Gardenline s.r.o. se nám 
podařilo opět vyjednat možnost letní re-
kreace ve sportovně rekreačním areálu 
u Hlučínského jezera, a to od 24. června 
do 4. září 2022. Areál tak bude otevřen 
denně od 8 až do 22 hodin. Výše vstup-
ného se vzhledem k rostoucím nákladům 
na údržbu o víkendech zvedla na 80 korun 
za vstup, ale zároveň jsme letos zohlednili 
do ceny vstupného všední dny, ve kterých 
jsme cenu za vstup zachovali stejnou jako 
v roce 2020. Pravidelné návštěvníky by-
chom chtěli motivovat zakoupením celo-
roční permanentky v hodnotě 990 korun, 
která v případě každodenní návštěvy vy-
chází na 14 korun za vstup. K dispozici 
budou také 10 a 20 vstupové permanent-
ky, které se dají uplatnit jako skupinové 
vstupné. Vstupné bude k zakoupení pouze 
na hlavní bráně u vstupu do areálu na ulici 
Celní a novinkou bude možnost bezhoto-
vostní platby platební kartou. V součas-
né době probíhá reorganizace pokladny 
a vstupu do areálu tak, aby majitelé perma-
nentek nemuseli čekat v případné frontě 
u pokladny a mohli projít turniketem bez 
čekání. V době od 22 do 8 bude vstup do 
areálu uzavřen. Vodní plocha pro plavání 
a další vodní aktivity nebude omezena. 
Omezen bude pouze prostor vyznačený 
bójkami, a to u výpustného objektu, pře-
livu a břehů v kozmické oblasti za oplo-
ceným areálem. Tyto oblasti budou pořád 
staveništěm a budou zde probíhat staveb-
ní práce. Proto apelujeme na dodržování 
zákazu vstupu do těchto oblastí. Porušení 
tohoto zákazu bude řešeno bezpečnostní 
službou, městskou a státní policií. V rám-
ci areálu se můžete těšit na brouzdaliště 
pro nejmenší, nafukovací trampolínu, plá-
žový volejbal, minigolf, disc golf, tenis 
či nohejbal, florbal, street basket, vodní 

lyže, horolezeckou stěnu a další sportovní 
aktivity. V areálu nebude letos z důvodu 
opotřebení mola možnost zapůjčení šla-
padel, ale bude posílena možnost zapůj-
čení padleboardů či koupě nafukovacích 
lehátek. Novinkou bude také možnost 
půjčení plážových lehátek či rozšíření ka-
pacity stojanů na kola. V současné době 
probíhá také posouvání nuda pláže blíže 
k budově vodní záchrany. Proto zde pro-
síme návštěvníky o ohleduplnost k nově 
vysazeným porostům, potřebným k za-
lesnění tohoto místa. Velkou atrakcí bude 
také zajisté vytvoření nové pláže a vytvo-
ření zálivu v místě bývalého „oka B2“, 
kde do budoucna plánujeme umístění  

nafukovacích vodních atrakcí. Vstup 
psům do areálu je zakázán! Zprovozněn 
bude i autokemp. Vjezd do autokempu 
bude z ulice Jahodová a bude umožněn 
pouze pro potřeby ubytování. Vstup na 
koupaliště z ulice Jahodova nebude z dů-
vodu stále probíhajících prací v kozmické 

části umožněn a vstup zde bude kontro-
lován bezpečnostní službou. Parkování je 
možné pouze na vyznačených plochách, 
cena je stanovena na 50 korun za den. 
Provoz areálu je plánován do 4. září 2022 
včetně. Podrobné a aktuální informace  
najdete na www.sak-hlucin.cz.

8:00-17:00 17:00-22:00 8:00-16:00 16:00-18:00 18:00-22:00
Dospělí 50 Kč /1 vstup vstup zdarma 80 Kč /1 vstup 50 Kč /1 vstup vstup zdarma

Děti a mládež od 4 - 18 let 30 Kč /1 vstup vstup zdarma 40 Kč /1 vstup 30  Kč /1 vstup vstup zdarma
Děti do 3 let a senioři nad 65 

let a ZTP,ZTP/P
vstup zdarma vstup zdarma vstup zdarma vstup zdarma vstup zdarma

Pernamentka 10
Pernamentka 20

Celosezoní pernamentka 
dospělí (1x vstup denně)

                               Pátek - NedělePondělí - Čtvrtek

650 Kč/ 10 vstupů za sezónu
1200 Kč/ 20 vstupů za sezónu

990 Kč/ 1 vstup denně



PROBÍHÁ ZNAČENÍ 
KOL

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

V rámci programu prevence kriminality 
začala opět Městská policie Hlučín značit 
bezplatně jízdní kola syntetickou DNA. 
Značí se nejen v Hlučíně (6. června), ale 
i v obcích, se kterými má MP Hlučín uza-
vřenou veřejnoprávní smlouvu: tj. Ludge-
řovice, Markvartovice, Darkovice, Hať, 
Šilheřovice, Kozmice a Vřesina. Termíny 
značení jízdních kol jsou na stránkách 
města Hlučína v sekci Městská policie.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SCHVÁLIL MĚSTU 
DOTACI NA AKTIVITY PRO SENIORY
Svatava Baránková
odbor rozvoje a školství

První kulturní akci z projektu Aktivní se-
nioři v Hlučíně, č. 01255/2022/SOC, mají 
za sebou hlučínští senioři. V pátek 6. 5. 
2022 se bavili na plese v rytmu swin-
gu, jazzu a rock and rollu za doprovodu 
skupiny Dolbend. Díky podpoře z Mo-
ravskoslezského kraje ve výši 98.400 
korun může město uspořádat v rámci 
Zdravého města Hlučín a komunitního 
plánování více akcí pro více účastníků. 
Senioři se mohou těšit na další kulturní 
akce – Setkání jubilantů pro seniory starší 
80 let, Kluby klubům pro kluby seniorů  

CHYSTÁME DEN LEGIONÁŘE PRO SENIORY 

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V letošním roce se uskuteční 5. ročník ob-
líbeného branného závodu DEN LEGIO-
NÁŘE senior, který je určen pro sportovně 
aktivní seniory z celého Hlučínska. Akce 
má velmi kladný ohlas, proto v letošním 
roce pokračujeme v této oblíbené soutěži. 
DEN LEGIONÁŘE senior se bude konat 
9. června dopoledne od 9 hodin v pro-
storách Základní školy Hlučín - Rovniny 
(v areálu venkovního hřiště). Pro účast 
stačí jediné, přihlásit své tříčlenné druž-
stvo nejpozději do 6. června na odboru 
rozvoje a školství osobně nebo telefonic-
ky na čísle 59 50 20 317 (p. Šimánková). 

Podmínkou účasti je vytvoření smíšeného 
družstva, tj. v týmu musí být alespoň jedna 
žena. Účastníci akce budou soutěžit v pl-
nění úkolů u jednotlivých stanovišť. Vy-
hraje družstvo, kterému se podaří nasbírat 
největší počet bodů. Pro nejlepší tři týmy 
jsou připraveny hodnotné ceny. Hráči si 
vyzkoušejí cestu bojovníka, hod granátem 
na cíl, střelbu z luku, koordinaci pohybu 
na lyžích, otestují si své znalosti ze zdra-
vovědy a topografie. Soutěžní úkoly jsou 
fyzicky nenáročné, není třeba se obávat. 
Pořadatelé doporučují sportovní oblečení 
a obuv. Účastníci mohou být občané z ce-
lého Hlučínska, kteří spadají do věkové ka-
tegorie 60+. Těšíme se na každého z vás. 
Akce je realizována za podpory MSK. 

ZNÁME VÍTĚZE VÝZVY 10 TISÍC KROKŮ

Lucie Barátová
odbor rozvoje a školství

Během měsíce dubna probíhala výzva 
10.000 kroků. Cílem výzvy bylo motivo-
vat lidi k pohybu, ať už k chůzi nebo běhu. 
Každý registrovaný účastník během celé-
ho měsíce pravidelně nahrával svoje akti-
vity do aplikace a mohl poměřovat svoje 
výsledky s ostatními. Dohromady všichni 
účastníci nachodili nebo naběhali 10 976 
km. Za město Hlučín a okolí se zúčastnilo 
54 aktivních uživatelů a 5 aktivních týmů, 
z toho jeden tým utvořily šikovné děti 
s paní učitelkou ze 4.C ZŠ Rovniny. Nej-
aktivnější žena města Hlučína nachodila 
za celý měsíc 606 km a nejaktivnější muž 
nachodil 608 km, což je v průměru cca 20 
km nachozených každý den! Nejaktivnější 
účastníci, kteří se umístili na prvních mís-
tech, obdrželi od města Hlučína drobné 

věcné ceny. Další výzva proběhne v mě-
síci říjnu, připojit se může každý, jedinou 
podmínkou je mít chytrý náramek, chyt-
ré hodinky, nebo telefon s aplikací, která 
zaznamenává vaše aktivity (chůze, běh). 
Registrace bude probíhat na www.desetti-
sickroku.cz. Pořadí nejlepších účastníků 
dubnové výzvy: 
Muži: 1. Pavel Tégláš, 
2. Luděk Olšovský, 3. Petr Svoboda

Ženy: 1. Bohuslava Dihlová, 
2. Petra Langrová, 3. Blanka Adamková

Týmy dospělých: 1. Záchranná kynolo-
gická služba, z.s. Poodří, 
2. Pomalý Prajzák, 3. Sestřičky z Domova 
pod Vinnou Horou, p. o.

