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Varhany v Červeném kostele v Hlučíně 
postavil vratislavský varhanář Otto Müller 
v roce 1862, v rámci dokončení stavby 
kostela. Jedná se údajně o jediný docho-
vaný nástroj tohoto varhanáře v Čechách. 
Po roce 1945 kostel postupně chátral 
a bohužel došlo i ke zničení a rozkradení 
několika součástí varhan. V rámci opravy 
kostela po roce 1990 byly zbytky nástroje 
převezeny do krnovské varhanářské firmy 
Rieger-Kloss. Zde měla být provedena 
konzervace nástroje ozářením a zahájena 
obnova nástroje. K obnově varhan však 
nedošlo a torzo nástroje bylo deponováno 
ve skladových prostorách Města Hlučína.

Záchrana varhan byla zahájena až v roce 
2021, a to díky zájmu vedení města. Zá-
měrem bylo obnovení varhan do původ-
ního stavu s tím, že rekonstruovaný ná-
stroj nemá sloužit pouze jako muzejní 
artefakt, nýbrž má být využíván k obo-
hacení kulturního života města a k vý-
uce adeptů varhanní hry. Z původního 
nástroje se však mnoho nedochovalo. 
Chyběl veškerý kovový píšťalový mate-
riál a z hracího stolu se dochovala pouze 
pedálnice a pár fragmentů traktury. Před 
varhanáři tak stál nelehký úkol – zvážit, 
zda je reálné jednotlivé součásti ještě re-
staurovat nebo zda bude zapotřebí zho-
tovit jejich kopie. Práce se ujala rodinná 
firma Červenka a synové z Jakubovic 
u Lanškrouna. Po převozu torza nástroje  

a inventarizaci dochovaných částí zjis-
tili pánové Ivan, Jiří a Pavel Červenkovi 
skutečný stav poškození. „Po rozebrá-
ní manuálové vzdušnice se ukázalo, že 
nástroj měl původně více rejstříků a že 
vzdušnice byla znehodnocena nejen dis-
poziční úpravou, ale i následným aktivním  
působením červotoče,” uvedl Ivan Čer-
venka. Proto byla manuálová vzdušnice 
zhotovena nově a v souvislosti s tím byla 
stanovena i nová dispozice, která se více 
podobala té původní. Ke změnám došlo 
také u vzduchové soustavy, která byla 
původně ovládána pouze mechanicky 
pomocí ruční páky. Vzhledem k tomu, 
že Město Hlučín hodlá nástroj využívat 
i k výuce mladých varhaníků, byla vzdu-
chová soustava doplněna tichoběžným 

VARHANY V ČERVENÉM KOSTELE ZNOVU OŽIJÍ
ventilátorem. „Po dohodě s realizátorem 
jsme se rozhodli pro zhotovení repliky 
celé varhanní skříně s vestavěným hra-
cím stolem, protože původní skříň byla 
již natolik poškozena, že nezaručovala  
potřebnou stabilitu,” sdělil starosta Pa-
vel Paschek. Chybějící kovový píšťa-
lový fond (celkem 295 píšťal) dodal 
cínař Jan Kubát z Kaňku u Kutné Hory.  
Obnovený nástroj byl nejprve zkomple-
tován v dílně varhanářů, poté převezen 
a instalován na kůru kostela, kde byla 
realizována zvuková korekce. Kolaudace 
obnovených varhan a celkové převzetí 
nástroje jak po zvukové, tak po tech-
nické i vizuální stránce, se uskutečnilo  
3. července 2022.         
                Pokračování na str. 2 

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 "Čas letí jako bláznivý", zpíval ve 
své písni náš národní klenot Karel Gott. 
A asi mu všichni dáme za pravdu. Čtyři 

roky uběhly jako voda, komunální volby  
do obecních zastupitelstev jsou tady a opět 
je to jen a jen na vás, komu dáte svůj hlas. 
Stáváte se voliči, kteří rozhodnou o tom, 
kam se bude rozvíjet naše krásné město 
příští 4 roky. O vaše hlasy usiluje 7 stran 
a hnutí, celkem 147 kandidátů. Troufnu si 
odhadnout, že tak ze 70 až 80 % budou mít 
všechny kandidující strany velmi podobné 
volební programy. A vy se budete muset 
rozhodnout, co z těch zbývajících 20 až 
30% slibovaných bodů programu je pří-
nosné pro vás, pro vaši rodinu, pro vaše 
okolí, pro město. Zda jsou to sliby reálné, 
které posunou naše město tím správným 
směrem. Dobře si všechny volební pro-
gramy prostudujte a pak dobře vyberte. 
Hlavně přijďte volit. 

 Rád bych na tomto místě poděkoval 
celému zastupitelstvu za práci v končí-
cím volebním období. I když jsme se více 
než dva roky potýkali s pandemickou 
situací a již přes půl roku nás ovlivňu-
je válečný konflikt na Ukrajině, přesto 
jsme každý rok schválili vyrovnaný roz-
počet města, realizovali důležité a po-
třebné opravy či nové investiční akce, 
na kterých jsme se téměř vždy shodli 
drtivou většinou hlasů. Moc si společné 
spolupráce vážím a všem zastupitelům 
za ni děkuji. 
 Děkuji také členům všech komi-
sí a všech výborů, které město zřizuje 
a také všem ředitelům i zaměstnan-
cům našich příspěvkových a obchod-
ních organizací města. Neměli jste to 

Foto: Kateřina Konečná

v této době vůbec jednoduché a vše jste  
zvládli se ctí.
 Říká se, že to nejlepší je vždy na ko-
nec. Pro mě osobně ano, protože to jsou 
mí nejbližší spolupracovníci, zaměst-
nanci městského úřadu v čele s tajemní-
kem. Oni nám pomáhají realizovat věci, 
které schvalujeme na zastupitelstvu,  
či je navrhují jednotlivé komise a vý-
bory. Milé zaměstnankyně a milí za-
městnanci městského úřadu, moc dobře 
se mi těch osm let s vámi spolupraco-
valo. Děkuji vám a bude mi ctí s vámi  
spolupracovat další 4 roky.
 Ale o tom rozhodnou voliči svým  
rozumem a hlavně svým srdcem.
               



kraje, Pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, 
Ministerstvo dopravy ČR – BESIP a Zá-
chrannou kynologickou službu Poodří. 
Za technické zajištění děkujeme příspěv-
kové organizaci města Sport a kultura 
Hlučín a také vedení města Hlučína za 
dlouhodobou podporu při pořádání Dne  
s integrovaným záchranným systémem.
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla, že 
město Hlučín bude členem v Morav-
skoslezské klimatické alianci. 

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí záštity starosty města Hlu-
čína nad akcí „Hlučín, město s řeme-
slnou tradicí“ dne 4. října 2022 na 
Mírovém náměstí v Hlučíně, kterou 
pořádá Spolek přátel školy při OU 
a PrŠ v Hlučíně, z. s., sídlem Čs. Ar-
mády 336/4a, Hlučín, identifikační 
číslo: 28559606. 

Rada města Hlučína rozhodla, že 
zhotovitelem stavby s názvem „Ska-
tepark Hlučín“ bude společnost Hyd-
ro Gas Manufacture, s.r.o. se sídlem 
Poděbradova 1069/35, 702 00 Mo-
ravská Ostrava. Jedná se o realizaci 
železobetonové stříkané konstrukce 
s překážkami, která je navržena dle 
projektové dokumentace zpracované 
Davidem Wrobelem z února 2022. 
Realizace by měla být zahájena na 
podzim tohoto roku, práce by měly 
být dokončeny na jaře 2023.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Veřejné projednání návrhů občanů parti-
cipativního rozpočtu se uskuteční 3. září 
2022 od 10 do 11 hodin na Mírovém ná-
městí v Hlučíně. Letošními návrhy jsou 
“Zámecký park – příjemná zóna nejen 
pro rodiče s dětmi”, “Workoutové hřiště 
v Bobrovníkách” a “Relax pro všechny 
Na Závodí”. JE TO NA VÁS! Participa-
tivní projekt je podporován v rámci Zdra-
vého města Hlučín a místní agendy 21.  

PŘIJĎTE PROJEDNAT 
NÁVRHY PARO 2022

Fota: Kamil Vitásek

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Šestého ročníku Dne s integrovaným zá-
chranným systémem, který organizovala 
Městská policie Hlučín dne 27. června 
2022, se zúčastnilo téměř 3,5 tisíce dětí 
z hlučínských škol, mateřských školek 
a škol z okolních obcí či měst. Letošní  roč-
ník byl unikátní pestrým programem, do 
kterého se zapojili záchranné složky z oko-
lí. Díky patří všem, kdo se na akci podíleli 
nejen v rámci příprav, ale hlavně v rám-
ci samotné realizace preventivní akce. 
Jedná se o tyto složky: Městskou policii 
Hlučín, Městskou policii Ostrava – jízdní  

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SI DĚTI UŽILY PĚKNĚ ZBLÍZKA

DOTACE  
NA CYKLOSTEZKU  
SCHVÁLENA
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Žádost o dotaci do programu na výstavbu 
a opravu cyklostezek byla úspěšná. Výbor 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
rozhodl o schválení finančních prostřed-
ků na realizaci akce Cyklostezka Hlu-
čín - Darkovičky. Schválené dotace činí  
85 % ze skutečných způsobilých výdajů, 
tj. max. 14, 9 miliónů Kč. 

Pokračování ze str. 1
Po prohlídce a zvukovém předvedení ná-
stroje přítomní konstatovali, že veškeré 
součásti varhan byly zhotoveny z prvo-
třídního materiálu a po řemeslné stránce 
bylo vše zpracováno velmi pečlivě. A to 
vše za jeden rok! „Je třeba poděkovat 
všem, kdo se na realizaci podíleli. Nejen 
samotné realizační firmě, vedení města, 
odbornému organologickému dozoru, ale 
také paní Haně Pitříkové z odboru inves-
tic našeho úřadu, která měla realizaci 
této unikátní investiční akce na starosti,” 
uvedl tajemník úřadu Petr Čegan. Nadše-
ní ze zdařilé rekonstrukce sdělil i varhaník 
Václav Uhlíř: „Dispozice jednomanuálo-
vého nástroje s devíti rejstříky a 447 píš-
ťalami skýtá poměrně široký výběr ba-
revných odstínů jak pro sólovou hru, tak 
pro doprovod jiných nástrojů nebo zpěvu. 
Jednotlivé rejstříky jsou dynamicky vhod-
ně odstíněny a velmi dobře se navzájem 
pojí. Uspokojivé je celkové pléno varhan, 
které bohatě naplňuje prostor kostela.”  
Za pozornost stojí i zdařilá povrchová 
úprava varhanní skříně, kterou provedl 

Kamil Mareš z Horní Čermné, a která cit-
livě koresponduje s ostatními dřevěnými 
prvky v kostele. Město Hlučín investo-
valo ze svého rozpočtu do restaurátorské 
rekonstrukce 1 709 205 korun bez DPH. 
„Věříme, že budou varhany sloužit po 
mnoho dalších let nejen profesionálním 
varhaníkům, ale také žákům hudebních  

POZVÁNÍ
Přijměte pozvání na 29. zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína, které se uskuteční 
ve čtvrtek 8. září 2022 od 15 hodin v Kul-
turním domě Hlučín. Jednání je veřejné, 
projednávání se mohou zúčastnit všichni 
občané.

oddíl, Policii ČR – Krajské ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje zastou-
penou Obvodním oddělením policie ČR 
Hlučín, Dopravní inspektorát policie ČR 
Opava, Dopravní inspektorát policie ČR, 
Krajského ředitelství policie Moravsko-
slezského kraje, Speciální pořádkovou 
jednotku Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, speciální moni-
torovací vozidlo, příslušníky Záchranného 
útvaru Hasičského záchranného sboru ČR 
se sídlem v Hlučíně, Hasičský záchran-
ný sbor Moravskoslezského kraje, Sbor 
dobrovolných hasičů Hlučín, Vojenský 
veterinární ústav Hlučín, Zdravotnickou 
záchrannou službu Moravskoslezského  

a uměleckých škol, aby byla nadále zacho-
vána varhanářská tradice na Hlučínsku,” 
uvedla místostarostka města Petra Řezá-
čová. Dochované součásti byly pečlivě re-
staurovány a předány do Muzea Hlučínska, 
kde jsou k dispozici jako badatelské před-
měty pro současnou i budoucí generaci  
organologů. 

Fota: Kateřina Konečná
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Přehled prací začneme u nového mostu 
z Kozmic do Jilešovic přes řeku Opavu. 
Zde byly vybudovány základové beto-
nové opěry, kolem kterých byla prove-
dena úprava břehů lomovým kamenem. 
Samotná ocelová konstrukce mostu byla 
připravována samostatně v těsné blízkosti 
a po dokončení byla jeřábem umístěna na 
připravené opěry. Na opačné straně jezera 
je prováděna úprava stávajícího mostní-
ho objektu nad korytem bezpečnostního 
přelivu, jejímž záměrem je rozšíření stá-
vající mostní konstrukce pro převedení 
plánované cyklostezky podél komunikace 

II/469 z Hlučína směrem do Děhylova. Na 
objektech v prostoru břehů jezera, což je 
bezpečnostní přeliv a výpustný objekt, bu-
dou dokončeny práce po letních měsících, 
kdy bude opět snížena hladina na výšku 
potřebnou k dokončení prací. Tyto části 
břehů jezera jsou uzavřeny a proto apelu-
jeme na návštěvníky jezera, aby dodržo-
vali zákaz vstupu do označených a zajiště-
ných částí staveniště. Během následujícího 
měsíce budou opět zahájeny práce v pro-
storu koryta bezpečnostního přelivu, kte-
rý bude oddělen betonovým výškovým 
stupněm od potoka Vařešinka, v jehož 
spodním úseku ústícím do řeky Opavy 
bude provedeno zkapacitnění stávajícího 
koryta odstraněním nánosů sedimentů. 

Instalace nového mostu přes řeku Opavu. Foto: Kamil Vitásek

Úprava stávajícího mostního objektu.

SENIORFEST NA HLUČÍNSKU MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROČNÍK

David Adamec
tajemník Svazku obcí mikroregionu 
Hlučínska-západ

V pátek 29. července 2022 se v areálu za 
kulturním domem v Bohuslavicích u Hlu-
čína konal „1. Seniorfest na Hlučínsku“ 
s podtitulem „senioři na Hlučínsku se 
baví“, a to v předvečer Anenských slav-
ností, které jsou pro místní dlouholetou 
tradicí. Seniorfest – jak již samotný název 
napovídá, je akce určená zejména senio-
rům, seniorským klubům a spolkům. In-
spirací k Seniorfestu nám byl Třetí fes-
tival, který je již zaběhlou kulturní akcí 
plzeňského Mezigeneračního a dobrovol-
nického centra TOTEM, z. s. Myšlenka 
Třetího festivalu se nám zalíbila natolik, 
že jsme vážně začali uvažovat o uspořádá-
ní obdobné akce na Hlučínsku. Byl leden 
2020, začali jsme oslovovat kluby a spol-
ky z Hlučínska, uspořádali jsme první se-
tkání možných zájemců v Dolním Bene-
šově. Tam jsme jim představili naši vizi 
s tím, že by se Seniorfest mohl uskutečnit 
v létě nebo na podzim 2020. Bohužel to 
jsme ještě netušili, že se vše o dva roky 
díky covidu odloží a z původně plánova-
ného Seniorfestu 2020 se stal Seniorfest 
2022. Možná právě proto, i navzdory 
předpovědi, Seniorfestu přálo počasí. Se-
nioři se nejen dobře bavili, ale zároveň 
prezentovali činnost svých klubů, spolků, 
ukázali nám své výrobky či se představi-
li na podiu s vystoupením. Vystupujících 
klubů bylo osm (Seniorklub Bohuslavi-
ce, Slunečnice Kobeřice, Senioři Závada, 
Klub důchodců Darkovice, kluby seniorů 

z Bělé, Bolatic a Píště či Zámecký klub 
žen Kravaře), někteří se na pódiu před-
stavili dvakrát. Celkem tak bylo k vidění 
dvanáct různorodých vystoupení. Další 
kluby seniorů přijely jako diváci načerpat 
inspiraci. V prostorách kulturního domu 
byly přichystány prezentace dalších klubů 
(někdy i s možností zakoupení výrobků). 
A jak všichni víme, na každé akci je důle-
žitý nejen kulturní program, ale také mož-
nost něčeho dobrého k snědku. Velkou část 
nabízeného občerstvení připravili sami 
senioři ve svých klubech. V nabídce byly 
třeba koláče od seniorek z Velkých Hoš-
tic, langoše připravily seniorky z Bohu-
slavic, ochutnat jste mohli zákusky z Bělé 
a další cukrářské výrobky z Píště. To sa-
mozřejmě nebylo všechno. Zájemci si 
mohli dále nechat změřit krevní tlak nebo 
si i pořídit některý z krásných výrobků 
klientů sociálně-terapeutické dílny Cha-
rity Hlučín, která na Seniorfestu nemohla 
chybět. Jsme velice rádi, že se zúčastnili 
zástupci projektu Senior bez nehod. Vý-
tečná káva a zmrzlina byla k dostání ve 
stánku MentalCafé. Zájem byl i o produk-
ty z kmínu, máku a česneku místního Stat-
ku U Veverků. Seniorfest by se nepodařilo 
uspořádat nebýt aktivního zapojení senio-
rů, dobrovolníků, především však finanční 
podpory Moravskoslezského kraje, měst 
Hlučína a Kravaře, obcí Závada, Sudice, 
Markvartovice, Kobeřice, Sdružení obcí 
Hlučínska (SOH), Svazku obcí mikrore-
gionu Hlučínska-západ (SOMH-z). Všem 
uvedeným patří naše velké poděkování. 
Zvláštní poděkování pak patří Centru pro 
seniory TROJLÍSTEK, z. s., které celou  

akci zaštítilo organizačně, a obci Bohu-
slavice, kde se akce konala. Samozřejmě 
děkujeme také všem účinkujícím, vysta-
vujícím, prodávajícím i návštěvníkům, 
kteří na Seniorfest přišli. Jen díky vám 
všem byl první ročník Seniorfestu na Hlu-
čínsku tak krásnou akcí. Senioři na Hlu-
čínsku ukázali, že se bavit skutečně umí! 
Věříme, že se Seniorfest stane novodobou 
každoroční tradiční akcí na Hlučínsku.  
Na viděnou na druhém Seniorfestu!

