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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Zbytky hlučínských hradeb jsou nejlépe 
dochovanou ukázkou městského opevnění 
v českém Slezsku. Přesto o nich téměř nic 
nevíme. Obyvatelé by si přitom zasloužili 
vědět, jestli věnec kamenných hradeb zís-
kalo město skutečně až v 16. století, jak 
vypadal předchozí obranný systém, zda se 
nacházel před hradbami příkop a konec-
konců, jak mohl ve středověku vypadat 
samotný Hlučín. Odpovědi se skrývají pod 
zemí a díky archeologickým vykopávkám 
můžeme naše poznání historie města pod-
statně rozšířit. Podnětem pro širší zmapo-
vání se stal záměr revitalizovat prostor far-
ské zahrady a provést zde nezbytné terénní 

úpravy. Proto bylo nutné provést záchranný 
archeologický výzkum. Díky tomu archeo-
logové například zjistili zajímavé okolnos-
ti o technologii výstavby městského opev-
nění. Vzhledem k omezené velikosti sond 
nás ovšem znepokojuje řada nezodpově-
zených otázek, zejména co se týče podoby 
předchůdce stávajícího opevnění a průbě-
hu zdejšího terénu. Lokalita farské zahrady 
je zcela výjimečná, protože nebyla naruše-
na pozdější zástavbou a pravděpodobně po 
celou dobu existence města existovala jako 
nezastavěná plocha. Již to samo o sobě ge-
neruje další otázky. K čemu tento prostor 
v minulosti sloužil, když ve středověkých 
městech využívali jejich obyvatelé doslova 
každou píď volného prostoru? Proč je zde 
terén oproti okolí podstatně výše, když je 

evidentní, že u paty hradeb odpovídá jeho 
hladina výškové úrovni ve středověku. Pro-
vést zde zjišťovací archeologický výzkum 
je proto jedinečnou příležitostí, jak získat 
cenné poznatky o Hlučíně od doby jeho za-
ložení až po nedávnou minulost. Při troše 
štěstí archeologové narazí na odpadní jím-
ky, díky kterým bychom mohli nashromáž-
dit spoustu konkrétních informací o životě 
zdejších měšťanů. Možná odkryjí pozů-
statky středověké domovní parcely. Na ka-
ždý pád ale objasní záhadný průběh terénu 
a potvrdí nebo vyvrátí hypotézu o existenci 
zemního valu, který měl být předchůdcem 
kamenných hradeb. Na základě výsledků 
archeologického výzkumu si budeme moci 
utvořit představu o podobě města Hlučí-
na a pokud provedeme sondáž i na jiných  

HLUČÍNSKÉ HRADBY ODHALUJÍ SVÁ TAJEMSTVÍ
místech, nebude nic bránit tomu vytvořit 
jeho 3D model nebo různé digitální vizuali-
zace. Je třeba zdůraznit, že Hlučín je jediné 
město v českém Slezsku, které založil král 
Přemysl Otakar II.. Pokud se chceme vůči 
této tradici stavět vstřícně a jestliže na ní 
chceme budovat potenciál turistického roz-
voje, tak se bez zjišťovacích archeologic-
kých průzkumů neobejdeme. Díky rozhod-
nutí zastupitelstva města Hlučína ze dne 16. 
června 2022, které schválilo příspěvek pro 
Muzeum Hlučínska na dokončení archeo-
logického výzkumu městského opevnění 
a nedestruktivní průzkum nepřístupného 
podzemí pod podlahou farního kostela 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně v celkové výši 
214 tisíc 110 korun, dojde k jeho realizaci.  
Těšíme se na výsledek!

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Poslední květnový den jsme v obřadní 
síni oceňovali osobnosti města za rok 2021 
a také dárce krve. Jsem nesmírně rád, že 
se osobností města stal na návrh obča-
nů pan Josef Barták. Člověk, jehož práci 
oceňujeme každý den na radnici, neboť 
je autorem vybavení naší obřadní síně či 
celého bloku kanceláří starosty, místosta-
rostky, rady města i tajemníka. A mnoho 
obcí, nejen na Hlučínsku,   má jeho nápa-
ditým nábytkem vybaveny kanceláře, kul-
turní domy či obřadní síně. Ještě jednou 
moc gratuluji k ocenění. A velmi mě také 
těší, že jsme při výběru osobností nezapo-
mněli na talentovanou klavíristku Mag-
dalénu Kovářovou či na paní Lichovníko-
vou a paní Hřibovou, jejichž každodenní 

„neviditelná“ činnost při údržbě kostela 
sv. Markéty a kapličky na ulici Písečné je 
neocenitelná. Velké díky patří jim i všem 
oceněným osobnostem a dárcům krve. 
 Novináři většinou léto považují za 
„okurkovou sezónu“, kdy není o čem psát. 
Kdybych se měl podrobně rozepsat o všech 
investičních, kulturních či sportovních 
akcích, které nás během prázdninových 
měsíců čekají, tak by mi asi nestačily celé 
tyto noviny! Moc se těším na další ročník 
Prajzské řezbářské show, na Guláš fest, 
dožínky a další akce. S potěšením sleduji, 
jak pokračuje výstavba nového provoz-
ního zázemí našich technických služeb, 
nové cyklostezky i jak pokračují práce na 
odkanalizování Bobrovníků. Můžeme se 
procházet po rekonstruovaném chodníku  

od kurtů k jezeru, které je již pár dnů 
otevřeno rekreantům. V půlce prázd-
nin by také mělo ŘSD pokládat nový 
asfaltový povrch na průtahu městem. 
Asi s tím budou spojeny dílčí dopravní  
omezení, ale za ten výsledek to stojí.
 Pomalu se nám blíží termín komunál-
ních voleb. Strany, hnutí či jednotlivci 
musí během července odevzdat své kan-
didátní listiny. Přeji všem, aby při výbě-
ru kandidátů měli šťastnou ruku. Mož-
nost podílet se na vedení města a na 
jeho správě, by měla být pro každého 
kandidáta tím největším oceněním, kte-
ré může od svých spoluobčanů získat. 
Tak krásné léto všem.

Foto: Kamil Vitásek
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla v za-
dávacím řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele kom-
pletní projektové dokumentace pro 
akci „Přemístění autobusové zastáv-
ky na ulici Československé armády“.

Rada města Hlučína rozhodla v za-
dávacím řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na zhotovitele pro-
jektové dokumentace ve stupni pro 
společné územní a stavební řízení 
stavby „Oprava opěrné zdi na ulici 
Promenádní a vybudování chodníku 
k tenisovým kurtům“.

Rada města Hlučína udělila spolku 
Tělovýchovná jednota Sokol Bob-
rovníky, z.s. souhlas s umístěním 
sídla na adrese Požárnická 129/32, 
Hlučín-Bobrovníky.

Rada města Hlučína rozhodla, že 
zhotovitelem projektové dokumen-
tace ve stupni pro společné územní 
a stavební řízení stavby “Rekon-
strukce točny autobusů na ul. Hor-
nická, OKD”, se stává společnost 
AFRY CZ s.r.o.

Rada města Hlučína rozhodla v za-
dávacím řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na zhotovitele 
kompletní projektové dokumentace 
stavby s názvem “Demolice objektu 
bývalé restaurace Darkovičky”. 

Rada města Hlučína rozhodla, za 
město Hlučín jako předsedu spolku 
Dětský ranč Hlučín z.s., o uzavření 
smlouvy o zajištění provozování are-
álu Dětského ranče Hlučín s panem 
Antonínem Kutálkem. 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ V ZÁŘÍ

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V letošním roce oslavili či oslaví mnozí 
naši spoluobčané svá krásná životní jubi-
lea. Setkání jubilantů patří mezi pravidel-
né akce s vysokou návštěvností a kladným 
ohlasem. Proto v této pěkné tradici vedení 
města pokračuje. Setkání oslavenců, kteří 
v letošním roce dovrší osmdesáti a více 
let, uspořádá město Hlučín ve středu 14. 
září 2022 od 15 hodin v Kulturním domě 

NEZAMĚSTNANOST  
V HLUČÍNĚ KLESLA  
NA 1,6%
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Od počátku roku vykazují hodnoty neza-
městnanosti každý měsíc zlepšení. Také 
v měsíci květnu se snížil počet evidova-
ných uchazečů o zaměstnání a podíl ne-
zaměstnaných osob. Hodnoty se snížily 
především u kategorie mužů, k čemuž při-
spěly sezónní práce např. v oblasti zahrad-
nictví a lesnictví, či v oborech stavebnic-
tví, zednictví a výstavby a údržby budov. 
Koncem měsíce května bylo v evidenci 
úřadu práce v Hlučíně evidováno celkem 
480 uchazečů o zaměstnání. V meziroč-
ním srovnání je tento počet nižší o 94 
uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměst-
naných osob klesl v květnu o 0,1 p.b. na 
hodnotu 1,6 %. V květnu bylo Úřadem 
práce ČR v Hlučíně nabízeno celkem 148 
volných pracovních míst, tj. o 34 méně 
než v dubnu. Dlouhodobě je u zaměstna-
vatelů v okrese Opava nejvyšší poptávka 
po montážních pracovnících, řidičích ná-
kladních automobilů, kuchařích, seřizo-
vačích, nástrojářích a po obsluze strojů 
v potravinářském průmyslu. V květnu po-
ptávali opavští zaměstnavatelé především 
pracovníky ostrahy, číšníky a servírky 
a ošetřovatele a pracovníky v sociálních 
službách. O jedno volné pracovní místo se 
v regionu Hlučína v květnu ucházely 3,2 
osoby. V květnu nebyl Kontaktnímu pra-
covišti ÚP ČR v Hlučíně nahlášen žádný 
záměr hromadného propouštění.

Hlučín. „Je pro nás ctí, že jubilanti slaví 
své narozeniny společně s námi. S rados-
tí pro ně připravujeme příjemný program 
a možnost setkání. Je velmi milé osobně 
se setkat s lidmi, kteří budovali naše měs-
to a jsou jeho aktivními občany dosud“ 
uvedla místostarostka města Petra Řezá-
čová. Zájemci se mohou přihlásit osobně 
na odboru rozvoje a školství Městského 
úřadu Hlučín u paní Křižákové, telefo-
nicky na čísle 595 020 238, 720 040 415, 
nebo e-mailem na krizakova@hlucin.cz.

Monika Lange
odbor rozvoje a školství

V letošním roce byly předloženy do par-
ticipativního rozpočtu 2022 „JE TO NA 
VÁS!“ tři návrhy do tří různých lokalit 
města Hlučína. Jedná se konkrétně o zá-
mecký park v Hlučíně, o lokalitu Na Zá-
vodí v Hlučíně a o lokalitu v městské části 
Bobrovníky. Po formální kontrole všech 
návrhů budou projekty předány odborným 
pracovníkům Městského úřadu Hlučín pro 
jejich zhodnocení. Do konce července bu-
dou předkladatelé informování o výsled-
ných stanoviscích. Děkujeme občanům, 
že se zapojili do participativního rozpočtu 
a aktivně se tak podílí na vytvoření příjem-
ných míst v daných lokalitách a na rozvoji  
města Hlučína.

JE TO NA VÁS

STAŇTE SE I VY 
DOBROVOLNÍKEM 
Marcela Mikulová
ředitelka

Vážení spoluobčané, věnujte alespoň 
jednu hodinu týdně osamělým seniorům 
v našem hlučínské domově. Můžete strávit 
společný čas s našimi seniory procházkou 
v naší krásné zahradě či v okolí domova, 
prohlížením fotografií, posezením u šálku 
kávy či čaje. Někteří z nás nemají to štěstí 
a nemohou strávit svůj drahý čas se svou 
rodinou. Váš zájem a Vaše blízkost přine-
se radost nejen seniorům, ale také Vám sa-
motným. Staňte se DOBROVOLNÍKEM!

Foto: archiv Domova pod Vinnou horou

Jubilanti 2021. Foto: Kateřina Konečná

HLEDÁ SE EKONOM
Martin Nováček
ředitel Sportu a kultury Hlučín

Příspěvková organizace města Sport a kul-
tura Hlučín nabízí pracovní místo ekono-
ma. Nástup možný ihned na dobu určitou, 
se zařazením do  11. platové třídy, platový 
stupeň dle dosažené praxe (Nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb.). Požadováno je minimál-
ně středoškolské vzdělání ukončené ma-
turitní zkouškou, výhodou jsou zkušenosti 
s programem Money S3 a PAP. Kontaktní 
osoba: Ing. Kateřina Čeganová – persona-
listka, Tyršova 5a, 748 01 Hlučín, tel: 731 
170 021, e-mail: personalni@sak-hlucin.
cz. Více na www.sak-hlucin.cz 

TERMÍNY  
PRÁZDNINOVÉHO 
SVOZU PLASTŮTermíny prázdninového svozu odpadu 
 
 Termíny svozu  Svozová oblast 
 Středa 6. července 2022   A 
 Středa 13. července 2022   B 
 Středa 20. července 2022   C 
 Středa 3. srpna 2022   A 
 Středa 10. srpna 2022   B 
 Středa 17. srpna 2022   C 
 Středa 7. září 2022   A 
 Středa 14. září 2022   B 
 Středa 21. září 2022   C  
 

BLÍŽÍ SE VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Liběna Mrázková
vedoucí odboru správních agend

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou 
konat volby do zastupitelstev obcí. První 
den voleb proběhne v pátek 23. září 2022 
od 14 do 22 hodin. Druhý den voleb pro-
běhne v sobotu 24. září 2022 od 8. do 14 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Redakce Hlučínských novin nabízí všem 
subjektům kandidujícím v komunálních 
volbách do zastupitelstva 1/4 strany (135 
x 205 mm) inzerce zdarma v zářijovém 
čísle Hlučínských novin. Zájemci budou 
mít možnost si doobjednat další 1/4 stra-
ny s doplatkem 4 500 korun bez DPH dle 
standardního ceníku. Celkem tak může 
jeden subjekt mít maximálně 1/2 strany 
inzerce (275 x 205 mm). Uzávěrka dodání 
inzerce je 10. srpna. Objednávky je tře-
ba adresovat na inzerce@hlucin.cz spolu 
s dodáním vašich fakturačních údajů.