Třídní tým: 1. Brumíci ze 4.C Základní 
školy Hlučín-Rovniny

Den legionáře 2021. Foto: Kateřina Konečná

UPOZORNĚNÍ  
NÁVŠTĚVNÍKŮM 
SAUNY

Petr Mijalovský
Sport a kultura Hlučín

Sauna ve sportovní hale na Tyršově ulici 
děkuje za přízeň všem návštěvníkům a od 
1. června 2022 do 4. září 2022 přerušu-
je provoz. Individuální pronájmy sauny 
v období přerušení jsou možné po tele-
fonické rezervaci min. 1 týden dopředu. 
Od 5. září 2022 se na vás znovu těšíme. 
Aktuální a podrobné informace najdete  
na www.sak-hlucin.cz.
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Vítězný tým dospělých: Záchranná kynologická služba, z.s. Poodří 

v rámci celého ORP Hlučín, Čaje o páté 
nebo Divadelní představení některého 
místního ochotnického spolku. Pro aktiv-
ní seniory připravujeme sportovní akce: 
DEN LEGIONÁŘE senior a kurz latin-
skoamerických tanců pro dámy seniorky. 
V červnu a v září se uskuteční celodenní 
poznávací zájezd pro seniory na jižní Mo-
ravu, který je určen pro fyzicky zdatněj-
ší seniory. Nezapomínáme ani na kluby 
seniorů, ve kterých budou i v letošním 
roce probíhat oblíbené přednášky na téma  
trénování paměti a na téma zdraví.

PŘIJĎTE NA SEMINÁŘ 
O KOTLÍKOVÝCH 
DOTACÍCH
Monika Lange
odbor rozvoje a školství

V souvislosti s připravovanou 4. výzvou 
kotlíkových dotací pro nízkopříjmové ob-
čany se mohou potencionální zájemci zú-
častnit Semináře pro občany obcí a měst 
s pracovníky Krajského úřadu MSK. 
Obsahem semináře je přiblížení pravidel 
a podmínek dotačního programu, způ-
sob podání elektronické žádosti a určení 
nejčastějších chyb v žádosti a finančním 
vyúčtování.  Seminář ohledně kotlíko-
vých dotací pro veřejnost se bude konat 
v prostorách zámeckého klubu v Hlučíně  
dne 13. června 2022 od 15:30 hod.

Ples seniorů na jaře 2022. Foto: archiv města Hlučína REKONSTRUKCE  
KOMUNIKACE 
JASÉNKY ZAHÁJENA   
Helena Rozsívalová
odbor investic

Od června tohoto roku se uskuteční plá-
novaná rekonstrukce komunikace Jasénky 
(Kocibenda). Nejprve se uskuteční polo-
žení splaškové kanalizace (investor akce 
Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o.), ná-
sledně bude v dalším měsíci probíhat po-
ložení dešťové kanalizace (investor Měs-
to Hlučín). V průběhu září bude cesta pod 
zásypem a bude probíhat technologická 
přestávka na sedání terénu s průběžným 
dosypáváním cesty. V měsíci říjnu a listo-
padu pak dojde k asfaltaci rekonstruované 
komunikace Jasénky.  
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EXPERTNÍ MISE POTÁPĚČŮ ŠÍŘÍ DOBRÉ JMÉNO HLUČÍNA

Jana Urbancová
Záchranný útvar HZS ČR

Potápěči záchranného útvaru HZS ČR 
(Hasičského záchranného sboru České re-
publiky) se vrátili z expertní mise v Bosně 
a Hercegovině, kde v rámci dlouhodobé 
spolupráce pomáhali policejním potápě-
čům a pyrotechnikům s odminováváním 
řeky Uny a Černého jezera. Činnost po-
tápěčů se u HZS ČR řídí pokynem ge-
nerálního ředitele HZS ČR ze dne 25. 9. 
2013, kterým se stanovují pravidla pro 
činnost potápěčských skupin u Hasičské-
ho záchranného sboru České republiky.
Podle tohoto pokynu se za potápěčskou 
činnost považuje ponor pod vodní hladinu 
a činnost pod ní. Tuto činnost vykonávají 
příslušníci HZS ČR, kteří mimo své slu-
žební úkoly mají navíc specializaci pro 
práci pod vodní hladinou – obecně ozna-
čováni jako POTÁPĚČI. Jejich prioritou 
je provádět zejména záchranné práce, tj. 
rychlé a účinné zásahy na ochranu zdraví, 
života, majetku a životního prostředí, při 
kterých je nutné některé činnosti vykoná-
vat pod vodní hladinou. V rámci meziná-
rodní spolupráce absolvovali potápěči Zá-
chranného útvaru HZS ČR expertní misi 
na území Bosny a Hercegoviny. Cílem 
zahraniční mise bylo nalezení, identifiko-
vání a případně vyzdvižení munice, ten-
tokráte ze dna Černého jezera a řeky Uny 
v katastru města Bosanska Krupa v Bosně 
a Hercegovině. Ostatky obzvlášť nevy-
buchlé munice výrazně zvyšují bezpeč-
nostní riziko pro místní obyvatele a turis-
mus, což je vždy hlavním důvodem toho, 

proč tyto mise i nadále na území Bosny 
a Hercegoviny pokračují, a to již od roku 
2011. Koncem dubna se z Bosny a Her-
cegoviny vrátili 2 příslušníci Speciální 
záchranné roty z Hlučína, ppor. Hauser 
Oldřich a nprap. Chalcař Jiří, které jako 
„ostřílené mazáky“ na tuto expertní misi 
vyslalo Generální ředitelství HZS ČR na 
základě Dohody o spolupráci při potápěč-
ských činnostech navázané mezi Hasič-
ským záchranným sborem ČR a Policií 
ČR. Jak na celou zahraniční expertní misi 
nahlíží, a jak je obsahová náplň činností 
našich českých potápěčů na místě vnímá-
na, uvedl zpětně ppor. Oldřich Hauser.:  
„Náplň našich činností na expertní misi 
je vždy různorodá, nicméně sestává vždy 
z několika základních úkolů. Prioritně 
se klade největší důraz na bezpečnost 
všech příslušníků činných složek, tzn., že 
v prvopočátku je zapotřebí nejdříve pro-
stor zabezpečit a vymezit pátrací sektory 
na vodní hladině a pod vodou pomocí 
bójí a pátracích lan. Následně pak naše 
každodenní činnosti spočívají zejména 
v: ustavení a přemísťování těchto sekto-
rů pomocí pracovních prámů, ke kterým 
byl využíván člun PIONEER, dopravě na 
místo pátrání, jištění potápěčských sku-
pin při práci pod hladinou a v neposled-
ní řadě v převozu vyzvednuté munice po 
vodním toku. Zde je ale zapotřebí zmínit, 
že tyto činnosti probíhají vždy za odbor-
ného dohledu pyrotechnické služby Poli-
cie České republiky, Federálního úřadu 
civilní ochrany (FUCZ) a Republikového 
úřadu civilní ochrany Republiky srbské 
(RUCZ).“

Na dotaz, jaké konkrétní činnosti prová-
děli potápěči ZÚ HZS ČR na místě, ppor. 
Hauser uvedl, že jejich činnost spočívala 
především ve vyhledávání a označování 
nebezpečných předmětů. Neopomněl však 
dodat, že mezi činnosti na místě se řadila 
mimo jiné i výstavba a následné týlové 
zabezpečení chodu celé jejich základny. 
Zvídaví čtenáři by jistě ocenili znát odpo-
věď na to, co vše se tedy v takto zanese-
né řece dalo na dně řeky Uny či Černého 
jezera zhlédnout. A tak i toto byla jedna 
z otázek, která směřovala na účastníky  
zahraniční mise. 

„Pátrání bylo a je vždy zaměřeno na vy-
hledávání munice. Pod hladinou tak byly 
objekty našeho zájmu především ruč-
ní a puškové granáty, minometné stře-
ly a palné zbraně. Nouze ale nebyla ani 
o vraky vozidel, domácí nádobí či spotře-
biče, na kterých se zub času výrazně pode-
psal“, uvedl ppor. Hauser. 