Výpustný objekt. Fota: Gardenline s.r.o. 

Fota: archiv Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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MĚSTSKÁ POLICIE POŘÁDÁ SOUSTŘEDĚNÍ 
PSOVODŮ V4
Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Policejního psovoda a jeho psa už viděl ka-
ždý z nás. Mnozí však nevědí, co vše jeho 
práce obnáší a co vše musí tato dvojice 
umět a splňovat. V ozbrojených složkách 
se psi věnují specializovaným úkolům, 
jako je vyhledávání narkotik, výbušnin, 
peněz, ohnisek požárů, lidí.  Jejich běžněj-
ší náplní jsou obranné práce, kdy se musí 
vypořádat s agresivním útočníkem, ozbro-
jeným pachatelem nebo nezvládnutelným 
davem lidí. Aby toto vše mohl policista se 
svým psem splnit, musí neustále trénovat 
a účastnit se školení a nácviků. Městská 
policie Hlučín se proto rozhodla uspořá-
dat ve dnech 8. a 9. září 2022, pod zášti-
tou starosty města Pavla Paschka, Mezi-
národní soustředění psovodů ozbrojených 
složek států V4, ve spolupráci s městem 
Hlučín a Městskou policií Ostrava. Jedná 
se o prestižní akci pořádanou vždy jednou 
členskou zemí. První ročník se konal na 
Slovensku, druhý v Maďarsku. Třetího 
ročníku se ujala Česká republika prostřed-
nictvím naší městské policie. Další roč-
ník by se měl uskutečnit v Polsku. Cílem 
mezinárodního soustředění je předávání 
informací a zkušeností napříč jednotlivý-
mi složkami a státy. Pro účastníky jsou 
připraveny modelové situace, co nejvíce 
přibližující reálné situace, které školí zku-
šený instruktor a figurují pomocníci, kteří 
mají bohaté zkušenosti se služebními psy. 
Pro policisty je tak například nachystána 
situace, kdy si musí poradit s domácím ná-
silím, kdy navíc je agresor ozbrojený a zá-
roveň je do všeho zainteresována hysteric-
ká manželka. V další situaci si musí zase 
poradit s dodávkou plnou běženců, kde 
nebudou vědět, zda na ně někdo zaútočí 

nebo bude utíkat. Vyhodnocuje se taktika 
zákroku postavená na zkušenostech pso-
voda a věku a míry výcviku jeho psa. Ne-
jde o přezkoušení, ale možnost vyzkoušet 
si a naučit se něco nového. Modelové 
situace jsou nachystány na celé dva dny. 
Soustředění je také o výměně informací, 
protože jednotlivé složky mají různé způ-
soby výcviku a taktiky. Večer tedy bude 
prezentace Integrovaného bezpečnost-
ního centra v Ostravě, které je ojedinělé 
v rámci celé Evropy, a besedy o policejní 
práci. Soustředění se účastní psovodi stát-
ní policie, městské policie, celní správy,  
vězeňské služby vždy jednotlivých států 
a speciálních jednotek. Konkrétně sloven-
ské Lynx komando a maďarská protitero-
ristická jednotka TEK. Taková soustředění 
mají svůj význam pro zdokonalovaní po-
licejní práce a služby se psem. Vždyť pes 
a jeho psovod jsou nejen parťáci, ale ne-
rozlučná dvojice, která na sebe spoléhá za 
cenu obětování vlastního života. O čemž 
vypráví mnoho příběhů z policejní praxe. 
Psovod má služebního psa u sebe doma 
a stará se o něj i ve dnech osobního vol-
na. Mnohdy obětuje rodinnou dovolenou 
a svůj osobní život, aby mohli společně 
trénovat. To vše protože svou práci dělá 
srdcem. A che zajistit klid a pořádek. Ale-
spoň tak by to mělo být!

DÍKY ZA PODPORU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Ve středu 10. srpna 2022 byl předán vý-
těžek z charitativního sportovního turnaje 
ve výši třicet tisíc korun pro Matěje a Ši-
mona Riemlovi. Organizátory této akce 
byly Sport a kultura Hlučín, firma ARGOS 
elektro a firma Stavebnictví Sněhota. Tur-
naje se účastnilo devět dvojic a soutěžilo 
se ve třech sportovních odvětvích (bad-
mintonu, basketbale a bowlingu). Cílem 
akce nebylo pouze získání nejlepšího oce-
nění či prezentace nejlepších sportovních 
výkonů, ale právě přispění na dobrou věc. 
Vybrané finanční prostředky budou použi-
ty na léčebnou rehabilitaci obou chlapců 
v Dětské rehabilitaci Hlučín. Děkujeme! 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STOUPL
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Se začátkem letních prázdnin se v celém 
Moravskoslezském kraji navýšil počet 
uchazečů o zaměstnání, v Opavě činí ten-
to rozdíl proti minulém měsíci 149 osob 
a v Hlučíně 20 osob. I přes tento mírný 
nárůst jsou však hodnoty nezaměstnanos-
ti stále velmi příznivé a region Hlučína 
má i nadále nejnižší hodnotu podílu ne-
zaměstnaných v okrese Opava. Ke kon-
ci července bylo v evidenci úřadu práce 
v Hlučíně evidováno celkem 501 uchaze-
čů o zaměstnání, tedy o 20 osob více než 
v červnu. V meziročním srovnání je tento 
počet nižší o 28 uchazečů o zaměstnání. 
Hodnota podílu nezaměstnaných osob 
proti červnu stoupla o 0,1 p.b. na hodnotu  
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1,7 %. Žen je v současné době v evidenci 
úřadu práce v Hlučíně 286 a mužů 215. 
V červenci bylo Úřadem práce ČR v Hlu-
číně nabízeno celkem 133 volných pra-
covních míst, tj. pouze o 2 místa méně 
než v červnu. Dlouhodobě je u zaměstna-
vatelů v okrese Opava nejvyšší poptávka 
po řidičích nákladních automobilů, ku-
chařích, montážních dělnících a po obslu-
ze strojů na výrobu potravin. V červenci 
poptávali opavští zaměstnavatelé přede-
vším uklízeče objektů, pracovníky ostra-
hy a bezpečnostních agentur, vzrostla také 
poptávka po ošetřovatelích a pracovnících 
v sociálních službách. O jedno volné pra-
covní místo se v regionu Hlučína v čer-
venci ucházelo 3,8 osob. V červenci nebyl 
Kontaktnímu pracovišti ÚP ČR v Hlu-
číně nahlášen žádný záměr hromadného  
propouštění.

SVOZ ODPADU BEZE 
ZMĚNY
Martina Vjačková
komunální odpady

I přes státní svátek Den české státnosti, 
který připadá na 28. září, bude svoz odpadů 
probíhat beze změny. Sběrný dvůr Tech-
nických služeb bude v tento den uzavřen. 

VODA “Z TYRŠOVKY”  
ZALIJE MĚSTSKOU 
ZELEŇ
Helena Rozsívalová
investiční technik

Díky vybudování retenční nádrže o obje-
mu 10 m3 na ulici Tyršova bude srážko-
vá voda odváděna ze zpevněných ploch 
a chodníků a následně využita k závlaze 
zeleně ve městě.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM PROSTRANSTVÍ 
U KOSTELA SVATÉHO JANA KŘTITELE

Jan Richter
vedoucí oddělení strategií a plánování

Přinášíme vám výsledky architektonicko 
krajinářské soutěže na veřejné prostran-
ství u kostela sv. Jana Křtitele a zámku 
v Hlučíně. Dne 31. května 2022 zasedla 
odborná porota složená ze zástupců měs-
ta, farnosti a odborníků k hodnocení sou-
těžních návrhů doručených v rámci archi-
tektonicko krajinářské soutěže na veřejné 
prostranství u kostela sv. Jana Křtitele 
a zámku v Hlučíně. Architektonické návr-
hy odevzdalo celkem 9 soutěžních týmů. 
Porota udělila první cenu, kterou obdržel 
architektonicko krajinářský ateliér K2N 
LANDSACAPE s.r.o. a třetí cenu, kterou 
obdržel architektonický ateliér Mika Svo-
boda architekti s.r.o. V soutěži nebylo udě-
leno druhé místo vzhledem k výrazně pře-
vyšující kvalitě návrhu oceněného prvním 
místem. Dále porota udělila dvě odměny 
za dílčí přínosné řešení a doporučila měs-
tu pokračovat v následné přípravě a reali-
zaci projektu s autory vítězného návrhu. 
V současné době probíhá jednání s auto-
ry vítězného návrhu o uzavření smlouvy 
o dílo na další projektové fáze, kdy prv-
ní z nich bude představovat rozpracování 
vítězného soutěžního návrhu do podoby 
územní studie, která by měla být následně 
v průběhu příštího roku projednána s ve-
řejností na veřejném projednání. Všechny 
návrhy budou vystaveny 3. září na Míro-
vém náměstí a od 8. září 2022 od 15 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně, kde budou 
návrhy k vidění až do 30. září tohoto roku. 

Návrhy v elektronické podobě včetně 
hodnocení poroty a dalších podrobností 
k soutěži budou k dispozici na interne-
tových stránkách města Hlučína nebo na 
MěÚ Hlučín na oddělení strategií a plá-
nování v kanceláři B102. Architektonicko 
krajinářská soutěž byla vypsána městem 
za účelem získání různorodých odborných 
názorů na řešení významného veřejného 
prostranství, jakým prostor kolem kostela 
a zámku bezpochyby je. Území, které se 
nachází v historickém jádru města v měst-
ské památkové zóně v jedné z nejstarších 
částí města, by mělo sloužit jako protivá-
ha hlavnímu dlážděnému náměstí, jako 
prostor s intimnějším charakterem zamě-
řený na pobyt v zeleni a mezi architekto-
nicky hodnotnými stavbami, s důrazem na 
potřeby pěších obyvatel, s adekvátním ře-
šením dopravní obsluhy.  Úlohou soutěže 
nebyla radikální a nákladná přeměna, ale 
posílení hodnot a genia loci daného území 
vhodnými a citlivými úpravami. Jednalo 
se již o druhou architektonickou soutěž 
vyhlášenou městem, jež probíhala podle 
pravidel České komory architektů a zá-
kona o veřejných zakázkách. První soutěž 
byla vypsána na prostor kolem Červeného 
kostela, na který se v současné době vy-
řizuje stavební povolení. Předností archi-
tektonických soutěží je výběr konkrétního 
návrhu řešení na základě kvalitativních 
kritérií, nikoliv jen projektanta, který je 
návrh schopen zpracovat za co nejnižší 
cenu. Architektonické soutěže se ukazují 
jako vhodný nástroj pro řešení význam-
ných veřejných prostranství a staveb. 

Foto: archiv města Vítězná vizualizace.
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Název zájmového útvaru Doporučený věk Den, hodina Jméno lektora Příspěvek

Výtvarné tvořeníčko II. 7 - 8 let ST 15:30 - 17:30                        
2x měsíčně M. Nosiadková 1200,-

PÁ 15:00 - 17:00                        
PÁ 17:00 - 19:00

2x měsíčně
Keramika I.                                                                                
Keramika II. žáci ZŠ PO 15:00 - 17:00                      

ČT 15:00 - 17:00 Mgr. L. Marková 1900,- 

Keramika Fontána I. II. pouze pro klienty DOZP Fontána ST 9:00 - 11:00                                     
2x měsíčně

Bc. V. Novosadová                       
Mgr. M. Kostelňáková /

12 a více let PO 17:15 - 19:15                         
PÁ 17:00 - 19:00

(zač. i pokroč.) 2x měsíčně

Hlína je prima pro děti se speciálně vzdělávacími 
potřebami ST 14:00 - 15:30 Mgr. M. Kostelňáková 1900,- 

Prajzulky 10 - 15 let ČT 17:00 - 19:00              M. Kouřilová 1500,-
Od zátiší k protrétu I.                                                             
Od zátiší k portrétu II. Od 12 let ÚT 16:00 - 18:00                

ST 16:00 - 18:00 Mgr. M. Kostelňáková 1600,- 

Kamínkování 6 - 12 let ČT 14:30 - 15:30 Bc. V. Novosadová 1200,-
Barvička - výtvarná školička 2 - 5 let ČT 10:00 - 11:00 Bc. V. Novosadová 1000,-

Moderní kaligrafie I. II. od 10 let ČT 15:30 - 17:30                                    
2x měsíčně Bc. Z. Pustelníková 1200,-

Tvoř a poznávej I.  8 - 10 let PÁ 14:00 - 15:15              M. Hájovská 1200,-
Tvoř a poznávej II. 11 - 12 let PÁ 15:30 - 16:45 M. Hájovská 1200,-

Klub fajneho tvoření od 10 let ČT 16:00 - 18:00                                   
1 - 2x měsíčně Zuzana Cigánová 1500,- 

Výtvarná dílna I.                                                             
Výtvarná dílna II.

6 - 9 let                                                           
9 - 14 let

ÚT 15:00 - 16:30                            
ÚT 16:30 - 18:00 Bc. V. Novosadová 1200,-

Pohybová školička s tetou Editou 3 - 6 let ÚT 15:30 - 16:30 Bc. E. Studená 1000,-
Pohybová škola s tetou Editou 6 - 8 let ST 14:00 - 15:00 Bc. E. Studená 1000,-
Hopíci 4 - 6 let ČT 16:30 - 17:30 Bc. V. Novosadová 1000,-

JUDO přípravka Začátečníci 6 - 10 let ÚT 14:30 - 15:30 Mgr. M. Srovnal
J. Nohejl 1200,-

JUDO I. Mírně pokročilí PO, ST 15:15 -16:15 V. Mečár
J. Cigán 1200,-

JUDO  II. Pokročilí PO, ST 16:15 - 17:30 V. Mečár
J. Cigán 1200,-

JUDO školička 2 - 4 roky UT 10:00 - 11:00 A. Pavelek 1200,-
Rybářský kroužek I.                                             
Rybářský kroužek II. 7 - 15 let ST 17:00 - 18:30 T. Klečka, E. Studená 1200,-

Závodní rybářství 7 - 15 let PO 16:00 - 18:00 E. Studená 1500,-
Stolní tenis 7 - 15 let PO 17:00 – 18:30 Mgr. P. Vondráček              1200,-
Šachy 7 - 18 let 16:30 - 18:00 P. Byma 1200,-
Hravá jóga 6 - 10 let ČT 15:30 - 16:30 Bc. V. Novosadová 1000,-
Jóga pro dospělé 16 - 99 let ST 16:30 - 18:00 H. Šindlářová 1500,-
Kruhový trénink I.                                                                             
Kruhový trénink II. 18 - 99 let ČT 17:00 - 18:00                

ČT 18:00 - 19:00 P. Bernátová 1500,- 

Aerobic 6 - 9 let PO 15:30 - 16:30 K. Pchálková 1200,-

Empírové tance 12 - 99 let PÁ 18:00 - 19:30                         
1x měsíčně Pharm. N. Karasová  1000,- 

POI a pohybové aktivity I.                                                        
POI a pohybové aktivity II. 6 - 12 let ÚT 16:00 - 17:00                         

ÚT 17:00 - 18:00 E. Moravcová 1000,-

Kroužek elektroniky a radiotechniky I. 10 - 18 let začátečníci ČT 16:00 – 17:30  Ing. I. Guňka 1200,-
Kroužek elektroniky a radiotechniky II. 10 - 18 let pokročilí ČT 18:00 – 19:30 Ing. I. Guňka 1200,-
300 IQ 10 a více let ÚT 15:00 - 17:00 Ing. V. Králík 1500,-
3D tisk 7 - 99 let ÚT 17:00 - 18:30 Ing. V. Králík 1500,-

Klub maminek s dětmi I. 1 - 6 let PO 9:00 - 11:30 Bc. E. Studená 1200,-
Klub maminek s dětmi II. 1 - 6 let ST 9:00 - 11:30 K. Pchálková 1200,-
Školička 3 - 6 let ÚT 9:00 - 10:30 Bc. E. Studená 1200,-
Klub kuchtíků 8 - 15 let ČT 16:00 - 18:00 E. Špurková 1500,-

ŠIFRY 10 - 99 let PO 16:00 - 18:00                           
2x měsíčně Pharm. N. Karasová 1100,-

Dračí doupě 12 a více let ST 16:30 - 18:30 Mgr. A. Harazim 1200,-
Deskové hry 15 a více let ČT 16:00 - 20:00 Mgr. A. Harazim 1200,-
Táborová kytara 9 - 15 let ÚT 15:00 - 16:00 Mgr. M. Malá 1200,-
Táborová kytara II. 9 - 15 let ÚT 16:00 - 17:00 Mgr. M. Malá 1200,-
Angličtina hrou 1. stupeň ŽŠ PO 15:00 - 16:15 Mgr. M. Srovnal 1200,-
Angličtina hrou 2. stupeň ZŠ ST 15:00 - 16:15 Mgr. M. Srovnal 1200,-

Sněženky a Machři 12 - 18 let ST 16:30 - 18:00 Mgr. M. Srovnal                                 
Bc. Z. Pustelníková 1200,-

Tajemná komnata 8 - 15 let PO 16:00 - 18:00 Bc. Z. Pustelníková 1000,-

Florbal 1 6 - 8 let ST 13:30 - 14:30 T. Moravec 1200,-
Florbal 2 9 - 11 let ST 14:30 - 15:30 T. Moravec 1200,-

Keramický kroužek I. 1. - 2. tř. ST 13:00 - 15:00 Mgr. B. Steigerová 1 500,-

Keramický kroužek II. 3. - 5. tř. ST 15:00 - 17:00                                     
2x měsíčně Mgr. B. Steigerová 1500,-

Florbal 3. - 5. tř. ST 13:30 - 14:30 T. Moravec 1200,-

Florbal 10 - 18 let PO 14:30 - 16:00 V. Reiský 1200,-
ZŠ Hlučín - Hornická

Sport a pohyb

Mgr. L. Marková 1900,- 

Technické obory

Ostatní

ZŠ Hlučín - Darkovičky

Výtvarné obory a ruční práce

Výtvarné tvořeníčko I.                                           ST 15:30 - 17:30                        
2x měsíčně

Bc. V. NovosadováKeramický klubík pro                                            
rodiče s dětmi I. II. od 3 let

5 - 6 let

ZŠ Vřesina

M. Nosiadková

1500,- 

1200,-

Keramika pro mládež a dospělé PO / PÁ

Do kroužků je možné hlásit se pouze přes klientské centrum, které naleznete na stránkách www.ddmhlucin.cz v sekci - přihlášky.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO HLUČÍN SLAVÍ 70 LET

Jan Huszár
ředitel Základní umělecké školy 
P. J. Vejvanovského, Hlučín

Prvního září, přesně před 70 lety, v odpo-
ledních hodinách, nastal v budově gym-
názia v Hlučíně na tehdejší Gottwaldově 
ulici do té doby neobvyklý ruch. Ve tří-
dách přidělených nově vzniklé hlučínské 
hudební škole bylo ve 14 hodin slavnost-
ně zahájeno vyučování… A tak se začala 
psát historie školy, která je dnes neodmy-
slitelnou součástí kulturně vzdělávacího 
dění města. Pojďme tedy nahlédnout do 
historie této jubilující instituce. 