Pokyny pro zasílání inzerce:
Dodržovat dané rozměry. Dodávat pod-
klady v tisknutelných formátech - JPG, 
PDF. Veškerá písma převádět do křivek. 
Celou grafiku převést do CMYK a ne 
RGB. Fotografie a obrázky musí mít 
pro tisk rozlišení 300 DPI při velikosti 
1:1. Nepoužívat nevyzkoušené barev-
né profily. Za kvalitu dat ručí inzerent, 
ne vydavatel (město Hlučín). Pamatujte, 
že tisk na novinový papír je o cca 15% 
tmavší než tisk na bílý ofsetový papír. 
Bezchybná data jsou základním předpo-
kladem kvalitně vytisknutého inzerátu.  
Telefonní kontakt: +420 595 020 315, 
+420 702 269 976.

PODMÍNKY INZERCE 
PRO VOLBY 2022

hodin. Ve městě Hlučíně budou voliči hla-
sovat ve volebních místnostech na území 
Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček, jejich 
počet a sídla jsou stejná již několik let. 
Hlasovací lístky budou dodány voličům 
na adresu místa trvalého pobytu nejpoz-
ději do 20. září 2022, případně budou  
k dispozici ve volebních místnostech.

NABÍDKA POZEMKU 
PRO VÝSTAVBU RD
Miroslav Zmrzlík
vedoucí odboru městského majetku

Rada města Hlučína rozhodla o zámě-
ru prodeje pozemků parc.č. 42/8 a 42/29 
v k.ú. Bobrovníky formou obálkové me-
tody, s minimální nabídkovou cenou 1,5 
milionů korun, za podmínky kolaudace 
stavby rodinného domu do 5 let od pro-
deje. Termín ukončení podávání obálek je 
stanoven na 31. 8. 2022.
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci květnu byly dokončeny finální 
úpravy včetně uvedení využívaných ploch 
v prostoru sportovně rekreačního areálu 
do původního stavu. Ze strany zhotovitele  
zde nyní probíhá kropení nově zatravně-
ných ploch pro lepší zakořenění travního 
porostu. Na pravobřežní hrázi řeky Opavy 
byly dokončeny finální úpravy povrchu 
hráze, které byly osety travním semenem, 
včetně provedení výsadby krvavce totenu. 
Současně bylo prováděno kosení trávy 
v  Evropsky významné lokalitě, která se 
nachází mezi splavem a osadou Rybárna. 
V současné době probíhají na pravobřež-
ní hrázi ještě práce spojené s dokončením 

hrázové propustě v okolí osady Rybárna. 
Na mostě přes Opavu z Kozmic do Jile-
šovic byly dokončeny piloty a zahájeny 
práce na realizaci základových konstruk-
cí opěr. Na předmontážní ploše byla za-
hájena i předmontáž samotné ocelové 
konstrukce mostu. Mimo výše uvedené 
objekty v současnosti probíhají práce na 
úpravě stávajícího mostního objektu ev.č. 
469-006, kde probíhá realizace základo-
vých konstrukcí a opěr. Zbývající práce 
(výpustný objekt, koryto bezpečnostního 
přelivu, úprava potoka Vařešinka) jsou 
přesunuty na druhou polovinu letošního 
roku. Vzhledem k tomu, že se blíží letní 
sezona, dovolím si Vás opět požádat o re-
spektování dopravního značení v okolí 
jednotlivých pracovišť.

Nově zatravněné plochy.

Pravobřežní hráz - finální úprava povrchu hráze.

Hrázová propust na pravobřežní hrázi - česlová stěna.

Most přes Opavu z Kozmic do Jilešovic - piloty základových opěr
Fota: archiv Gardenline s.r.o.

NABÍDKA BYTU 2+1 DR. ED. BENEŠE 953/10
Rada města Hlučína rozhodla o záměru 
pronájmu bytu č. 3 v Hlučíně, Dr. Ed.Be-
neše 953/10 o velikosti 2+1 formou výbě-
rového řízení obálkovou metodou s urče-
nou minimální cenou nájemného za 1 m2 
započitatelné plochy bytu. Započitatelná 
plocha je 66,8 m2 (včetně zděného sklepu 
o započitatelné ploše 16 m2 ), s minimální 
cenou 100 Kč/m2/měsíc započitatelné plo-
chy bytu + cena za zařizovací předměty 
dle schváleného ceníku Rady Města Hlu-
čína. Fotografie jsou pořízeny před pláno-
vanou úpravou bytu. Termín ukončení po-
dávání nabídek je stanoven na 13. 7. 2022. 
Více informací na webu města.

NABÍDKA BYTU 2+1 ZAHRADNÍ 922/37
Rada města Hlučína rozhodla o záměru 
pronájmu bytu č. 3 v Hlučíně, Zahradní 
922/37 o velikosti 2 + 1 formou výběro-
vého řízení obálkovou metodou s urče-
nou minimální cenou nájemného za 1 m2 
započitatelné plochy bytu, započitatelná 
plocha je 66,8 m2 (včetně zděného sklepu 
o započitatelné ploše 16 m2 ), s minimální 
cenou 90 Kč/m2/měsíc započitatelné plo-
chy bytu + cena za zařizovací předměty 
dle schváleného ceníku Rady Města Hlu-
čína. Fotografie jsou pořízeny před pláno-
vanou úpravou bytu. Termín ukončení po-
dávání nabídek je stanoven na 13. 7. 2022.  
Více informací na webu města.

Fota: archiv odboru investic 
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OHLÉDNUTÍ ZA PRACÍ PRO OBČANY MĚSTA HLUČÍNA

Starosta města: 
Mgr. Pavel Paschek

Místostarostka města: 
Mgr. Petra Řezáčová

Radní města:
Ing. Rudolf Gogolín, Mgr. Pavel Lindov-
ský, Jana Kameníčková, Vladimír Chle-
biš, Ing. Milan Glonka

Zastupitelé města: 
Mgr. Miroslav Skoták, Mgr. Jindřich Hon-
zík, Tomáš Bedrunka, Mgr. Filip Chlebiš, 
Mgr. Lukáš Tkačík, Ing. Alfons Laňka, 
Bc. Martina Kotzurová, Marie Hanusová, 
Tomáš Hájovský, Blanka Kotrlová, Pavel 
Cyrus, Mgr. Petra Tesková, Mgr. Lenka 
Breitkopfová, Martin Obdržálek.

Jsou to již skoro čtyři roky, co působí sou-
časné vedení Města Hlučína na hlučínské 
radnici. S nástupem v roce 2018 přišla 
nemalá očekávání, a to jak ze strany sa-
motných zastupitelů, kteří šli do voleb 
s mnoha cíli, ale především ze strany ob-
čanů, kteří v Hlučíně žijí. Zájmem všech 
koaličních stran byl kvalitní a udržitelný 
rozvoj města, ve kterém se dobře žije jeho 
občanům, při zachování tradičních hod-
not obyvatel Hlučínska. Jak jsme tedy 
v tomto období, jehož konec je stanoven 
na podzim tohoto roku, uspěli se můžete 
seznámit níže.

Existují samozřejmě i body, které jsme 
z našeho programového prohlášení ne-
stihli z různých důvodů zrealizovat. Na-
příklad: vybudování altánu v zámeckém 

parku, nová sportovní hala, startovací 
byty pro mladé či další semafory na prů-
tahu městem. Někdy jsme byli limitová-
ni podmínkami ostatních subjektů, ně-
kdy finanční náročností akce a někdy již  
realizace projektu postrádala smysl.

Přesto jsme přesvědčeni, že se toho během 
4 let, kdy jsme se museli potýkat s důsled-
ky povodní, covidovou pandemií či vál-
kou na Ukrajině, stihlo opravdu hodně.  
Energii nám dodáváte vy, občané měs-
ta, za což děkujeme a těšíme se na další  
spolupráci.

Správa a občané
Vytvořili jsme na městském úřadě pro-
středí příjemné jak pro občany, tak pro za-
městnance. Zajistili jsme elektronizaci při 
vyřizování požadavků občanů ve formě 
rozšíření objednávkového a vyvolávacího 
systému na odboru dopravy. Na platební 
příkazy jsme nově aplikovali QR kód, kte-
rý zjednodušil úhradu poplatků například 
za odpady a psy. Zvýšili jsme pokrytí wi-fi 
sítě ve městě, která je dostupná zdarma, 
zpřehlednili webové stránky města, zefek-
tivnili komunikaci na sociálních sítích 
města a začali jsme se více neformálně se-
tkávat s občany, třeba na akcích Na slovíč-
ko… . Dali jsme občanům možnost pomo-
cí participativního rozpočtu rozhodovat 
o určení části městského rozpočtu, kdy se 
rozdělilo celkem 3,4 milionů korun.

Rodina a kultura
Získali jsme přístupové pozemky ke kinu 
a zadali zpracování projektové dokumen-
tace k jeho rekonstrukci tak, aby vzniklo 
místo pro setkávání rodin, klubů seniorů 
a dalších spolků. Zkvalitnili jsme projekty 
pro seniory v rámci komunitního plánová-
ní. Podporujeme klubovou činnost seniorů 
a dalších spolků, stejně jako tradiční akce 
ve městě, pro zachování identity regionu. 
Zajistili jsme konání nových sportovních 
i kulturních akcí. Podporujeme konání 
farmářských a vánočních trhů na náměstí. 
Rozšířili jsme provoz senior taxi o nová 
stanoviště. Zajistili jsme restaurátorskou 
rekonstrukci varhan z Červeného kostela.

Školství
Podporujeme tradiční i alternativní vzdě-
lávání a akce pro děti a mládež. Zřídili 
jsme novou školu Via Montessori. Ote-
vřeli jsme logopedickou třídu, přípravnou 
třídu a novou speciální základní školu pro 
děti s kombinovanými vadami (Speciální 
školu Diakonie ČCE Ostrava, pracoviště 
Hlučín). S řediteli škol tvoříme koncepci 
rozvoje školství. Pravidelně finančně při-
spíváme na školy v přírodě a lyžařské kur-
zy každému dítěti částkou 2 tisíce korun. 
Nově jsme podpořili vznik dětské skupiny 
pro děti od šesti měsíců.

Sport
Systematicky podporujeme činnost spor-
tovních klubů a organizací účelovými 
dotacemi se zaměřením zejména na ak-
tivity dětí a mládeže. Vybudovali jsme 
nové zázemí pro TJ Hlučín a FC Hlučín 
včetně rekonstrukce parkoviště u spor-
tovní haly. Vytvořili jsme další projekty 
pro volnočasové aktivity občanů všech 
věkových kategorií (např. volnočasový 
park na Rovninách, park v Darkovičkách, 
tři workoutová hřiště, parkourové spor-
toviště, in-line dráhu, dvě lezecké stěny, 
zrekonstruovali saunu, aj.). Vybudovali 
jsme přetlakovou tenisovou halu. Opravili 
jsme hřiště u Rodinného centra na OKD. 
Zvelebujeme sportoviště našich škol.  
Připravujeme vybudování skateparku.

Naučná stezka z Bobrovníků na Jasénky.

Workoutové hřiště na ZŠ Hornická.

Altán v MŠ Severní.Setkání seniorů s vedením města.

Den jógy 2022.

Kontrolní den na práci varhan.

Výstava Johannese Bochenka.Vystoupení Saltatores v Červeném kostele.

Výuka ve speciální škole

Sázení jabloňky s žáky Via Montessori.

Předání batůžků žákům ZŠ Gen. Svobody.

Otevření parkourového sportoviště.

Ochlazovací bazén zrekonstruované sauny.

Nová přetlaková hala.Šatny a parkoviště u sportovní haly.
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Sociální oblast
Podporujeme potřebné sociální služby, 
které ulehčují životní situaci potřebným, 
a to nejen díky grantům a dotacím, ale 
i osvětovým akcím pořádaných městem.
Zrekonstruovali jsme budovu Dětské re-
habilitace a umožnili tak rozšíření jejích 
služeb pro postižené děti do 15 let věku. 
Zkvalitnili jsme spolupráci se ZŠ Gen. 
Svobody nejen v propojenosti mezi ostat-
ními školskými i volnočasovými zařízení-
mi, ale také v rámci majetkových vztahů, 
kdy jsme uvolnili městské pozemky ko-
lem školy. Aktualizovali jsme stanovy ko-
munitního plánování, jednací řády a vy-
tvořili nové pracovní skupiny pro řešení 
sociálních služeb a souvisejících aktivit. 
Vytvořili jsme nová pravidla pro přidělo-
vání městských bytů, které průběžně re-
konstruujeme a vybavujeme. 

