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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
města Hlučína, které se konalo 20. října 
2022 v Kulturním domě Hlučín, byl do 
funkce starosty zvolen Mgr. Pavel Pas-
chek (Občané pro Hlučín), místostarost-
kou byla zvolena Mgr. Petra Řezáčová 
(KDU-ČSL). Spolu s nimi budou vyko-
návat funkci radního Ing. Milan Glonka 
(Živý Hlučín), Mgr. Veronika Zoubková 
(Živý Hlučín), Rostislav Kloss (Živý Hlu-
čín), Ing. Rudolf Gogolín (Občané pro 
Hlučín) a Jana Kameníčková (Občané pro 
Hlučín). 
Koaličními partnery se, na základě koalič-
ní smlouvy ze dne 3. října 2022, stali Ob-
čané pro Hlučín (6 mandátů), Živý Hlu-
čín (3 mandáty), KDU-ČSL (2 mandáty) 

a ODS (1 mandát). Opozici tvoří ANO 
2011 (6 mandátů), Hlučíňáci (2 mandáty) 
a SNK Evropští demokraté (1 mandát).

Zvoleni byli tito zastupitelé: 
KDU-ČSL: 
Mgr. Petra Řezáčová, Mgr. Marek Adá-
mek, DiS. 

ODS: 
Vladimír Chlebiš

Občané pro Hlučín: 
Mgr. Pavel Paschek, Ing. Rudolf Gogolín, 
Jana Kameníčková, Mgr. Lukáš Tkačík, 
Aneta Pospíšilová, Mgr. Miroslav Skoták 

Živý Hlučín: 
Ing. Milan Glonka, Mgr. Veronika Zoub-
ková, Rostislav Kloss

ANO 2011: 
Mgr. Petra Tesková, Ing. Tomáš Plaček, 
Ph.D., Bc. Žaneta Thomasová, Mgr. To-
máš Barták, Jakub Šimánek, Ing. Václav 
Škvain

SNK Evropští demokraté: 
Ing. Alfons Laňka 

Hlučíňáci: 
Ing. Tomáš Matýsek, Blanka Kotrlová

Finanční výbor se bude věnovat kontrole 
hospodaření s majetkem a finančními pro-
středky města. Bude se zapojovat do roz-
počtového procesu, tedy do projednávání 
rozpočtu a jeho plnění, rozpočtových opat-
ření jakožto i závěrečného účtu. V tomto 
volebním období bude složen z těchto 
členů: Ing. Rudolf Gogolín, Ing. Kateřina  

VEDENÍ MĚSTA PRO OBDOBÍ 2022 AŽ 2026 ZVOLENO
Dančová, Ing. Krista Šoferová, Mgr.  
Lukáš Tkačík, Ing. Blanka Gábová.

Kontrolní výbor bude kontrolovat plnění 
usnesení zastupitelstva města a rady měs-
ta a dále kontrolovat dodržování právních 
předpisů ostatními výbory a městským 
úřadem na úseku samostatné působnos-
ti. Kromě toho bude plnit další kontrol-
ní úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo 
města. Je složen z těchto členů: Mgr. 
Petra Tesková, Mgr. Tomáš Barták, Ing. 
Alfons Laňka, Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.,  
Mgr. Filip Chlebiš.

Priority koalice jsou: práce na 2. etapě 
sanace a rekultivace Hlučínského jeze-
ra, práce na rekonstrukci kina, vyřešení 
prostor pro ZŠ Via Montessori, demolice  
bývalé restaurace v Darkovičkách.

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 Na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva města, které proběhlo 20. října, 
jsem byl již potřetí zvolen starostou 
Hlučína a také paní místostarostka 
Petra Řezáčová svou funkci obhájila. 

Děkujeme zastupitelům, že nás do těchto 
funkcí navrhli a schválili. Věřím, že je to 
nejen výsledek povolebních jednání o slo-
žení koalice pro příští čtyři roky, ale také 
ocenění naší dosavadní práce ve prospěch 
města.
 V radě města zůstane 5 ze 7 dosavad-
ních radních. I to je jednoznačný signál 
pro všechny občany města, že bude zacho-
vána kontinuita dosavadní práce městské 
rady. Můžeme tak bez obav vyvinout další 
úsilí pro dokončení některých projektů, 
které se započaly v minulém volebním 
období. Jedná se zejména o rekonstruk-
ci kina, výstavbu skateparku, dokončení 
obou etap sanace a revitalizace jezera, 
rekonstrukci sběrného dvora, vyřešení 