Foto: archiv Záchranného útvaru HZS ČR

REKONSTRUKCE UBYTOVNY  
VE SPORTOVNÍ HALE FINIŠUJE 
Martin Nováček
ředitel Sportu a kultury Hlučín

V současné době probíhá rekonstrukce 
ubytovny na sportovní hale Hlučín. Vzhle-
dem k rostoucím cenám stavebních firem 
a úspoře finančních prostředků, jsme se 
rozhodli tuto rekonstrukci realizovat své-
pomocí a ve spolupráci s Odborným uči-
lištěm a Praktickou školou Hlučín a míst-
ními řemeslníky. Součástí rekonstrukce je 
kompletní výměna elektroinstalace, včet-
ně rozvaděče, snížení a zateplení stropů, 
štukování zdí, výměna futer a dveří, vy-
lití a instalace nových podlah, kompletní 
výroba kuchyňské linky včetně nákupu 
spotřebičů, kompletní rekonstrukce sprch 

Přestože potápěči Záchranného útvaru 
jsou ve svých specializacích profesionálo-
vé, vždy při podobných akcích nastanou 
okamžiky, které je potěší nebo mile pře-
kvapí. Jak sami uvádějí, na pomyslném 
piedestalu těchto expertních misí kvitují 
krom zdokonalování své odborné praxe 
především možnost, podívat se na nová 
místa a seznámit se s místní kulturou. „Dá 
se říct, že je to taková přidaná hodnota 
naší práce. Pohled na krásnou přírodu 
a pohostinnost místních lidí nás nejspíš 
nikdy neomrzí“, uvedl ppor. Hauser.

Zdánlivým problémem se může mnohdy 
jevit i jazyková bariéra a odlišnost kultur 
při součinnosti s novými, cizím jazykem 
hovořícími kolegy. Nicméně opak je prav-
dou. Jak uvedli účastníci jarní expertní 
mise: „Z kolegů-profesionálů, kteří vždy 
ochotně předávají „nováčkům“ naby-
té zkušenosti z letitých praxí, se stala již 
dlouholetá přátelství.“  

a toalet, výměna odpadů a vodovodních 
rozvodů, zednické a obkladačské práce 
a nákup nových poschoďových postelí, 
včetně matrací. Ubytovací zařízení má 
sloužit k potřebám sportovních organizací 
pro pořádání soustředění či turnajů a má 
nabídnout ubytovací kapacitu v počtu 
24 až 30 osob, a to v 5 oddělených po-
kojích s možností využití plně vybavené 
kuchyně, včetně myčky. Dokončení pra-
cí by mělo proběhnout na počátku června 
tak, aby zde v prázdninovém období bylo 
možné realizovat první sportovní soustře-
dění. Náklady na rekonstrukci dosahují 
částky téměř 1 milion korun. Rekonstruk-
ce je financována z rozpočtu příspěvkové 
organizace města Sport a kultura Hlučín.
 

Dřevěný stánek na Mírovém náměstí 
v Hlučíně
Provozní doba: úterý, čtvrtek: 8:30 – 
12:30 hod., pondělí, středa, pátek: 13:00- 
17:00 hod., (mimo provozní dobu volej-
te paní Oleně Kovryzhko: +420 732 296 
427). Služby pro ukrajinské občany (ko-
munikace v ukrajinštině):
• Informační servis o pobytu na Hlučínsku, 
• Informace o kurzech češtiny,
• Materiální pomoc pro nově přicházející 
uprchlíky v nouzi.

Materiální sbírka
Během provozní doby Centra je možnost 

CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ В ГЛУЧИНІ
Розташування: Дерев’яний кіоск на  
Mírové náměstí в Глучині
Години роботи: Вівторок, четвер: 8:30 
- 12:30, Понеділок, середа, п’ятниця: 
13:00-17:00, (Інформація за телефоном: 
+420 732 296 427; +38096 654 65 68
пані Олена Коврижко)
Послуги для громадян України 
(спілкування українською мовою):
• Інформаційна служба про перебування 
на Глучинщині,
• Інформація про курси чеської мови,
• Матеріальна допомога новоприбулим 
біженцям, які її потребують.

Збір матеріальних речей
Під час роботи Центру можливе 
надання матеріальної допомоги 
(продукти харчування з тривалим 
терміном використання, побутова 

darovat materiální pomoc (trvanlivé po-
traviny, drogerii, zdravotnický materiál). 
Výtěžek je zejména určen pro pomoc li-
dem v kritické situaci zůstávajícím na 
Ukrajině. Část výtěžku je určena nově 
příchozím uprchlíkům v nouzi na Hlu-
čínsku. Děkujeme za Vaši pomoc. Infor-
mace k humanitárním dávkám a pomoci 
při hledání zaměstnání najdete na www.
uradprace.cz. Informace ke zdravotní 
péči, školství, bydlení, sociálním službám 
najdete na odboru sociálních věcí Měst-
ského úřadu v Hlučíně, budova C, Míro-
vé náměstí 24/23, tel. +420 595 020 230 
nebo +420 595 020 229.

хімія, косметика, медикаменти). 
Отримані речі в основному спрямовані 
на допомогу людям, які опинилися в 
критичній ситуації в Україні. Частина 
з них призначена для новоприбулих 
біженців, які потребують допомоги 
на Глучинщині. Дякуємо за вашу 
допомогу.

Інформацію про гуманітарні пільги 
та допомогу в пошуку роботи можна 
знайти на www.uradprace.cz

Інформацію про охорону здоров’я, 
освіту, житло, соціальні послуги можна 
знайти
у відділі соціальних питань міської 
адміністрації у Глучині, будинок C, Mí-
rové náměstí 24/23, тел. +420 595 020 
230, 0420 595 020 229Prostory ubytovny ve sportovní hale před a během rekonstrukce. Fota: archiv SaK Hlučín Biskup Joseph Martin Nathan, rok 1943.
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JOSEPH MARTIN NATHAN 
(1867 – 1947) biskup nemocných a trpících

Joseph Martin Nathan se narodil 11. 
listopadu 1867 v Tlustomostech, které 
jsou dnes součástí obce Bavorov (pol. 
Baborów), tehdy v Německu (nyní Pol-
sko). Byl třetím a nejmladším synem 
Josepha Nathana a Antonie roz. Ode-
rské; oba rodiče pocházeli z Hlučína 
a na národnostně smíšeném Hlučínsku 
se považovali za tzv. Moravce. Svým 
dětem vytvořili zázemí hlubokého 
vzdělání, morálních hodnot a zdravé 
křesťanské zbožnosti. 

Otec byl učitelem. Působil nejprve 
v Hlučíně (1851–1861), pak v Tlusto-
mostech (1861–1869) a od roku 1869 
až do své smrti v roce 1889 v Ludge-
řovicích. Maminka Antonie – jak bylo 
tehdy naprosto přirozené – se starala 
o domácnost a o děti. 

Když byly nejmladšímu Josephovi dva 
roky, přestěhovala se rodina do Ludgeřo-
vic. Zde budoucí biskup prožil své dětství 
a navštěvoval obecnou školu. Ve dvanácti 
letech (v roce 1879) začal středoškolská 
studia na gymnáziu v Hlubčicích, v roce 
1884 přestoupil na gymnázium v Rati-
boři, kde v březnu 1887 složil maturitní 
zkoušku. Po maturitě začal jako bohoslo-
vec pruské části olomoucké arcidiecéze 
studovat teologii ve Freiburgu im Breis-
gau v Bádensku, později pokračoval na 
teologické fakultě ve Vratislavi. Dne 23. 
června 1891 zde přijal kněžské svěcení. 
Primiční mši sv. slavil o dva dny později 
25. června ve farním kostele v Hlučíně.

Prvním působištěm mladého kněze se sta-
la farnost Závišice u Hlubčic. Po roce byl 
v červenci 1892 přeložen do Branic. Tato 
obec se stala jeho celoživotním působiš-
těm – nejprve tu byl kaplanem, od roku 
1899 farářem a od roku 1924 generálním 
vikářem této části olomoucké arcidiecéze.
 
Nad běžný rámec pastoračních povinností 
vyplývajících ze svěřených funkcí se pro 
Josepha Nathana stala celoživotním dílem 
práce pro psychicky a nervově nemocné. 

Setkání s takto nemocnými lidmi a hlav-
ně jejich životní podmínky se mu staly 
bezprostředním impulsem pro postupné 
budování Městečka Milosrdenství a pří-
chod čtyř řeholních sester Kongregace 
sester Neposkvrněné Panny Marie z Ber-
lína v roce 1898 byl faktickým začátkem 
činnosti jeho Léčebného a pečovatelského 

ústavu pro nervově a psychicky nemocné. 
Během čtyřiceti let bylo na ploše 12,5 ha 
vybudováno 23 pavilónů pro umístění ne-
mocných osob. Ústav měl kapacitu 2 000 
lůžek. V době jeho největšího rozkvětu 
v něm pracovalo 9 lékařů, 130 řeholních 
sester a 250 osob ošetřujícího personálu. 
Jeho srdcem byla bazilika Svaté Rodiny.