Doprava a bezpečnost
Zajistili jsme rozšíření městského kame-
rového systému z důvodu prevence krimi-
nality o 11 kamer na stávajících 37 kamer. 
Na jednání se zástupci MSK podporujeme 
a usilujeme o výstavbu obchvatu města 
(přeložka silnice I/56). Pracujeme na ply-
nulém průjezdu městem, ve spolupráci 
s ŘSD ČR řešíme vybudování semaforů na 
křižovatce ulic Ostravská a Zahradní. Pro-
věřili jsme možnost výstavby parkovacího 
domu v centru města, i když s výsledkem 
nemožnosti realizace. Zadali jsme studii 
na revitalizaci OKD - západ, včetně řeše-
ní parkování v lokalitě. Zpracovali jsme 
dopravní generel, který identifikuje hlavní 
problémy a potřeby obyvatel města Hlučí-
na a snaží se navrhnout opatření k řešení 
těchto problémů a naplnění cílů dopravní 
politiky města. Ve spolupráci s TS Hlu-
čín jsme upravili systém předplatceného 
parkování a vybudovali nová parkovací 
místa. Vybudovali a opravili jsme téměř 7 
tisíc metrů chodníků a více než 2700 met-
rů silničních obrub. Ve spolupráci s Nada-
cí ČEZ jsme osvětlili další přechody pro 
chodce na OKD a na Rovninách. Zahájili 
jsme výstavbu cyklostezky Hlučín - Dar-
kovičky, která by měla být dokončena na 
podzim tohoto roku. Podporujeme eko-
logickou dopravu. Například díky službě 
sdílených kol, kde každý rok rozšiřujeme 
počty stanic, dle přání občanů. Také jsme 
pořídili elektrokola k zapůjčení a k nim 
vybudovali dvě dobíjecí stanice. 

Životní prostředí
Zajistili jsme poradenskou činnost o mož-
nosti využití aktuálních programů a výzev. 
Ve spolupráci se zemědělci jsme obnovili 
další polní cesty. Zajistili jsme efektiv-
nější separaci odpadu pro občany, navý-
šili počty sběrných nádob, lokalit, zajis-
tili popelnice na tuk. Zřídili jsme komisi 
pro městskou zeleň. Máme zpracovanou 
Územní studii sídelní zeleně, která definu-
je rozvoj ploch zeleně v Hlučíně, hodnotí 
a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem 
zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech 
a jeho ekologickou stabilitu. Vybudovali 
jsme na několika budovách města foto-
voltaickou elektrárnu, vysadili nový měst-
ský sad, pořídili včelařům ochranu před  
nemocí včel - variózou. 

Rozvoj a urbanistika
Započali jsme realizaci projektu Sanace 
a rekultivace Hlučínského jezera a při-
pravujeme strategii pro jeho další rozvoj. 
Zpracovali jsme Urbanistický generel, 
který se zaměřuje na zmapování součas-
ného stavu města a městských částí, na 
zhodnocení pozitiv a negativ a návrh scé-
nářů dalšího možného vývoje s ohledem 
na hodnoty a podmínky v území. Upravili 
jsme plochy okolo popelnic a sběrných 
nádob a rozšířili jsme počet „sběrných 
hnízd“. Vyřešili jsme majetkově i pro-
jektově prostor mezi náměstím, zámkem 
a kostelem. Pracujeme na vybudování 
městské rozhledny, v rámci projektu Ces-
ta k nebesům, ve spolupráci s Muzeem 
Hlučínska a Římskokatolickou farností 
Hlučín. Odkoupili jsme od soukromých 
vlastníků bývalou hospodu v Darkovič-
kách a řešíme její demolici a následné 
využití parcel. Připravujeme vybudování 
kolumbária, budujeme kanalizační přípoj-
ky pro městské části Hlučína Darkovičky 
a Bobrovníky. 

Podnikání a finance
Pravidelně jsme se setkávali formálně 
i neformálně s podnikateli Hlučína, pro-
pojovali jejich možnosti zapojení do dění 
ve městě, a to nejen podnikatelském, ale 
i v realizaci podpory sociálně či zdravotně 
potřebných osob, zejména dětí. Ukázali 
jsme, že umíme efektivně hospodařit. Zís-
kali jsme pro město podporu z 33 dotač-
ních titulů v částce 34, 5 milionů korun. 
Celkem jsme v tomto volebním období 
investovali téměř 250 milionů korun.

Polní cesta Darkovičky.

Objekt bývalé hospody v Darkovičkách.Odkanalizování Darkoviček.
Dobíjecí stanice na autobusovém nádraží.

Elektrokola k zapůjčení ve sportovní hale. Most přes Jasénku v Darkovičkách.

Sdílená kola na Mírovém náměstí.

Práce na březách Hlučínského jezera.

Aktuální foto Hlučínského jezera.

Květnatá louka u autobusového nádraží.

Fotovoltaické panely na střeše městského úřadu.

Výsadba stromů v novém městském sadu.Cvičení v Dětské rehabilitaci Hlučín.

Den zdraví 2021.

Den zdraví 2021.Den legionáře 2022.

Fota: archiv MěÚ Hlučín
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CO JE TO POPTÁVKOVÁ DOPRAVA A PROČ JE TRENDY?
Petra Tesková
zastupitelka

Poptávková doprava, v angličtině De-
mand-responsive Transport. Trend, který 
má celosvětově velkou budoucnost. Při-
nést by mohla levné, rychlé a ekologické 
cestování mezi městy, stejně jako dopl-
něk městské hromadné dopravy v rámci 
přepravy tzv. poslední míle, nebo v ob-
lastech s nižší hustotou obyvatelstva. Co 
to ale poptávková doprava vlastně je? 
Čím je zvláštní a co svým uživatelům 
nabízí? Vše podstatné obsahuje samotný 
název. Prostě si poptáte dopravu odně-
kud někam. Ale není to klasický taxík. Je 
to sdílený druh dopravy, kdy se posbírají 
všichni zájemci, kteří cestují jedním smě-
rem. Proto je také tento způsob přepravy 
levnější a ekologický. Rozdíl poptávko-
vé dopravy oproti standardní městské 
hromadné dopravě spočívá v tom, že vo-
zidlo jede podle požadavků cestujících, 

čímž se optimalizuje trasa, avšak jejich 
požadavky jsou usměrňovány na určité 
zastávky a časy, čímž se zajišťuje shro-
madnění a tím dochází k vyšší efektivitě 
veřejné dopravy a k úspoře finančních 
prostředků v místech a časech, kde spoje 
městské hromadné dopravy chybí, nebo 
jejích zavedení by bylo neefektivní. Stu-
die z různých vyspělých měst, jako jsou 
Hamburk, Berlín, Barcelona, nebo Tokio, 
kde je tato služba již zavedena, se shodu-
jí v tom, že každý třetí cestující preferuje 
právě tento druh dopravy, namísto využi-
tí osobního automobilu, nebo taxislužby 
a to zejména proto, že jde o pohodlnou, 
rychlou, ekologickou a finančně úspor-
nější alternativu. „Samozřejmě i měs-
to Hlučín chce nabídnou občanům tuto 
nejmodernější přepravní službu a proto 
chceme spolupracovat s městským ob-
vodem Ostrava - Poruba, jelikož již dnes 
víme například z analýzy dat mobilních 
operátorů, že tyto lokality představují 

TAK UŽ ALESPOŇ ZAČNĚME!
Blanka Kotrlová
zastupitelka

Co čtyři roky slibují volební strany 
kandidující do zastupitelstva ve svých 
předvolebních programech řešení růz-
ných problémů, které naše město trápí. 
A teď už je to opět tady. Evergreenem 
v Hlučíně je neutěšená dopravní situa-
ce a velký provoz na hlavním tahu. Že 
by městu mohl v několika blízkých le-
tech ulevit obchvat - ať už velký v režii 
státu, nebo malý, který jako náplast na 
dlouhodobou bolest vymyslelo město - 
tomu už nevěří asi ani největší optimisté.  

Příprava takové stavby trvá opravdu vel-
mi dlouho a její realizace hodně stojí, 
takže prosadit ji v řádu desítek let je prav-
děpodobně nereálné. S vědomím všech 
těchto souvislostí zpracovali odborníci 
poprvé už před patnácti lety pro Hlučín 
dopravní studii, která pro kvalitnější, 
rychlejší, a hlavně bezpečnější průjezd 
Hlučínem navrhuje osadit křižovatky na 
páteřní komunikaci semafory a sladit je 
do zelené vlny. Tehdejší závěry potvrdil 
dopravní generel z roku 2019. Chápu, že 
světelnou signalizaci mohou řidiči někdy 
vnímat jako další překážku. Pokud je-
dou po hlavní! Úplně jiné pocity ovšem  

významný dopravní proud v obou smě-
rech zejména pro cestu obyvatel do práce 
a zpět, avšak z důvodu absence rychlé-
ho a pohodlného meziměstského spoje  

prožívá za volantem řidič, který se snaží 
vyjet například ze Zahradní ulice. Své-
ho času se s odporem setkaly i semafory, 
které se před zhruba šesti lety instalova-
ly na křižovatce u autobusového nádra-
ží. Rychle se ale osvědčily, oddechli si 
hlavně řidiči autobusů. A dnes pro vý-
jezd z Mírového náměstí řidiči preferu-
jí Opavskou ulici s průjezdem přes tuto 
světelnou křižovatku, před výjezdem uli-
cí Bochenkovou na Ostravskou, kde ně-
kdy čekají i dlouhé minuty, a navíc je to 
vždycky tak trošku hazard. Se semafo-
rem je to totiž při běžném provozu rych-
lejší. I síť semaforů se zelenou vlnou ale 

potřebuje nějaký čas na přípravu. Pře-
devším je nutné zpracovat projektovou 
dokumentaci, na kterou podle informací 
starosty jsou k dispozici potřebné finan-
ce. Ovšem zatím k tomu nebyla potřebná 
vůle, tím pádem se ještě ani nezačalo. 
Snad čas před volbami naše komunální 
politiky, včetně těch potenciálních, zase 
trochu rozhýbe, takže ve svých voleb-
ních programech na řešení dopravní si-
tuace opět nezapomenou v duchu hesla, 
že slibem nezarmoutíš. Pak je ale tře-
ba kontrolovat, zda po volbách budou 
pracovat na tom, co před volbami ve 
svých volebních programech navrhovali.   

 hromadné dopravy občané preferují cestu 
právě osobním automobilem a následně 
ještě ztrácejí čas hledáním volného par-
kovacího místa,“ uvedla Petra Tesková. 

ZASTUPITELÉ

„PO VŠECKÉM HOVNO, ENEM PO VČELÁCH MED“ 

Radim Heiduk
Agri Nostra, z.s.

Jeden z nejdůležitějších přírodních cyklů 
na Zemi je opylování rostlin. Bez toho-
to dokonalého procesu by na Zemi toho 
nebylo mnoho k jídlu a lidstvo by patr-
ně skonalo hladem. Mezi hlavní hmyzí 
opylovače patří čmeláci, motýli, včely 
samotářky a v neposlední řadě včely me-
donosné. Na začátku našeho včelího pří-
běhu stála otázka: „Budeme mít včely?“ 
A odpověď na ni?!: „Ne, je s tím spousta 
práce, chovat a starat se o včely není žád-
ný med“ ... Pár let na to jsme se rozhodli 
pořídit pozorovací úl (částečně proskle-
ný) a šířit včelí osvětu veřejnosti. Spolu 
s včelařem Jirkou a grantovou podporou 
SmVaK Ostrava, a.s., jsme na naši loka-
litu umístili dva pozorovací úly. Do úlů 
se na Velikonoční pondělí 18. dubna na-
stěhovaly včely a začal nový včelí příběh 
u květnatých luk. Lokalita (U Cihelny) je 
zajímavá svou krajinnou pestrostí a dru-
hovou rozmanitostí. Najdeme tu květnaté 
louky, lesíky, tůně, mokřady, suché pold-
ry, pole s polními cestami, biopásy osáze-
né ovocnými stromy a keři, naučné stezky 
s lavičkami, hmyzí hotel a nově i včelí 
úly. Koncem května se na místě konala 
první praktická přednáška se včelařem Jir-
kou. Ta začala teorií. Za pomoci naučných 
tabulí byl posluchačům popsán rok včely 
a včelaře, historie včelaření, práce včelaře,  

fungování včelstva apod. Po teoretické 
části následovala zábavná praktická část, 
kdy se za ochrany včelařských klobou-
ků a rukavic přistoupilo přímo k úlům. 
Díky proskleným pozorovacím úlům jsme 
mohli přes obnaženou skleněnou stěnu 
nahlédnout do útrob samotného včel-
stva a posléze si i prakticky, za asistence 
a dozoru včelaře, vyzkoušet i základní 
úkony se včelstvem. Došlo i k degustaci 
medu přímo z pláství. Celá událost byla 
pro přítomné velmi silným zážitkem. Cí-
lem projektu je šířit osvětu o naší přírodě 
a krajině, a to zejména o květnatých lou-
kách, kterých v krajině drasticky ubylo. 
Dále o opylovačích, jejichž úděl a přínos 
je nám názorně vysvětlen dlouholetým  

a zkušeným včelařem s možností nahléd-
nutí do včelích pozorovacích úlů a mnoho 
a mnoho dalšího. Letos na jaře jsme po-
prvé stáčeli i vlastní med, který bude pro 
veřejnost k mání na další praktické před-
nášce u pozorovacích úlů AGRI NOS-
TRA. A závěrem... Jak může opylovačům 
pomoci každý z nás? Profláklé je umisťo-
vání domečků pro hmyz, tzv. hmyzí ho-
tely. Přirozenějším a efektivnějším činem 
je vytvoření kousku květnaté louky, třeba 
i tak, že necháme část zahrady či veřej-
ného prostranství nesečenou a ponecháme 
ji takzvaně přírodě. I 1 m2 plochy takové 
nesekané divočiny zajistí příbytek a po-
travu pro mnoho druhů hmyzu a jiných 
živočichů. 