Foto: Kateřina Konečná

prostor pro ZŠ Via Montessori, přemís-
tění zastávky autobusů od mostu pod sta-
vebniny a rekonstrukci točny autobusů  
na sídlišti OKD. Toto je jen výčet těch nej-
důležitějších akcí, které by bylo potřeba 
ve městě v příštích letech udělat. Zcela 
jistě budeme nadále pracovat také na no-
vých investičních akcích, ale sami nevíme, 
jaká bude příležitost tyto věci v budouc-
nu realizovat. Určitě nás všechny neče-
ká lehká doba. Po těch letech hojnosti se 
budeme muset znovu naučit jedné důležité 
věci. Naučit se skromnosti. Situace ve sta-
vebnictví, v energetice či celková situace 
ve světě nám všem přidělává další a další 
vrásky na čele. Sestavování návrhu roz-
počtu města na příští rok je velmi složité 

Foto: Kateřina Konečná

a stále jej musíme upravovat podle mě-
nících se cen. V takové situaci snad měs-
to ještě nikdy nebylo. Za sebe osobně, 
za celou radu města i celé zastupitelstvo 
města, vám mohu slíbit, že se budeme 
maximálně snažit zajistit i pro příští léta 
finanční stabilitu města a jeho další roz-
voj s ohledem na potřeby většiny z vás. 
Je to naše povinnost vůči vám.
 Omlouvám se, že budu nyní hodně 
osobní, ale bez neustálé podpory mé 
manželky a mých dětí, nejbližší rodiny, 
přátel a kamarádů, bych tuto službu 
občanům města nebyl schopen řádně  
vykonávat. Všem jim moc děkuji.
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla, za 
město Hlučín jako předsedu spolku 
Dětský ranč Hlučín z.s., o uzavře-
ní darovací smlouvy mezi spolkem 
Dětský ranč Hlučín z.s. a společností 
SATJAM, s.r.o., jejímž předmětem 
je obdržení střešní plechové krytiny 
pro spolek Dětský ranč Hlučín.

Rada města Hlučína rozhodla udě-
lit souhlas spoluvlastníka objektu 
Hasičské stanice Hlučín se staveb-
ním záměrem: "HS Hlučín - úprava  
vnitřních dispozic stanice".  

ZVEME NA PROJEDNÁNÍ BUDOUCÍHO 
VYUŽITÍ HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Jan Richter
oddělení strategií a plánování

Dne 23. listopadu od 16 hodin se usku-
teční v Obřadní síni Městského úřadu 
Hlučín veřejné projednání Ideové stu-
die využití Hlučínského jezera po sanaci 
a rekultivaci. Hlavním důvodem pro po-
řízení ideové studie je zejména chybějící 
koncepční dokument, který by prověřil 
a navrhnul vhodné využití Hlučínského 
jezera po provedení nutných technických 
opatření, jež nyní probíhají v souvislosti 
s projektem „Sanace a rekultivace jezera 
po těžba štěrkopísku u Hlučína“. Zámě-
rem je vytvoření hodnotného přírodně 
krajinářského parku se sportovně-rekre-
ačním využitím. Ideová studie navazuje 
na projekt „Sanace a rekultivace jezera po 
těžbě štěrkopísku u Hlučína“ a obsahuje 
ideový návrh funkčního využití a pro-
storového uspořádání řešeného území,  

NEZAMĚSTNANOST 
MÍRNĚ ROSTE
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Nárůst počtu nových uchazečů o zaměst-
nání a uchazečů z řad absolventů a mla-
distvých ovlivnil situaci na místním trhu 
práce. Podíl nezaměstnaných osob v re-
gionu Hlučína mírně vzrostl na hodnotu 
1,8 %. Mužů je v současné době v evi-
denci úřadu práce v Hlučíně 231, žen 283. 
V září bylo Úřadem práce ČR v Hlučíně 
nabízeno celkem 98 volných pracovních 
míst, tj. o 25 míst méně než v srpnu. 
Dlouhodobě je u zaměstnavatelů v okre-
se Opava nejvyšší poptávka po řidičích 
nákladních automobilů, montážních děl-
nících, kuchařích a po obsluze strojů na 
výrobu potravin a příbuzných výrobků. 
V září poptávali opavští zaměstnavatelé 
především řidiče nákladních automobilů, 
uklízeče, prodavače, pracovníky ostrahy 
a bezpečnostních agentur a mechaniky 
a opraváře motorových vozidel. O jedno 
volné pracovní místo se v regionu Hlučína 
v září ucházely 5,3 osoby. V září byl Kon-
taktnímu pracovišti ÚP ČR v Hlučíně na-
hlášen jeden záměr hromadného propouš-
tění zaměstnavatelem se sídlem v okrese 
Opava, které by se mělo týkat celkem  
70 zaměstnanců.