Obecně se hudební školství začalo v čes-
kých zemích objevovat až po roce 1918. 
O strukturu výuky, učební osnovy a sa-
motné složení pedagogických sborů se 

však v té době nikdo nestaral. Proces 
vzniku a chod nově vzniklých škol byl 
nejednotný. Na Hlučínsku bylo vyučová-
ní hudby až do poloviny 20. století pouze 
soukromou záležitostí. Hudbě zde vyučo-
vali kapelníci i soukromí učitelé. Za doby 
okupace existovala v Hlučíně Městská hu-
dební škola pod německým názvem Stä-
dische Musikschule. Školu navštěvovali 
především němečtí občané, ale svou čin-
nost však brzy ukončila. Celková kulturní 
bohatost regionu a geopolitická situace 
stále podněcovala tendence směřující ke 
vzniku oficiální hudební školy. První sna-
hu můžeme vysledovat v roce 1948, kdy 
dne 15. ledna MNV odmítl zřízení Měst-
ské hudební školy kvůli špatné finanční 
situaci města, ale také proto, že by nebylo 
školu možné nikam umístit, a to ani nou-
zově. Rada MNV se ale usnesla dát náklad 

pro vznik hudební školy do rozpočtu pro 
rok 1949. Místní školní rada na své ple-
nární schůzi dne 14. října 1948 rozhodla, 
aby MNV co nejrychleji umožnil zřízení 
městské hudební školy, pokud možno do 
28. října 1948. V červnu 1951 žádal MNV 
v Hlučíně Krajský národní výbor v Ost-
ravě o zřízení školy v Hlučíně. Svou žá-
dost odůvodnil nárůstem obyvatelstva, se 
kterým souvisí také zvýšený počet žáků 
školou povinných, mezi nimiž je velké 
procento žáků, kteří mají zájem o hudební 
vzdělání. Vyvrcholením této snahy škola 
vznikla dne 1. září 1952. Začátek byl vel-
mi těžký. Vlastní budova přidělena nebyla, 
nebylo potřebné vybavení, vyučovalo se 
ve třídách a kabinetech gymnázia. Hudeb-
ní nástroje se sháněly po celém Hlučíně. 
Problémy byly především s vytápěním. 
Scházelo kvalitní uhlí. Učební pomůc-
ky se pořizovaly pozvolna a kupovalo se 
opravdu jen to nejnutnější. K zápisu školy 
bylo nutné získat nejméně 100 žáků a ob-
čany k tomu neúnavně lákal místní roz-
hlas. Pedagogický sbor byl složen z pěti 
učitelů. První ředitelkou školy se stala 
paní Dagmar Skácelová, která vyučovala 
hru na klavír. Učiteli se stali pan Antonín 
Skácel, paní Zdena Švidernochová, Eva 
Plevová, všichni vyučovali hru na klavír, 
a externě pan Alois Blažej, který učil hru 
na housle. První žákyní školy se stala Ji-
řina Nasadilová. První den zápisu se však 
přihlásilo jen pět žáků. Zápis byl prodlou-
žen a školu v prvním roce nakonec navště-
vovalo 112 dětí. Historicky první veřejné 
vystoupení se uskutečnilo již po třech mě-
sících fungování školy.  Koncertní síní pro 
besídku se tehdy stala kreslírna hlučínské-
ho gymnázia. Školní rok 1954/1955 byl 
zahájen v budově bývalé věznice na Farní 
ulici. V těchto prostorách sídlí instituce 
dodnes. Nutná adaptace budovy probíhala 
za plného provozu a do stavebních úprav 
se s nadšením zapojili i všichni tehdejší 
učitelé. Zájem o výuku nadále vzrůstal 
a ve školním roce 1955/1956 měla škola 
již 195 žáků. V tomto roce vlastní ško-
la už šest klavírů a dvě koncertní křídla. 
Dochází také k postupnému rozšiřování 
provozu školy, navyšování počtu žáků 
a růstu úvazků pedagogického kolekti-
vu. Ve školním roce 1956/1957 má škola 
206 žáků a byla otevřena první pobočka  
hudební školy v Kravařích.

Velká změna v organizaci hudebního 
školství nastala v roce 1960. Dne 15. pro-
since tohoto roku byl vydán školský zá-
kon, kterým nově vznikly Lidové školy 
umění, tzv. Lidušky. Tyto Lidové školy 
umění byly obohaceny o nové umělec-
ké obory – výtvarný, taneční a literárně  Dagmar Skácelová, první ředitelka školy. 

Karla Kubálková, r. 1984.

Krista Švejnohová  
a Vlasta Strachvicová, r. 1984.

dramatický. V Hlučíně byl taneční obor 
otevřen ve školním roce 1965/1966 
a vznikla další pobočka v Chuchelné. 
V následujícím školním roce nastupuje do 
hlučínské LŠU nový učitel Mgr. Stanislav 
Havlík. Jeho příchodem datujeme vznik 
výtvarného oboru školy. Hned v září roku 
1967 byl otevřen také obor literárně drama-
tický. Tím vznikla čtyř-oborová umělecká 
škola v podobě, jakou ji známe dodnes.  

V únoru roku 1976 se začala psát nepře-
rušená historie Komorního orchestru Vej-
vanovský, který pod tímto názvem působí 
dodnes. Mgr. Stanislav Havlík byl nejprve 
zástupcem ředitele. V roce 1979, po od-
chodu paní ředitelky Skácelové do důcho-
du, se stal ředitelem LŠU. Osmdesátá léta 
přinesla opět další změny. Byla zavedena 
nová vzdělávací koncepce pro Lidové 
školy umění a budova školy procházela 
dalšími výraznými úpravami. Především 
bylo potřeba zlepšit z hlediska moderni-
zace hygienická zařízení, topení a došlo 
také k rozšíření prostor. 

První podoba školy 
 na dnešní ulici, r. 1952/1953.

Učitelský sbor, r. 2022.



Učitelský sbor, r. 1995/96.

Křest nového křídla Petrof ředitelkou Evou Niedobovou, 24. 11. 2008. Fota: archiv ZUŠ

V letech 1988 a 1989 došlo k dalšímu 
rozšíření LŠU. Vznikly podmínky pro 
rozšíření výuky na pobočkách v Krava-
řích o zobcovou flétnu, v Kobeřicích ke 
klavírní výuce přibyla výuka dechových 
nástrojů a po úspěšném jednání MNV 
v Dolním Benešově mohla být zaháje-
na výuka klavíru a zobcové flétny v této 
obci. Vyučovalo se také na pobočce ve 
Štěpánkovicích a Bolaticích. Vytváření 
poboček a jejich provoz umožnil výuku 
v dalších větších místech obvodu, čímž se 
zlepšila dostupnost školy pro další žáky 
a vytvořila se tím další nová centra kul-
turně-edukačního prostředí. Jen hudební  
obor čítal v tomto období 520 žáků.

Porevoluční období znamenalo pro školu 
nejistou budoucnost danou politicko-hos-
podářskými změnami ve společnosti a s tím 
související změny v otázkách existence  
uměleckých institucí vůbec. V těchto 
nelehkých měsících se podařilo Liduš-
ky vymanit ze statutu školských zařízení 
a pod názvem základní umělecké školy, 
tedy ZUŠ, je včlenit do novely školského 
zákona, čímž dostaly své pevné místo ve 
školském systému. Mezi tím stále stoupá 
zájem o vzdělávání ve škole, kdy měla  
k 1. září 1991 celkem 760 žáků a ve škol-
ním roce 1993/1994 už 883 žáků. Vý-
znamným dnem se stal 1. leden roku 1993, 
kdy bylo naší Základní umělecké škole 
Hlučín, jako první škole v okrese Opava, 
přiznána právní subjektivita a škola se tak 
stala příspěvkovou organizací. Nově, ve-
dle dobře fungujících elokovaných tříd, 
vznikají pobočky také v Hati, Šilheřo-
vicích a Strahovicích. Ve školním roce 
1997/1998 působilo na škole celkem 53 
vyučujících a navštěvovalo ji 1145 žáků! 
V roce 1999 odchází do důchodu dosa-
vadní ředitel Havlík. Na základě konkurz-
ního řízení Školského úřadu Opava byla 
vybrána na pozici ředitelky školy paní 
Eva Niedobová, která ve škole působila 
od roku 1976 jako učitelka hry na klavír 
a vedla školu od 1. září 2000 do 31. srp-
na 2016. V tomto období došlo k zániku 
tehdejších školských úřadů a novým zři-
zovatelem se stává Moravskoslezský kraj. 
Této změny využilo vedení k dlouhodo-
bě plánovanému rozdělení organizace na 
dvě samostatné školy. Právě rok 2002 byl 
posledním rokem působení pobočky naší 
školy v Kravařích. Dlouholeté úsilí bý-
valého ředitele Mgr. Stanislava Havlíka 
a také velký zájem města Kravaře o samo-
statnou městskou hudební školu vyústil 
v tu skutečnost, že se od 1. ledna 2003 stá-
vají Kravaře samostatnou ZUŠkou včet-
ně odloučených pracovišť v Bolaticích, 
Chuchelné, Štěpánkovicích a Kobeřicích.  

Komorní orchestr Vejvanovský r. 1985/86.

Dalším významným rokem byl rok 2007. 
Ředitelka školy požádala MŠMT ČR pro-
střednictvím zřizovatele o udělení čestné-
ho názvu. Titul Základní umělecká škola 
Pavla Josefa Vejvanovského obdržela 
škola v srpnu 2007, tedy v roce, kdy si při-
pomněla 55 let od svého vzniku. Škola na-
vázala několik partnerství se zahraničními 
školami a uskutečnilo se několik reciproč-
ních zahraničních výjezdů a koncertů. 
Například v roce 2009 se školou Stowar-
zyszenia Ognisk Muzycznych v polském 
Rybniku, v roce 2010 s rakouskou hu-
dební školou v Köttmansdorfu. V roce 
2010 začala škola tvořit svůj vlastní 
školní vzdělávací program, který vychá-
zí z rámcového vzdělávacího programu 
pro umělecké školství. První výuka pod-
le nového ŠVP začala od školního roku 
2012/2013 a několik let trval proces pře-
chodu z původních osnov pouze na nový  
systém výuky. 

Máme dlouhodobě velmi nadstandartní 
vztahy s městem Hlučín, v jehož budo-
vách jsme v nájmu. Důkazem toho je, že 
dne 24. června 2013 byl slavnostně ote-
vřen nový koncertní sál. Na konci června 
2015 začala rekonstrukce budovy U Ba-
šty. Došlo k výměně střechy včetně krovů, 
výměně oken, zateplení a zhotovení nové 
fasády. Ve stejném školním roce přešla 
škola na elektronické vedení školní i třídní 
dokumentace. Dosazeny byly klimatizač-
ní jednotky do všech učeben v podkroví 
a škola vstoupila do spolupráce s Kraj-
ským úřadem MSK v projektu „Moder-
nizace výuky a podmínek pro výuku v zá-
kladních uměleckých školách“, ze kterého 
byly později zakoupeny chrámové digi-
tální varhany a interaktivní dataprojektor 
s tabulí pro zlepšení výuky hudební nau-
ky. Paní ředitelka Eva Niedobová ukonči-
la své období řízení školy k 31. 8. 2016. 
Organizaci úspěšně vedla celých 16 let 
s plnou podporou svého zástupce, pana 
Jana Prengela. Z konkurzního řízení vze-
šel vítězně nový ředitel Jan Huszár, který 
spolu se zástupcem Pavlem Kozlem tvo-
ří mužský tandem ve vedení školy. Další 
výrazná změna ve zlepšení podmínek pro 
výuku nastala dne 1. 4. 2017. Toho dne byl 
slavnostně otevřen zcela nový a pro taneč-
ní obor výborně vybavený taneční sál na 
Mírovém náměstí. Díky této skutečnosti 
jsme mohli vytvořit adekvátní podmínky 
pro literárně dramatický obor. Vznikly tím 
tak dva sály, které splňují moderní stan-
dardy výuky. Před třemi lety jsme vymě-
nili plynové kotle a před čtyřmi lety byla 
vyměněna poslední část střechy na budo-
vě U Bašty. To vše díky obrovskému po-
chopení a vstřícnosti vedení města Hlučín.  

Díky dotacím zřizovatele jsme zase mohli 
vybavit školu novými osobními počítači, 
novou vypalovací pecí pro výtvarný obor 
nebo koupit nový akordeon. Z vlastních 
prostředků, za přispění SRPŠ, případně 
ze sponzorských darů, jsme koupili nová 
pianina a druhé koncertní křídlo. Stále 
a kontinuálně pokračujeme v obnově ma-
jetku, hudebních nástrojů a adaptaci vý-
ukových prostor pro žáky tak, jak to od 
samého počátku vzniku školy dělali naši 
předchůdci. Poté přišla pandemie a ško-
la musela zvládnout, stejně jako její žáci 
a rodiče žáků, zcela nové výzvy. I v tom-
to těžkém období byli naši žáci úspěšní 
v online soutěžích na národním, ale i me-
zinárodním poli. Vznikly projekty jako 
například Koncert pro fakultní nemocnici 
nebo audiovizuální projekt celé školy PF 
2021. Distanční výuka je nám všem zná-
mý pojem, ale jistě bychom ji znovu zažít 
již nechtěli. 

V celé historii měla a má škola velmi 
úspěšné žáky. Důkazem toho jsou nesčet-
ná ocenění z národních a mezinárodních 
soutěží. Škola i nadále spolupracuje s Ra-
tibořským kulturním centrem. Z této spo-
lupráce vzešly projekty jako Zakletá labuť 
nebo Za zrcadlem. Úspěšně jsme zvládli 

také tzv. „Šablony“, tedy projekt spolufi-
nancován EU a MŠMT, kdy jsme dva roky 
čerpali téměř 1,5 milionu korun na různé 
projekty a aktivity realizované a pořáda-
né školou. Aktuálně má škola 762 žáků, 
působí na třech budovách v Hlučíně, na 
odloučených pracovištích v Hati, Píšti, 
Šilheřovicích, Dolním Benešově a v ma-
jetku eviduje 1779 položek v hodnotě přes 
10 mil. Kč. Celkový počet zaměstnanců 
včetně externích se dlouhodobě pohy-
buje kolem 45. Největší počet žáků má 
tradičně hudební obor. Počet žáků se zao-
krouhleně pohybuje okolo 470 žáků v hu-
debním oboru, následuje výtvarný obor 
s 200 žáky, poté taneční obor s asi 60 žáky 
a nejmenším je literárně dramatický obor 
s téměř 30 žáky ve školním roce. Za 70 
let existence jedné instituce je to obrovský 
posun vpřed! 