PRÁZDNINOVÝ  
PROVOZ TS HLUČÍN 
Roman Šťastný
jednatel TS Hlučín s.r.o.

V období od 1. července do 31. srpna 2022, 
jsou upraveny provozní hodiny správy 
společnosti na ulici Úzká 717/3 a sprá-
vy pohřebišť na ulici Markvartovická 6: 

Pondělí 6:00 - 16:00
Úterý 6:00 - 14:30
Středa 6:00 - 14:30
Čtvrtek 6:00 - 14:30
Pátek 6:00 - 13:00

(polední přestávka:
Po - Čt 12:00 - 12:30, Pá 11:00 - 11:30)

Foto: archiv Agri Nostra, z.s. Foto: archiv města Hlučína



WIFINA JE SUPER VĚC, POKUD NEMÁŠ 
V HLAVĚ KLEC 
Jolana Jendřejčíková
ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín

Ve dnech 27. 4. - 29. 4. 2022 si obě naše 
šesté třídy užily pobyt v rekreačním stře-
disku Bílá holubice nedaleko Vítkova. 
Tento třídenní pobyt byl první velkou 
akcí v rámci projektu „Ten net a skuteč-
ný svět“, který na naší škole probíhá bě-
hem celého roku 2022. Díky grantu „Na-
dace O2 - Programu O2 Chytrá škola“, 
ze kterého byl náš projekt podpořen, zís-
kaly děti během pobytu formou zážitko-
vých aktivit mnohé znalosti a zkušenosti 
z oblasti bezpečnosti na internetu a so-
ciálních sítích. Celému pobytu vévodilo 
klání družstev a den strávený s odbor-
níkem na kyberprostor. Děti se hned po 
příjezdu vrhly na tvoření vlajky a pokři-
ku svého týmu, ty následně jako tým také 
prezentovaly. Odpoledne je venku čeka-
la skupinová práce u řešení problému 
kyberšikany a krátká přednáška na toto 
téma. Večer jsme den zakončili společ-
nými hrami v kruhu a dalšími zábavnými 
aktivitami, během nichž družstva sbírala 
další cenné body pro svůj tým. Druhý 
den se dětem v dopoledním a částečně 
i odpoledním programu věnoval lektor 
pan Jan Kršňák ze společnosti Digiděti.  

DEN DĚTÍ ANEB DARKOVIČKY SE BAVÍ…

Petra Fojtíková
ředitelka ZŠ a MŠ Darkovičky

Krásné odpoledne zažily v sobotu 28. 
května 2022 všechny děti náší základ-
ní školy, které na hřiště FK Darkovičky 
přišly aktivním pohybem oslavit svůj 
svátek! Klub rodičů při naší ZŠ, za fi-
nančního přispění Města Hlučín, vydat-
né pomoci rodičů, pedagogů, členů SDH 
a příznivců školy, připravil pro všechny 
děti množství atrakcí. K dispozici dětem 
byly: skákací hrad, strašidelné prolézač-
ky, živý stolní fotbal, zorbingové koule, 
množství zábavných dětských soutěží, 
malování na tvář, určování stop zvířat. 
Čtyři velká družstva dětí bojovala o ceny, 
které pro ně zajistil klub rodičů. Při zá-
věrečném vyhodnocení výsledků soutě-
ží bouchalo dětské šampaňské a všude 
vládla pohodová atmosféra. V podvečer 
se konala již tradiční tombola! Přesto-
že to nejprve vypadalo, že nám počasí 
nebude přát, nakonec se nebe umoud-
řilo a všichni přítomní, kteří to po prv-
ních kapkách a silnějším větru nevzda-
li, si užili pohodové odpoledne i večer.  

Za zvuku hudby u zapadajícího sluníč-
ka byl vzduch provoněný vůní pečeného 
masa, výborných buchet (které napekly 
maminky žáků), cukrové vaty a dalšího 
připraveného občerstvení. Po tak dlouhé 
době se vše vydařilo a děti si to opravdu 
užily. Děkujeme všem členům i nečle-
nům našeho klubu rodičů, hasičům… 
zkrátka všem, co na akci pomáhali, za 
jejich úsměv, pomoc a obětavou práci! 
Vážíme si toho, opravdu moc! 
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NADŠENÍ ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 
Oxana Lettovská    
ZŠ Hlučín - Bobrovníky

V termínu od 23. do 27. května vyjeli 
žáci 3., 4. a 5. třídy na školu v přírodě 
do krásného prostředí Jeseníků, a to kon-
krétně do hotelu Zlatá Opavice v Hol-
čovicích. Akci finančně podpořilo měs-
to Hlučín a poskytlo každému z žáků  

Opět zábavnou formou a prostřednic-
tvím prožitků a krátkých přednášek či 
besed šesťáci nahlédli hlouběji do svě-
ta internetu a sociálních sítí. Příjemným 
odpočinkem od vážných témat byla pro-
cházka do nádherné okolní přírody nebo 
hraní míčových her. Po večeři plní do-
jmů a nabití informacemi se pak znovu 
všichni ve svých týmech pustili do ne-
lehkého úkolu - tvorby letáku pro mladší 
spolužáky z prvního stupně. V něm měli 
jednoduchou formou zpracovat základní 
informace o bezpečnosti na sociálních 
sítích nebo o kyberšikaně. Poslední den 
děti čekala závěrečná disciplína soutěže 
družstev, hodnocení pobytu, rozdání cer-
tifikátů a samozřejmě vyhodnocení sou-
těže a udělení cen a diplomů pro vítězné 
týmy. Vítězi se stala družstva Offline, 
Wifiňáci a Ajťáci šesťáci. Pochvalu si ale 
zaslouží všichni za nasazení a píli, kte-
ré předvedli během plnění rozmanitých 
úkolů a aktivit. Zpátky do školy jsme 
odjížděli spokojení a naplnění novými 
zážitky a vědomostmi. Už nyní se těšíme 
na další akci ke konci června. Tou bude 
společné posezení dětí šestých tříd a je-
jich rodičů u besedy s panem Kršňákem.

Andrea Modrovská
SPŠ, Ostrava - Vítkovice, p. o. 

3D TALENT je název projektu, který již 
šestým rokem realizuje Střední průmy-
slová škola (SPŠ), Ostrava - Vítkovice, 
p. o.  k podpoře systémové práce s nada-
nými žáky na škole. Tyto projekty jsou 
opakovaně financovány z Programu na 
podporu vzdělávání a talentmanagemen-
tu na území statutárního města Ostravy. 
Do tohoto projektu se v letošním roce  
aktivně zapojil Ondřej Hurina, student 
3. ročníku studijního oboru Strojírenství 
– výpočetní technika. Ondřej je bývalým 
žákem Základní školy Hornická 7, Hlučín 
a nyní velmi aktivním a úspěšným studen-
tem "Zengrovky". Záměrem aktivity bylo 
vytvoření funkčního modelu prototypu 
auta RC TATRA 815 DAKAR v měřítku 
1:10. Autor si vymodeloval v programu 
Autodesk Inventor Professional jednot-
livé díly, poté je vytisknul na 3D tiskár-
ně, složil a rozpohyboval model pomocí 
ovladače, motorů, regulátoru. Vozidlo je 
ovládáno vysílačkou. Hmotnost modelu je 
cca 5kg a max. rychlost 50 km/h. Další 3 
modely auta sestavil se svými spolužáky. 
Po celou dobu tým realizátorů vedl a pře-
dával jim při práci cenné zkušenosti. Ke 
stavbě modelu RC TATRA 815 DAKAR 
vytvořil rozsáhlý návod, který je volně ke 
stažení na stránkách školy a je určen všem 

tvořivým zájemcům o tuto problemati-
ku. Ondřej touto svou prací reprezentuje 
střední školu v prestižní soutěži s názvem 
Středoškolská odborná činnost, která má 
v České republice dlouholetou tradici. 
Zvítězil v okresním i krajském kole. Nej-
cennější však byl postup do celorepubli-
kového kola, kde ho za svou jedinečnou 
práci porota ocenila opět prvenstvím. 
V oboru Strojírenství, hutnictví a dopra-
va obsadil 1. místo a stal se tak nejlepším 
žákem středních škol v tomto oboru. Zís-
kal tak mnoho odborných i komunikač-
ních zkušeností a dovedností pro své další  
studium a praxi.

ONDRA TO S TATROU VÁLÍ
dotaci 2 000 korun. Na procházkách 
jsme prozkoumali okolí, měli jsme mož-
nost navštívit Africké muzeum a roz-
hlednu Na Skalce. Děti si užily spoustu 
zábavy a her, za deštivého počasí jsme 
využili i hotelový krytý bazén. Ubytová-
ní a strava byly na jedničku, a protože se 
vydařilo i závěrečné opékání, odjížděli 
jsme všichni nadšení a spokojení.  

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Mateřská škola Severní, Hlučín bude 
v provozu od 1. července do 22. července 
2022. Od 25. července do 5. srpna 2022 
budou všechny mateřské školy uzavře-
ny. Mateřská škola Cihelní, Hlučín bude 

v provozu od 8. srpna do 26. srpna 2022. 
Mateřská škola Hlučín – Bobrovníky bude 
v provozu od 8. srpna do 26. srpna 2022. 
Od 29. srpna 2022 budou v běžném pro-
vozu všechny mateřské školy. Podrobné 
informace naleznete na webových strán-
kách jednotlivých mateřských škol. Přeje-
me dětem i rodičům hezké prázdniny!

Foto: archiv ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín

Foto: archiv ZŠ a MŠ Darkovičky

Foto: archiv ZŠ Hlučín - Bobrovníky

Foto: archiv Ondřeje Huriny

SEZNÁMENÍ S RADNICÍ
Kateřina Glonková
ZŠ Hlučín - Bobrovníky

V pátek 17. 6. jsme navštívili hlučínskou 
radnici. Díky zajímavému vyprávění 
paní Harazinové jsme se mnoho do-
zvěděli. Prohlédli jsme si celou radnici, 
včetně obřadní síně, kanceláře pana sta-
rosty, půdy. Podívali jsme se na Hlučín 
z radničního balkónu. Navštívili jsme 
také služebnu městské policie, kde děti 
mohly usednout do služebního vozu,  
nasadit si pouta a přes kamerový systém sle-
dovaly dění po celém Hlučíně. Děkujeme! Foto: archiv ZŠ Hlučín - Bobrovníky
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David Kubáň
FC Hlučín

Zdeněk Sivek, dlouholetý člen prezidia 
Unie Českých fotbalových trenérů, vice-
prezident Alliance of European Football 
Coaches Associations, pořádal pro trené-
ry mládeže FC Hlučín v různých termí-
nech dva workshopy. První část byla ve 
znamení teorie na téma výchovy talentů 
do profesionálního fotbalu ze zkušenos-
tí, které načerpal během stáží v předních 
evropských klubech. Druhá část obsaho-
vala praxi na hřišti, tématem byl ukáz-
kový tempo trénink FC Barcelona, který 
pan Sivek předvedl s hráči našeho do-
rostu. "Podmínky pro přípravu a realizaci 
workshopu (teorie a praxe) byly na velmi 

ZDENĚK SIVEK POŘÁDAL WORKSHOP  
PRO TRENÉRY MLÁDEŽE

dobré úrovni. Největší dojem zanechal 
zájem trenérů získat další odborné po-
znatky a zkušenosti. Přínosem také bylo 
celkové přátelské ovzduší nejen v klubu, 
ale také při setkávání s lidmi mimo něj. 
Hlučín je prima město!," prohlásil zkuše-
ný fotbalový expert. "Budoucnost klubu 
jednoznačně spočívá ve výchově mladých 
hráčů, mezi nimiž je řada talentů. Je za-
potřebí, aby klub permanentně podporo-
val odbornou úroveň všech trenérů, tedy 
aby podobných vzdělávacích akcí bylo 
více, a usiloval o spolupráci s rodina-
mi hráčů a také se školami, kam hráči 
chodí," poradil na závěr Zdeněk Sivek,  
který zanedlouho odlétá do USA, 
kde se bude věnovat rozvoji tamních  
akademií.