SVOZ BIOODPADŮ 
JEN DO POLOVINY 
LISTOPADU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Svoz bioodpadu v hnědých 240 l nádo-
bách (u rodinných domů) bude naposledy 
realizován ve 46. týdnu tohoto roku, tj. 
v týdnu od 14. do 17. listopadu, dle svo-
zových dnů. Do nádob lze ukládat pouze 
bioodpad rostlinného původu bez igelito-
vých sáčků, které odpad znehodnocují. 

Foto: Kamil Vitásek

PRODEJ 
PARKOVACÍCH KARET
Roman Šťastný
jednatel TS Hlučín s.r.o.

Prodej parkovacích karet pro rok 2023 
bude proveden ve dvou vlnách, přičemž 
každá vlna bude dále rozdělena na onli-
ne prodej s osobním vyzvednutím karty 
a následně přímý prodej parkovacích ka-
ret. Online prodej karet v první vlně bude 
zahájen 14. 11. 2022 a v druhé vlně 28. 11. 
2022, a to vždy v 16 hodin. Veškeré infor-
mace ohledně prodeje karet, ale i vyhraze-
ných parkovacích místech, jsou dostupné 
na www.tshlucin.cz.

POZVÁNÍ
Přijměte pozvání na 2. zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína, které se uskuteční 
ve čtvrtek 24. listopadu 2022 od 15 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je 
veřejné, projednávání se mohou zúčastnit 
všichni občané.

Petra Řezáčová
místostarostka

Takto zní motto setkávání vedení měs-
ta s řediteli hlučínských škol. Již v led-
nu 2020 byla poprvé svolána pracovní 
skupina, která si dala za cíl vytvořit vizi 
a koncepci rozvoje školství v Hlučíně. 
Mimořádné a ojedinělé na této skupině 
je, že je složena z ředitelů příspěvkových 
organizací zřizovaných městem, zástupců 
zřizovatele, ředitelů škol krajského zři-
zovatele. Setkání moderuje facilitátorka 
Lenka Hartmannová, která se profesně 
věnuje rozvoji škol. Náš společný cíl - 
zvyšování kvality vzdělávání žáků  našich 
škol - plníme systematicky krok po kroku.  
Doposud se nám podařilo zřídit novou al-
ternativní Základní školu Via Montessori, 
jeden školský obvod pro mateřské školy, 
přípravnou třídu pro děti předškolního 
věku na Základní škole Hlučín – Rovni-
ny nebo nastavit kapacity škol. Vzájem-
ně spolupracujeme a komunikujeme nad 
dalšími kroky tak, abychom byli všichni 
ve vzájemném souladu a nabízeli pestrou 
škálu vzdělávání, co nejosobnější přístup 
k dětem a žákům v plnohodnotně a mo-
derně vybavených výukových prostorách. 
Tento školní rok jsme zahájili řešením 
otázky zázemí ZŠ Via Montessori. Jsme 
hrdí, že máme čtyři úplné základní školy. 
Základní školu Rovniny, Hornickou, Tyr-
šovu a Via Montessori. Všechny tyto zá-
kladní školy vykazují velmi dobré výsled-
ky, ale naším cílem je se stále zlepšovat.  

SPOLEČNĚ ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM V HLUČÍNĚ
Z toho důvodu jsme v loňském roce 
u prvních tří škol snížili kapacitu, kte-
rá by měla vést ke zkvalitnění výuky. 
Nižší kapacita umožňuje pedagogům 
individuálnější práci s žáky a ředitelům 
dává prostor pro zřízení například od-
borných učeben. Za dobu spolupráce zři-
zovatele se školami i mezi školami jsme 
zaznamenali velké pokroky. Na pravi-
delných měsíčních setkáních je demokra-
tické prostředí, kde vládne mezi účastní-
ky respekt, důvěra a kolegiální podpora.  

Skupina formuluje cíle a naplňuje stano-
vené akční kroky. Díky práci skupiny se 
nejen proměnilo klima ve spolupráci se 
zřizovatelem, ale adaptační proces nových 
ředitelů je efektivní, cílený a podporující. 
I přes dlouhé covidové období a nemož-
nost osobních kontaktů se zavedlo ve škol-
ství v Hlučíně několik systémových změn, 
na kterých se všichni společně dohodli. 
Jsme prostě tým, který společně “táhne 
za jeden provaz“ a osobně všem děkuji  
za dobrou práci.
 