To vše je možné uskutečnit jen a pou-
ze s výbornými kolegy a lidmi, kteří ve 
škole vždy byli a nadále jsou, pomáhají jí  
a podporují. Velmi tímto děkujeme celému 
SRPŠ a těm zaměstnancům, kteří ve škole 
působili. Těm současným i budoucím pře-
jeme to, aby školu formovali a směřovali 
tím správným směrem v duchu dosavadní 
tradice…

Slavnostní koncert k životnímu jubileu, jednoho ze zakládajících učitelů školy,  
Mgr. Antonína Skácela s názvem "Podzimní melodie", 22. 10. 2000.
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VELKÝ DEN PRO MALÉ ŠKOLÁKY

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

První školní den v první třídě je pro kaž-
dého prvňáčka a jeho rodiče velkým zá-
žitkem. V prvních ročnících šesti základ-
ních škol zřizovaných městem Hlučínem  
od prvního září začne plnit povinnou 
školní docházku 138 nových žáků, což 
je o 19 více, než v loňském roce. Starosta 
města společně s místostarostkou města, 
stejně jako každý rok, slavnostně přivítá 
nové prvňáčky na jednotlivých základ-
ních školách a předá pamětní list města, 
krásnou knihu „Stromové pohádky“ a cer-
tifikát na vyzvednutí ovocného stromku 
(švestky) v hlučínském zahradnictví.  
„Prvňáčkům přeji, ať se jim v učení daří, 
ať se jim ve škole líbí a nezlobí paní uči-
telky“, popřála místostarostka města 
Petra Řezáčová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA ULICI GEN. SVOBODY 
V HLUČÍNĚ BUDE MÍT NOVÝ KABÁT

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Období školního vyučování a období 
prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Po-
drobnosti k organizaci školního roku, dru-
hy, délky a termíny školních prázdnin upra-
vuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci 
školního roku, ve znění pozdějších předpi-
sů. Informace k organizaci školního roku 
2022/2023 vycházejí z těchto předpisů. 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 
začíná ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT 
na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 
prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 
2023.
Vysvědčení s hodnocením za první polo-
letí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 
2023.
Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 
3. února 2023.
Jarní prázdniny pro okres Opava začína-
jí 27. února a končí 5. března 2023.  
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. dubna 
2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukon-
čeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. červen-
ce 2023 do 3. září 2023. Vyučování ve 
školním roce 2023/2024 začne v pondělí  
4. září 2023.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

PRVNÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA NOVĚ I V HLUČÍNĚ 
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Třináct dětí v letošním roce poprvé na-
stoupí do přípravné třídy na Základní 
škole Rovniny. Program v přípravné tří-
dě je stejný jako v posledním ročníku 
mateřských škol. Děti se učí dovednosti, 
které budou potřebovat do školy, ovšem 
hravou formou. Přípravná třída je umís-
těna v klasické školní třídě. Děti při ak-
tivitách a činnostech využívají různé po-
můcky pro předškolní výuku. Režim dne 
je rozdělen do kratších časových bloků, 
kde se prolínají prvky hry a učení. Do 
výuky jsou zařazeny zejména uvolňova-
cí cviky na zdokonalování hrubé i jemné  

motoriky, jednoduché početní úkoly, po-
vídání o přírodě, prohlubování návyků 
sebeobsluhy, výtvarné a hudební čin-
nosti, pohybové aktivity. Učitel pomáhá 
rozvíjet řečové, sociální a komunikač-
ní dovednosti či koncentraci pozornosti.  
„Ke zřízení přípravné třídy vedl zvýšený 
počet podaných žádostí o odklad povinné 
školní docházky a naplněnost hlučínských 
mateřských škol je do max. povolených 
kapacit. Přípravná třída je mezistupeň na 
pomezí mateřské školy a základní školy. 
Přípravnou třídu může navštěvovat nejvý-
še 15 dětí, které tak mají ideální podmínky 
pro plynulý přechod do prvního ročníku 
základní školy“, uvedla místostarostka 
města Petra Řezáčová. 

S DĚTMI TRÉNUJEME ZRUČNOST I ZNALOSTI

David Honěk
zástupce ředitelky ZŠ Gen. Svobody

Již od roku 1886 stojí v Hlučíně na křižo-
vatce ulic Školní a Gen. Svobody budo-
va, která plní funkci školy. Zprvu to byla 
ŠKOLA DÍVČÍ, pak ŠKOLA OBECNÁ 
DÍVČÍ a ŠKOLA OBECNÁ SMÍŠENÁ.
Od roku 1955 se stala ŠKOLOU 
ZVLÁŠTNÍ, určenou pro výchovu 
a vzdělávání žáků s mentálním handi-
capem. Tento vzdělávací směr je zacho-
ván doposud. Od školního roku 1955/56 
se tedy v Hlučíně jedná o systematické 
vzdělávání žáků s mentální retarda-
cí, v současné době také s autismem 
a s kombinovanými vadami. I když se 
v průběhu let ze školy ZVLÁŠTNÍ, 
POMOCNÉ, PRAKTICKÉ stala ŠKO-
LA ZÁKLADNÍ, zřizovaná podle §16 
odstavec 9 školského zákona, její vzdě-
lávací zaměření již zůstalo po 67 let 
nezměněno. Budova prošla několika pře-
stavbami, z nichž nejzásadnější proběhla 

ve školním roce 1999 – 2000, kdy byla 
provedena kompletní rekonstrukce sítí, 
rozvodů, sociálního zařízení a přístavba 
nové části školy, ve které vznikla kera-
mická dílna, gymnastický sál a tři nové 
učebny. V souvislosti s aktuální potřebou 
co největší úspory energií a tepla a sou-
časně při zachování a zlepšení stávají-
cího komfortu pro žáky i zaměstnance 
školy, připravujeme rekonstrukci školní 
budovy, která by měla zahrnovat výmě-
nu a zateplení střechy, zateplení fasády 
a skleníku, výměnu všech oken a dveří 
a vybudování zelené střechy nad učeb-
nou u skleníku. V současné době při-
pravujeme ve spolupráci s firmou Řehoř 
s.r.o. projektovou dokumentaci, která 
respektuje historický ráz budovy. Podle 
této dokumentace by v následujícím roce 
měla proběhnout samotná rekonstrukce. 
Přejme si tedy, aby vše dopadlo, jak má, 
a my se mohli těšit z krásné zrekonstruo-
vané budovy, která i nadále bude sloužit 
dětem z Hlučína a okolí.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Dne 20. září se uskuteční pravidelná Jízda 
zručnosti pro žáky 5. tříd ZŠ. Akce pro-
běhne v dopoledních hodinách na doprav-
ním hřišti. Jízda zručnosti je určena pro 
žáky prvního stupně základních škol a zú-
častní se jí přes sto dětí z hlučínských škol,  
za doprovodu pedagogů. Žáci si budou 
moci vyzkoušet své znalosti, ověří si své 
dovednosti a svou zručnost v prostoru. 
Součástí jízdy bude i písemný test, který 
bude obsahovat otázky zaměřené na dopra-
vu. Pro nejšikovnější "řidiče" jsou nachys-
tány hodnotné ceny, jako třeba přilba na 
kolo a další cyklistické doplňky pro žáky. 

ZVEME NA OPAVSKÝ VELETRH POVOLÁNÍ
Kateřina Hallová
Úřad práce ČR 

Ve dnech 5. a 6. října 2022 se uskuteční již 
2. ročník Veletrhu povolání Opava, který 
je primárně určen žákům 9. tříd základních 
škol pro snadnější výběr jejich budoucího 
povolání. Na akci si mohou žáci prohléd-
nout nabídku studijních oborů středních 

škol, a to nejen našeho okresu. Zároveň se 
jim představí mnoho zaměstnavatelů na-
šeho okresu, u kterých budou moci shléd-
nout praktické ukázky dané profese, o kte-
rou mají zájem. Veletrh můžete navštívit 
ve středu 5. 10. nebo ve čtvrtek 6. 10., po 
oba dny od 9 do 18 hodin ve Víceúčelové 
hale v Opavě. Srdečně zveme nejen žáky 
9. tříd, ale rovněž jejich rodiče.
 

Foto: Miroslav Všetečka

Foto: Kateřina Konečná
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NAUČTE SE TANČIT LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE I V SENIORSKÉM VĚKU
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Pokračujeme v kurzu latinskoameric-
kých tanců pro dámy seniorky. Kurz 
bude přizpůsoben věkové skupině 60+ 
a je určen pouze pro ženy. Cena za jednu 
lekci na osobu činí 30 korun. Začátek 21. 
září 2022 v 10 hodin v Kulturním domě 
Hlučín. Kurz vedou manželé Dávidkovi, 
kteří vám poskytnou bližší informace. 
„Cílem je zapojit do aktivit pro seniory 

co nejvíce našich občanů. O kurz byl mezi 
dámami velký zájem, proto pořádáme 
znovu pod záštitou města. Pravidelná ta-
neční aktivita je užitečná pro zdraví a vel-
mi podstatnou roli hraje emoční prožitek 
z pohybu, radost z atmosféry a družnosti, 
která k tanci patří“, uvedla místostarost-
ka města Petra Řezáčová. Akce se koná 
za podpory Moravskoslezského kraje. 

Loňské sázení jabloňky v ZŠ Via Montessori 
Foto: Kateřina Konečná



PODĚKOVÁNÍ SOCIÁLNÍM PARTNERŮM  
NA ÚČASTI V PROJEKTU
Marcela Kirmanová  
metodik tělesně postižených Odborného 
učiliště a Praktické školy Hlučín

V roce 2020 byla naše škola v Hlučíně 
oslovena Univerzitou Palackého v Olo-
mouci na účasti v projektu tranzitního 
programu, který umožňuje žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami vy-
zkoušet svůj pracovní potenciál, získat 
nové sociální a pracovní dovednosti, 
a tím mít větší šance najít si zaměstnání 
a uplatnit se na trhu práce po ukončení 
studia, vzhledem ke svým zdravotním 
omezením. Jednalo se o projekt s ná-
zvem „Systémová podpora kariérového 
poradenství a tranzitních programů žáků 
se SVP pro ČR“. Velkou pomocí a opo-
rou v tranzitu žáků Praktické školy byla 
účast sociálních partnerů na Hlučínsku, 
kteří byli ochotni se projektu zúčastnit 
a umožnit vybraným žákům vyzkoušet 
si práci v reálném prostředí pracoviště. 
Při vyhledávání pracovišť pro žáky PrŠ 
se přihlíželo k individuálním doved-
nostem, schopnostem a rovněž zájmům 
žáků. Celkem bylo zapojeno do projektu 
8 žáků PrŠ. Pro trénink pracovních a so-
ciálních dovedností byli osloveni tito za-
městnavatelé, kteří nám ochotně poskytli 
prostor pro výkon praxe žáků: Zahrad-
nictví Novák Hlučín, Drogerie Paschek 
Hlučín, Charita Hlučín (sociálně-tera-
peutická dílna Ludgeřovice), školní jí-
delna ZŠ Hornické a jídelna naší školy. 
Při realizaci praxe měl každý jednotlivý 
žák podporu prostřednictvím přiděle-
ného asistenta, jehož úkolem bylo žáka 
podporovat, sledovat při činnosti a ko-
ordinovat. Během této praxe získali žáci 
obrovské množství nových dovedností, 
vědomostí a návyků v návaznosti na Ko-
menského „zlaté pravidlo“, zásadu: Učit 
se život vnímat všemi smysly. Jeden den 
v týdnu po dobu 4 hodin si prožili žáci 

pracovní den v realitě života. Ať už to 
byla práce tvořivá v sociálně-terapeu-
tické dílně s korálky nebo s keramickou 
hlínou, nelehká práce v zahradnictví se 
zeminou, semínky, sazeničkami, pozná-
ní úžasného systému Aquaponik, práce 
v obchodě s drogistickým zbožím nebo 
podílení se na přípravě pokrmů ve školní 
jídelně. Byla to velmi dobrá zkušenost 
i pro zaměstnavatele, kteří byli k našim 
žákům a asistentům vždy velmi přívětiví 
a vstřícní a dali jim možnost zažít úspě-
chy v práci, které doufám ještě v živo-
tě zažijí vzhledem ke svým zdravotním 
znevýhodněním. Kdybych měla vypsat 
pozitiva pro obě strany v rámci projektu, 
výčet by byl opravdu široký. Na závěr 
tudíž patří za mne i asistenty projektu 
touto cestou velké poděkování všem zú-
častněným sociálním partnerům za ocho-
tu, vstřícnost, profesionalitu, lidskost, za 
možnost pro žáky prožít společně kus 
života, zažít na vlastní kůži, jak chutná 
pochvala a řada, byť drobných úspěchů, 
při společné práci. Děkuji! 
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DÍKY ZA ČAS S VÁMI
Petra Tesková
zastupitelka

Vážení spoluobčané, žijeme společně 
v hezkém, útulném městě ve strategic-
ké blízkosti Ostravy, kam mnozí z nás 
dojíždí za prací. Město Hlučín ve mě 
vyvolává pozitivní pocity, radost, po-
hodu, a dovolím si tvrdit, i bezpečí. 

Moc ráda se vracím domů ze zaměst-
nání, ale třeba i z dovolené. Je to mís-
to na zemi, které mě neustále ohromuje 
a nutí přemýšlet, proč tomu tak je. Proto 
bych ráda přiblížila, proč v našem měs-
tě kandiduji opětovně. Jak jsem zmí-
nila, neumím si představit lepší místo 
k životu a ráda město Hlučín podpo-
ruji, rozvíjím a snažím se o ještě lepší  

ANO, SPOLEČNĚ JSME ZAČALI, SPOLEČNĚ DOKONČÍME!
Petra Tesková
zastupitelka

Věděli jste, že Hlučínské jezero vznik-
lo zatopením bývalé štěrkovny na jiho-
západním okraji Hlučína? Jezero má 
rozlohu 131,5 ha a maximální hloub-
ku 4 m. Původní štěrkovna byla v roce 
1990 přebudována na vodní nádrž. Byly 
zpevněny břehy, odtěženy mělčiny a vy-
budovány nápustné a výpustné objekty 
pro regulaci hladiny nádrže. Na sever-
ním břehu jezera byla vybudována in-
frastruktura pro rekreační využití. Podle 
původního projektu z roku 2013, který 
jsem připomínkovala, měla být vybu-
dována, kromě koupaliště, také loděnice 

město. Vždy je na čem pracovat, co 
zlepšovat. Smyslem práce je spokojený 
občan. V roce 2014 jsem poprvé kandi-
dovala v komunálních volbách. Hnutí 
ANO se dostalo do vedení města, a jako 
komunální politik jsem začala sbírat 
zkušenosti. O čtyři roky později jsem se 
stala lídrem hnutí ANO 2011 v našem 
městě. Získali jsem tři opoziční mandáty  

s místy pro plachetnice a veslařské lodě. 
Staré koryto řeky Opavy mělo být pře-
budováno na umělý kanál s divokou vo-
dou. Mezi jezerem a bývalými kasárna-
mi mělo vzniknout dostihové závodiště. 
Velkorysé budování areálu bylo zastave-
no po sametové revoluci, kdy město Hlu-
čín nemělo dostatek prostředků na jejich 
realizaci. Vodní dílo přitáhlo pozornost 
politiků. Po návštěvě tehdejšího premi-
éra Andreje Babiše z Hnutí ANO v roce 
2014 byla realizace dotována částkou 
500 mil. korun. Proto mohly být práce 
zahájeny a Štěrkovna momentálně pro-
chází druhou etapou sanace, rekultivace 
a revitalizace. Součástí záměru je rovněž 
úprava toku řeky Opava a její navýšení 

protipovodňové hráze. Tato skutečnost 
rozdělila obyvatelé města na dva tábory. 
Jedna část preferuje „divokou“ přírodu 
s minimálním zásahem lidského fakto-
ru, zachování přírody, náletových stro-
mů a keřů s možností úpravy břehů bez 
zpevnění za využití tamního přírodního 
materiálu, tzn. štěrku. Druhá část se úpra-
vám nebrání a vítá celkovou revitalizaci, 
která nám otevírá další možnosti využití 
sportovně-rekreačního areálu pro tráve-
ní volného času. Dnes Štěrkovna patří 
k nejhezčímu místu koupání na severu 
Moravy, voda patří stabilně mezi nejčist-
ší v kraji. Štěrkovna je projekt širokých 
možností a nabízí celou škálu využití. 
Záleží na každém z nás, jak zúročíme  

ZASTUPITELÉ

v zastupitelstvu města a měli možnost 
hájit zájmy občanů v případech, kdy 
rozhodnutí vedení města nemuselo být 
v zájmu občanů. Velmi oceňuji práci Ing. 
Tomáše Plačka, Ph.D., který vede spor-
tovní florbalový oddíl, za což získal oce-
nění města a také činnost paní Drahušky 
Jandátové, která vede Senior klub a stará 
se o blaho starší generace ve městě.

dědictví a jak využijeme, co nám nabízí. 
Velkou neznámou je budoucnost budovy 
„Bufetu“, která již nesplňuje požadav-
ky moderní doby a stojí za uváženou, 
jak s tímto objektem naložit. Nabízí se 
otázka, zda nechat budovu v kompetenci 
města nebo ji přenechat ke komerčním 
účelům. Záměr úprav můžeme smě-
řovat jak k realizaci gastronomického 
střediska, dále k rekreačním účelům či 
kulturního zázemí a pokud bychom byli 
schopni spojit všechna zaměření, vznik-
ne multifunkční zařízení jak pro obyva-
telé Hlučína, tak pro návštěvníky, kteří 
toto místo milují. Také se chcete těšit na 
hezké zážitky se vším všudy, které nám 
Štěrkovna a její okolí poskytuje? 

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU HLUČÍNSKO JE TADY

Foto: archiv OU a PrŠ Hlučín

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

V letošním ročníku se Muzeum Hlučín-
ska, vydavatel časopisu, zaměřilo na téma 
VODA. Čtenáři si mohou například pře-
číst rozhovor s majitelem Kolečkova mlý-
na nebo se díky Lucii Václavíkové sezná-
mí s historií rybnikářství na Hlučínsku. 
Nehody spojené s vodním tokem či vodu 
jako živel v podobě povodní na Hlučín-
sku představuje Zdeněk Kravar. Překo-
náváním řeky Opavy Československou  

tankovou brigádou v dubnu 1945 se zabý-
vá Aleš Binar. Nechybí ani pověst z pera 
Anny Malchárkové o jednom z hlučín-
ských vodníků. S notnou dávkou nostal-
gie vyznívají jedinečné vzpomínky Jiřího 
Sonnka na původní tok řeky Opavy v ob-
lasti Hlučínského jezera. David Devon 
a Jan Gromnica seznámí čtenáře s životní-
mi osudy Alfonse von Rothschilda, posled-
ního šlechtického majitele šilheřovického 
zámku. To je jen letmý výčet některých 
článků časopisu, jehož přečtení byste  
si rozhodně neměli nechat ujít.
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Jana Kameníčková
předsedkyně kulturní komise

Pro milovníky vážné hudby připravila pří-
spěvková organizace města Sport a kultura 
Hlučín ve spolupráci s kulturní komisí měs-
ta Hlučín vystoupení úspěšného koncert-
ního mistra, místního rodáka Antonína Vi-
liše, za doprovodu špičkového komorního  
souboru Benda Quartet. 