DĚVČATA Z MK BALLERISIMO HLUČÍN JSOU 
MISTRYNĚMI ČR
Karin Wronová
MK BALLERISIMO Hlučín

Letošní sezóna je pro hlučínský mažoret-
kový klub MK Ballerisimo Hlučín nejú-
spěšnější v celé sportovní historii klubu. 
V uplynulých dnech se konalo finále Mis-
trovství České republiky v mažoretkovém 
sportu a děvčatům z Ballerisima se po-
vedlo získat ty nejcennější tituly a medai-
le. Finále republikového šampionátu bylo 
rozděleno do několika kol dle náčiní, se 
kterým mažoretky soutěží, a také dle vý-
konnostní třídy. O víkendu 21. - 22. 5. se 
v Chotěboři konalo finálové kolo s náči-
ním hůlka, pro výkonnostní skupinu A, 
tedy pro nejlepší mažoretky celé České 
republiky. Ballerisimo mělo svá želízka 
v ohni téměř ve všech kategoriích a klubu 
se podařilo vybojovat celkem 10 mistrov-
ských titulů. Cennou medaili vybojovala 
děvčata ve věku 8-11 let, která se stala 
několikanásobnými Mistryněmi České re-
publiky v sólových kategoriích, ale také se 
svou velkou formací. Děvčata si tak spl-
nila svůj celoroční sen! Pozadu nezůstala 
ani další děvčata, starší juniorky ve věku 
12-15 let, přidaly několik dalších titulů 
Vicemistryň a II. Vicemistryň ČR. Hlu-
čínské Ballerisimo skvěle reprezentoval  

také tým babykadetek, což je mladší sku-
pinka děvčátek s věkovým průměrem 9 
let, složená převážně ze začátečnic. I přes-
to se dokázaly probojovat do výkonnost-
ní třídy A a soutěžit mezi těmi nejlepší-
mi. Děvčata se umístila na nádherném 
5. místě. Seniorské družstvo, tedy celek 
děvčat ve věku 15-24 let, získal dvě cen-
ná umístění ve velké konkurenci v top 6 
nejlepších klubech České republiky. Ná-
sledující víkend, 28. - 29. 5., čekalo Balle-
risimo finálové kolo s náčiním pompom, 
tedy s třásněmi, finálové kolo s náčiním 
mix (kombinace hůlky a třásní v jedné 
choreografii) a také finále pro nejmladší 
mažoretky v České republice ve věku 4-7 
let. Právě tyto nejmladší littlekadetky jsou 
každoročně největším želízkem v ohni 
pro hlučínské mažoretky MK Ballerisi-
mo. Letos děvčata získala ve čtyřech kate-
goriích čtyři zlaté medaile a přidala ještě 
jednu stříbrnou. Malé littlekadetky, které 
přišly do Ballerisima v září 2021, tak do-
kázaly, že hlučínské Ballerisimo stále vy-
chovává ty nejúspěšnější mažoretky a pa-
tří na celorepublikovou špičku. Posledním 
finálovým kolem bylo finále výkonnostní 
třídy B, 4. 6. v Hranicích. I zde se Balle-
risimo neztratilo a přivezlo bronzovou  
a stříbrnou medaili.

ZABĚHLI JSME COOL RUN

Foto: archiv MK Ballerisimo Foto: archiv FC Hlučín

Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

V sobotu 18. června 2022 odstartoval od 
hlučínského kulturního domu 2. ročník 
městských běhů COOL RUN. Pro letošní 
ročník byla pro závodníky nachystaná trať 
na 2,5 km, 5 km, štafeta 4x2,5 km a nově 
i trať na 10 km. 90 účastníků závodu mělo 
v kulturním domě zázemí, kde se mohli 
převléknout a uschovat si své osobní věci, 
dále se občerstvit kávou, vodou a ovocem 
nebo se schovat před sluníčkem. 

Na trati byli regulčíci, kteří se starali ne-
jen o bezpečnost všech závodníku, ale 
také poskytovali všem vodu na osvěžení, 
neboť venkovní teplota převyšovala 30 
stupňů. V cíli všechny startující čekalo bo-
haté občerstvení v podání ovoce, grilované 
klobásky, boršče a na pití čepované piveč-
ko, jak alko, tak i nealko. Také měli mož-
nost se ochladit ve vodní mlze, kterou nám 
daroval Pavel Paschek. Po celou dobu zá-
vodu se Dům dětí a mládeže Hlučín staral 
o děti závodníků, kteří si tak mohli v kli-
du odběhnout svůj závod. Ten byl zahájen 
v 10 hodin během dětí do 7 let, které bě-
žely trať do 1 km okolo kulturního domu. 
V 11 hodin starosta města odstartoval zá-
vod na 5 km a 2,5 km, kdy všichni doběhli 
do hodinky, a tím jsme stihli ve 12 hodin 
odstartovat štafetu 4x2,5 km, kde startova-
li dva mužské a dva ženské týmy. Ve 13 

hodin nám odstartovala nejtěžší závod na 
10 km místostarostka Petra Řezáčová, kte-
rá si předtím sama zaběhla trať na 2,5 km. 

Nejrychlejším mužem na 2,5 km trati se 
stal Mikuláš Kalvar s časem 9:41 a nej-
rychlejší ženou se stala Anna Balážová 
s časem 10:13. Na 5 km zvítězil Roman 
Baláž s časem 20:32 a Markéta Kašná 
s časem 20:33. 

Štafeta muži “Jäkláci” doběhli v čase 
41:33 a ženský tým “Běžci Sobě” v čase 
50:14. 

Závod na 10 km se běžel 2x5km, kde nej-
rychlejší čas byl 39:29, který zaběhl Jiří 
Pytlík, a to i přes to, že si na prvních 5 km 
podvrtnul kotník, ale nevzdal to, vyhe-
coval se a doběhl s nejrychlejším časem. 
Hned v závěsu ho následoval Tomáš Vi-
tásek, se skvělým časem 40:54. Jako jedi-
ná žena doběhla Hana Placzková s časem 
01:04:20 a tím si zasloužila zlatou medaili.  

Ve 14 hodin proběhlo vyhlášení celého zá-
vodu, kde se vyhlásili vždy první tři z jed-
notlivých kategorii-junioři 7-17 let, 18-29, 
30-39, 40-49, 50+, ženy a muži zvlášť. 
Věřím, že každý závodník si od nás odnesl 
něco, a to buď medaili, dáreček nebo skvě-
lý zážitek. Děkujeme všem za účast a pod-
poru a těšíme se již nyní na 3. ročník, který 
se uskuteční 17. června 2023. Fota: Kateřina Konečná
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Pavel Cyrus
pořadatel akce a zastupitel města

Ranč u Rudolfa Bobrovníky si vás do-
voluje pozvat na 4. ročník kvalifikace 
na mistrovství České republiky v kom-
binovaných soutěžích chladnokrevných 
koní v jednospřeží a v dvojspřeží. Akce 
se uskuteční 9. července od 9 hodin na 
městské louce pod bývalým Bobry clu-
bem v Bobrovníkách. Můžete se těšit na 
ovladatelnost s kládou, vozatajskou jízdu 
a těžký tah. Nebudou chybět závodníci 
z celé Moravy, Polska a Slovenska. Pro 
všechny diváky bude připraveno bohaté 
občerstvení, čepované pivečko, kofola, 
nealko, alko a spousta dalších pochutin. 
Pro děti bude nachystaný skákací hrad, 
jízda na poníkovi, oslovi, velbloudovi  

David Kubáň
FC Hlučín

Už samotný postup z náročné kvalifika-
ce mezi nejlepších 24 týmů ČR byl pro 
Hlučín velkým úspěchem. Mladší pří-
pravka U9 se ale neztratila ani na finálo-
vém turnaji Planeo Cup ve Znojmě, když 
v konkurenci ligových mančaftů obsadila 
krásné čtrnácté místo. Hlučínští borci byli 
nalosováni do skupiny A, kde se střetli se 
Slavií Praha, Zbrojovkou Brno, Havířo-
vem, Hodonínem a Spartakem Choceň. 
Po pomalejším rozjezdu se Hlučín ro-
zehrál ke kvalitním výkonům. Poslední 
zápas sobotního dne byl pro žlutozele-
né klíčový. "Hráli jsme proti Zbrojovce 
Brno. Museli jsme podat 100% výkon, 
který zaručoval postup do stříbrné sku-
piny hrané v neděli. Kluci bojovali a po 
zasloužené výhře slavili stříbrnou skupi-
nu," pochvaloval si trenér Lukáš Plaček.  
V nedělní stříbrné skupině svedla naše 

DEN FOTBALOVÝCH NADĚJÍ PŘILÁKAL 
NA 50 DĚTÍ

"devítka" souboje s dalšími top mančafty, 
namátkou proti Baníku Ostrava, SFC Opa-
va nebo Sigmě Olomouc. "Nečekalo nás 
nic lehkého. Nakonec jsme se s bilancí tří 
remíz a tří proher umístili na krásném čtr-
náctém místě," dodal trenér Plaček. Malí 
hlučínští fotbalisté se postarali o skvělou 
reprezentaci klubu i města samotného. 
Z turnaje si navíc odváží plno cenných 
zkušeností. "Kluci si zahráli proti kvalit-
ním týmům. Jsme na ně pyšní. Hrát proti 
týmům jako je Slavie, Brno a další, je ob-
rovská zkušenost i pro nás trenéry. Pořád 
musíme pracovat v tréninku na 100 pro-
cent, ať se můžeme třeba příští rok opět 
probojovat na tak kvalitní turnaj. Vybrat 
nejlepšího hráče našeho týmu by bylo těž-
ké. Kluci to všichni odmakali a zaslouží 
si pochvalu. Děkujeme i rodičům a sou-
rozencům kluků za fantastickou kulisu. 
Bubny, řechtačky a hlasité povzbuzování 
bylo slyšet široko daleko," prohlásil kouč 
hlučínské U9.

a bohatý program pro všechny věkové 
generace. Srdečně vás zvou pořadatelé.
městu Hlučínu a všem sponzorům, bez  
kterých by tato akce nešla zorganizovat. 

Foto: archiv FC Hlučín

ZAZVONIL ZVONEC A POBLU JE KONEC

Michael Kašný

Závěrečný závod Prajzsko-Opavské bě-
žecké ligy, Běh zámeckým parkem, se po 
dvouleté covidové odmlce opět uskutečnil 
v hlavním m  ěstě Prajzské, a to v Krava-
řích. Šlo již o 38. ročník. O tom, že je zá-
vod opravdu oblíbený, svědčí i účast 250 
běžců napříč všemi věkovými kategori-
emi. Pořadatelé objednali parádní letní 
počasí a startovka nabitá kvalitními běž-
ci slibovala zajímavé závěrečné souboje 
o poslední body do běžecké ligy. Starto-
valo se tradičně od hlavní brány místního 
fotbalového hřiště, kde je zároveň zázemí 
závodu, a na všechny účastníky čekaly tři 
rovinaté okruhy nádherným prostředím 
zámeckého parku o celkové délce 8,5 km. 
Nejprve své síly však poměřily ve sprin-
tech děti, a to na 150 a 300 m tratích. Zde 
byli nejrychlejší Denisa Lokočová, Matěj 
Tietz, Kalina Antczak a Dominik Ferenz.
Na žactvo a dorost čekala již trať o délce 
1,8 km vedoucí parkem, kterou nejrych-
leji prolétl Robin Thiemel (6:41). Druhý 
skončil Matyáš Weczerek (7:03) a třetí Jo-
náš Peterek z MFK Kravaře (7:04). Mezi 
holkami první dvě příčky obsadily polské 
závodnice Oliwia Witek (6:44) a Mar-
tyna Pietroszek z KS SKI Team Wod-
zisław Śląski (7:05). Pro bronz si doběh-
la Natálie Ester Kašná z SSK Vítkovice 
/ BK Ludgeřovice (7:16). V deset hodin  

dopoledne tak odstartoval hlavní závod. 
Hned od začátku šel opět do vedení suve-
rén posledních závodů Roberto Dimiccoli 
z Eko okna runners (28:47) a opět potvrdil 
svou dominanci a zvítězil stylem start-cíl. 
Druhý, minutu za ním, doběhl Tomáš Blá-
ha z AK Asics Kroměříž (29:40). Na třetí 
příčce po celou dobu závodu běžel Jakub 
Lukáš z Klubu přátel death metalu, který 
však neodolal závěrečnému ataku Rober-
ta Antczaka (30:03), a ten nakonec získal 
bronz. To mezi ženami byla opět suverén-
ní Markéta Kašná z TJ Jäkl Karviná / BK 
Ludgeřovice (34:56), která tak jako vítěz 
mužské kategorie zvítězila stylem start-cíl. 
To za ní se v průběhu závodu několikrát 
změnilo pořadí. Postaraly se o to Marie  

Vybíralová, Martina Mazáčová z BK Pří-
bor a Hana Bednarčíková ze Cvilínské 
schody Krnov. Do finiše tak nejvíc sil zů-
stalo druhé Vybíralové (36:15), těsně za ní 
doběhla třetí Mazáčová (36:19). Na Bed-
narčíkovou tak zbyla "brambora", i když 
v průběhu posledního kola byla druhá, 
avšak v závěru jí došly síly. Všichni si tak 
v horkém dopoledni museli pořádně mák-
nout a odměnou pro závodníky bylo v cíli 
připraveno občerstvení v podobě nealka či 
pivka, které bodlo. A když jsme na Praj-
zske, tak nemohl chybět tradiční koláč. 
Pro děti byly připraveny nanuky, zákusky 

a čokoládové medaile. V tomto závěreč-
ném závodě se rozhodovalo také o celko-
vém pořadí v Prajzsko-Opavské běžecké 
lize, kdy všichni obdrželi 10% bodů navíc 
a to zamíchalo pořadím. Mezi muži letos 
zvítězil René Kamrád z Energy Team Bo-
latice, druhý skončil Filip Burda a třetí 
Patrik Hanzlík, oba z BK Ludgeřovice. 
Kategorii žen letos ovládly závodnice 
BK Ludgeřovice. Vyhrála Markéta Kaš-
ná, před Gabrielou Klemensovou a třetí 
skončila Alena Sobková. Běh zámeckým 
parkem tak uzavřel letošní ročník této  
pohárové soutěže.