DIVADELNÍ CENU 
THÁLIE ZÍSKAL 
“NÁŠ”  
LUMÍR OLŠOVSKÝ 
Petra Řezáčová
místostarostka

Za roli profesora Higginse v muzikálu My 
Fair Lady získal hlučínský rodák, absol-
vent hlučínské lidušky, Lumír Olšovský 
Divadelní Cenu Thálie 2022. V děkovné 
řeči sdělil: „Jsem šťastný a použiji oblíbe-
nou hlášku z filmu: Muzikál Divadla Jo-
sefa Kajetána Tyla? Zřejmě slušný oddíl! 
Tahle cena vůbec není moje. Cena patří 
celému souboru muzikálovému, bláznivé-
mu. Milí diváci, choďte do divadla, a když 
budete chtít na muzikál, tak do Plzně,“ 
vyzval Olšovský přítomné v sále i diváky 
přímého přenosu. My děkujeme za skvě-
lou práci a přejeme mnoho dalších úspěš-
ných let nejen v profesním, ale i osobním 
životě. 

Foto: Darina Krejzlová

návrh koncepčního rozmístění jednotli-
vých aktivit a koncepční návrh krajinář-
ských a sadových úprav. Cílem studie je 
navrhnout koordinaci záměrů a požadav-
ků na využití jezera, vyplývající ze zájmů 
několika obcí, na jejichž území se jezero 
nachází, institucí, sdružení a obyvatel. Ar-
chitektonický ateliér City Upgrade s.r.o., 
který je zpracovatelem studie, na veřej-
ném projednání představí navržené řeše-
ní zpracované studie. V rámci veřejného 
projednání bude možné se k navržené-
mu řešení vyjádřit a budou zodpovězeny 
případné dotazy. Po veřejném projedná-
ní bude studie dopracována do finální  
podoby a poté bude sloužit jako výchozí 
podklad pro další podrobnější architek-
tonické studie a projekty. Studie je před 
veřejným projednáním k nahlédnutí na 
internetových stránkách města v sek-
ci Úřad a samospráva, položka Studie  
a projekty.
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Rekapitulaci uplynulého měsíce začne-
me opět u rekonstrukce mostu přes Opa-
vu z Kozmic do Jilešovic, kde pokračují 
stavební práce na samotné mostní kon-
strukci, ale zároveň už byly zahájeny prá-
ce na úpravě stávající komunikace, která 

bude z důvodu zvýšení nivelety nového 
mostu upravena tak, aby napojení bylo 
plynulé a splňovalo normové paramet-
ry. Dalším mostním objektem, na němž 
se pracuje, je úprava stávajícího mostní-
ho objektu nad korytem bezpečnostního 
přelivu pro plánované převedení cyklo-
trasy podél komunikace II/469 z Hlučí-
na do Děhylova, kde pokračují práce  

Úprava stávajícího mostního objektu.

Koryto bezpečnostního přelivu - výškový stupeň.

Úprava potoka Vařešinky - zatrubněné převedení vody. Fota: archiv Gardenline s.r.o. 

DVA BYTOVÉ DOMY MAJÍ NOVÉ VÝTAHY
Svatava Baránková
odbor rozvoje a školství

Díky podpoře Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR z programu 117 06 Podpo-
ra bydlení 2021, podprogramu 117D066 
Bytové domy bez bariér, se stanou další 
dva bytové domy v Hlučíně bezbariérově 
přístupnými. Obsahem projektů Bezbari-
éry - Hlučín, Severní 853/2 a Bezbariéry 
- Hlučín, 1. máje 852/1 je výstavba no-
vých výtahů k bytovým domům a úpra-
va přístupu k výtahům tak, aby se domy 

staly bezbariérovými. V současné době 
jsou přízemí a první patro bytových domů 
vyčleněny pro osoby v seniorském věku 
a osoby zdravotně postižené. Hlavně těm-
to nájemníkům nový výtah ulehčí život 
a zjednoduší přístup do bytu. Zároveň se 
také otevírá možnost do budoucna nabízet 
i byty ve vyšších patrech osobám s ome-
zenou pohyblivostí, což dosud nebylo 
možné. 

ZBYTEČNÁ SMRT
Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Jedno letošní podzimní odpoledne nám 
na služebnu Městské policie Hlučín volal 
muž, který uvedl, že přišel ke své známé 
na ulici Severní 6 v Hlučíně a ona mu ne-
otvírá. Nereaguje na zvonění, ani telefon. 
Má obavy, zda se jí něco nestalo. Dle sou-
sedů již nebyla viděna delší dobu. Na mís-
to vyslaná hlídka přivolala hasiče z důvo-
du otevření bytu. Při kontrole bytu přes 
okna bylo zjištěno, že v posteli v pokoji 
leží žena, která se nehýbe a jeví se jako ze-
mřelá. Naštěstí po vniknutí do bytu stráž-
níci zjistili, že dotyčná žije. Bylo však 
nutné přivolání rychlé záchranné služby, 
která jí poskytla nezbytnou zdravotní  
pomoc. 