V letech 1910–1935 byly v nedaleké osa-
dě Branice-Zámek zřízeny také domov 
a škola pro mentálně postižené děti, které 
byly vzdělávány ve všem, co bylo potřeb-
né pro samostatný život. 

Kromě sociální činnosti usiloval Nathan 
také o náboženskou obnovu jemu svě-
řených osob, a proto v roce 1925 vybu-
doval v Branicích exerciční dům. Ten se 
stal centrem jeho úsilí o neustálou du-
chovní obnovu věřících. Významným 
pomocníkem v této práci mu byl pallotin  
blahoslavený P. Richard Henkes.

Po podpisu Mnichovské dohody v roce 
1938 svěřil olomoucký arcibiskup Leo-
pold Prečan prelátu Nathanovi pastorační 
péči také o zabrané sudetské území ar-
cidiecéze a vyžádal si pro tohoto svého 
kněze biskupské svěcení. To bylo Josephu 
Martinovi Nathanovi uděleno 6. června 
1943 v bazilice Svaté Rodiny v Branicích. 
Přes všechny obtíže – zabrání části ústa-
vu a exercičního domu pro vojenský la-
zaret, stálý dohled gestapa, bombardování 
ústavu – hledal biskup cesty, jak materi-
álně i duchovně pomoci jemu svěřeným  
stovkám osob.

V důsledku dalšího poválečného vývo-
je se však životní osudy biskupa Jose-
pha Nathana velmi zkomplikovaly. Jím 
spravovaný generální vikariát byl od  
1. října 1945 podřízen jurisdikci apoš-
tolského administrátora v Opoli a on byl 
zbaven všech svých církevních funkcí.

V prosinci 1946 mu byl doručen příkaz 
k vystěhování do Německa. Vzhledem 
k jeho hlučínským rodovým kořenům 
se podařilo získat pro něho povolení 
k pobytu v blízké Opavě, kam byl bez-
prostředně dopraven. Nemocného sta-
rého biskupa přijaly 21. prosince 1946 
řeholní sestry Kongregace dcer Bož-
ské lásky ve svém klášteře Marianum, 
kde ve čtvrtek 30. ledna 1947 zemřel. 
Jeho ostatky byly uloženy na Městském 
hřbitově v Opavě. Ty byly po cca sedm-
desáti letech exhumovány a 8. listopa-
du 2014 slavnostně uloženy do sarko-
fágu v zadní části kostela Svaté Rodiny 
v Branicích. 

Biskup Joseph Martin Nathan právem 
patří k mimořádným osobnostem Hlu-
čínska a to jak svou kněžskou a bis-
kupskou službou, tak také svou citli-
vostí a akceschopností vůči osobám  
psychicky a nervově postiženým. 

P. Dr. Jan Larisch
   
Zdroje: 
Wolfgang: Grochol: Joseph Martin 
Nathan, Caritas urget nos. Opava 2002

Osobní fotoarchiv Jan Larisch

Joseph Martin Nathan na farní zahradě v Branicích, rok 1925. Interiér baziliky Svaté rodiny v Branicích. Prelát Joseph Martin Nathan, rok 1933. 

Sarkofág s tělesnými ostatky J. M. Nathana 
v bazilice Svaté rodiny v Branicích. Bazilika Svaté rodiny a klášter sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Branicích.Biskup Joseph Martin Nathan, rok 1943.



OHLÉDNUTÍ ZA EDUFESTEM

Monika Vokřínková
Montessori centrum Hlučín

Ve čtvrtek 12. května a pátek 13. května 
se do Hlučína sjeli odborníci v oblasti 
vzdělávání dětí a mládeže, aby vystou-
pili na prvním ročníku prožitkového 
festivalu Edufest Hlučín 2022. Festi-
val proběhl pod záštitou místostarostky 
města, Petry Řezáčové a vystřídalo se na 
něm po oba dva dny přes 300 dospělých  

A PŘECE SE TOČÍ

Jindřich Honzík
ředitel Odborného učiliště a Praktické 
školy, Hlučín

Na našem Odborném učilišti v Hlučí-
ně probíhá projekt v rámci přeshranič-
ní spolupráce se Slovenskem (Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká repub-
lika – fond malých projektů) pod názvem 
„Naše idea – praktická videa“. V rámci 
tohoto společného projektu s partner-
skou školou z Kysuckého Nového Mesta 
vznikají výuková videa pro odborný vý-
cvik v oborech - zedník, malíř, kuchař, 
cukrář, pečovatel a obuvník. Jednotlivá 
videa znázorňují technologické postupy 
v těchto oborech. Součástí projektu jsou 
i dva workshopy. První proběhl ve dnech 
26. - 28.4. 2022 a byl zaměřen na stavební 
obory. Žáci obou škol se seznámili s tech-
nikou fládrování a s instalací sádrokarto-
nových desek. Po pracovních činnostech 
následoval kulturní program, kdy jsme 

si mohli zahrát bowling či navštívit Mu-
zeum v Hlučíně – Darkovičkách. Druhý 
workshop proběhl 10. – 12.5. 2022 byl 
tentokrát zaměřený na potravinářské 
obory. Žáci obou škol připravili krajové 
jídlo a následovala společná degustace. 
Vše opět ukončil bohatý kulturní pro-
gram. Náš společný projekt je velkým 
přínosem jak pro žáky, tak pro peda-
gogy a pomáhá nám znovu navazovat  
přátelství zpřetrhané covidem. 
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JAZYKOVÝ KURZ OSMÝCH TŘÍD ZA NÁMI
Anna Šostá, Alice Homolová
žákyně 8.D ZŠ Hlučín - Rovniny

V květnu jsme strávili týden intenzivní 
výuky anglického jazyka v hotelu Nep-
tun na Malé Morávce. Lekce a aktivity 
byly učiteli připraveny tak, abychom si 
angličtinu procvičili a zároveň se do-
zvěděli něco nového. Měli jsme spoustu 
prostoru se kreativně vyjádřit, například 
při vymýšlení fiktivních států, jejich 
národních her nebo historie. Psali jsme 
básně, natáčeli reklamní videa, slogany. 
Užili jsme si i krásné jesenické příro-
dy na túře do Karlovy Studánky. Ces-
tou jsme plnili úkoly v angličtině a vše 
dokumentovali na fotografiích. I když 
jsme se někteří obávali, že naše znalos-
ti angličtiny nebudou dostatečné, bylo 
to nakonec zbytečné. Učitelé i spolu-
žáci vždy pomohli, ať už s významem 
slov, tvořením vět nebo s výslovností. 
Jak dopolední, tak odpolední programy 
byly sestaveny tak, aby se nikdo necí-
til znevýhodněně nebo dokonce trapně. 
Každý si našel zálibu v něčem jiném  

a v náhodně sestavených skupinkách na-
příč třídami jsme se skvěle doplňovali. 
O večerní zábavu se postaraly jednotlivé 
třídy. 8.C si připravila noční stezku odva-
hy, 8.D nás na chvíli přenesla do televiz-
ní soutěže Co na to Češi. Díky 8.A jsme 
mohli parodovat některé učitele, vytvořit 
reklamy. 8.B vsadila na poznávání zná-
mých filmových, seriálových a herních 
znělek. Jazykový kurz nás posunul v do-
vednostech aktivně používat angličtinu. 
Jsme rádi, že jsme se mohli lépe poznat 
a vytvořit nová přátelství.

Úryvek z básně, která vznikla jako jeden 
z úkolů hry Hledání pokladu:
My song told a story
about forest crowns
and their glory
and nature sounds.

I have dreamed
about dancing under the ceiling,
the ceiling of stars,
that could not be named.

(Alice Homolová)

a nespočet dětí. Děti ze ZŠ Via Mon-
tessori doplnily řečníky o svůj divadel-
ní a hudební i edukativní program. Pro 
ostatní děti pak ve spolupráci s MŠ Se-
verní a dalšími organizacemi, byla při-
pravena celá řada aktivit na dětské scéně. 
Tématem, které nejvíce zaujalo dospělé 
účastníky festivalu, byla puberta. Děku-
jeme všem za krásnou festivalovou at-
mosféru a také za podporu akce. Máme 
spoustu inspirace pro další ročníky.