Fota: Michael Kašný

Foto: archiv Ondřeje Huriny

INZERCE



3. 7. 2022 
od 1400 hodin
Mírové náměstí v Hlučíně

Festival kultury
a hlučínských 
řemesel 2022 
14:00  Hasičská dechová hudba Bolatice

14:45  Slavnostní zahájení

15:00  Slunečnice z Kobeřic

15:15  Slezská kapela

16:00  Slunečnice z Kobeřic

16:15  Vlašanky

16:45  Tilli-duo

17:15  MK Ballerisimo

17:45  Seniorky ze Závady

18:00  Dechová hudba Hlučíňanka

Fantastická
stavebnice

Svět stvořený z LEGO©

Hravá výstava v Muzeu Hlučínska
od 21. 6. do 9. 10. 2022

STR. 10 / ČERVENEC - SRPEN 2022 HLUČÍNSKÉ NOVINYPOZVÁNKY

VÝSTAVNÍ NOŽKY
Bára Piatková
lékárnice

V letních měsících snad každý z nás 
chce mít krásné prstíky, a hlavně nehty 
v sandálcích. Dámy si často lakují neh-
ty pestrými barvami, mažou chodidla 
krémy, aby se neloupala kůže. Co když 
ale zpozorujeme na svých nehtech nebo 
v meziprstí plíseň? Mykózy (plísně) 
naše pacienty trápí celoročně, největší 
výskyt je však v teplých letních měsí-
cích, kdy se plísni v teple a vlhku daří. 
Jak mykózu poznáme? Mykózy v mezi-
prstí se projevují svěděním, zarudnutím 
kůže a bělavým povlakem, někdy se 
projevují suchou kůží. Často se vysky-
tují po návštěvě bazénu, kdy nohy špat-
ně osušíme a necháme je dlouho zapa-
řené v uzavřené obuvi. Onychomykózy 
(plísně na nehtech) se projevují defor-
mací nehtů, která začíná postupně v jed-
nom bodě a šíří se hlouběji až do neh-
tového lůžka. Můžou se vyskytovat jak 

na nehtech na nohou, tak i na rukou. Na 
první pohled jsou nehty zhrublé a obvykle 
nažloutlé. Jak se tedy plísně účinně zba-
vit, abychom se za svá chodidla nemuseli 
stydět? Základem je dobře vydesinfikovat 
veškeré oděvy a obuv, která přišla s posti-
ženým místem do styku, aby se mykóza 
dále nešířila. Vhodné jsou přípravky na 
bázi alkoholu s chlorhexidinem. Postižená 
místa ošetřujeme antimykotickými rozto-
ky, spreji nebo mastmi. Různé formy pří-
pravku se hodí na různé části těla. Zatímco 
do meziprstí nebo na kůži bych doporučila 
mast, která vytvoří krásný film a promastí 
vysušenou pokožku, na nehty se více hodí 
roztoky, které zatečou do každé skulinky. 
Na větší plochy, které nejsou vysušené, 
by byl vhodný sprej. Nejsložitější a nejdé-
le trvající je léčba onychomykóz, kde je 
nutné denně po koupeli nehet na postiže-
ném místě opilovat, nanést roztok a zale-
pit, aby se zabránilo šíření infekce. Mezi 
nejúčinnější a nejběžnější účinné látky pa-
tří clotrimazol a naftifin. Za alternativní,  

popřípadě doplňkovou léčbu se dá pova-
žovat fytoterapie, kde přední příčky zaují-
má tea tree olej. Ten pochází z čajovníku 
australského (Melaleuca alternifolia) a má 
antimykotické ale i antibakteriální účin-
ky. Jedná se o přírodní dezinfekci, která 
se používá po staletí. K ošetření nehtů jej 
můžeme používat koncentrovaný. Pokud 

řešíme mykózy na sliznicích, je nutné 
jej vždy naředit. Základem v boji pro-
ti mykózám je prevence. V létě by-
chom se neměli v obuvi zbytečně potit 
a bota by měla dobře větrat. Není vhod-
né celodenní nošení uzavřené obuvi. 
Není ani od věci si boty jednou za čas  
vydesinfikovat.

ZDRAVÍ

Ilustrační foto.
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Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

Již posedmé se letos sejdou u Hlučínského 
jezera řezbáři z blízkého i dalekého okolí 
na tradiční akci s názvem Prajzská řezbář-
ská show. Jedná se o mezinárodní sou-
těž, kdy svůj um předvedou řezbáři nejen 
z Čech, ale také z Polska i Slovenska. Ná-
vštěvníci třídenní akce se mohou těšit na 
zajímavá díla, kde pomocí motorových pil, 
dlátek a dalších řezbářských nástrojů bu-
dou vznikat unikátní a originální dřevěná  

díla dle zadaného tématu, která si budete 
moci zakoupit. Součástí show bude také 
„rychlořezba“, během které budou autoři 
tvořit dle vlastní fantazie a tato díla bu-
dou vydražena. Vydražená částa půjde na 
dobročinné účely. Kromě řezbářské show 
čeká na návštěvníky akce bohatý kultur-
ní program v podobě známých, ale i re-
gionálních kapel, stánky s občerstvením 
a chybět nebude ani rozmanité vyžití pro 
děti. Těšíme se na vás od pátku 8. červen-
ce, kdy bude celovíkendová akce zahájena 
v 16 hodin.

SVŮJ UM PŘEDSTAVÍ ŘEZBÁŘI

KAM NA DOŽÍNKY? DO DARKOVIČEK!
Martina Kotzurová
pořadatelka a zastupitelka

V sobotu 20. srpna 2022 se, po dvouleté 
přestávce, uskuteční již jedenáctý ročník 
dožínek v Darkovičkách. Tradičně bude 
celá akce zahájena ve 13 hodin Mší svatou 
v místním slavnostně vyzdobeném koste-
le. Ve 14 hodin pak vyjde za doprovodu 

UŽ NÁM TO ZASE ZPÍVÁ
Jarmila Machovská
Hlučínský pěvecký sbor

V tomto roce se náš sbor konečně dočkal 
„normálního stavu“. Mohli jsme se běžně 
scházet na zkouškách, hromadně zpívat 
a připravovat vystoupení. Městský úřad 
v Hlučíně nám udělil ocenění Repre-
zentant města Hlučína v oblasti kultury 
za rok 2021. A také jsme zase vyjeli do 
Luhačovic, kde tamější Orel každoroč-
ně pořádá přehlídku hudebních souborů  
Cantate. Tentokrát byla i širší konkurence,  

kromě nás vystoupil ještě jeden morav-
ský soubor a pak i soubory ze Sloven-
ska a z Polska. Náš repertoár je různo-
rodý, takže jsme splnili základní zadání 
akce – duchovní skladby, ale uspěli jsme 
i s neformálními lidovými písněmi z Hlu-
čínska, „bo to je region razovity“. Dobré 
zakončení sezony, co říkáte? A na závěr 
- děvčata a (třeba i) kluci každého věku, 
pojďte s námi zpívat a sdílet všechny naše 
aktivity! Pokračujeme od září každé úterý 
v 17 hodin v našem hlučínském kulturním 
domě.

Eva Františáková
editorka a projektová manažerka
Svatováclavského hudebního festivalu

Jedinečné okamžiky v rámci svého motta  
„koncert v kostele je zážitek“ slibuje je-
den z pěti největších festivalů klasické 
hudby v Česku, Svatováclavský hudební 
festival (SHF). Jeho 19. ročník proběhne 
od 2. do 28. září a nabídne 33 koncertů 
po celém Moravskoslezském kraji. Uvede 
nejen špičkově interpretovanou duchovní 
a tzv. starou hudbu, ale i jazz. SHF bude 2. 
září tradičně zahájen v ostravské Katedrá-
le Božského Spasitele, letos Mozartovou 
Velkou mší c moll a „Lineckou symfonií“ 
v podání PKF - Prague Philharmonia v na-
studování dirigenta Václava Lukse, spo-
lečně s Českým filharmonickým sborem 
Brno a prvotřídními sólisty v čele se Simo-
nou Šaturovou. Během zářijového hudeb-
ního maratonu se představí prestižní festi-
valová rezidenční tělesa Collegium 1704, 
Collegium Marianum, ale i nejlepší český 
basbarytonista Adam Plachetka, perfor-
merka a varhanice Katta, pěvkyně Hana 
Blažíková, Bennewitzovo a Zemlinské-
ho kvarteto, ze zahraničních umělců pak 
NFM Vratislavská filharmonie, maďarský 
žesťový soubor In Medias Brass, belgické 
Goeyvaerts String Trio či francouzský re-
nesanční soubor La Quinta Pars. Letošní 
ročník bude korunován Operním gala jed-
né z vůbec nejlepších mezzosopranistek 
světa, lotyšské divy Elīny Garanči (Vídeň-
ská státní opera, Metropolitní opera New 
York atd.). Závěrečný „svatováclavský“  

ZAZNÍ KRÁSA BAROKNÍ ITÁLIE

Petra Lichovníková
Sport a kultura Hlučín

Jako každý rok, i letos se bude první ví-
kend v září konat tradiční krmáš - slavnost 
posvěcení hlučínského farního kostela sv. 
Jana Křtitele. Jedná se o společenskou 
a velmi vyhledávanou akci. Průběh kr-
máše bude podobný jako v předchozích 
letech. Akce se uskuteční na Mírovém 
náměstí, kde bude na návštěvníky če-
kat spousta prodejních stánků s občer-
stvením i výrobky a bohatý kulturní  

program. Můžete se těšit například na 
hudební seskupení Stanley´s Dixie Street 
Band, kapelu Drive, Hlučíňanku, studenty 
z našeho gymnázia, kapelu The People, ne-
bude chybět ani baletní vystoupení a mož-
ná přijde i kouzelník! V sobotu se můžete 
těšit na přehlídku veteránů a živý koncert 
Petra Koláře s kapelou! V neděli dopoled-
ne proběhne tradiční Krmášová mše. Bliž-
ší informace s časovým harmonogramem 
budou zveřejněny na facebookových 
stránkách Sportu a kultury Hlučín a na 
stránkách Města Hlučín. Sledujte nás! 

NEPROMEŠKEJTE  
LETOŠNÍ HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ

koncert bude letos věnován dramatické 
kantátě Svatební košile Antonína Dvořá-
ka (Katedrála Božského Spasitele). Pod 
taktovkou Tomáše Braunera vystoupí  
Filharmonie Hradec Králové, Český 
filharmonický sbor Brno a sólistický 
trojlístek Pavla Vykopalová, Richard 
Samek a Svatopluk Sem. Více na www.
shf.cz. VIVALDI / HÄNDEL / TARTI-
NI – Souboj titánů. Pondělí 5. 9. 2022, 
18:00, Hlučín – Kostel sv. Jana Křtitele. 
Krásy barokní Itálie představí na SHF 
hned několik špičkových umělců, počí-
naje rezidenčním ansámblem Collegium 
Marianum s nejlepší českou hráčkou na 
barokní housle Lenkou Torgersen a feno-
menální flétnistkou Janou Semerádovou. 
Jejich program „Vivaldi / Händel / Tartini 
– Souboj titánů“ otevírá hudební kolbiště, 
ve kterém se utkají jak opravdoví mistři 
skladatelé, tak i interpreti jejich virtuóz-
ních děl. Vstupné: 250 Kč / 180 Kč (stu-
dent, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, 
děti do 15 let).

hudby krojovaný průvod z ulice Kozmic-
ké doprovázený zemědělskou technikou. 
Průvod bude pokračovat na místní fotba-
lové hřiště, kde se bude slavnost konat. 
O zábavu se postará umělecká skupina 
MONA, nebudou chybět soutěže pro děti, 
malování na obličej, skákací hrady a bo-
haté občerstvení. Tímto všechny srdečně 
zveme. 

DAVID PEŠAT V ČERVENÉM KOSTELE

Fota: archiv Sportu a kultury Hlučín

Foto: Martina KotzurováFoto: archiv Jany Semerádové

Ondřej Tkačík

V záři nového galerijního osvětlení se 
od září do října 2022 ocitnou v Červe-
ném kostele obrazy brilantního malíře 
Davida Pešata, absolventa pražské AVU 
(2007) u profesora Jiřího Sopka. Jak říká 
v kontextu jedné ze svých dřívějších vý-
stavy sám Pešat: „Výstava… je ohlédnu-
tím do budoucnosti. V procesu malby je 
to dílčí krok i celková pozice. Snažím se  

o začlenění formy i obsahu do jednoho 
procesu. Do procesu, který je součástí mé 
paměti na obsahy a myšlenky, jak nutně 
minulé, tak i myšlenky teprve budoucí. 
V procesu tvorby nakonec vše splývá do 
jedné řeky, do jednoho proudu. Středem 
obrazu je člověk dnešní doby, tekutý, měk-
ký, plný obav.“ Pešatova gestická malba 
plná rozporných významů i hutné barvy je 
pastvou pro divákovo oko i duši. Srdečně 
zveme! Vernisáž proběhne 2. září 2022.  

Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

V sobotu 6. 8. 2022 se opět u Hlučínského 
jezera bude konat GulášFest. Od 8 hodin 
se sejdou týmy, které pro vás připraví sou-
těžní guláše v kotlíku na ohni. Na osvě-
žení budete moci zakusit pivečka z mini 
pivovarů z blízka i daleka. Samozřejmostí 
je i doprovodný program s podporou rá-
dia Čas. Chybět nebudou ani atrakce pro 
nejmenší, malování na obličej a pletení 
copánků. Více info na ww.sak-hlucin.cz. 