Antonín Viliš je hlučínský rodák, který 
vystudoval klasickou kytaru na hudební 
univerzitě v rakouském Štýrském Hradci 
ve třídě Martina Myslivečka. Mezi jeho 
výrazné úspěchy patří vítězství na mezi-
národní kytarové soutěži v Kutné Hoře. 
Mohli jste ho mediálně zaznamenat v te-
levizních soutěžích Talentmania a Super-
talent, kde doprovázel hráče na skleněnou 
harfu Petra Špatinu. Velmi dobře ho však 
znají i místní nadané děti a mladí lidé, 

kterým předává své bohaté hudební zku-
šenosti a dovednosti v rámci své pedago-
gické praxe jako učitel kytary v ZUŠ Hlu-
čín. Již více než dvě desetiletí koncertuje 
doma i v zahraničí.
 
Benda Quartet se od svého vzniku v roce 
2012 zařadil mezi špičkové komorní sou-
bory na české hudební scéně. Kvarteto 
pravidelně vystupuje nejen v Ostravě, je 
často zváno do komorních cyklů předních 
českých institucí a udržuje dlouhodobou 
spolupráci s ostravským studiem Českého 
rozhlasu, díky čemuž vznikla již celá řada 
nevšedních nahrávek. Benda Quartet je 
držitelem Moravskoslezské kulturní Ceny 
Jantar za rok 2019.

Koncert se uskuteční v neděli 25. září 2022 
v Červeném kostele v Hlučíně od 17 ho-
din. Vstupenky si můžete zakoupit v po-
kladně kulturního domu nebo v IC Hlučín. 

ANTONÍN VILIŠ A BENDA QUARTET  
V ČERVENÉM KOSTELE

KNIHOVNA ZVE NA CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY
Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Máte-li rádi cestování a cestopisné před-
nášky, nenechte si ujít dvě akce, které 
jsme pro vás připravili v září. Již po něko-
likáté nás navštíví manželé Alena a Jirka 
Márovi. Tentokrát se s nimi podíváme do 
Střední Ameriky, konkrétně do Panamy, 
kde kromě známého průplavu dokonale 
prozkoumali chudinskou čtvrť a zjisti-
li, jak funguje drogová mafie či kohoutí 
zápasy. Podívali se také k místním indi-
ánům a na souostroví San Blas. Zave-
dou nás také na Kostariku, kde projížděli  

Petra Lichovníková
Sport a kultura Hlučín

Druhý červencový víkend  konal v Hlučí-
ně další ročník Prajzské řezbářské show.  
Řezbáři z blízkého i dalekého okolí se sjeli 
k Hlučínskému jezeru, aby během tří dnů 
vyřezali ze dřeva sochy dle vlastní fanta-
zie. Návštěvníci mohli v přímém přenosu 
shlédnout, jak se takové umělecké dílo po-
maličku tvoří, a to za zvuku motorových 
pil, dlátek a dalších řezbářských nástrojů. 
Hotové sochy si mohli návštěvníci zakou-
pit bezprostředně po ukončení celého pro-
gramu. V areálu byla umístěna hlasovací 
schránka, kde lidé nezávazně hlasovali 
pro sochu, která je nejvíce zaujala. Vítě-
zem se stal  opět řezbář Roman Mikuš, 
který vyřezal nádhernou sochu s názvem 
„Orli“. Součástí show byla také „rychlo-
řezba“. Díla z ní se ihned dražila a vydra-
žená částka činila 35 tisíc korun. I letos 
tyto peníze putovaly na dobročinné účely, 
a to  malému Jirkovi, který vzhledem ke 

ŘEZBÁŘI TO ZASE ROZJELI

Petra Lichovníková
Sport a kultura Hlučín

Krmáš bude i letos realizován na dvou 
místech – na Mírovém náměstí, kde 
bude připraveno posezení pro návštěv-
níky, stánky nejen s občerstvením a také 
velké pódium pro naše hudební hosty, 
kterých ani letos nebude málo. V sobotu  
3. 9. 2022 se kromě tradiční Jízdy veterá-
nů můžete těšit na kapely: Stanley´s Dixie 
Street Band, na koncert skupiny Lunetic 
s kapelou a večer bude dohrávat k tanci 
i poslechu pop-rocková kapela DRIVE, 
která zahraje největší československé 

hity. Neděle 4. 9. 2022 dopoledne se slou-
ží tradiční Krmášová mše od 10 hodin 
v Kostele sv. Jana Křtitele a od 11 hodin 
zahraje před kostelem Hlučíňanka. V rám-
ci odpoledního programu, který začne  
v 15 hodin na Mírovém náměstí, vystoupí 
studenti Gymnázia J. Kainara, Saltatores, 
The People a Možná přijde i kouzelník! 
Druhá část Krmáše bude probíhat u Hlu-
čínského jezera, kde najdete spoustu zá-
bavných atrakcí, střelnice a stánky, kte-
ré k tradiční pouti patří. Více informací 
s časovým harmonogramem najdete na 
našich stránkách www.sak-hlucin.cz nebo  
na sociálních sítích.

BLÍŽÍ SE HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ 

svému onemocnění potřebuje speciální 
polohovací lavici pro vzdělávání i práci. 
Šek byl předán paní ředitelce Zuzaně Ha-
razimové ze ZŠ Gen. Svobody, která lavi-
ci pro Jirku zajišťuje na nový školní rok. 
Děkujeme všem, kteří přispěli a výrazně 
tak zjednodušili další roky života Jirky 
i jeho skvělé rodiny! Velké poděkování 
patří našim sponzorům, bez kterých by 
se celá Prajzská řezbářská show nemohla 
uskutečnit: Pivovaru Svijany, panu Chle-
bišovi za věcné dary pro řezbáře, Mo-
ravskoslezskému kraji a Městu Hlučín. 

národními parky s mnoha endemickými 
zvířaty a rostlinami. Akce se bude ko-
nat ve středu 21. září od 17 hodin. Další 
přednášku nabídne Daniel Václavík, kte-
rý si koupil jednosměrnou letenku z Pra-
hy do španělského Bilbaa a z Pamplony 
šel pěšky do poutního města Santiago de 
Compostela. Pak pokračoval dále až na 
Finisterru, které se od dob mořeplavců do-
dnes říká ,,Konec světa". Jeho cesta byla 
dlouhá 800 km a trvala 36 dnů. Přednáš-
ka o této cestě se uskuteční v pondělí 26. 
září od 17 hodin. Obě akce se budou konat 
v Zámeckém klubu hlučínského zámku, 
vstup je zdarma.

DIVADELNÍ PODZIM PŘINESE RŮZNÉ ŽÁNRY

Fota: archiv Sportu a kultury Hlučín

Petra Lichovníková
Sport a kultura Hlučín

Podzim v Hlučíně patří jako každý rok 
divadlům. V minulých ročnících se jedna-
lo spíše o ochotnická divadla z okolních 
vesnic a měst. Letos jsme posunuli laťku 
o něco výše a přidali jsme do Divadelního 
podzimu také pražská divadla se známými 
herci. V průběhu měsíců září až listopad 
budou čtvrteční večery patřit dospělým. 
Těšit se můžete na nejrůznější divadelní 
žánry. Nebude nově chybět ani bláznivá 

komedie se zpěvy! Těšit se můžete na hry: 
Poslední aristokratka Komorního divadla 
Arte, Jsem krásná??? nebo Hodina duchů 
pražského divadla ARTUR, kde najdete 
spoustu známých herců nejen z divadla, 
ale také z televizních obrazovek. Dětem 
jsme vyhradili víkendové dny převážně 
proto, aby s nimi mohli přijít rodiče. Le-
tošní divadélka budou plná kouzel a čar, 
přijede nás navštívit Harry Potter show, 
Petrana – čarodějnice a chybět nebude 
ani En-ten-týky divadélko. Dětskou sérii 
ukončí pohádka, která bude formou kina. 

Fota: archiv Sportu a Kultury Hlučín

Fota: archiv Antonína Viliše a Benda Quartetu



Eva Františáková
editorka a projektová manažerka
Svatováclavského hudebního festivalu

Svatováclavský hudební festival (SHF) 
letos uskuteční 33 prvotřídních koncertů 
jak v Hlučíně, tak v Ostravě, ale i v těch 
nejmenších obcích regionu. Jeden okouz-
lující barokní projekt přiveze i do hlučín-
ského kostela sv. Jana Křtitele. V pondělí 
5. září v 18 hod. rozezní orchestr starých 
nástrojů Collegium Marianum s absolutní 
interpretační špičkou ve hře na barokní 
housle Lenkou Torgersen a fenomenál-
ní flétnistkou Janou Semerádovou jejich 
virtuózní program „Souboj titánů“. Zazní 
koncerty opravdových mistrů skladate-
lů – Händela, Vivaldiho, Tartiiho i Tele-
manna, a to v podání opravdu stylovém!  

FESTIVALOVÉ COLLEGIUM MARIANUM 
USKUTEČNÍ HUDEBNÍ SOUBOJ  
BAROKNÍCH TITÁNŮ
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Koncerty Collegia Mariana vždy slibují 
opravdu velké zážitky, jelikož se jedná 
o jeden ze tří nejlepších českých soubo-
rů specializovaných na tzv. starou hudbu 
a jeho členové jsou oceňovanými sólisty. 
Snahou SHF je také péče o novou genera-
ci posluchačů. Díky vstupnému pro děti, 
ve výši 50 korun, můžete vytvořit velký 
zážitek svým ratolestem, které takto skvě-
lý koncert může motivovat k jejich vlast-
nímu hudebnímu snažení a jistě navíc 
budou obdivovat dobové nástroje (jako 
je např. „velká kytara-loutna“ teorba), se 
kterými se nejspíše ještě nesetkaly. Kon-
cert je finančně podporován dlouholetým 
a hrdým partnerem SHF, městem Hlučí-
nem. Děkujeme za přízeň – i díky vám 
jsme tu již 19 let! Vstupenky online a více 
informací naleznete na www.shf.cz.

Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska

Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již po-
čtrnácté Festival kultury a hlučínských 
řemesel. V neděli 3. července se zde již 
tradičně představily folklorní a taneč-
ní soubory a kapely z celého Hlučínska. 
V rámci bohatého programu vystoupily 
kapely Hasičská dechová hudba Bola-
tice, Slezská kapela a Dechová hudba 
Hlučíňanka, folklorní soubor Vlašanky, 
taneční soubory Slunečnice a Seniorky 
ze Závady, mažoretky MK Ballerisimo 
Hlučín a nově Tilli-duo. Součástí festiva-
lu byl jako každoročně jarmark řemesel. 
Letos si návštěvníci mohli zakoupit pa-
ličkované výrobky, keramiku, skleněné 
vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité de-
korační předměty, výrobky pletené z pa-
píru, dřevěné výrobky, mýdla, čaje apod.  

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK FESTIVALU KULTURY  
A HLUČÍNSKÝCH ŘEMESEL JE ZA NÁMI

Ochutnat mohli např. domácí bramboráky 
a palačinky, regionální pivo a samozřej-
mě hlučínské koláče. V rámci letošního 
ročníku festivalu se i oceňovalo. Pamět-
ní medaili Cypriána Lelka za kulturní 
a osvětovou činnost obdržel pan Rosti-
slav Pečinka, a to za dlouholetý a obě-
tavý přínos pro záznam společenského 
života na Hlučínsku. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravách a průběhu 
festivalu, všem účinkujícím za prezen-
taci toho nejlepšího z hlučínské kultury, 
prodejcům za prezentaci svých výrobků, 
městu Hlučín a Sportu a kultuře Hlučín 
za pomoc při přípravách i při samotné 
koordinaci festivalu, Muzeu Hlučínska 
za poskytnutí zázemí pro účinkující, obci 
Vřesina za zapůjčení prodejních stánků 
a samozřejmě Moravskoslezskému kraji 
za finanční podporu celé akce. Za rok opět  
na viděnou!

TŘETÍ VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ MUČEDNÍKA 
LÁSKY P. RICHARDA HENKESE
Jan Larisch
farář, prezident Diecézní charity ostrav-
sko-opavské

V polovině září si budeme připomínat  
3. výročí blahořečení P. Richarda Henkese 
SAC, faráře ze Strahovic. Tento kněz, pů-
sobící na území tehdejší pruské části olo-
moucké arcidiecéze (v Ketři 1931–1937, 
v Branicích 1939–1941 a ve Strahovicích 
1941–1943), byl v dubnu 1943 pro své 
protinacistické postoje gestapem zatčen 
a odvlečen do koncentračního tábora Da-
chau. Když zde na přelomu roku 1944/45 
vypukla tyfová epidemie, byly nejvíce za-
mořené vězeňské bloky uzavřeny a vězni 
v nich umírali bez jakékoliv péče a pomo-
ci, přihlásil se P. Richard jako dobrovol-
ný ošetřovatel do těchto bloků. Pro léčbu 
nemocných vězňů nemohl nic udělat, jako 
člověk jim ale mohl být nablízku a jako 
kněz poskytoval umírajícím duchovní po-
moc. Po třech měsících vyčerpávajícího 
nasazení se sám nakazil a 22. února 1945 
zemřel. Blahořečen byl s titulem „mučed-
ník lásky“ 15. září 2019 v Limburgu. Vý-
ročí blahořečení si v Hlučíně připomene-
me ve farním kostele v neděli 18. září při 

bohoslužbách v 7.15; 8.30; 10.00. V jejich 
závěru proběhne představení nové komik-
sové publikace o životním příběhu tohoto 
blahoslaveného kněze, svázaného s živo-
tem našeho kraje. Tu si bude možno za-
koupit buď přímo v kostele nebo v recepci 
Muzea Hlučínska v Hlučíně.

Jana Horáková
ředitelka Slezského zemského muzea

Ve dnech 24. a 25. 9. 2022 proběhne 
v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovič-
ky vojensko historická ukázka s názvem 
„Těžká léta 1938 a 1945“ (24. 9. 2022, 
15 – 20 hodin). Tato akce se bude ko-
nat díky finanční podpoře Ministerstva 
kultury ČR. Následující den proběhne 
akce ve spolupráci s Opavským Slez-
skem „Otevřené bunkry“ a připomeneme  
si 80. výročí operace Anthropoid. 

Program: 
24. 9. 2022 - Těžká léta 1938 a 1945, 
15.00: zahájení akce, vynesení vlajky, 
představení klubů vojenské historie mo-
derátorem, 15.45: vojensko-historická  

TĚŽKÁ LÉTA 1938 A 1945
ukázka "Oživená linie" (připomenutí udá-
lostí roku 1938), 16.10-17.00: vojenská le-
žení, soutěže pro děti i dospělé, střelnice, 
stánky s občerstvením, 17.00: vojensko-
-historická ukázka "Osvobozovací boje 
na Ostravsku", představení restaurova-
ného tanku T-34, 17.30-19.00: prohlídka 
pěchotního srubu MOS-18 Obora (vstup 
na vlastní nebezpečí a pouze s respirá-
torem), 19.00: promítání filmu Atentát  
(Československo 1964, 104 min) 

25. 9. 2022 - Otevřené bunkry, 
komentované prohlídky pěchotního srubu 
MO-S 19 Alej, tradiční pochod po linii 
československého opevnění.  80. výročí 
operace Anthropoid a události roku 1942, 
odhalení pamětní desky hrdinovi protina-
cistického odboje Jaroslavu Švarcovi

Tomáš Barták
člen osadního výboru OKD

V sobotu 10. září 2022 se uskuteční již 
IV. ročník Hornických slavností, které pro 
Vás připravuje příspěvková organizace 
města Sport a kultura Hlučín, společně 
s osadním výborem OKD. Tato slavnost 
vznikla domluvou členů osadního výboru 
OKD a následným požadavkem na radu 
města, která příspěvkovou organizaci 
SaK pověřila uspořádáním. Akce je ne-
jen slavností, ale i vzpomínkou na bývalé 
i současné obyvatele sídliště OKD, kteří 

ZA ZÁBAVOU NA HORNICKÉ SLAVNOSTI
vykonávali jedno z nejtěžších povolání – 
horník. Slavnosti budou probíhat v areá-
lu náměstí na OKD v Hlučíně.  Zajištěno 
bude bohaté občerstvení, atrakce pro děti, 
které budou i letos zdarma a pestrý kul-
turní program. Děti se opět mohou těšit 
na velký skákací hrad a další překvapení. 
Dospělí všech věkových skupin si urči-
tě přijdou na své sportovním, zábavným 
a hudebním vystoupením mažoretek, de-
chovky a hudebních skupin KG Band, 
Beatles Collection Band a S.T.K. - Stále 
To Klape, které zahrají nejen k poslechu, 
ale i k tanci. Začátek akce je ve 14 hodin.