Foto: Karin Jiříčková

Foto: archiv Odborného učiliště 
a Praktické školy Hlučín

Fota: archiv ZŠ Hlučín-Rovniny

Jana Losíková  
podagog ZŠ Hornické

Naše škola si je vědoma důležitosti jazy-
kového vzdělání a mezinárodní spoluprá-
ce, proto v hodinách anglického jazyka 
používáme platformu eTwinning. Letos 
byl na naší škole zahájen čtrnáctiměsíční 
projekt s názvem „Pozitivním přístupem 
k udržitelnosti“. Díky finanční podpoře 
EU z programu Erasmus+ navštívili naši 
žáci v květnu partnerskou školu v Řecku 
- Filekpaideutiki Etaireia B Arsakeio To-
sitseio Junior High School. Cílem našeho 
projektu je změnit postoje žáků v oblasti 
udržitelného rozvoje, nabýt zkušenosti, 
zlepšit jazykové a komunikační doved-
nosti žáků, samozřejmě poznat kulturu 
našich partnerů a také se naučit vzájemně 
spolupracovat. Naši žáci si vše vyzkoušeli 
na vlastní kůži, neboť po celou dobu spo-
lupracovali v pěti mezinárodních týmech 
pojmenovaných: Land, Life, Energy, Air 
a Water. Program byl skutku nabitý od 
rána do večera, žáci poznali krásu a histo-
rii Akropole a aténské památky. Spolu se 
svými partnery se věnovali tématu 17 cílů 
udržitelného rozvoje, aktivně se zapojili 
do úklidu pláže a provedli analýzu vody 
moře. Zabývali se tématikou cirkulární 
ekonomiky, aktivně se zapojili do recyk-
lace a vytvořili si ze starého trička tašku. 
Navíc v týmech diskutovali o možnostech, 
jak naše školy mohou šetřit energií, vodou 
apod. Navštívili také školu partnerů, kde 
si prohlédli přilehlé pozemky školy, tří-
dy, bufet a knihovnu. Žáci se v mnohém 
překonali, neboť představili v ohromném 
školním amfiteátru s mikrofonem v ruce 
důležité a zajímavé momenty historie 
naší země, tradice, osobnosti, kuchy-
ni apod. Rovněž skvěle reprezentovali 
naše město Hlučín, které představili, ale 
i jeho okolí. Stejně tak přiblížili naši ško-
lu. K dalším zábavným aktivitám patřila 
společná výuka řeckého tance, kultivace 
záhonů, výsadba salátu a bylinek. Žákům 
se však nejvíce líbila úniková hra s QR 
kódy v přilehlém borovém lesíku školy. 
V týmech hledali kódy a plnili deset úko-
lů na téma 17 cílů udržitelného rozvoje.  

Řešením jim byly získané hodnoty, které 
si žáci díky tomuto projektu uvědomili 
a rozvinuli: spolupráce, empatie, komu-
nikační schopnosti, přátelství apod. Po 
vyhlášení vítězů jsme s partnery naposle-
dy poobědvali v blízké taverně. Všechno 
jednou končí, a tak i nás čekalo emotiv-
ní loučení plné objímaní. Řecká pohos-
tinnost, živelnost a bezprostřední radost 
ze života nás nabila pozitivní energií. 
Jsme rádi, že byly splněny cíle projek-
tu, protože se žáci dozvěděli mnoho no-
vých informací v oblasti udržitelnosti, 
uvědomili si a vytvořili svůj osobní po-
stoj a zodpovědnost, navíc zdokonalili 
své jazykové a komunikační dovednosti 
a navázali přátelství. Všechny své postře-
hy a dojmy budou na naší škole formou 
besed sdílet se svými spolužáky. Takto 
žáci zhodnotili naši mobilitu v Řecku: 
„Vůbec se mi domů nechtělo a přála jsem 
si, aby to byl jen sen a my jsme zůstali  
ještě v Řecku alespoň další týden.“ (Nela)
 
„Z Řecka jsem odletět nechtěl, moc se mi 
zde líbilo, měl jsem zde kamarády a zá-
žitků tolik, že bych je asi na dvou rukách 
nedokázal spočítat.“ (Tomáš J.) 

„Cestou domů jsem musela myslet na ty 
zážitky, které jsme společně zažili. Byla 
to neskutečná jízda, na kterou nikdy  
nezapomenu.“ (Adéla) 

„Tento týden byl pro nás sice velice ná-
ročný, ale bylo to intenzivní a nezapo-
menutelné. Jsme všichni rádi za tuto  
příležitost.“ (Matěj) 

ERASMUS+ OPĚT REALIZOVÁN NA ZŠ HLUČÍN

Foto: archiv ZŠ Hornická 7



ATLETIKA - TO JE VÝZVA

Martin Franek  
ředitel ZŠ Hornické

Základní škola Hlučín, Hornická 7 pořá-
dá 8. ročník Atletického mistrovství škol 
Hlučínska 2022. Akce se koná ve středu 
15. června a je realizována pod zášti-
tou místostarostky města Hlučína Petry 
Řezáčové. (V případě nepříznivého po-
časí se mistrovství uskuteční ve čtvrtek  
16. června 2022.) 

Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 
1. kategorie - žáci 4. - 5. ročníku 
(roč. 2012 - 2010)
2. kategorie - žáci 6. - 7. ročníku 
(roč. 2010 - 2008)
3. kategorie - žáci 8. - 9. ročníku 
(roč. 2008 - 2006)

Soutěží se v těchto disciplínách: 
První kategorie: běhy na 50 m, 600 m, hod 
míčkem, skok daleký, štafeta 4x100 m.  
Druhá kategorie: běhy na 60 m, 800 m,  

hod míčkem, skok daleký, štafeta 
4x100 m. Třetí kategorie: běhy na 60 m,  
1000 m, hod míčkem, skok daleký, štafeta  
4x100 m. 

Každá škola nominuje pro danou katego-
rii jedno družstvo tvořené čtyřmi dívka-
mi a čtyřmi chlapci. Do každé disciplíny 
nastupují dvě dívky a dva chlapci (jeden 
žák může nastoupit pouze ve dvou disci-
plínách a štafetě). Obsazení všech tří ka-
tegorií není podmínkou! Dotazy k pro-
pozicím Vám sdělí Jakub Boček, jakub.
bocek@zshornicka.cz. 
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ZÁPIS CIZINCŮ K ZÁKLADNÍMU  
VZDĚLÁVÁNÍ
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Zápis k základnímu vzdělávání ukrajin-
ských dětí pobývajících v Hlučíně se koná 
13. června v době od 14:30 do 16:00 ho-
din na Základní škole Hlučín - Rovniny.

Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

To, že ukončení školního roku a zahájení 
prázdnin je pro děti i rodiče velkou událos-
tí, víme všichni. Proto jsme se rozhodli, že 
prázdniny letos pěkně přivítáme v neděli 
26. června, a to ve velkém stylu! Nebo 
spíše v country stylu u našeho jezera. Če-
kají na vás ukázky práskání s bičem, show 
s kovbojským lasem, házení tomahawkem, 
házení lasem, indiánské teepee, projížďky 
na koních, střelba z luku a samozřejmě 
spousta dalších. V průběhu odpoledne vy-
stoupí také kapela Maxíci (bývalí Maxim 
Turbulenc), kteří roztančí naše nejmenší 
svými hity jako Mašinka, Číňanek, Jožin 
z Bažin, Sluníčko a další. Po celý den bude 
zajištěno občerstvení, na děti bude čekat  
kolotoč, skákací hrad, malování na obličej,  

pletení copánků. Pro všechny, kteří při-
jdou v kovbojském nebo indiánském pře-
vleku, je vstup zdarma. Zahájení bude  
v 15 hodin ve sportovně rekreačním areálu 
u Hlučínského jezera. Těšíme se na Vás! 

ZA VELIKOU LOUŽÍ ANEB HURÁ  
NA PRÁZDNINY VE STYLU COUNTRY

ČAS (NE)ZASTAVÍŠ
Růžena Dvořáčková 
Spolek Sousedé 55+

Možná jste si s námi před rokem odskočili 
zpátky do 50. let, a to přímo na svatbu. 
I tentokráte se na této amatérské výstavě 
vrátíme v čase. Možná dokonce popře-
me citát Oscara Wilda: „Lidé dnes znají 
cenu všeho, ale hodnotu ničeho“. Roz-
hodli jsme se propojit krásu krajek, hodin, 
hodinek. Zkusíme na chvíli zastavit čas 
a opakovaně prožít pěkné momenty. Kde? 
V prostorách zámeckého klubu. Kdy? 24. 
až 27. června 2022 vždy od 9 do 17 ho-
din. Kdo výstavu pořádá? Sousedé 55+,  
spolek Iris, žáci Montessori Hlučín. 