PŘIJĎTE NA GULÁŠE A PIVA

Foto: archiv Sportu a kultury Hlučín



STR. 12 / ČERVENEC - SRPEN 2022 HLUČÍNSKÉ NOVINYKULTURA

pořadatelé Štěrkovny Open Music

Tradiční hudební festival Štěrkovna Open 
Music, který se letos uskuteční 28. až 30. 
července, nabídne řadu špičkových jmen 
české hudební scény. Vystoupí na něm 
například lady soul Marie Rottrová, s no-
vým koncertním programem Vojtěch Dyk 
a B-Side Band, Tomáš Klus v doprovo-
du pěveckého sboru Permoník či kapely 
Čechomor a Jelen. Festival se uskuteční 
v areálu Landek Parku v Ostravě-Petřko-
vicích. Důvodem změny místa je nedo-
končená revitalizace Hlučínského jezera. 
„Bohužel ještě nemůžeme festival pořádat 
v Hlučíně. Areál hornického muzea Landek

ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC ZVE NA ROTTROVOU,  
DYKA ČI KLUSE S PERMONÍKEM ČI KAPELY ČECHOMOR A JELEN

Pořadatelé Štěrkovny Open Music i letos 
myslí na návštěvníky z Hlučína a chtějí 
jim ulehčit přepravu na jejich oblíbený fes-
tival, který se koná v areálu Landek Parku 
v Ostravě - Petřkovicích. Pojede proto více 
autobusů, k dispozici bude velkokapacitní 
parkoviště i úschovna kol. Posílení dopra-
vy podpořilo finančním darem město Hlu-
čín. Matěj Ostárek z agentury New Wind  

ZA SEDM MINUT ZDARMA AUTOBUSEM 
Z HLUČÍNA NA LANDEK

Další ročník hlučínského festivalu 
Štěrkovna Open Music, který je třetí 
největší akcí svého druhu v Morav-
skoslezském kraji, a největší, která 
se koná mimo Ostravu, se bude ko-
nat opět na břehu Hlučínského jezera. 
Tedy v původním areálu, kde hudební 
přehlídka vznikla a poslední dva roky 
se tam v souvislosti s revitalizací je-
zera konat nemohla. Návrat pořada-
telé chtějí pojmout velkolepě a slibu-
jí koncert jedné z největších legend 
československé hudební scény, která 
v Hlučíně ještě nevystupovala. Jmé-
na prvních interpretů, kteří vystoupí 
v roce 2023 u jezera v Hlučíně, zveřej-
ní už na závěr letošního ročníku. Vzá-
pětí pak odstartuje i předprodej vstupe-
nek. „Do Hlučína přijede legendární 
kapela, o kterou jsme se snažili víc jak 
deset let. Její skladby zná doslova kaž-
dý. Zvučných jmen ale bude podstatně 
více. Festival bude velkolepou oslavou 

FESTIVAL PŘIPRAVUJE VELKOLEPÝ NÁVRAT 
DO HLUČÍNA, ROČNÍK 2023 BUDE OSLAVOU 
HUDBY U JEZERA

hudby,“ řekl za pořadatele David Mo-
ravec. Další z pořadatelů Matěj Ostá-
rek doplnil, že na návrat do Hlučína se 
těší. „Jsme moc vděční za dvouletý azyl, 
který jsme našli v Petřkovicích. A hlav-
ně za vstřícný přístup ze strany Landek 
Parku. Tamní areál má své kouzlo a dva 
roky je to náš společný domov. Festival 
ale patří do Hlučína. Vznikl tam a z Hlu-
čína také pochází velká většina organizač-
ního týmu, brigádníků i partnerů akce.“ 
řekl Ostárek. První tři interprety ročníku 
2023, který bude osmnáctým v historii, 
pořadatelé zveřejní 30. července, na závěr 
toho letošního. Půjde o jména tří hlavních 
hvězd. Následně pak 1. srpna odstartuje 
předprodej vstupenek. Návštěvníci přímo 
na místě tak získají významnou informač-
ní výhodu. Vstupenky budou k dispozici 
prostřednictvím našich webových stránek 
www.sterkovnamusic.com. Obyvatelé 
Hlučína budou moci opět využít kamenný 
předprodej v Hospodě 56. 

Production uvedl, že autobusy vozící ná-
vštěvníky z Hlučína a pak i zpátky, budou 
opět výrazně posíleny. „Podrobnosti zve-
řejníme počátkem července, “ uvedl. Dopl-
nil, že lidé, kteří vyrazí autem, budou moci 
zaparkovat v areálu obchodního centra 
Outlet Arena Moravia i na plochách v jeho 
sousedství. „Ti, co přijedou na kole, bu-
dou mít k dispozici úschovnu kol,“ uvedl. 

Letošní Štěrkovna Open Music se mno-
hem více zaměří na udržitelnost a na-
příklad na práci s odpadem. Inspiraci 
pořadatelé našli během svého druhého 
projektu reBarbora Open Music, který 
se koncem května konal v areálu bývalé-
ho Dolu Barbora v Karviné. Ten měl ve 
své hlavičce heslo Trvale udržitelná zába-
va a byl první takový v České republice. 
„V praxi jsme si vyzkoušeli řadu opatření,  

ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC SE VÍCE ZAMĚŘÍ 
NA UDRŽITELNOST

které mohou u veřejných kulturních akcí 
výrazně snížit jejich dopad na životní 
prostředí. Některé zavedeme už na letoš-
ní Štěrkovně Open Music,“ řekl Ostárek. 
Teplé nápoje, jako například káva se, pro-
to budou podávat ve vratných a omyvatel-
ných kelímcích. Pořadatelé se zaměří i da-
leko více na nakládání s odpadem, třídit se 
bude navíc i gastroodpad, bioodpad a olej 
ze stánků.  

Park je však vzdušnou čarou od Hlučí-
na jen šest kilometrů. Je dobře dostupný 
autem, na kole či hromadnou dopravou,“ 
řekl za pořadatele David Moravec. Dodal, 
že oproti loňskému roku bude areál výraz-
ně větší a lépe schůdný. „Zmizely nepří-
jemné pražce, o které jsme všichni zakopá-
vali. Terén je celkově vyrovnaný,“ uvedl. 
V plánu jsou i splachovací toalety a posí-
lení mobilní sítě. Vyměnit vstupenku za 
pásek a nabít kredit si budou moci lidé již 
od pondělka před festivalem v Outlet Are-
na Moravia. Na programu třídenního fes-
tivalu jsou tři desítky interpretů. Představí 
se i kapely Visací zámek, BSP či Traktor. 
Mladší publikum zase ocení vystoupení 

rapera Pauliho Garanda, divoké německé 
party N.O.H.A. či Báry Polákové. Milov-
níci folku či lidové písně zase potěší Hra-
dišťan s Jiřím Pavlicou, Čechomor a Bratři 
Ebenové. Vystoupí ale i Monkey Business, 
Sto zvířat, Polemic, Poletíme?, Děda Mlá-
dek Illegal Band, Vypsaná fixa a řada dal-
ších. Součástí programu bude i vystoupení 
zpěvačky ukrajinské kapely Pavicja Myro-
slavy Salij. Ta se synem před válkou prchla 
z Kyjeva a dočasný domov našla v Rožno-
vě pod Radhoštěm. „I když na hudbu ne-
měla moc myšlenky, podařilo se nám pro 
ni sestavit kapelu ze spřátelených hudeb-
níků. Po několika zkouškách dali dohro-
mady repertoár, se kterým se představili  

na festivalu reBarbora Open Music.  
Protože se jim to povedlo, dostanou prostor 
i na Štěrkovně,“ uvedl Moravec. Pořadate-
lé předpokládají, že stejně jako v minulých 
čtyřech letech, bude festival i letos vypro-
daný. „Momentálně máme vyprodáno asi 
70 procent celkové kapacity. Vstupenky 
na celý festival či na jednotlivé dny zá-
jemci koupí prostřednictvím našeho webu 
www.sterkovnamusic.com či v Hlučíně 
v Hospodě 56,“ uvedl za pořadatele Matěj 
Ostárek. Generálním partnerem festivalu 
je hlučínská stavební společnost Tomáš 
STRAUB s. r. o. Akce se uskuteční za pod-
pory Moravskoslezského kraje a náměst-
ka hejtmana pro kulturu Lukáše Curyla. 

Festivalový areál v hornickém muzeu Landek Park. Foto: archiv New Wind Production s.r.o.
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      VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND
           ČECHOMOR
     TOMÁŠ KLUS a PERMONÍK
 MONKEY BUSINESS
          JELEN / N.O.H.A.
                         BARBORA POLÁKOVÁ / T R A K TO R
               BSP / VYPSANÁ FIXA / MICHAL HRŮZA 
                                                                        VISACÍ ZÁMEK
                              a další

OPEN MUSIC 2022
ŠTĚRKOVNA

28.–30. ČERVENEC LANDEK PARK OSTRAVA
POŘADATEL

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ 
PARTNEŘI

ZA PODPORY
OFICIÁLNÍ 
PIVO 
FESTIVALU

HLAVNÍ 
MEDIÁLNÍ 
PARTNER
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BAF!
23.-24.9.2022

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Hlučín
Československé armády 1402

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

Služby mobilního pracoviště:

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

Přihlaste se k nám do 30. září 2022

Bezplatné zpracování nabídky,
spojené s prohlídkou na místě instalace,
probrání požadavků a možností zákazníka

ČSN EN ISO 9001:2016 ZAM-SERVIS s.r.o.  Křišťanova 1116/14  702 00 Ostrava - Přívoz
 tel.: +420 734 221 825, email: sevcik.jiri@zam.cz, www.zam.cz

Rám

Sklo

EVA fólie

EVA fólie
FV články

Tedlar

Připojovací skříňka

Fotovoltaické systémy FVEFFoottoovvoollttaaiicckkéé  ssyyssttéémmyy  FFVVEE

V220524

Fotovoltaické systémy pro rodinné domy

i pro průmyslové podniky

Možnost technické konzultace i po dodání

Možnost případného rozšíření FVE

Návrh efektivního rozložení panelů 
dle geografických podmínek

Instalace měniče, který ukládá 
vyrobenou energii do baterie 

pro noční spotřebu

Dodaná baterie zásobuje domácnost 
během noci nebo při výpadku 

elektrického proudu

Fotovoltaické systémy pro rodinné domy

i pro průmyslové podniky

VOLNÉ KAPACITY

VOLNÉ KAPACITY

PRO ROK 2022

Technické řešení, návrh FVE, dodávka,
odborná montáž a servis, revize

detailní informace
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Martin Olbrecht – masáže 

IČ: 48737658 

Provozovna: Hrnčířská 24, 1. patro, 748 01   Hlučín 

Provozní doba:  dle objednávky klientů 

Telefon: +420 605 339 727 - objednávky 

E-mail:  martin.olbrecht@volny.cz 
 

Ceník: 

Klasická masáž celotělová: 

45 minut                  450,-Kč 

60 minut                  600,-Kč 

90 minut                  900,-Kč 
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BETONOVÉ SMĚSI  
A MALTOVINY
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www.betonarna-hlucin.cz

Obchodní oddělení

734 622 460, 734 278 082
Dispečink

739 292 919

LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR VHODNÝ PRO 
PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM.

NOVINKA!

VÝKON 
BETONÁRNY 

120 m3

za hodinu

NABÍZÍME
Maltové směsi

Kvalitní vstupní suroviny

Čerpání betonu vlastními čerpadly

Domíchávač s pásovým dopravníkem

Laboratorní zkoušky betonu

Výroba betonových prefabrikátů

Beton pevnosti C 8/10-C 35/45

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

Lité cementové potěry

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

NAMÍCHÁME PŘIJEDEME VYLIJEME
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zateplujeme  
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přijedeme, 
poradíme,  
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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
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Poradíme s výběrem 
vhodného odstínu i materiálu

Tónujeme na počkání podle 
milionů barevných receptur

PORADÍME  •  NAMÍCHÁME  •  PŘIVEZEME
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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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FANTASTICKÁ STAVEBNICE 
SVĚT STVOŘENÝ Z LEGO
Kateřina Korchanová
Muzeum Hlučínska

Ve dnech 21. 6. - 9. 10. 2022 se v Muzeu 
Hlučínska koná výstava modelů ze staveb-
nice Lego, na které se budou prezentovat 
i žáci z kroužku Lego v Kobeřicích. Na 
stavění se podílelo 32 dětí pod vedením 
Lady Šimečkové a Hany Pustkové. Ten-
tokrát děti postavily vesnici inspirovanou 
budovami z obce Kobeřice (kostel, hřbi-
tov, nový Obecní dům, škola, hasičárna, 
zdravotní středisko, autobusové nádraží 
s parkem, benzínka, hřiště, lékárna, ob-
chody). Také zvládly obřího krokodýla, 

který je bezmála dva metry dlouhý. Do-
spělí fanoušci Lego ze sdružení KOST-
KY.ORG. pro výstavu vytvořili modely 
zvířat, jako je liška, chameleon, králíci, 
tučňáci. Návštěvníci se díky kostičkám 
také ocitnou v kouzelném světě pohádek 
a výjevů ze zoologické zahrady. Zpátky do 
reality je přivítá stavba nádraží Opava-vý-
chod. Z originálních kompozic pak uvi-
díte propracované modely Lego Technik, 
City, Creator, Friends, Architekture, Har-
ry Potter, Star Wars a další. Zejména malé 
i velké děti ocení dva hrací koutky s kost-
kami Duplo a Lego, ve kterých si svoji  
kreativitu mohou vyzkoušet. 