O dva dny později už další událost ne-
dopadla tak dobře. Naši strážníci byli 
požádáni příslušníky státní policie z Hlu-
čína, aby se na ulici 1. máje 1 zúčastnili 

Pravobřežní hráz řeky Opavy - kosení trávy.

jako nezúčastněná osoba při vyšetřování  
úmrtí muže ve věku šedesáti let.

Obě tyto události mají společné, že se jim 
dalo předejít. Městská policie Hlučín již 
více než rok uskutečňuje projekt pro zdra-
ví a bezpečí občanů v našem městě. V rám-
ci tohoto projektu instaluje do bytu nebo 
domu seniora či jiné osoby s handicapem 
elektronické zařízení, které hlídá pohyb 
osoby v bytě. V případě jakékoliv indispo-
zice nebo třeba pádu, kdy se dotyčná osoba 
nehýbe, vyšle zařízení zprávu na služeb-
nu městské policie a na dané místo ihned 
vyjíždí hlídka strážníků, která je schopna 
poskytnout první pomoc. Daná osoba je 
také schopna si prostřednictvím tohoto 
zařízení, kdy zmáčkne tísňové tlačítko, 
přivolat pomoc sama. Toto využije např. 
když cítí nevolnost. Celý systém je mož-
no si stáhnout do mobilního telefonu jako 
aplikaci. Blízké osoby tak mají přehled, 
co se děje s jejich rodinnými příslušníky, 
a mohou být klidní, že je o ně postaráno. 

na železobetonových monolitických kon-
strukcích. Dále pokračují práce v korytě 
bezpečnostního přelivu. V současné době 
je realizován výškový stupeň u souto-
ku „Přelivu s potokem Vařešinka“, který 
bude sloužit ke stabilizaci tvaru koryta 
a ke snížení vzdouvání vody. V prostoru 
pravobřežní hráze řeky Opavy bylo na 
začátku října zahájeno pravidelné kosení 

trávy v úseku od Děhylova až po nový 
most v Jilešovicích. Aktuálně jsou za-
hájeny přípravné práce na úpravě koryta 
Vařešinky v horním úseku kolem rekreač-
ního areálu Hlučínského jezera, kde jsou 
prováděny terénní úpravy spojené s pře-
vedením vody během výstavby dvou pro-
pustků. Prosíme občany, aby respektovali 
zákazy vstupu a dopravní značení.

Foto: archiv města Hlučína Ilustrační obrázky.



MÁ PRVNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ

DĚKUJEME ZA PODPORU DĚTÍ S HENDIKEPEM

žák 1. třídy s maminkou Kateřinou
ZŠ Hlučín - Darkovičky

Je poslední zářijový týden a já pomá-
hám mamince balit kufr. Zítra vyrazím 
se třídou na svou první školu v příro-
dě. Mám trošku strach, ale zároveň se 
těším. Jaké to tam asi bude? V pondělí 
ráno mávají rodičům všechny děti z naší 
školy z Darkoviček. Vzhůru na Malou 
Morávku! Po příjezdu na hotel Neptun 
se ubytovávám v pokojíčku, kde budu 
spát 4 noci se svým kamarádem. Večer 
nás čeká první scuk, tedy společné setká-
ní se všemi dětmi ze školy. Za průvodu 
hudby vchází do sálu pán s korunou na 
hlavě, rytíři na koních a dvorní dámy. 
Když se podívám pozorněji, zjišťuji, že 
jsou to převlečené paní učitelky. Už vím, 
o co jde. V naší škole začíná nový pro-
jekt s názvem Milujeme Česko. Budeme 
se učit o státních svátcích a vysvětlovat 
si, proč je slavíme. A první projektový 
den týkající se svatého Václava nás čeká 
tady, na škole v přírodě. Svatý Václav 
rozbalí pergamen a za doprovodu bubín-
ku rozdává úkoly jednotlivým třídám. Já 
a mí spolužáci popíšeme, jak svatý Vác-
lav vypadal, děti z dalších tříd natrénují 
scénku, tanec nebo představí Václavovu 
rodinu. Dozvídám se, že se tomu říká 

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8

Školní rok 2022/23 jsme v Základní škole 
Gen. Svobody 8 zahájili v rychlém tem-
pu a s vizí o vytvoření co nejlepších pod-
mínek pro vzdělávání handicapovaných.  
Ke zkvalitnění vybavení slouží dva sa-
mostatné dary. Jirka Dvořáček ze speci-
ální třídy využívá nové pracovní místo 
financované z výtěžku Řezbářské show, 
těm nejmenším zase poskytla příspěvek  
Nadace pojišťovny Kooperativa. Darová-
ní finanční částky podle této smlouvy je 
účelově vázáno na nákup speciálních lavic 
pro děti s postižením. Ráda bych poděko-
vala štědrým dárcům, kteří si uvědomují, 
že členy společnosti jsou i osoby závis-
lé na podpoře svého okolí. My všichni  

ve škole si vážíme upřímného lidského 
přístupu. Ceníme si rovněž podpory na-
šeho patrona, kterým je Záchranný útvar 
HZS ČR se sídlem v Hlučíně. Pro naše 
školáky zorganizoval vzdělávací a zá-
bavné dopoledne na své základně v Hati. 
Děti mohly opustit zdi školy a v atrak-
tivním prostředí získat nové podněty, 
zážitky i praktické zkušenosti s haseb-
ní technikou, nahlédnout pod pokličku 
práce hasičů. Bylo velmi zajímavé vi-
dět v reálu zásah potápěčů a záchranářů.  
Těšíme se a další povedenou akci.