NENECHTE SI UJÍT VARHANNÍ KONCERT
Martin Uhlík 
pořadatel

V neděli 19. června od 15 hodin se v hlu-
čínském kostele sv. Jana Křtitele uskuteč-
ní varhanní koncert, který přinese průřez 
hudbou od konce 17. do začátku 19. stole-
tí. Zazní skladby autorů známých i méně 
známých. Při sestavování programu bylo 
hlavním cílem ukázat nevšední barev-
nost a krásu zvuku, jež hlučínské varha-
ny poskytují. Celý koncert otevře sklad-
ba Beethovenova současníka, varhaníka 
a pedagoga Johanna Christiana Heinricha 
Rincka – Allegro z Flétnového koncer-
tu (flétnovým je míněn druh varhanního 
rejstříku). Dále zazní variace na chorální 
melodii Auf meinen lieben Gott severoně-
meckého mistra Dietricha Buxtehudeho, 
který byl vzorem a inspirací pro J. S. Ba-
cha. Z kontinentální Evropy se na chvíli 
přesuneme do Anglie v třídílném Volun-
tary d moll slepého varhaníka Johna Stan-
leyho. Poměrně málo se na varhany hráva-
jí skladby W. A. Mozarta. Od něj uslyšíme 
půvabné, filigránské Andante F dur KV 

616, určené původně pro hrací stroj,  
tzv. flétnové hodiny. Dalším autorem bude 
Carl Philipp Emanuel Bach, syn Johanna 
Sebastiana Bacha, u kterého možná pře-
kvapí, že ve své době byl daleko slavnější 
a uznávanější než jeho otec. Trojvětá So-
náta D dur je svěží skladba s virtuózními 
rychlými větami a melancholickou větou 
prostřední. Na závěr koncertu uslyšíme 
skladby Johanna Sebastiana Bacha - ze 
sbírky lipských chorálů zazní An Wasser-
flüssen Babylon BWV 653 a po něm mo-
numentální Fantasie a fuga g moll BWV 
542. Interpret koncertu, Jan Rotrekl, po-
chází z Prahy, kde také získal první var-
hanní vzdělání. Ve studiu pokračoval na 
konzervatoři v Saint-Maur-des-Fossés ve 
Francii a poté na Hudební univerzitě ve 
Vídni. Interpretačně se věnuje hudbě od 
renesance do současnosti, některé sklad-
by soudobých také v premiéře uvedl.  
S varhanicí Pavlou Salvovou tvoří duo 
a věnují se zejména čtyřruční varhanní hře. 
Vedle hudby ovšem vystudoval také fyzi-
kální chemii a coby vědecký pracovník 
působí na Akademii věd České republiky.  

Lukáš Krček
člen kulturní komise

Po covidové odmlce proběhne tradiční 
Rathaus - koncert v prostorách radnice 
města, a to v pátek 24. června od 19 hodin, 
opět v krásném prostoru atria Městského 
úřadu Hlučín. Jako první vystoupí René 
Pyszko kvartet, který zahraje své autor-
ské úpravy známých jazzových skladeb. 
Jako druhého interpreta večera uslyšíme 
Stojan kvartet z Olomouce. Tento kvartet 
je nám bližší, než by se mohlo na první 
pohled zdát. Slavný český básník Josef 
Kainar, který v roce 1935 studoval na Re-
álném gymnáziu v Hlučíně, otextoval na 
70 jazzových šlágrů a evergreenů z ob-
dobí první republiky. Mnohé z nich nám 
zazpívá Kateřina Stojanová za doprovo-
du kláves, kontrabasu a bicích. O občer-
stvení se postará tým z hlučínské kavár-
ny Carpe diem. Těšíme se na vaši účast!  
Přijďte si užít nevšední hudební zážitek.

V ATRIU ÚŘADU  
SE USKUTEČNÍ  
TRADIČNÍ RATHAUS

Ondřej Tkačík 
člen kulturní komise

V sobotu 4. června 2022 proběhne v Hlu-
číně za podpory města, Sportu a kultury 
Hlučín a ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovské-
ho neformální setkání s uměním rozma-
nitých forem, takzvané Otevřené ateliéry. 
Jedinečná příležitost strávit příjemné od-
poledne v povznášející přítomnosti ma-
leb, soch, grafik a keramiky, stejně jako 
vynikající hudby, dobrého jídla a osvě-
žujících nápojů pro děti i pro dospělé. 
Formu výtvarnou zastoupí a do svých 
ateliérů Vás pozvou hlučínští malíři An-
drzej Cieślar a Ondřej Tkačík. Dveře vám 
otevře Ateliér Viridian. Svou tvorbu před-
staví sochař Petr Gerych, malířka Lucie 
Mitáčková, letošní absolventi výtvarné-
ho oboru ZUŠ Hlučín, a také účastnice 
workshopů pro dospělé pod vedením 

Marka Hrušky. Co se hudební formy týče,  
můžete se těšit na vystoupení Terezy Ja-
nečkové a Lucie Mitáčkové v netradičním 
propojení akordeonu a klavíru. Kytarové 
struny rozezní hlučínský virtuos Antonín 
Viliš. Multiinstrumentalista Palo Nowak 
se představí v bubenické show. Celá akce 
pak vyvrcholí koncertem excelentního 
bluesrockového kytarového dua Mario 
Šeparović a Vojta Šňupárek. Pro malé, 
větší i největší návštěvníky budou připra-
veny rozličné výtvarné dílny. Podrobnější 
informace včetně mapky zjistíte na plaká-
tech, na internetu (např. na: https://www.
facebook.com/otevreneatelieryHlucin), 
na začátku i v průběhu akce. Začínáme 
v 15 hodin na hlučínském zámku. Jestli 
s námi projdete postupně všechna „zasta-
vení“, navštívíte všechny ateliéry, verni-
sáže a představení, nebo zvolíte jinou for-
mu, to již necháme na Vás. Hlavně přijďte! 

OTEVŘENÉ ATELIÉRY HLUČÍN 2022

KULTURA

Запис іноземців на початкову освіту

Запис українських дітей на початкову 
освіту, які проживають в Глучині, 13 
червня з 14:30 - 16:00 в Початковій 
школі Глучина Ровніни.

Ilustrační foto.

Fota: archiv SaK Hlučín



ZVEME NA HLUČÍN CUP 2022

SPORT
ÚSPĚCH TOMÁŠE GOLY NA MISTROVSTVÍ 
EVROPY 2022 V TAEKWONDU ITF 
Charlotta Grenarová 
Gymnázium Josefa Kainara

V chorvatské Poreči se ve dnech 26. břez-
na až 2. dubna 2022 uskutečnilo Mistrov-
ství Evropy v taekwondu ITF. A na něm si 
skvěle vedl student tercie Tomáš Gola, kte-
rý získal několik medailí, a to jak v rámci 
jednotlivců, tak i týmů. V jednotlivcích 
obsadil 1. místo ve speciálních techni-
kách, junioři, 2. místo ve sportovním boji 
nad 75 kg, starší junioři. Ve skupinách 1. 
místo technické sestavy, 2. místo týmové 
speciální techniky  a 3. místo týmové spor-
tovní boje. Blahopřejeme k vynikajícím  
výkonům! 
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Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

V loni jste se mohli poprvé zúčastnit bě-
žeckého dne s názvem Cool Run.  A vzhle-
dem k tomu, že byl první ročník úspěšný, 
rozhodli jsme se v tom pokračovat. V mi-
nulém ročníku se přihlásilo kolem 80 lidí, 
což je skvělé! Srdečně zveme jak běžce, 
tak amatéry. Startuje se 18. června 2022 
u Kulturního domu Hlučín v 10 hodin. 
Pro amatéry bude připravena dráha dlouhá  

ZABĚHNĚTE SI NA COOL RUN

2,5 km a nově pro běžce 10 km. Poběží 
se v zastavěné zóně po komunikaci. Vy-
zvěte své kolegy v práci, kamarády, ro-
dinu nebo konkurenční firmu a sestavte 
si čtyřčlenný tým, se kterým si zaběhne-
te štafetu 4 x 2,5 km. Bude to nejen dři-
na, ale také zábava! A nezapomeňte: Ve 
zdravém těle, zdravý duch! Informace 
a registrace on-line na: www.sak-hlucin.
cz. Na všechny účastníky našich „běhů“ 
je připraveno občerstvení a medaile.  
Těšíme se na Vás!

Ivo Kovařík
organizátor Úsměv na druhou z.s.