Foto: archiv Svatováclavského hudebního festivalu

Fota: archiv Sdružení obcí Hlučínska
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TÝDEN MOBILITY PLNÝ AKTIVITY
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Evropský týden mobility se koná kaž-
dým rokem. 21. ročník akce pod letošním 
heslem „Kombinuj a jeď“ vybízí občany, 
aby si udržovali dobrou fyzickou i dušev-
ní kondici a současně při tom objevovali 
krásy svého města a byli ohleduplní k ži-
votnímu prostředí. Město Hlučín se opět 
letos připojí a podpoří kampaň v rámci 
Zdravého města Hlučín a místní agendy 
21. Také letos pro děti z hlučínských ma-
teřských škol, Dětské rehabilitace a spe-
ciálních škol je připraveno malování 
venku na čerstvém vzduchu. Malování 
začíná 16. září od 10 hodin v prostoru 
u Kulturního domu Hlučín. Rádi uvítá-
me také maminky na mateřské dovole-
né, které mohou přijít se svými dětmi.  
Úředníci hlučínské radnice se 22. září 
2022 zapojí do kampaně Na úřad bez aut 

ZVEME NA PODZIMNÍ FLORU
Jana Sabolová
ZO ČZS Hlučín - město

ZO ČZS Hlučín - město pořádá ve čtvr-
tek 29. září 2022 zájezd do Olomouce na 
podzimní FLORU s přehlídkou ovoce 
a zeleniny, která bude jistě bohatá a in-
spirující. Na odpoledne jsem pro zájem-
ce připravila procházku městem, kde si 
ukážeme nejvýznamnější paláce, kašny, 
sloup Nejsvětější Trojice a honosnou 
radnici, dozvíte se několik historických 

TRADIČNÍ VÝSTAVA KOSATCŮ DOPLNĚNA 
PIVOŇKAMI OPĚT V HLUČÍNĚ
Zdeněk Seidl
SZO ČZS Iris Hlučín

Po dvou letech, kdy se v jarních měsí-
cích nedaly některé výstavy ani pláno-
vat, uspořádala SZO ČZS Iris Hlučín 
mezinárodní výstavu "Kosatce a pivoň-
ky". Výstava se konala 4. a 5. června 
v Červeném kostele v Hlučíně. Kosat-
ce vystavovalo 9 a pivoňky 6 místních 
a polských šlechtitelů a pěstitelů. Vysta-
veno bylo celkem cca 130 odrůd kosatců  
a 100 odrůd pivoněk. Vystaveno bylo 
mnoho novinek kosatců, včetně těch, 
které týden před výstavou získaly oce-
nění na zahraničních mezinárodních 
soutěžích: 'Nad oblaky' (Zdeňka Sei-
dla) v Paříži, 'Matka Theresa (Roberta 
Piatka) ve Florencii. Výstavu doplnily 
fotografie z přírody Lukáše Horkého, 
absolventa Institutu tvůrčí fotografie 

PEJSCI POMÁHALI SVÝM MÉNĚ ŠŤASTNÝM 
KAMARÁDŮM
Marek Rodák
pořadatel

Třetí červnová sobota na kynologickém 
cvičišti v Hlučíně patřila zábavě a cha-
ritě. Členové místního kynologického 
klubu se rozhodli uspořádat akci pro své 
členy, jejich rodinné příslušníky, děti 
a pro všechny zájemce z dlouhé řady 
absolventů kurzů a cvičení. Cílem akce 
s názvem Puňťova hravá sobota bylo 
mimo dobré zábavy vybrat finanční pro-
středky na podporu Moravskoslezského 
spolku na ochranu zvířat. Tento spolek 
se snaží pomáhat v případech týrání zví-
řat či zanedbané péče a pomáhá s hledá-
ním náhradního domova pro opuštěná 
zvířata. Návštěvníci si v areálu mohli 
posedět u dobrého jídla i pití, koupit si 
lístek do kola štěstí a těšit se na zajíma-
vé výhry. Na aktivnější účastníky čekalo 
osm stanovišť, které prověřily schopnos-
ti jejich i jejich pejsků. Na ty, co úspěš-
ně zdolali všech osm úkolů, čekala malá 
odměna. Zajímavé aktivity absolvovali 
dospělí i děti. Během dne byla možnost  

Slezské univerzity v Opavě, která byla 
následně umístěna v Kulturním domě. 
A samozřejmě aranžmá našich členek 
a členek Spolku 55+. Odměnou pro 
pořádající SZO Iris Hlučín byla bohatá 
návštěvnost nejen místních, ale i vzdále-
nějších návštěvníků z Česka (např. z již-
ní Moravy, z Prahy nebo Jablonce n.N.) 
a početné skupiny z Polska. Návštěvníci 
vyjádřili svůj názor na kvalitu exponátů 
v anketě. V anketě kosatců bylo vybrá-
no celkem 46 exponátů, nejvíce hlasů 
získala odrůda Bottle Rocket vystave-
ná Zdeňkem Seidlem. Pivoněk vybrali 
návštěvníci celkem 28, nejvíce ocenili 
Coral Charm, kterou vystavovali Seidl, 
Widenka a Chlebiš. Kompletní výsledky 
ankety jsou na webu SZO Iris nebo na 
facebooku. Ocenění, které se nám dosta-
lo od návštěvníků, nás motivuje do další 
činnosti. Děkujeme.

shlédnout tři ukázky. První byla zamě-
řena na výcvik psů v disciplíně obrany. 
Druhá se věnovala práci záchranářských 
psů a jejich umění vyhledávat ztracené 
osoby v terénu. A třetí ukázku proved-
li příslušníci Městské policie Hlučín. 
Demonstrovala zákrok služebních psů 
při zadržení nebezpečného pachatele. 
Všechny tři ukázky vzbudily velký zá-
jem všech návštěvníků. Věříme, že se 
nultý ročník všem líbil, a že se příští rok 
uvidíme ve stejném nebo i větším počtu. 
Děkujeme tímto všem, kdo jste se na 
akci podíleli.  Dobrý pocit z prima akce 
ještě umocnila i vybraná částka pro Mo-
ravskoslezský spolek na ochranu zvířat, 
a to ve výši 10 000 korun.

zajímavostí a také které významné osob-
nosti Olomouc navštívily. Tentokrát náš 
výlet zcela určitě zakončíme v některé 
z cukráren či v restauraci - na náměstí je 
jich hned několik! Odjezd v 7.30 z Dlou-
hoveské ulice, cena je stanovena na 250 
korun pro členy ZO, 300 korun pro ostat-
ní. Přihlášky v prodejně Zahrádkář na 
Ostravské ulici. Snížená cena vstupného 
na FLORU je letos 140 korun. Výbor 
ZO ČZS Hlučín-město srdečně všechny  
zájemce zve na společný výlet!

Foto: archiv SZO ČZS Iris Hlučín 

Fota: archiv Marka Rodákaa společně s úředníky z jiných měst a obcí 
do práce dojedou veřejnou hromadnou 
dopravou, využijí alternativní dopravní 
prostředek jako kolo či koloběžku nebo 
do práce dorazí pěšky. 25. září v 10 hodin 
z Mírového náměstí startuje pro milovní-
ky cyklistiky a dobré nálady další ročník 
nejoblíbenější a nejatraktivnější sportovní 
akce pořádané městem „Cyklojízda pro 
veřejnost“. Cílem akce je propagace cy-
klistiky jako způsobu dopravy, který je 
zdraví prospěšný a zároveň šetrný k příro-
dě a také poznávání krásných míst v oko-
lí Hlučína. Cyklojízda je otevřená všem 
věkovým kategoriím, malé děti a cyklisté 
mladší 18 let se smí zúčastnit, jen pokud 
nezapomenou doma přilbu! Doporučeny 
budou dvě trasy, které je možno absolvovat 
ve vlastním tempu. Obě trasy budou kon-
čit u kulturního domu, kde bude pro účast-
níky přichystáno občerstvení a také tom-
bola o věcné ceny. Startovné se nehradí. Darina Krejzlová

vedoucí odboru rozvoje a školství

Město Hlučín se podruhé přihlásí do ce-
lorepublikové výzvy snažící se o znovu-
navrácení chůze do života  jako běžného 
způsobu dopravy na krátké vzdálenosti. 
Speciálně upravené bodování umožní 
účastníkům s vyšším věkem a hmotností 
se vyrovnat ostatním. Chůze je nástrojem 
ke zlepšení zdraví společnosti a také vede 
k posílení zájmu o veřejný prostor ve měs-
tě, ve kterém žijeme. Registrace účastní-
ků proběhne v září. Více informací bude  
zvěřejněno na stránkách města
a na tomto odkazu:
www.desettisickroku.cz

PŘIJMI VÝZVU!
Karin Bandasová 
Pomozte nám vrátit úsměv dětem, z. s. 

Zveme všechny, kdo se zajímají o kulturní 
akce a zároveň rádi podpoří potřebného, 
na dobročinný koncert, který se uskuteč-
ní 17. září 2022 od 15:30 hodin v Kultur-
ním domě v Hlučíně.Výtěžek z koncertu 
je určen na zdravotně znevýhodněného 
Vítka Krištofa z Hlučína, který trpí kom-
binovanou formou autismu. Můžete se 
těšit na skvělé slovenské Duo Rytmus 
z Oslian a na Martina Motýla ze Zlína. 
Předprodej vstupenek probíhá v Turistic-
kém informačním centru Hlučín a také na 
tel: 721 564 911. Těšíme se na všechny  
s otevřeným srdcem a s dobrou náladou.

HUDBA PRO DOBRO
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Starosta města Hlučína podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva města Hlučína se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin 
v sobotu dne 24. září 2022 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Průchozí, 
Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu v Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenského,  Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo 
evidenční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo evidenční  26

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-17, 27, 28, 201-203, 206, 211, 212, 217-219, 222, 224, 225, 228, 230

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 164, 169, 175, 176, 185, 204, 205, 207, 208, 210, 213-216, 220, 
221, 223, 226, 227, 229

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb do zastupitelstva obce okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Hlučíně dne 8. 8. 2022                                                                                         Mgr. Pavel Paschek, starosta města Hlučína 

VOLEBNÍ STRANY PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HLUČÍNA

1  KDU-ČSL

2  Občanská demokratická strana

3  Občané pro Hlučín

4  Živý Hlučín

5  ANO 2011

6  SNK Evropští demokraté

7  Hlučíňáci

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA HLUČÍNA

23. -24. 9. 2022

VOLBY

HUDBA PRO DOBRO
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Mgr. Marcela Mikulová, 50
Ředitelka domova pro seniory
Darkovičky 

Budu prosazovat Hlučín = FAJNA 
adresa pro mladé i seniory

Dušan Stanke, 47
Jednatel pohřební služby
Hlučín 

Budu prosazovat atraktivní  
a bezpečné město “Poznej svého 
strážníka”

Ing. Tomáš Barták, 57
Strojní inženýr
Hlučín

Budu prosazovat slevové karty 
“HlučínKa” a spravedlivější inves-
tice v jednotlivých částech města

Mgr. Jan Platzek, 46
Jednatel společnosti
Hlučín

Budu prosazovat více zábavy 
v Hlučíně

Ing. Aleš Barták, 53
Jednatel
Hlučín

Budu prosazovat výsadbu stromů a 
keřů v zastavěném území města

Ing. Katka Dančová, MBA, 53
Ekonom
Hlučín

Budu prosazovat investice do 
energetické soběstačnosti města

Jan Kania, 51
Projektant
Hlučín

Budu prosazovat výstavbu parko-
vacích domů a přemostění trati 
lávkou z OKD k vlakovému nádraží

Jaroslav Pater, 52
Stavební technik 
Hlučín

Budu prosazovat větší bezpečnost 
a živější náměstí

Kristián Janík, 66
OSVČ
Hlučín

Budu prosazovat výstavbu  
dostupného bydlení

Ing. Petr Putnioř, 62
Interní auditor
Hlučín

Budu prosazovat vyřešení vašich 
oprávněných požadavků, problé- 
mů a transparentní hospodaření

Ing. Leo Matloch, 57
Konstruktér
Hlučín

Budu prosazovat síť “Hlučínských 
pěšin” podél vodních toků i mimo 
ně

Libor Weiss, 57
OSVČ
Darkovičky

Budu prosazovat nové cyklostezky 
a in-line trasy

Ing. Martin Pater, 50
Jednatel společnosti
Hlučín

Budu prosazovat celoroční vyžití 
na štěrkovně

Ing. David Maňas, 57
OSVČ
Hlučín

Budu prosazovat odpady zdarma

Marcela Hradečná, 47
Grafička
Hlučín

Budu prosazovat vybudování 
fotbalgolfového hřiště v areálu 
štěrkovny

Milan Josefus, 59
Elektromechanik
Hlučín 

Budu prosazovat propojení sídliště 
OKD se štěrkovnou a okolní 
přírodou

Jiří Janda, 56
Manažer distribuce
Hlučín 

Budu prosazovat nová parkovací 
místa u rodinných domů

Jan Voráček, 81
Důchodce
Hlučín 

Budu prosazovat jen organizované 
ohňostroje a výstavbu WC na 
hřbitově

Nikola Stanková, 22
Studentka 
Hlučín 

Budu prosazovat odpočívadla  
s přístřešky u cyklostezek a in-line 
tras

MUDr. Pavel Klučka, 72
Lékař – stomatolog 
Bobrovníky 

Budu prosazovat zatraktivnění 
dětských hřišť a sportovišť

Vladimír Chlebiš, 49
Jednatel společnosti
Hlučín 

Budu prosazovat rychlé vypra-
cování posudku EIA a následnou 
realizaci obchvatu Hlučína

KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS HLUČÍN
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
Evropští demokraté 
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„Čisté, zdravé, bezpečné město Hlučín a městské části Darkovičky, Bobrovníky“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

• zpřístupnění 
sportovišť, tělocvičen 
a kulturních domů 
občanům města 

• obchvat města Hlučín 
• vyšší podpora 

zájmových spolků 
• dobudování 

protipovodňových 
opatření 

• zachování bytového 
fondu města Hlučín a 
případné rozšíření 

• zabezpečení dostatku 
míst v MŠ na území 
města 

• vyřešení parkování v 
městě Hlučín 

• zvýšená údržba zeleně 
města Hlučín a jeho 
příměstských částí 

Jakub Svoboda, manažer pobočky MMB 

Mgr. Monika Dudová, učitelka 

Pavel Pytlík, jednatel společnosti 

Monika Strušková, jednatelka společnosti 

Milan Duda, IT technik 

Bc. Jan Fojtík, OSVČ 

Jiří Stařínský, OSVČ 

Ing. Pavel Kašing, OSVČ 

Tomáš Fajkus, manažer logistiky 

Ing. Pavla Majerová, asistentka 

Roman Barabasch, elektromechanik 

Čestmír Prokeš, důchodce 

Jiřina Fichnová, pedagog 

Karel Weiss, jednatel společnosti 

David Robek, OSVČ 

Ing. Zbyněk Kašing, OSVČ 

Josef Marenčák, OSVČ 

Šárka Poštulková, prodavačka 
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na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

Mobilní pracoviště: 
Hlučín - Československé armády 1402

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022

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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FLORBAL HLUČÍN (FBC HLUČÍN) SLAVÍ 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Tomáš Plaček
předseda FBC Hlučín

Spolek Florbal Hlučín (oddíl FBC Hlučín) 
byl založen v létě 2012. Letos tedy slaví-
me již 10 let od našeho založení!

Za celou dobu existence máme v naší 
evidenci přes 400 členů, z toho většina 
je tvořena mládeží od 5 do 19 let. Jsme 
spolek a oddíl, který usiluje o vytvoření 
optimálních podmínek pro úspěšný rozvoj 
florbalu v Hlučíně a okolí, a tak se snaží-
me zajistit kvalitní a profesionální přístup 
pro naše hráče. 

Jako tým jsme v Hlučíně velmi aktivní 
a již dlouhou dobu se snažíme o to, aby se 
v Hlučíně vybudovala nová víceúčelová 
sportovní hala, která by nám, mimo jiné, 
umožnila potřebné zázemí k rozvoji a také 
plynulému odchování hráčů z kategorie 
mládeže do kategorie dospělých. Nová 
víceúčelová sportovní hala je pro nás 
klíčová, proto budeme neustále usilovat 
o její vybudování. Poskytne nám potřebné 
zázemí, budeme mít místo k tréninkům, 
zápasům, turnajům a dalším možným 
florbalovým aktivitám. Díky stavbě nové 
sportovní haly se sport v Hlučíně může 
posunout na vyšší úroveň.

Mezi hlavní úspěchy našeho spolku patří 
výsledky družstva Mužů A, které slavilo 
6 postupů o ligu výše. Byli jsme rovněž 
mnohokrát oceněni jako sportovní repre-
zentanti města, získali jsme několikrát  
1. místo jako sportovní spolek, oceně-
ni jsme byli také v kategoriích nejlepší 
hráči z dospělých a mládežnických druž-
stev, předseda roku a nejlepší sportovní  
funkcionář ve městě Hlučín.

Úspěšně pořádáme nejrůznější sportov-
ní akce a spolupracujeme také s městem 
Hlučín a dalšími městskými organizace-
mi, např. ZŠ Rovniny, Dům dětí a mláde-
že Hlučín, Gyzd Cup. Společně pořádá-
me různé florbalové turnaje pro dospělé 
i mládež, příměstské kempy, sportovní 
a kulturní akce. Dále jsme se například 
podíleli na výstavbě venkovního florbalo-
vého hřiště na hlučínské štěrkovně.

V nové sezóně 2022/2023 bychom se rádi 
ještě více dostali do povědomí širší veřej-
nosti, a to pomocí webových stránek, Fa-
cebooku a dalších sociálních sítí. Plánu-
jeme pro naši mládež tréninky, přátelská 
utkání, neligové turnaje, týmové kempy či 
soustředění a oficiální ligové zápasy. Tyto 
plány jsme vytvořili z toho důvodu, aby-
chom mohli přihlásit hned v nadcházející 

sezóně co nejvíce nových mládežnických 
kategorií do oficiálních soutěží. V nepo-
slední řadě se chystáme vytvořit novou 
kolekci týmových dresů a vybavení, kte-
rými budeme reprezentovat co nejvíce náš 
spolek a také město Hlučín.

Rádi bychom touto cestou poděkovali za 
dlouhodobou spolupráci s městem Hlučín, 
protože si velmi ceníme jejich podpory. 
Dále děkujeme i ZŠ Rovniny za dlouho-
dobou podporu, spolupráci a poskytnutí 
prostorů pro naši mládež. Děkujeme také 
našim hlavním sponzorům Autocentrála 
Hlučín a Nicolet CZ, kteří nás každoročně 
podporují.