rodokmen. Dny rychle utíkají. Ráno si 
vybereme snídani a pak jdeme s paní 
učitelkou trénovat na vystoupení pro 
svatého Václava. Po obědě odpočíváme, 
nakupujeme dobrůtky v bufetu a odpo-
ledne vyrážíme s instruktory do lesa. 
Zkoumáme lesní patra, zvířecí obyvate-
le, stavíme domečky zvířátkům, zkou-
šíme frotáž kůry stromu, poznáváme 
vůni lesních rostlin, hrajeme hry nebo 
posloucháme příběh kapky vody. V den 
svátku sv. Václava nás čekají různá sta-
noviště. Vybíráme si z libovolných akti-
vit. Můžeme si vyrobit svatováclavskou 
korunu, koně, meč a štít, šperky, zkusit 
střílet z luku nebo psát středověkým 
písmem. Na každém stanovišti je paní 
učitelka, která nám vysvětlí, co máme 
dělat a také nám dopomáhá s úkoly. Ve 
čtvrtek ráno jedeme na výlet do Karlo-
vy Studánky. Vidíme vodopády, řeku 
Opavu, typické dřevěné domy, ochutná-
váme léčivou vodu a nakupujeme dáreč-
ky domů. Večer nás čeká poslední scuk, 
vystoupení před sv. Václavem, jeho dru-
žinou a ostatními kamarády ze školy.  
Před naším představením mám troš-
ku trému, ale ta brzy opadne a já si 
užívám středověkou atmosféru. Dí-
vám se na tančící třeťáky, vtipnou 
scénku čtvrťáků, poslouchám páťáky  

vykládající o rodokmenu a druháci nám 
předvádějí středověké oblečení Po vy-
stoupení vidím, že mají paní učitelky 
v očích slzy. Jsou na nás pyšné. Čeká mě 
poslední noc, během které si představuji, 
jaké by to bylo, kdybych žil opravdu ve 
středověku. Ráno už jen naložíme kufry 

do autobusu a vyrážíme domů. Pomalu 
se blížíme ke škole. Společně s dětmi 
zpívám zvesela písničku Hlídač krav. 
Paní učitelka si se mnou dává „placáka“ 
a já mám radost, že jsem vše zvládl. Na 
svou první školu v přírodě budu dlouho 
vzpomínat.

Foto: archiv ZŠ Hlučín - Darkovičky

Fota: archiv ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8
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SPOLU TO ZVLÁDNEME

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8

Prevence rizikových projevů chování je 
důležitou součástí práce školy, jsme pro-
to rádi, že podporu Moravskoslezského 
kraje získal náš projekt Spolu to zvlád-
neme!!! Cílem projektu je celoroční pů-
sobení s přesahem do delšího časového 
období. Chceme aktivně zapojit všechny 
aktéry vzdělávacího procesu /žáky, za-
městnance, zákonné zástupce/ do fun-
gování pozitivního školního klimatu 
s minimem výskytu rizikových projevů 
chování. Projekt není zaměřen pouze na 
jednu třídu, ale řeší klima malé školy 
rodinného typu celkově. Cílí především  
na děti 3. - 8. ročníku, které tvoří jád-
ro školy, od něhož se odvíjejí všechny 
vztahy. Na úvodní seznámení s projek-
tem a besedu s nejstaršími žáky navázal 
na konci září adaptační pobyt v krás-
ném prostředí Žimrovic. Dotaci ve výši  

58 tisíc korun jsme využili na financo-
vání dopravy, ubytování a stravy v Are-
álu Dobré Pohody. Program pobytu ušili 
pedagogové žákům na míru – snažili se 
o vhodné prolínání stmelovacích a zá-
bavných aktivit, plnění vzdělávacích 
úkolů, pohybových činností v terénu 
i v tělocvičně. Mnohdy bylo nutné i pře-
konat handicap či vlastní lenost, protože 
zvládnout deseti kilometrovou túru není 
jen tak pro každého. Ze dvaceti osmi je-
dinců se stala jedna parta, která své přá-
telství zpečetila vyrobenými náramky 
a náhrdelníky. Všichni jsou obohaceni 
o zkušenosti a zážitky. Bez dotace by ve 
většině případů děti nemohly vyjet mimo 
školu, neboť často pocházejí ze sociál-
ně znevýhodněného prostředí. Finanční 
podpora byla tedy smysluplně využita. 