Foto: Kateřina Konečná

VÝLET DO POLSKÝCH ZAHRAD  
S "DÁMSKÝM ČTVRTKEM" 
Marie Hanusová
organizátorka a zastupitelka

Na začátku byla otázka. Pojedeme? Ano 
či ne? Zvítězilo ano! Jedeme! A tak jsme 
se natěšeni sešli sobotní ráno a vydali 
se na výlet do polských zahrad. Polské 
zahrady jsou místa, kde si každý najde 
inspiraci pro tu svou milovanou zahrád-
ku. Již v autobuse panovala příjemná 
atmosféra a nadšení z naplánovaného 
programu. Procházeli jsme se po za-
hradách, kde chodníčky lemovaly pes-
trobarevné keře rododendronů, azalek 
a vzácných dřevin. Odpočinout jsme si 
mohli na lavičkách obklopených zelení 
a vnímat atmosféru krásného sluneč-
ního dne. Chcete tip na rodinný výlet? 
Navštivte městečko Pszczyna – největ-
ším lákadlem je zámek, kterému se říká 
polské Versailles. Za zámkem je krásný 
park a obora se zubry, muflony, srna-
mi, daňky a prasaty. Najdete tu kachny 
a husy. Mezi návštěvníky se procházejí 
a pózují majestátní pávi. Přímo v obo-
ře lze navštívit zajímavé muzeum. Vý-
let se velmi vydařil. Vše kvetlo, počasí 
bylo výborné, nálada super. Jen škoda 
několika neobsazených míst v autobuse. 
Vrátili jsme se v podvečer, příjemně una-
veni, ale s plnou náručí květin a úsměvů  
na rtech. Děkuji všem, kteří se zúčastnili,  
a pro ostatní přicházím s výzvou. Jeďte 
na výlet, dovolenou – pokud to jde. Naše 

dámské seskupení pořádá tzv. „ Dámské 
čtvrtky“ s jógou od 19 hodin v Kulturním 
domě v Darkovičkách. Přijďte si zacvi-
čit, zrelaxovat, udělat něco pro své tělo. 
Občas rovněž vyjedeme za kulturou, na-
vštěvujeme zajímavá divadelní předsta-
vení v ostravských divadlech. Neváhejte 
a přijďte mezi nás! Za Dámský čtvrtek, 
přejeme všem krásné prázdniny!

Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

Zveme děti na čtyři akce, které se budou 
konat v průběhu letních prázdnin. V pátek 
8. 7. od 9 hodin se budeme těšit na mamin-
ky či tatínky s dětmi. V dětském oddělení 
knihovny proběhne pohádkové dopoledne 
plné čtení, tvoření, povídání a hraní. Pro 
zájemce o tvoření z papíru připravujeme 
ruličkový workshop. Naučte se s námi vy-
tvořit veselé figurky z ruliček od toaletní-
ho papíru. Akce se bude konat v pátek 15. 
7. od 10 hodin. Děti mohou přijít samy, 
či v doprovodu rodičů. Fanoušci spole-
čenských her jsou u nás vítáni v úterý 
26. 7. od 9 hodin. Zahrajeme si společně  

deskové hry, které jsou k dispozici 
v knihovně. Můžete si donést i vlastní hru 
a naučit ji své kamarády. Ve středu 3. 8. od 
9 hodin se bude konat pexesový turnaj pro 
děti. Hráči budou rozděleni do věkových 
kategorií a ti nejlepší si odnesou ceny pro 
vítěze. Budeme také moc rádi, když nám 
do knihovny pošlete pohled z prázdnin. 
Chystáte se na dovolenou, výlet nebo bu-
dete trávit léto v klidu domova? Pošlete 
nám poštou pozdrav. Pohlednice můžete 
zasílat až do 30. září na adresu knihovny. 
Začátkem října uděláme z došlých pohled-
nic výstavku a vybrané oceníme. Více in-
formací o všech akcích získáte v knihov-
ně nebo na našich webových stránkách  
www.knihovnahlucin.cz.

PRÁZDNINY V HLUČÍNSKÉ KNIHOVNĚ

VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Když už jsem byla v důchodu, ještě stále 
jsem se vracela do škol vypomáhat za ne-
mocné. Jednou mne oslovila paní ředitelka 
“Tyršovky” a tak jsem nastoupila do 1. tří-
dy. Sice bych určitě raději šla zase do “své 
školy” na Rovninách, ale řekla jsem si, děti 
jsou všude stejné a navíc bude to mít i svou 
výhodu - nebudou na mne děti pokřikovat:  

Foto: Marie Hanusová

„Vy jste učila moji mamku, taťku…”. 
Omyl. Už druhý den volala holčička už od 
dveří: „My vás, paní učitelko, známe, vy 
jste učila našeho dědu!” Ano, to děvčátko 
byla vnučka Alfredka Breuera, na kterého 
vzpomínám, když se potkávám s členy ro-
diny nebo když projíždí kolem auto jeho fir-
my. Mával a volával na mne z auta a nabízel 
svezení. Vždy jsem se smíchem odpovída-
la: „Dnes ještě ne, ale snad někdy jindy”. 

Zuzana Pustelníková
ředitelka Domu dětí a mládeže Hlučín

Dům dětí a mládeže Hlučín oslavil v roce 
2021 výročí 70. let od založení organiza-
ce. Po celou dobu se svou činností stará 
o kvalitní trávení volného času pro všech-
ny děti, mládež a v mnohých aktivitách 
i dospělé. 

Historie organizace v datech
podzim 1951 - založení Domu pionýrů 
a mládeže Hlučín (Na Krásné Vyhlídce)
1953 - první tzv. mičurinské kroužky 
1957 - vznik letecko - modelářských 
kroužků pod vedením Petra Hanáka
1958 - ustavení Ervína Antonína do funk-
ce ředitele pionýrského domu
šk. rok 1968/69 - vznik pionýrské skupi-
ny při Domě pionýrů a mládeže v Hlučíně
1970 - navázány družební styky s Domem 
pionýrů a mládeže v Ružomberoku
šk. rok 1984/85 - nově založen kroužek 
elektrotechniky
období 1971 - 74 - činnost Domu pioný-
rů a mládeže přemístěna na bývalou ško-
lu na Dlouhoveské ulici (kvůli náročné  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HLUČÍNĚ OSLAVIL 70 LET OD VZNIKU
rekonstrukci stávající budovy v hodnotě 
1,5 mil. korun)
1980 - obnova táborové základny ve Slou-
pu v Moravském krasu
1985 - návštěva studentů z Vietnamu, 
Senegalu a Afghánistánu
1986 - 1. ročník soutěže Hlučínský  
Slavíček
1987 - založen kroužek Mladí jezdci na 
saních se psím spřežením
1989 - otevřeny 3 zájmové útvary  
výpočetní techniky

Současnost
V dnešní době Dům dětí a mládeže Hlu-
čín nabízí spoustu atraktivních aktivit, 
které kopírují moderní trendy, ale také ty, 
které zachovávají tradiční hodnoty a jsou 
historicky s činností DDM spjaté (např. 
Hlučínský slavíček, Zlatá udice, Recitač-
ní soutěž, Vánoční hrátky, táborová čin-
nost ve Sloupu v Moravském krasu, atp.). 
V naší široké nabídce kroužků si může 
vybrat každý. Nabízíme pestrou škálu vý-
tvarných činností, vysokou úroveň tech-
nických oborů, zábavné sportovní aktivity 
a spoustu dalších. Jsme rádi, že se náš do-

meček stal místem, kde se mohou setká-
vat všechny generace. Což velmi dobře 
vystihuje motto organizace: „Od jednoho 
do sta let nikdo nesmí zahálet!“. V tomto 
duchu jsme si pro Vás připravili aktivi-
tu ve formě prázdninové křížovky. Když 
ji správně vyplníte a odevzdáte v DDM 
Hlučín, bude na Vás v září čekat drobná 
milá a voňavá odměna. 

K příležitosti oslav 70. výročí Domu dětí 
a mládeže Hlučín jsme uspořádali výstavu 
prací účastníků z výtvarných zájmových 
kroužků s názvem „Čas plyne jako voda“. 
Její slavnostní zahájení ve formě vernisá-
že proběhlo 13. června 2022 v Červeném 
kostele. Návštěvníci mohli shlédnout prá-
ce kresebné, grafické, keramické výrobky, 
kaligrafické výtvory, atd. Součástí výsta-
vy byly také fotografie jak z historie, tak 
ze současného působení organizace. Cel-
kovou příjemnou atmosféru podtrhlo vy-
stoupení žáků zájmového útvaru táborová 
kytara, kdy si návštěvníci mohli zazpívat 
jim známé písně. Následně byla výstava 
přesunuta do Kulturního domu, kde bude 
k vidění po celý zbytek června. Fota: archiv Domu dětí a mládeže Hlučín

VOLNÝ ČAS
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PŘIVÍTALI JSME
Patrik Peškar *2022
Matěj Šembera *2022
Radim Klapec *2022
Jakub Chlebiš *2022
Kevin Lesniak *2022

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych zde poděkovat ses-
třičkám Charity Hlučín a MUDr. Ja-
romíře Kazdové za dlouholetou péči 
o mého manžela Huberta Tkačíka 
z Darkoviček. Také děkuji pohřební 
službě Breuer za velmi profesionál-
ní a vstřícný přístup. Velký dík pat-
ří otci Davidu Powiesníkovi z Hati  
za důstojné poslední rozloučení.  
                  Manželka Marie

JUBILANTI
Vilém Dudek *1938
Josef Gavenda *1938
Edeltrudis Plačková *1932

Otázky k vyluštění prázdninové křížovky:

1. Jak se jmenuje soutěž s nejdelší tradicí  
    v DDM Hlučín?
2. Co slavíme 1. 6.?
3. Nejlepší svačinka na táboře?

PRÁZDNINOVÁ KŘÍŽOVKA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUČÍN

1. 7. 
21:30 Letní kino 
 (Mimořádná událost) 
 Mírové náměstí

3. 7. 
14:00 Festival kultury a hlučínských  
 řemesel  
 Mírové náměstí

4. 7. 
21:30 Letní kino (Test) 
 Rovniny, u Agiťáku

7. 7. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturním dům Darkovičky 

8. 7. 
9:00 Pohádkové dopolední čtení  
 Městská knihovna Hlučín
16:00 Prajzská řezbářská show  
 Hlučínské jezero

9. 7. 
9:00 Kvalifikace na mistrovství ČR  
 v kombinovaných soutěžích   
             chladnokrevných koní  
 jednospřeží a dvojspřeží
 louka pod bývalým Bobry clubem
10:00 Prajzská řezbářská show  
 Hlučínské jezero

10. 7. 
13:00 Prajzská řezbářská show  
 Hlučínské jezero

14. 7. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky 

Milan Krupa 
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář

Měsíčku na nebi hlubokém
co máš za modřinu pod okem?
Odpoví Měsíček: Cože?
To není modřina, to je moře!

Ze sbírky To pivo je mým topivem.
4. Který kroužek probíhá v pondělí  
    od 15:30 do 16:30?
5. AKLÁP KEČÍM AKŤÍS
6. Naše nejznámější teta?

7. Název rybářské soutěže
8. Jak se jmenuje místo v Moravském      
    krasu, kde máme táborovou základnu?
9. Nezbytná výbava malého táborníka.

HLUČÍNSKÁ FABULE

ZMĚNA OTEVÍRACÍ 
DOBY KNIHOVNY
Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

V červenci a v srpnu bude knihovna 
otevřena pouze dva dny v týdnu, a to 
v pondělky a čtvrtky v době od 8 do 12 
a od 13 do 17 hodin. Pobočky v Bob-
rovníkách a Darkovičkách budou uza-
vřeny. Přejeme vám hezké prázdniny!

 +420 777 144 271        ua.tracing@cervenykriz.eu

ZTRATILI 
JSTE KONTAKT 
SE SVOU 
RODINOU?

ВЫ ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ 
СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ?

ВИ ВТРАТИЛИ ЗВ‘ЯЗОК 
ЗІ СВОЄЮ СІМ‘ЄЮ?

15. 7. 
10:00 Ruličkový workshop
 Městská knihovna Hlučín
 
20. 7. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturním dům Darkovičky

26. 7. 
9:00 Deskové hry
 Městská knihovna Hlučín

28. 7. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky

29. 7. 
21:30 Letní kino (Prvok, Šampón,   
 Tečka a Karel)
 Hřiště FK Darkovičky

30. 7. 
21:30 Letní kino 
 (Slunce, seno, jahody)  
 Malánky, louka u p. Paschka

3. 8. 
9:00 Pexesový turnaj
 Městská knihovna Hlučín

4. 8. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky 

5. 8. 
21:30 Letní kino 
 (Slunce, seno a pár facek)  
 Bobrovníky, zahrada za hasičárnou

6. 8. 
10:00 GulášFest a Pivní slavnosti  
 Hlučínské jezero

11. 8. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky

18. 8. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky

20. 8. 
13:00 Dožínky
 Darkovičky
20:30  Letní kino (Zátopek)
 OKD, u Rodinného centra

25. 8. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky

26. 8. 
20:30  Letní kino 
 (Po čem muži touží 2)
 Mírové náměstí

31. 8. 
17:00 Na slovíčko...
 Zámecký klub

1. 9. 
19:00 Dámský čtvrtek s jógou 
 Kulturní dům Darkovičky 