Členové FBC Hlučín - Muži a Mládež (Sezóna 2016/2017)

Mistrovská sezóna FBC Hlučín - Muži A (Sezóna 2017/2018) Soupiska FBC Hlučín - Muži A (Sezóna 2019/2020)

První soupiska týmu FBC Hlučín - Muži A (Sezóna 2012/2013)
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Nikolas Thiel 
člen FBC Hlučín

Letošní léto, přesněji konec července, se 
nesl ve znamení sportovního campu. Tý-
den plný sportovních aktivit a zábavy byl 
připravený pro děti ve věku od 8 do 12 
let. Sportovní camp disponoval kapacitou 
24 dětí. Kapacita tábora byla po spuštění 
registrace během pár dní naplněna. Camp 
byl organizován pod záštitou DDM Hlu-
čín, a jak už je letos pravidelným zvy-
kem, tak byl organizován ve spolupráci 
s florbalovým klubem Hlučín. Florbal 
Hlučín zajistil rovněž pro sportovní camp 
všechny trenéry mládeže, mezi které patří 
Tomáš Plaček, Tomáš Moravec, Vojtěch  
Reiský, Sabrina Moravcová a Nikolas 
Thiel. Naším cílem bylo navázat na flor-
balový camp, který se uskutečnil o jarních 
prázdninách tohoto roku. Přičemž naší 
snahou bylo rozšířit camp o další sporty 
a aktivity, abychom přilákali širší spek-
trum dětí, a aby si každé dítě na campu 
našlo tu svou preferovanou sportovní ak-
tivitu. Děti tak měly možnost vyzkoušet 
velké množství sportů a aktivit, například 
florbal, fotbal, vybíjenou, zorb-ball, atle-
tiku a také pohybové a vědomostní hry. 
Zázemí a prostory nám poskytlo DDM 
Hlučín, kde jsme se také po celý týden 
stravovali. Pro sportovní vyžití jsme vy-
užívali primárně prostory areálu ZŠ Rov-
niny a také prostředí hlučínské štěrkovny, 
kde se nachází venkovní florbalové hřiště 
a děti zde mají navíc možnost se vykoupat. 
Každý den se skládal z dopoledního a od-
poledního programu, což znamená, že děti 
denně absolvovaly dvě tréninkové jednot-
ky. Pouze ve čtvrtek byl pro děti připra-
vený speciální podvečerní program, a tím 
byl slavnostní táborák, při kterém si kaž-
dé dítě opeklo na ohni špekáček a zažilo  

NEZAPOMENUTELNÝ MLÁDEŽNICKÝ  
SPORTOVNÍ CAMP

tak atmosféru letních táborů. V tento den 
také proběhlo vyhlášení celotáborové hry 
a atletického mistrovství. Je důležité také 
zmínit, že děti byly na začátku campu roz-
děleny do čtyř týmů. Každý tým měl své-
ho vedoucího, který vedl svůj tým do bojů, 
aby na konci campu jeden z týmů stanul 
jako celkový vítěz celotáborové hry. Nut-
no říct, že děti podávaly vyrovnané výko-
ny a do poslední chvíle nebylo zcela jasné, 
který z týmů získá nejvíce bodů a celkové 
prvenství. Všechny děti bez rozdílu byly 
při slavnostním vyhlášení odměněny. Ob-
držely trička s logem campu, medaile, 
věcné ceny a hlavně spoustu úžasných 
vzpomínek, které jim už nikdo nevezme. 
Poslední den campu byl ve znamení vý-
letu. Brzo ráno jsme se společně s dětmi 
vydali do nedaleké Píště, kde se odehrá-
val florbalový turnaj pod otevřeným ne-
bem. Jelikož naši tři táboroví vedoucí 
byli zároveň účastníky turnaje, děti měly 
možnost vidět své vedoucí v akci a vytvo-
řit jim tak nezapomenutelnou kulisu, na 
kterou budou ještě dlouho vzpomínat. Ve 
volných chvílích mezi zápasy děti využily 
prostory koupaliště a také si zahrály mezi 
sebou minigolf. Oběd pro děti byl zajištěn 
v místní malebné restauraci. Po návratu 
do Hlučína nás čekalo emotivní rozlouče-
ní s dětmi a předání dětí rodičům. Pevně 
věříme, že sportovní camp splnil svůj účel 
a dětem se u nás líbilo. My jsme pro to 
udělali maximum. Na závěr musíme také 
poděkovat městu Hlučín, který náš camp 
finančně podpořil, a za to mu patří vel-
ké díky. Rovněž další poděkování patří 
hlučínské firmě Autocentrála s.r.o., která 
nám darovala spoustu hodnotných cen pro 
zúčastněnou mládež. Rádi bychom také 
poděkovali všem vedoucím a dětem, pro-
tože se sešla opravdu skvělá parta a byl to 
vskutku nezapomenutelný týden.

Tomáš Hájovský
pořadatel

Na konci září, dá se říct už každoročně, 
přichází čas dalšího ze Závodů z Jasé-
nek. Po  velikonoční Časovce jednotlivců 
a květnové Desítce z Jasének je tady Dva-
náctka z Jasének. Pro ty, kdo se ještě nezú-
častnili předcházejících tří ročníků běhu, 
a také pochodu, na vysvětlenou: Startuje-
me  v Hlučíně na Jasénkách 29, u areálu 
firmy Gras Servis, procházíme údolím 
Jasénky k řece Opavě, pokračujeme po 
pravém břehu kolem rybníka Štěpán do 
Třebovic. Tam překročíme řeku, lesem 

POCHOD A BĚH OPĚT BUDE
nastoupáme do Bobrovníků a  sejdeme po 
cyklostezce zpátky na Jasénky. V cíli nás 
čeká nejen vyhlášení nejlepších běžců, 
ale i pohoštění pro všechny účastníky po-
chodu a běhu. Jak z názvu akce vyplývá, 
délka tratě je tentokrát dvanáct km. A řeku 
Opavu (Opavicu) překročíme „u Mušala“ 
po visutém mostě pro tento účel postave-
ném. Běžci se mohou na závod přihlásit 
přes web zavodyzjasenek.wz.cz, ale i na 
místě startu. Chodci se registrovat ne-
musí, stačí přijít na start. Start je 24. 9. 
2022 v 10 hodin, chodci mohou vyjít na 
pochod v době mezi 9 a 11 hodinou. Už 
teď se těšíme na všechny účastníky akce.    

TAKOVÝ BYL GYZD CUP 2022

Tomáš Teska
člen FBC Hlučín

Poslední červnový víkend se v areálu 
Štěrkovny uskutečnil druhý ročník spor-
tovní akce Gyzd Cup. Celkem se v rám-
ci florbalového a beach volejbalového 
turnaje představilo téměř 300 sportovců. 
Hlavním programem byl sobotní flor-
balový turnaj, kterého se zúčastnilo 24 
týmů především z Moravskoslezského 
kraje, ale přijely také týmy z Olomouc-
kého, Zlínského, Pardubického a dokonce 
i Ústeckého kraje. Turnaj nabídnul spous-
tu skvělých momentů, ale absolutním 
vrcholem se stalo finále. V gentleman-
ském souboji se vítězem stali hráči týmu  
Bambiťáci, kde se ve společnosti něko-
lika extraligových hráčů blýsknul i Jan 
Dlouhý z Hlučína. Druhé a třetí místo 
obsadili loňští finalisté Mokří Bandi-
ti z Havířova a IBK Aces z Mohelnice.  
Nedělního prvního ročníku mládežnické-
ho turnaje se zúčastnilo celkem 18 týmů, 

rozdělených do tří věkových kategorií. 
Vítězem nejmadší kategorie hráčů naro-
zených po roce 2010 se stal tým 1. FbK 
Eagles Orlová, v kategorii 2008-2009 
zvítězil tým FC Hlučín Rovniny a mezi 
nejstaršími, v kategorii 2006-2007, po-
hár získal tým FBC Letka Ostrava. Prá-
ce s mládeží je pro nás prioritou, proto 
se do dalších let budeme snažit turnaj 
rozšiřovat a hlavně zvyšovat jeho kvali-
tu. Za pořadatelský tým spolu s Lukášem 
Tomíčkem, Radkem Mohelníkem a To-
mášem Plačkem děkujeme všem zúčast-
něným sportovcům a spolku Florbal Hlu-
čín, bez kterého by turnaj nikdy nemohl 
vzniknout. Naše poděkování patří také 
partnerům: Městu Hlučín, Sportu a kul-
tuře Hlučín, Domu dětí a mládeže Hlu-
čín, TJ Hlučín a sponzorům Autocentrála 
s.r.o. a BrainMarket. Pořádáním turnaje 
se snažíme naplnit vizi, ve které událost 
sportovního charakteru rozšíří letní pro-
gram areálu Štěrkovny, který je spojován  
především s rekreací a kulturou.

LETNÍ FOTBALOVÝ KEMP V HLUČÍNĚ  
MÁ ZA SEBOU 4. ROČNÍK
Roman Schulla
FC Hlučín

První týden v červenci proběhl v areá-
lu FC Hlučín již 4. ročník příměstského 
fotbalového kempu , kterého se zúčastni-
lo 41 dětí z celého Hlučínska a širokého 
okolí. Děti byly rozděleny do čtyř týmů 
podle věku a výkonnosti. Po celý týden 
se pod vedením licencovaných trenérů 
učili novým fotbalovým dovednostem, 
jako jsou technika na míči, první dotek, 
kličky, přihrávky, zakončení. Každý den 
probíhaly dovednostní soutěže o pamět-
ní sošku a poslední den kempu si všich-
ni zahráli turnaj dvojic Hlučín Cup kemp 
2022. Děti měli ráno svačinku v podobě 
ovoce, obědy byly zajištěny v blízké re-
stauraci Kozlovna a odpolední svačin-
ka byla opět v šatnách. Celý den měly 
děti zajištěný pitný režim. Na závěr děti 
obdržely pamětní medaili a diplom.  

Velké poděkování patří našim hlavním 
trenérům Karlovi Strakošovi, Romanu 
Schullovi, Martinu Hajdučkovi, Lukáši 
Plačkovi, Davidu Bochňakovi a realizač-
nímu týmu Lukáši Petříkovi, Aleši Bře-
zovskému, Marcele Hradečné  a Tomáši 
Šafarčíkovi. Celý týden byl pro všechny 
účastníky náročný, o to více ale přinesl ra-
dosti a emocí, a to jak dětem, tak i celému 
realizačního týmu. Všichni se dobře bavili 
a právě výborná atmosféra byla symbo-
lem FC Hlučín kempu 2022. Věříme, že 
se opět na kempu FC Hlučín 2023 uvidí-
me příští léto! Na závěr chci vyzdvihnout 
areál FC Hlučín, kde jsme měli k dispozi-
ci travnaté plochy, umělou trávu, nafuko-
vací halu a nové sociální zázemí. Takové 
možnosti široko daleko jiné kluby nemají. 
Samozřejmě bez podpory města Hlučín 
a sponzorů, by děti, potažmo mládež, 
v Hlučíně neměla takový servis, za to jim 
patří poděkování.

Foto: archiv FC Hlučín

Foto: archiv FBC Hlučín

Foto: archiv FBC Hlučín



TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SEZÓNU

Martin Kučera
předseda TK Hlučín

Hlučínští tenisté hráli na jaře tohoto roku 
své mistrovské soutěže smíšených druž-
stev v několika kategoriích. Dospělí „A“ 
hráli Oblastní přebor a skončili na 6. 
místě. Dospělí „B“ hráli Oblastní soutěž 
a umístili se na 7. místě. Výbornou sezó-
nu odehrálo naše dorostenecké družstvo, 
které v Oblastním přeboru uhrálo pěkné  

4. místo. Žákovská družstva hrála Oblast-
ní soutěž. Mladší žáci obsadili pěkné 3. 
místo, a to i přesto, že pro některé to byla 
vůbec první sezóna. Starší žáci hráli do 
poslední chvíle o postup, ale nakonec ob-
sadili 2. místo. Všem patří poděkování za 
předvedené výkony. V letním období po-
kračuje sezóna turnaji jednotlivců. O vý-
sledcích budeme informovat v podzimních 
měsících. Do další sezóny je třeba popřát 
pevného zdraví a dobré tenisové formy. 

STR. 22 / ZÁŘÍ 2022 HLUČÍNSKÉ NOVINYSPORT

ZÁVISLOST NA NOSNÍCH SPREJÍCH
Bára Piatková
lékárnice

Podzim už je za dveřmi a časté změny 
počasí přináší i větší výskyt nachlaze-
ní. Mezi nejběžnější nachlazení pat-
ří rýma. Z pohledu lékárníka se jedná 
o lehké onemocnění, které u běžného 
pacienta léčíme především týdenním 
klidovým režimem. Z pohledu paci-
enta se jedná o velice obtěžující one-
mocnění, díky kterému se nedá dobře 
dýchat a obtěžuje nejen během dne ale 
i v noci. Proto z rukou lékárníka paci-
enti dostávají často spreje na uvolnění 
nosu (dekongescia). Tyto spreje jsou 
malým zázrakem, ale měli bychom 
s nimi nakládat s jistou dávkou obe-
zřetnosti. Při nesprávném užívání do-
chází totiž ke vzniku závislosti. Jak 
tato závislost vzniká? Nosní sliznice 
je opatřena receptory, které regulují  

opuchnutí a překrvení sliznice. Když jsou 
tyto receptory neobsazené, na základě 
překrvení nosní sliznice dochází k otoku. 
Nosní spreje obsahují účinné látky, které 
se naváží na receptor (napři.: xylometazo-
lin, oxymetazolin, nafazolin, tramazolin, 
efedrin). Pokud je receptor obsazený, do-
chází k odkrvení nosní sliznice a zmenšu-
je se otok. Při krátkodobém užívání tedy 
nevzniká problém. Bohužel při dlouhodo-
bém užívání si tělo všimne neustále obsa-
zených receptorů a rozhodne se reagovat. 
Nejjednodušší reakcí je tvorba nových re-
ceptorů, které nebudou neustále obsaze-
né, a tudíž nemohou fungovat jako správ-
ný ukazatel. Tomuto jevu se odborně říká 
remund fenomén nebo také sanorinismus. 
Jak se tento jev projeví u pacienta? Po-
kud závislý neaplikuje dávku nosního 
spreje, dojde ke zduření nosních cest dý-
chacích více než při samotné rýmě. Pa-
cient není schopný vůbec dýchat nosem,  

jelikož má nadměrné množství recepto-
rů. Někteří pacienti toto zduření chybně 
interpretují jako dlouhotrvající infekční 
rýmu nebo alergii. Obvykle si proto stále 
aplikují další dávku spreje a musí zkra-
covat intervaly mezi jednotlivými dáv-
kami. Jak z tohoto bludného kruhu ven? 
Stejně jako u jiné závislosti je nutné si 
přiznat, že mám problém. Řešení tohoto 
problému není snadné ani příjemné, ale 
odměnou nám je průchozí nos, který je 
správně prokrvený. Při úplné abstinenci 
bude trvat alespoň tři týdny, než se množ-
ství receptorů vrátí na normální hladinu. 
Pro překlenutí této doby doporučujeme 
pacientům používat hypertonickou moř-
skou vodu, nosní spreje s éterickými ole-
ji (mentol, eukalyptol) nebo kombinaci. 
Bohužel tyto přírodní látky nedosahují 
zdaleka síly chemických dekongestiv, 
proto jsou první tři týdny pro závislého 
velice náročné. Při nezvládnutí vysazení  

s přírodními látkami je dalším řešením, 
převést pacienta na kortikoidní nosní 
sprej, který zabrání také otoku. Kor-
tikoidní nosní spreje jsou vázány na 
lékařský předpis a vzniká na ně také 
lehký návyk, jejich vysazení je nutné 
provádět postupně se snižováním dáv-
ky. V případě nutnosti jsou ale lepším 
řešením než dlouhodobá aplikace de-
kongestiv. Co dělat, aby nám závislost 
nevznikla? Základ je nepřekračovat do-
poručenou denní dávku a délku léčby. 
Nosní sprej aplikujeme maximálně tři-
krát denně (nejlépe méně). U dospělých 
by doba aplikace neměla trvat déle než 
týden, u dětí maximálně pět dní. Pokud 
rýma trvá déle, není řešení přejít na jiný 
nosní sprej s dekongestivem. Pacient 
by měl navštívit lékaře, který rozhodne, 
jestli je vhodný kortikoid nebo přírodní 
léčba. Díky tomuto postupu se vyhneme  
vzniku závislosti. 

ZDRAVÍ

David Karčmář
předseda Oddílu volejbalu TJ Hlučín 

Tréninky běžně přes léto neprobíhají, ale 
i tak naši trenéři nezaháleli a jak v červen-
ci, tak v srpnu připravili týdenní volej-
balové kempy. Obě „sportovní soustřed-
ní“ nebyla určena jen našim svěřencům, 
ale také volejbalistům a nadšencům 
z širokého okolí Hlučína. Na červenco-
vém kempu si každý účastník vyzkoušel 
a zdokonalil herní techniku v hale, na an-
tuce i na písku. Využili jsme rovněž hlu-
čínská workoutová hřiště, projeli jsme 
se na kolech, vykoupali na koupališti,  
zahráli si na Piráty z Karibiku, dali si 

VOLEJBALISTÉ NEZAHÁLELI

zmrzlinu a ještě se u toho naučili správ-
ně dýchat a protahovat se s fyzioterape-
utkami Janou a Simčou. Srpnový kemp 
jsme pro změnu pojali více volejbalově, 
přidali jsme ještě třetí tréninkovou jed-
notku, takže věříme, že nadcházející vo-
lejbalová sezóna bude pro naše družstva 
ještě úspěšnější. Rádi bychom chtěli touto 
cestou také poděkovat všem institucím 
a jejich vedení, které nám umožnily oba 
kempy zrealizovat. Děkujeme ZŠ Rovni-
ny, ZŠ Hornická a Sport a Kultura Hlučín.  
Také děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci obou kempů a tre-
nérům za usilovnou a důslednou práci  
s dětmi.