Spolek s názvem Úsměv na druhou a FC 
Hlučín Vás zvou na dětský den plný zá-
bavy a soutěží spojený s fotbalovým tur-
najem žáků, a to vše za podpory starosty 
města Hlučína Pavla Paschka. Výkop za-
čne v sobotu 4. června 2022 v 9 hodin na 

David Kubáň
FC Hlučín

V pondělí 2. května se na hlavním fotbalo-
vém hřišti v Hlučíně uskutečnil nábor do 
fotbalové školičky a přípravek FC Hlučín 
„Den fotbalových nadějí“. Znovu se potvr-
dilo, že o sportování dětí v našem městě je 
velký zájem, neboť se zábavného odpole-
dne zúčastnilo na 50 kluků a holek. V pří-
padě, že se vám nepodařilo přijít na nábor, 
nebo ušel vaší pozornosti, kontaktujte ve-
doucího trenéra přípravek Davida Kubáně 
(+420 731 927 491). Jsme rádi, že zájem 
o fotbal v Hlučíně stále přetrvává. Rodi-
čům chci poděkovat za důvěru v práci na-
šich trenérů. Dnes kromě kvalitní trenérské 
základny poskytujeme i jedno z nejlepších 
zázemí v širém okolí. Uplynulé roky nám 
navíc všem ukázaly, že sport a aktivní  

DEN FOTBALOVÝCH NADĚJÍ PŘILÁKAL 
NA 50 DĚTÍ

pohyb je důležitější, než jsme si kdy my-
sleli. FC Hlučín se dlouhodobě úspěšně 
věnuje rozvoji fotbalové mládeže, o čemž 
svědčí množství hráčů, kteří se z našeho 
klubu dostali do profesionálního fotbalu 
nebo až na samotný vrchol pyramidy, do 
fotbalové reprezentace. Ne každý se sta-
ne profesionálním fotbalistou, ale důle-
žité je, že děti mohou svůj volný čas vě-
novat zdravému životnímu stylu. Fotbal 
jim přináší množství nezapomenutelných 
zážitků, schopnost překonávat překáž-
ky, přizpůsobovat se měnícím situacím, 
uspořádat si režim, umět se smířit s proh-
rou a opět se nastartovat po nevydařeném 
dni. Existuje množství výhod, které sport 
nabízí. Dítě, které sportuje, má větší ten-
denci se zdravě stravovat, nemá nadváhu, 
má veselejší mysl, množství kamarádů  
a hodně problémů umí řešit samostatně.

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

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)

David Kubáň
FC Hlučín

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.

hřišti FC Hlučín a zúčastní se ho kluby 
z našeho kraje a také tým dětí z dětského 
domova z Lichnova. Samotný dětský den 
vypukne ve 12 hodin vystoupením mažo-
retek a následně proběhnou hodiny rozma-
nitých soutěží a úkolů. Fotbalový turnaj 
i dětský den přijdou podpořit fotbalisté 
Baníku Ostrava, kteří se s vámi rádi vyfotí 
nebo vám dají svůj autogram.

INZERCE

Foto: archiv Tomáše Goly

Foto: archiv FC Hlučín

Foto: archiv Sport a kultura Hlučín



 

DĚTSKÁ REHABILITACE 
Hlučín 

hledá nové kolegy 
na pozici pracovník v sociálních službách 

více informací na 
www.drh.cz  

životopis zašlete na 
drh@drh.cz 

Fantastické

stavebnice  
pro každého

hravá výstava  
v Muzeu Hlučínska

od 21. 6. do 9. 10. 2022

@

oodd  99  ddoo  1133  hhoodd..  

oodd  1122  ddoo  1166  hhoodd..  

FOTBALOVÝ CLUB HLUČÍN

Úsměv na 2

Skákání v pytli
Kop na bránu (penalta)
Kop do kruhu nebo hod do kruhu
Střelba lukem
Kuželky
Kruh kolem pasu
Hod kriketovým míčkem
Skákání přes švihadlo
Hádanka

STRONG MAN A FITNESS EXHIBICE

TETOVACÍ STÁNEK, MOTORKY
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BETONOVÉ SMĚSI  
A MALTOVINY

Kd
e 
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s 
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et
e

www.betonarna-hlucin.cz

Obchodní oddělení

734 622 460, 734 278 082
Dispečink

739 292 919

LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR VHODNÝ PRO 
PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM.

NOVINKA!

VÝKON 
BETONÁRNY 

120 m3

za hodinu

NABÍZÍME
Maltové směsi

Kvalitní vstupní suroviny

Čerpání betonu vlastními čerpadly

Domíchávač s pásovým dopravníkem

Laboratorní zkoušky betonu

Výroba betonových prefabrikátů

Beton pevnosti C 8/10-C 35/45

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

Lité cementové potěry

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

NAMÍCHÁME PŘIJEDEME VYLIJEME



ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

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

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

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

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

va
cí

 c
en

tr
um

Prodáváme barvy, omítky 
a lazury Caparol

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

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

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH  
NOVINÁCH?
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BEZPEČNÉ SLUNĚNÍ
Bára Piatková
lékárnice

V průběhu staletí se pohled na opalování 
lišil. Ve Starověkém Egyptě se lidé sna-
žili chránit různými přírodními látkami 
(např. aloe vera, rostlinnými oleji, hen-
nou, calciovým práškem), řecko-římská 
kultura své bledosti dosahovala odě-
vem. Během průmyslové revoluce došlo 
k výraznému posunu chápání opalová-
ní. Do té doby bylo na tmavší pokožku 
pohlíženo jako na ukazatel nižšího spo-
lečenského postavení, to se však změ-
nilo prací v továrnách, kdy lidé začali 
trpět nedostatkem vitamínu D a křivicí. 
V dnešní době už víme, že pro zdraví je 
důležité sluneční záření. Slunění by ale 
bez ochrany nemělo trvat déle než pár 
minut, a to především v jarních a letních 
měsících. Sluneční paprsky jsou pro nás 
nejškodlivější na jaře, kdy ještě kůže 
nemá vyprodukováno dostatek ochran-
ného pigmentu melaninu a zároveň je 
ozonová vrstva nejtenčí. Sluneční záře-
ní můžeme rozdělit na tři typy. Nejvíce 
nebezpečné je UVC záření, které zcela 
zachytává ozonová vrstva. UVB záření 
má velkou energii a proniká do menší 
hloubky pokožky, kde je důležité pro 
vznik vitamínu D. Toto záření snadno 

způsobuje erytém (spálení kůže). Naštěstí 
je také z velké části vychytáváno ozono-
vou vrstvou. Ozonová vrstva nás nechrání 
před UVA zářením, které způsobuje ery-
tém při dlouhé expozici (stokrát až tisíc-
krát méně než UVB záření). Díky tomuto 
typu záření jsme krásně opálení (podpo-
ruje vznik melaninu), bohužel v důsledku 
jeho hlubšího pronikání do pokožky je 
největším rizikovým faktorem pro vznik 
rakoviny kůže. Čím se chránit před slu-
nečním zářením? Nejlepší ochranou je 
tmavé oblečení z husté textilie (nebělená 
bavlna, hedvábí, polyester). U plážových 
textilií udává hodnotu ochrany faktor UPF 
(UV protective factor), který je při hodno-
tě 15-24 dobrý a při hodnotě nad 40 vyni-
kající. Neměli bychom zapomínat ani na 
ochranu očí, a to kvalitní sluneční brýle 
s EPF faktorem (eye protection factor). 
Pokud si chcete užít opalování, je vhodné 
použít opalovací krém s ochranným fak-
torem SPF (sun protection factor). Tento 
faktor udává, kolikrát déle můžeme být 
na slunci bez „spálení“ (např. bez ochran-
ného přípravku 10 minut, s přípravkem 
s SPF 10-100 minut). SPF faktor nevy-
povídá nic o ochraně před UVA zářením. 
Jaký si vybrat SPF faktor popisuje tabulka 
na základě daného fototypu člověka. Slu-
neční záření je největším rizikem pro malé 

děti do tří let, u kterých kůže ještě nemá 
dostatečně vyvinutý ochranný efekt. Děti 
do jednoho roku by se neměly vystavovat 
slunečnímu záření vůbec. Starší děti je 
vhodné mazat opalovacími krémy s mi-
nimální ochranou SPF 50. Dále předsta-
vuje sluneční záření riziko u starších osob 
s menší hustotou vlasů, jelikož u nich 
často vznikají ve vlasové části hlavy so-
lární keratózy, ze kterých může vzniknout 
nádorové onemocnění. Tito lidé by měli 
používat pokrývku hlavy nebo aplikovat 
ochranný přípravek. Opalovací přípravky 
můžeme rozdělit na přípravky s fyzikální, 
chemickou a kombinovanou ochranou. 
Nikoho nepřekvapí, že nejlepší účinnost 
mají kombinované přípravky, které jsou 
i nejčastěji používané. Fyzikální filtry za-
braňují mechanickému průniku paprsku 
na kůži (např. oxid titaničitý a zinečnatý). 
Vhodné jsou nano velikosti těchto slouče-
nin. Jejich hlavní výhodou je nedráždivost 

k pokožce (vhodné pro děti). Je třeba 
použít značnou vrstvu k ochraně, tudíž 
často dochází k poddávkování při apli-
kaci. Zato chemické filtry můžeme na-
nášet v menší vrstvě, které se sice lépe 
roztírají, ale často způsobují sluneční 
alergii a je nutné je aplikovat alespoň 20 
minut před sluněním, aby pronikly do 
svrchních vrstev pokožky. Kolik tedy 
nanést opalovacího krému, abychom 
dosáhli ochrany a užili si léta? U dospě-
lého člověka bychom na jedno namazá-
ní měli použít zhruba 7 čajových lžiček. 
Opalovací přípravek aplikujeme nejlé-
pe 30 minut před sluněním a aplikaci 
opakujeme každé 2 hodiny, pokud do-
chází ke koupání, nadměrnému pocení 
nebo válení se na dece. Po opalování je 
vhodné pro zlepšení regenerace pokož-
ky použít krémy s obsahem vitamínů A, 
C, D, E, panthenolem, omega 3 a omega 
6 nenasycenými mastnými kyselinami.