NÁMĚSTÍ OVLÁDLY ŘEMESLNÉ TRADICE 
Jindřich Honzík
ředitel Odborného učiliště a Praktické 
školy

V úterý 4. října se uskutečnil již desátý 
ročník akce organizované naší školou 
(OU Hlučín) ve spolupráci se Sdruže-
ním rodičů a přátel školy  pod názvem 
„Hlučín -  město s řemeslnou tradicí“ . 
Hlavní částí programu byla přehlídka 
umění malířů reprezentovaných dvou-
člennými týmy. Celkem se zúčastnilo 8 
středních škol z České a Slovenské re-
publiky. V doprovodném programu byly 
prezentovány dovednosti žáků dalších 
oborů školy, např. zedníků (zdění výrob-
ky firmy HELUZ), prodavačů (ozdobné 
balení dárků), pečovatelů (měření tlaku, 
výrobky ze šicí dílny), cukrářů (výroba 
cukrářských ozdob), pekařů a kuchařů 
(ochutnávka krajových specialit). Záro-
veň byl pro veřejnost připraven den ote-
vřených dveří naší školy, kterou navštívi-
lo celkem 10 základních škol z blízkého 
okolí, což je dobrá vizitka nejen pro naši 
školu či město Hlučín, ale zejména pro 
budoucnost řemesla jako takového. Po 
ukončení programu na náměstí následo-
valo neformální setkání zúčastněných, 
v rámci kterého mohli navštívit místní 
Záchranný útvar hasičského záchranné-
ho sboru ČR. Akce byla ukončena slav-
nostním zhodnocením a předáním upo-
mínkových předmětů reprezentantům 
zúčastněných středních škol.

PŘIJÍŽDÍ SVATÝ 
MARTIN NA BÍLÉM 
KONI, PŘIPRAVTE  
SI LAMPIONY
Marie Šlosárková
ředitelka ZŠ Via Montessori

Slavnost svatého Martina se v našem 
městě již pomalu stává tradicí. I letos si 
žáci základní školy Via Montessori ve 
spolupráci s Montessori centrem Hlučín 
připravili program, který pomáhá potřeb-
ným a uspokojuje přání nás všech - být 
spolu, povídat si a dělat radost ostatním. 
Protože laskavost, soucit a schopnost dě-
lit se, je to, co dělá člověka člověkem. 
Tentokráte se sejdeme v Kulturním domě 
Hlučín, a to ve čtvrtek 10. listopadu  
od 15:30 hodin. Program bude bohatý. 
Děti i dospělí se mohou těšit na tvoři-
vé dílny pod záštitou Montessori cent-
ra a mateřské školy Severní, či na dra-
matizovanou scénku ze života svatého 
Martina, pod vedením Milana Šťastného 
z Dobroslavic. Slavnost je zároveň cha-
ritativní akcí, kterou mohou rodiče, pra-
rodiče i samotné děti podpořit již týden 
předem, a to sběrem oblečení pro cha-
ritu. Naši žáci jim na oplátku nabídnou 
své výrobky, které se ponesou v ekolo-
gickém duchu a určitě budou mnohé na-
laděny již vánočně. Novinkou letošního 
ročníku je  zapojení se  do SWAPu, tedy 
výměny či darování oblečení a doplňků, 
které již nenosíme a rádi bychom je na-
bídli ostatním. O občerstvení se postarají 
naši nejstarší žáci. V pět hodin se spo-
lečně vydáme přes centrum města na 
nádvoří hlučínského zámku, kde bude 
připraven příjemný hudební program 
a dobroty na zahřátí v Café Logr. Takže: 
lucerničky s sebou a těšíme se na vás! 

USPĚLI JSME  
V KRAJSKÉ  
PŘÍRODOVĚDNÉ 
SOUTĚŽI
Marie Šlosárková
ředitelka ZŠ Via Montessori