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT 
NA VOLEJBALOVÝ  
TURNAJ David Karčmář

předseda Oddílu volejbalu TJ Hlučín 

Máte doma šikovné děti a nebo chcete ať 
jsou ještě šikovnější? Pošlete je za námi 
do Sportovní haly v Hlučíně. Trénujeme 
několikrát týdně s kvalifikovanými trené-
ry a přibíráme chlapce i dívky všech vě-
kových kategorií. Nově nám v tomto roce 
přibyla mimo družstva žaček, kadetek 
a juniorek také družstva žáků a juniorů. 
Pokud byste měli zájem k nám přihlásit 
vaše děti, pište na info@volejbalhlucin.
cz. Všechny naše týmy také hrají od října 
krajské volejbalové soutěže a budeme moc 
rádi, pokud nám o sobotách a nedělích  
přijdete do hlučínské haly fandit!

NABÍRÁME HRÁČE

David Karčmář
předseda Oddílu volejbalu TJ Hlučín 

V sobotu 17. září 2022 proběhne na volej-
balových kurtech vedle sportovní haly již 
tradiční losovaný mixový turnaj – „Fran-
tův a tento rok také Aldův MIX“. Všich-
ni bývalí, současní členové, ale i přátele 
a příznivci jsou zvaní k zajímavé podíva-
né a příjemnému posezení v přátelském 
kruhu hlučínských volejbalistů. Začátek 
turnaje je od 9:30 hodin a v případě nepří-
znivého počasí nás najdete ve sportovní 
hale. Těšíme se na společné setkání. Fota: archiv Oddíl volejbalu TJ Hlučín

Družstvo starších žáků. Foto: archiv TK Hlučín
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JE NÁDHERNÁ

Jiří Sonnek
hlučínský badatel a spisovatel

„Tomu nevěřím, dokud ji neuvidím, ne-
sáhnu si na ni a neobejmu, budu pochybo-
vat. Říkáš, že jsi ji nedokázal obejmout ve 
výši prsou? S tvýma dlouhýma rukama, 
vždyť měříš skoro dva metry.“
„Je to tak, a není daleko, poblíž Chuchel-
né na Hlučínsku.“ 
 „Jak to, že se o ní neví a nepíše se o ní? 
Kdo tě s ní seznámil a kolikrát jsi již za 
ní byl?
Zajeďme za ní na kole, navrhuji, rád bych 
se s ní seznámil, a možná má i sestry.“
„Sester má víc, zítra ti zavolám a vyrazí-
me, rád ti všechny představím, budou nás 
čekat v lese. Ta největší je dole srostlá 
jako siamská dvojčata, ve třech metrech 
se rozděluje a vytváří dvě urostlé dámy. 
Jsou nádherné, zahleděné do sebe, zelené 
vlasy propletené v oblacích.“ 
„Z toho, co vyprávíš, jsem vedle jako je-
dle!“ 
„To se rýmuje, ale není to jedle, je to dou-
glaska.“ 

První semena douglasky z Ameriky do-
vezl botanik David Douglas v roce 1827. 
V Americe, původním domově douglasky, 
dorůstají do stometrové výšky a průměru 
až čtyř metrů, mohou se dožít i 500 let. 
Žádný jiný strom u nás nedorůstá do tako-
vé velikosti. Větší už jsou jenom sekvo-
je stálezelené ve Spojených státech. Ty 
nedaleko Chuchelné mají asi 190 let a ta 
rozdvojená má obvod kmene ve výši pr-
sou 5,2 metrů. Růst může klidně dalších 
300 let. Borka kmene u země dosahuje 
tloušťku 15 cm, chrání strom před po-
žáry a možná i před lýkožrouty a jinými 
škůdci, proto roste tolik let a dorůstá do 
takových obřích rozměrů i u nás. Jak se 
k tomu kouzelnému místu dostat? Nejlé-
pe na kole, cyklistickou stezkou z Bohu-
slavic do Chuchelné. V místě nejvyššího 
převýšení cyklostezky je po pravé straně 
obrázek sv. Františka, sto metrů dále pak 

odbočuje lesní cesta vpravo. Pokračujte 
po ní pořád z kopce a po levé straně vás 
náhle překvapí tři silné douglasky. Ta nej-
větší roste kousek dále v údolí po levé 
straně. Překvapila mě nezvyklá čistota 
lesa, kde douglasky rostou bez zásahu člo-
věka. Pod stromy rostou nejen jejich se-
menáčky různého věku, ale i jedlí, buků, 
smrků, borovic a jeřabin. Vzor toho, jak 
má být lesní porost promíchaný, aby sám 
sebe trvale udržoval a jako celek prospe-
roval. To, o čem se učí ve školách, tady 
příroda vytvořila bez vnějších zásahů, 
možná právě proto. V tom zdravém místě 
pod vysokými stromy pocítíte příjemnou 
energii, která člověka nabíjí. Aniž bych se 
o té energii zmínil, kolega, který byl na 
tom místě sám několikrát, mi prozradil, že 
sem chce přijet se spacákem a jednu noc 
v tom kouzelném místě přespat. Nedivím 
se mu, také bych si to rád užil. (Snad ho 
nevyžene hajný sukovicí.)
 

Jana Plačková
učitelka

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na svě-
tě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem 
kvítí kvete!” Jan Čarek – Ráj domova 
,Tak jsem to učila ty nejmenší děti v ma-
teřských školách. Nyní i já obdivuji “roz-
kvetlý Hlučín”. To je krása! Nejen teď 
v létě, ale také na Velikonoce i Vánoce  

je město krásně vyzdobené a vždy se 
máme na co těšit. Dobře se tu žije, vždy 
se ráda vracím. Nezapomíná se také na 
bezmocné seniory. Domov pod Vinnou 
horou jim zabezpečuje klidný rodinný 
pobyt. Chci vyzvednout obětavou prá-
ci a péči. Od vedení domova, sestřičky 
i ošetřovatelky, vzorný úklid a pořádek. 
Všem patří poděkování s přáním pěkných  
a spokojených dnů.

DÍKY

VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Dnešní povídání nebude ze školy, ale 
z Kulturního domu Hlučín, kde učím už 
mnoho let paličkování. Bude to jako v té 
reklamě - dva v jednom, vzpomínám a po-
zvání. Takže to první. Odehrálo se to asi 
před 20 léty, kdy jsem čekala na telefo-
nický hovor manželů Kublových, kdy 
vyrážíme instalovat výstavu do Krevního 
centra v Porubě. Telefon opravdu zazvonil 
a ozvalo se: „Dobrý den, tady Houžvička.” 
A já vtipálkovi Františkovi odpověděla: 
„No, ještě Houžvička si nebyl.” Ticho, 
pak se znovu ozvalo: „Já jsem ale opravdu 
Houžvička.” „A já opravdu panna Orleán-
ská,” já na to. Delší pauza a následovalo: 
„Jmenuji se Miroslav Houžvička a jsem 
nový dramaturg zdejšího kulturního domu 
a Vás, paní Bedrunková, jsem chtěl požá-

dat, zda byste tady nevedla kurz paličko-
vání.” Šok a pocit hanby způsobil, že jsem 
na to kývla, přesto, že jsem to předtím paní 
ředitelce Majerové odmítla. Mockrát jsem 
se pak tomu našemu seznámení s Mirkem 
smáli. Takže náš kurz opravdu už trvá 
dvacet let a své výrobky jsme předváděly 
na 11 výstavách. Na našich setkáváních je 
vždy veselo, i paní Schlossarková v jedné 
z básní, kterou nám věnovala, napsala tyto 
verše: „Při kmitání paliček stačí probrat 
všecko, nemoci, chlapy, porody i nezdár-
né děcko...“. Je mi mezi mými děvuškami 
dobře a každý čtvrtek se na ně těším. Byla 
bych ale ráda, kdyby jich bylo víc. Přijď-
te mezi nás (bereme i muže), začínáme  
8. září v 15 hodin v malém sále KD. Mož-
ná, že jednou budete rády, že máte krás-
ného koníčka, pro mne je to přímo kůň. 
Těším se na vás.

Markéta Body
Tichý svět, o. p. s.

Nedostatečná ochrana sluchu, pobývání 
v hlučném prostředí, nemoc či stáří, to jsou 
hlavní příčiny poškození či ztráty sluchu. 
Tichý svět již tři roky pokračuje v tradici 
osvětové kampaně Deafember. Tématem 
letošního ročníku je získaná ztráta sluchu. 
Tichý svět se zabývá poskytováním soci-
álních služeb všem osobám se sluchovým 
postižením, třeba i seniorům se ztrátou 
sluchu, a to i na Hlučínsku. Pomáhá na-
příklad s vyřízením osobních dokumentů, 
dluhovou problematikou, ale také s nácvi-
kem různých dovedností. V průběhu zá-
řijového Deafemberu bude Tichý svět in-
formovat veřejnost prostřednictvím videí, 
článků, diskusí a dalších akcí nejen v onli-
ne prostoru, ale i napříč celou republikou. 
Cílem celoměsíční kampaně je upozornit, 
že ztráta sluchu může potkat každého z nás 
a apel na jeho patřičnou ochranu. V pří-
padě, že se Vás ztráta sluchu také týká,  

ZAPOJTE SE DO KAMPANĚ DEAFEMBER

můžete se obrátit na naše konzultantky 
z ostravské pobočky nebo nás navští-
vit osobně na adrese pobočky: Zeyerova 
110/12, 70200 Ostrava. Zapojte se i vy do 
Deafemberové výzvy! Stačí, když se vy-
fotíte se symbolem motýla (viz obrázek), 
který je logem kampaně a foto budete sdílet 
na sociálních sítích s hastagem #deafem-
ber. Nebo nám fotku pošlete zprávou přes 
FB. Budeme moc rádi! Více informací na-
leznete na FB @Deafember a webu Tiché-
ho světa. Alena Hegerová, tel.: 702 158  
110, e-mail: alena.hegerova@tichysvet.cz. 

NABÍDNĚTE MĚSTU VÁNOČNÍ STROM
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Pokud by někdo uvažoval, že bude v letoš-
ním roce kácet vzrostlý jehličnan, který by 
byl vhodný jako vánoční strom na Mírové 
náměstí, prosím obraťte se s nabídkou na 
odbor výstavby a životního prostředí (dr-
busek@hlucin.cz, telefon: 595 020 233). 
V případě, že by se jednalo o vhodný 
strom pro tento účel, kácení bude prove-
deno na náklady města. I letos máme zá-
jem o větve jehličnanů, ze kterých bude 
vyroben obří adventní věnec, který bude 
zdobit hlučínské náměstí již desátým  

rokem. S nabídkou větví volejte nebo piš-
te na číslo 602 447 089. Děkujeme!SPECIALIZOVANÁ PŘEPÁŽKA JE TU PRO VÁS

Boris Šlosar
Česká pošta, s.p.

Již více než tři měsíce na naší poště 
úspěšně funguje nová služba, která vám 
pomůže v řešení běžných životních situ-
ací. Pobočka České pošty ve Školní uli-
ci provozuje od 1. května 2022 moderní 
specializovanou přepážku ČEZ. Na tuto  
přepážku v diskrétní zóně se můžete ob-
rátit ohledně energií pro domácnosti 
i podnikatele. Pomohou vám zde odborní  

pracovníci, se kterými vyřešíte přepis 
energií, přechod od jiného dodavatele, 
zřízení nového odběrného místa, rekla-
mace nebo třeba přechod z režimu DPI na 
standardní smlouvu. Přepážka je otevřena 
ve všední dny a není třeba se objednávat 
předem. Můžete také využít možnosti ob-
jednání na přepážku předem formou on-
line formuláře https://www.postaonline.
cz/rezervace nebo si domluvit individu-
álně termín schůzky na telefonním čísle  
733 611 276.

Foto: archiv Jiřího Sonnka

Foto: Kamil Vitásek

ZVEME JUBILANTY NA SETKÁNÍ V KD
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Do 7. září se mohou oslavenci z Hlučí-
na a jeho městských částí Darkoviček  
a Bobrovníků, kteří letos dovrší 80 a více 
let, přihlásit na odboru rozvoje a školství 
u paní Křižákové na telefonním čísle 595 
020 238, nebo 720 040 415 a registrovat se 
na letošní setkání jubilantů. Akci s boha-
tým programem každoročně pořádá město 
Hlučín. Letos se setkání uskuteční 14. září 
od 15 hodin v Kulturním domě Hlučín. Foto: archiv města
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1. 9. 
17:00 Vernisáž výstavy Davida Pešata
 Červený kostel
 (výstava potrvá až do 30. 9., 
 vždy středy, pátky a neděle 
 od 15-18 hodin)

3. 9.
8:00 Hlučínský Krmáš
 Jízda veteránů 
 zábavný program
 Mírové náměstí

10:00 Veřejné projednávání návrhů   
 PARO
 Mírové náměstí

4. 9.
15:00 Hlučínský Krmáš
 odpolední program
 Mírové náměstí

5. 9.
18:00 Svatováclavský hudební festival
 Souboj titánů
 Kostel sv. Jana Křtitele

7. 9.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo... 
 Zámecká kavárna LOGR
 Zájezd pro seniory 
 Znojmo a okolí

8. 9.
15:00 29. zasedání Zastupitelstva 
 města Hlučína
 Kulturní dům Hlučín

15:00 Výstava návrhů architektonicko  
 krajinářské soutěže na veřejné  
 prostranství u kostela sv. Jana   
 Křtitele a zámku v Hlučíně 
 do 30. 9. 2022
 Kulturní dům Hlučín

10. 9.
14:00 Hornické slavnosti
 náměstí na OKD

14. 9.
15:00 Setkání jubilantů
 Kulturní dům Hlučín

15. 9.
9:00 Bleší trhy 
 vstupní zámecké prostory

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu zrekonstruovaný 
byt 1+1 o obytné ploše 34 m2 nachá-
zející se na ul. Dukelské. Byt prošel 
celkovou rekonstrukcí, je částečně vy-
bavený. Cena měsíčního nájmu - 6 700 
Kč + služby. Tel.: 721 822 355.

16. 9.
9:00 Bleší trhy 
 vstupní zámecké prostory
10:00 Malování pro děti z MŠ, Dětské  
 rehabilitace a maminky s dětmi
 Kulturní dům Hlučín

17. 9.
8:00 Fajna sobota
 farmářské trhy
 Mírové náměstí
9:30 Frantův a Aldův MIX
 volejbalový turnaj
 volejbalové kurty (Sportovní hala)
15:30 Charitativní koncert 
 Kulturní dům Hlučín

18. 9.
7:15, 8:30, 10:00
  3. výročí blahořečení P. Richarda  
 Henkese SAC, faráře ze Strahovic
 bohoslužby, představení publikace
 Kostel sv. Jana Křtitele

20. 9.
9:00 Jízda zručnosti pro ZŠ

21. 9.
10:00 Kurz latinskoamerických tanců 
 pro dámy seniorky 60+
 Kulturní dům Hlučín

21. 9. 
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo... 
 Zámecká kavárna LOGR
17:00 Panama Aleny  
 a Jirky Márových
 cestopisná přednáška
 Zámecký klub Hlučín

22. 9. 
15:00 Kluby klubům  
 Kulturní dům Hlučín

24. 9. 
10:00 Dvanáctka z Jasének
 sportovní akce
 Jasénky 29 (start)
14:00  Burčákobraní
 nádvoří hlučínského zámku
15:00 Těžká léta 1938 a 1945
 vojensko historická ukázka
 Areál čs. opevnění 
 Hlučín-Darkovičky

25. 9.
10:00 Cyklojízda pro veřejnost
 sportovní akce
 Mírové náměstí (start)
11:00 Otevřené bunkry
 komentované prohlídky 
 Areál čs. opevnění 
 Hlučín-Darkovičky
17:00 Antonín Viliš a Benda Quartet
 koncert
 Červený kostel 

26. 9.
17:00 Cesta Daniela Václavíka
 cestopisná přednáška
 Zámecký klub

29. 9.
19:00 Aristokratka
 divadelní představení
 Kulturní dům Hlučín

KOUPĚ
Jsme mladá rodina a hledáme menší ro-
dinný domek nebo pozemek v Hlučíně 
a okolí. Za nabídky mockrát děkujeme. 
Tel.: 737 372 309.

PŘIVÍTALI JSME
Claudie Hawliková *2022
Ondřej Dudek *2022
Filip Tiahan *2022

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem příbuzným, 
kamarádům a známým za projevenou 
soustrast, květinové dary a za účast 
při posledním rozloučení s panem 
Petrem Gerychem, který nás náhle 
opustil 15. 7. 2022. Poděkování patří 
také panu faráři Krzystofu Szewczy-
kovi za důstojný projev při mši svaté 
i pohřební službě Breuer, TS Hlučín 
a Květinářství Michaela za vstřícnost  
a profesionalitu při zajištění pohřbu.

Manželka s rodinou

Koupím urnový hrob v Hlučíně. Cenu 
respektuji, ne na Březinách. 
Tel.: 604 171 780.

Štěpánka Hrušková *1934
Gabriela Gajdová *1933
Františka Svačinová *1923
Jiří Mušálek *1932
Josef Hlubek *1939
Danuše Zátopková *1933

JUBILANTI

DNY RODIN
www.dejmedetemrodinu.msk.cz

13:00 – 17:00
hodin

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

pod záštitou náměstka hejtmana kraje 
pro sociální oblast Jiřího Navrátila 

4. 9. Archeopark Chotěbuz
11. 9. Hrad Sovinec
18. 9. Muzeum nákl. automobilů Tatra

Vezměte své děti a navštivte s nimi 
zdarma krásná místa našeho kraje