ZDRAVÍ

 

Fototyp Barva kůže Barva očí Barva vlasů Reakce na sluníčku 
Vhodné SPF při 
UV indexu 10 

1 
Světlá, četné 

pihy Modrá, zelená Blond, rezavé Vždy zrudne, nepigmentuje 50 

2 
Světlá, časté 

pihy Modrá, zelená 
Blond až 
hnědé 

Snadno se spálí, mírně se 
pigmentuje 40 

3 Světle hnědá 
Hnědá, modrá, 

zelená Oříškové 
Poměrně odolná ke spálení, 

dobře pigmentuje 30 

4 
Středně 
hnědá Hnědá Tmavě hnědé 

Málokdy se spálí, velice dobře 
pigmentuje 20 

 

 

 

ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ SE VYDAŘIL

Jana Sabolová

Letošní dubnový zájezd na FLORU 
všechny účastníky vpravdě odškodnil za 
předchozí "půst". Vyšlo na nás krásné jar-
ní počasí, takže už cesta svěže zelenou 
krajinou ozdobenou rozkvetlými trnkami 
byla příjemná. Dopoledne jsme vyhradili 
návštěvě zámku v Náměšti na Hané kou-
sek za Olomoucí. Tento rozkošný záme-
ček si postavil hrabě Ferdinand Bonaven-
tura z Harrachu ve 2. pol. 18. stol. S jeho 
dcerou pak přešel do vlastnictví rodu Kin-
ských. Posledním soukromým majitelem 
byl velkoobchodník se železem František 
Otáhal, jehož rodině byl r. 1945 zkonfisko-
ván. Zámek sám je čtyřkřídlý s nádvořím, 
obklopuje ho kruhový park o rozloze 2,5 
ha, z něhož vybíhají do všech 4 stran lipo-
vé aleje staré přes 200 let. Na prohlídku  

jsme se těšili a nezklamala nás. Všechny 
prostory nás vítaly velikonoční výzdo-
bou, obdivovali jsme vystavené kraslice 
i rozkošné dětské pokojíčky, ale největ-
ší chloubou zámku jsou bohaté sbírky  
českého, čínského, vídeňského a přede-
vším míšeňského porcelánu! Ve "Zlatém 
salónku" s pozlaceným rokokovým ná-
bytkem mají dva obrazy od malíře Jose-
fa Mánesa a překrásný míšeňský lustr, 
v Hudebním salónu nás zaujaly netypické 
červeno-bílé šachy původem z Japonska. 
Vůbec posledním exponátem byl obrov-
ský zlatý kočár olomouckého arcibiskupa 
a kardinála Ferdinanda Julia Troyera. Ješ-
tě společné foto na zámeckých schodech 
a my mohli pokračovat v "krasojízdě". 
Čekala nás jarní FLORA a byli jsme zvě-
daví, čím nás překvapí letos. A překva-
pila! Expozice v hlavním pavilonu byla Foto: archiv Jany Sabolové

JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM 
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Pilotního projektu jóga pro mateřské 
a základní školy se zúčastnilo přibližně 
300 dětí z hlučínských škol. Konkrétně 
dětí z MŠ Cihelní a Severní a také žáci 
ze ZŠ Rovniny, Via Montessori, Bob-
rovníky a Gen. Svobody. Cílem projektu 
bylo motto „pojďme si společně a zdravě 
zacvičit pod širým nebem“. Proč cvičení 
jógy? Jóga je hravá, zlepšuje koordina-
ci, fantazii i soustředění, příliš aktivní 
uklidní a unavené povzbudí.  Děkujeme 
ředitelům i učitelům za aktivní zapo-
jení do tohoto projektu města Hlučína. 
Město Hlučín získalo dotaci z programu 
Moravskoslezského kraje Podpora dob-
rovolných aktivit v oblasti udržitelného  

rozvoje a místní Agendy 21. Dotace 
v celkové výši 108 500 korun bude vyu-
žita v rámci projektu Zelená pro Hlučín, 
č. 01220/2022/KŘ na aktivity spojené 

velmi "úsporná" - hned zkraje vyvýšený 
záhon s nějakou zelení, kus dál bazének 
a nad ním obrácená mísa s visícími kytka-
mi a úplně vzadu u stěny záhonek s letnič-
kami. Jindy plno zvědavých návštěvníků, 

teď poloprázdno. Až u pavilonu G byly 
koberce tulipánů, jak tomu bývalo kdysi... 
Ale nabídka zahrádkářského zboží byla 
přebohatá, každý si tu něco našel, takže 
jsme nakonec odjížděli spokojení.

Foto: Kateřina Konečná

JUBILANTI
Jan Piatka *1942

DÍKY
Ve čtvrtek 14. dubna 2022 mě v po-
ledních hodinách postihl problém 
s autem na náměstí. Auto odmítlo 
poslušnost a nenastartovalo. Všimli 
si toho kolemjdoucí policisté MP pan 
Mojmír Pchálek a pan Michal Pražák. 
Velmi ochotně mi pomohli situaci 
vyřešit a auto nastartovali. Byla jsem 
jejich konáním velmi mile překvape-
na a velmi jim za pomoc děkuji. Jsem 
přesvědčena, že máme v Hlučíně 
kvalitní MP a přeji jí hodně úspěchů 
v další práci.          Libuše Polomská

s osvětovými kampaněmi na podporu 
udržitelného rozvoje města Hlučína.
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1. 6. 
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo…  
 Zámecká kavárna LOGR
17:00 Na slovíčko... (neformální setkání)  
 jídelna ZŠ Hornická 7
2. 6. 
18:00 Závěrečné vystoupení 
 Baletu Hlučín  
 Kulturní dům Hlučín
3. 6. 
15:00 Gymplfest 
 Nádvoří hlučínského zámku
4. 6. 
9:00 Kosatce a pivoňky (výstava) 
 Červený kostel
9:00 Příběh krajiny (fotograf. výstava)  
 Červený kostel
12:00 Hlučín CUP 2022 (fotb. turnaj)   
 stadion FC Hlučín
15:00 Otevřené ateliéry 
 (neformální setkání s uměním)
18:00 Kácení Máje 
 areál FK Darkovičky

5. 6.
9:00 Kosatce a pivoňky (výstava) 
 Červený kostel
9:00 Příběh krajiny (fotograf. výstava)  
 Červený kostel
6. 6.
14:30 Značení kol s městskou policií
 Mírové náměstí
9. 6.
13:00  Slavnostní otevření I. etapy  
 “Park Rovniny” parkourové hřiště
10. 6.
 Noc kostelů a Muzejní noc 
11. 6.
10:00 Bubble football
 hřiště u tělocvičny ZŠ Rovniny
8:00 Fajna sobota (farmářské trhy)   
 Mírové náměstí
13. 6.
14:30 Zápis do ZŠ (pro ukrajinské děti) 
 ZŠ Hlučín - Rovniny
15:30 Seminář o kotlíkových dotacích  
 Zámecký klub  

15. 6.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo…  
 Zámecká kavárna LOGR
16. 6.
15:00 Zasedání zastupitelstva města   
 Kulturní dům Hlučín
18. 6.
10:00 COOL RUN (běžecký závod)   
 start - Kulturní dům Hlučín
19. 6.
15:00 Varhanní koncert, Jan Rotrekl   
 Kostel sv. Jana Křtitele
21. 6.
9:00 Fantastické LEGO stavebnice 
 pro každého 
 (hravá výstava)
 do 9. 10. 2022, Muzeum Hlučínska
22. 6.
10:00 Den zdraví Hlučínska 
 Mírové náměstí

24. 6.
9:00 Čas (ne)zastavíš (výstava) 
 Zámecký klub  
19:00 Rathaus (koncert) 
 Atrium Městského úřadu Hlučín  
25. 6.
8:00 Gyzd Cup 2022 Florbalový turnaj  
 u Hlučínského jezera
9:00 O pohár starosty OSH Opava 
 u tělocvičny v Bobrovníkách
26. 6.
15:00 Za velikou louží aneb hurá  
 na prázdniny ve stylu country  
 u Hlučínského jezera
27. 6.
8:30 Den s IZS 
 u Hlučínského jezera
29. 6.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo…
 Zámecká kavárna LOGR