Žáci ZŠ Via Montessori se celý minu-
lý školní rok zabývali tématem příroda. 
Navštívili mnohé workshopy na Příro-
dovědecké fakultě Ostravské univerzity, 
zkoumali své okolí na pravidelných vy-
cházkách, téma Příroda je provázelo na-
příč všemi vyučujícími oblastmi. Nebylo 
tedy překvapením, že se s nadšením pus-
tili do přípravy v rámci krajské soutěže 
Bádám, bádáš, bádáme. Tým složený ze 
tří účastníků 1. stupně se dlouhodobě za-
býval zkoumáním vodních toků. Srovná-
val vzorky vody z kohoutku, tůně, řeky, 
rybníku a vody spláchnuté z pole. Pomě-
řováním PH a konduktivity vyvozovali 
závěry ohledně čistoty vody. Svůj vý-
zkum následně prezentovali před odbor-
nou porotou na ostravské základní škole 
Březinova. Odnesli si nádherné 1. místo! 
Soutěž se konala i v letošním školním 
roce, tentokrát pro žáky 2. stupně. Žákyně  
6. ročníku se rozhodly zkoumat vodu s řa-
sou. Sledovaly, jak se změní hodnoty PH, 
konduktivity a oxidu uhličitého v různých 
podmínkách, jako je tma, chlad a světlo. 
Ačkoli byly nejmladší ze všech zúčast-
něných týmů, přijely domů s diplomem  
za 2. místo. I ony uspěly v konkurenci osm-
nácti škol z celého Moravskoslezského  
kraje. Moc blahopřejeme!

1. místo, květen 2022

2. místo, říjen 2022
Fota: archiv ZŠ Via Montessori

Foto: archiv ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8

Fota: Kateřina Konečná
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Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

Čas je neúprosný a pomalými krůčky 
se k nám blíží Vánoce. S těmi je spoje-
na také doba adventu. Jako každý rok 
i letos se budeme setkávat každou ne-
děli až do Vánoc na Mírovém náměstí.  
My Vás tímto srdečně zveme na první 
adventní neděli 27. listopadu 2022 na 
Mírové náměstí, kde bude od 15 hodin  

probíhat doprovodný program, v 16:30 
hodin zapálíme první adventní svíci a v 17 
hodin rozsvítíme náš vánoční strom. Dal-
ší adventní neděle připadají tento rok na 
4. prosince, 11. prosince a 18. prosince 
2022. Doprovodný program bude pro-
bíhat vždy od 15 do 18 hodin. Ani letos 
nebude chybět Ježíškova pošta, zvo-
nička, pečený chléb, kreativní dílničky  
v Zámeckém klubu a tradiční vánoční 
trhy. 

OSLAVTE S NÁMI PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ

Jana Kameníčková
kulturní komise města

Představení „Setkání před Betlémem“ Di-
vadla Víti Marčíka budete moci shlédnout 
v úterý 6. prosince 2022 v 17 hodin Čer-
veném kostele v Hlučíně. Užijte si příběh 
o narození Ježíše na pozadí příběhu něko-
lika přátel, kteří se každým rokem setkáva-
jí před vyřezávaným betlémem, aby spo-
lečně oslavili Vánoce. Základ scény tvoří 
kopie historicky i umělecky hodnotného 
dřevěného betléma z kostela Obětování 
Panny Marie v Českých Budějovicích,  

ZAVÍTÁ K NÁM DIVADLO VÍTI MARČÍKA

Svatava Baránková
odbor rozvoje a školství

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se uskuteční 
divadelní představení určené pro seniory 
z Hlučína a okolních obcí starších 60 let. 
V kulturním domě Hlučín zahraje Spolek 
DIVOCH představení Švagřičky. Vstu-
penky v ceně 30 korun je možno zakoupit 
na odboru rozvoje a školství Městského 

DIVADLO PRO SENIORY

kterou vyřezal věhlasný Jan Růžička. 
Scénárista, režisér a herec v jedné osobě 
Víťa Marčík je živel s osobitým a neza-
měnitelným hereckým projevem, který se 
ve svých hrách nebojí i ožehavých témat, 
a jež ve svých divadelních představeních 
dokáže diváka doslova vtáhnout do děje 
či ho rovnou zapojit. Na představení vás 
srdečně zve v adventním čase kulturní ko-
mise města ve spolupráci s příspěvkovou 
organizací města Sport a kultura Hlučín. 
Jednotné vstupné činí 80 korun.Vstupenky 
zakoupíte v předprodeji v kulturním domě  
nebo informačním centru.

Foto: archiv Sportu a kultury Hlučín

Foto: archiv Divadla Víti Marčíka

Michal Srovnal
Dům dětí a mládeže 

Zveme všechny děti na tradiční Zamykání 
lesa. Pojďte s námi uložit Pána lesa a zví-
řátka k zimnímu spánku a zlatým klíčkem 
zamknout les. Těšíme se na vás ve čtvr-
tek 10. listopadu 2022 v 16:30 hodin, kdy 
bude sraz před Domem dětí a mládeže 
v Hlučíně. S sebou si vezměte lampionky.

ZAMYKÁME LES

Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

V sobotu 5. listopadu 2022 proběhne na 
Mírovém náměstí další Fajna sobota, 
na kterou už jste všichni zvyklí a víte, 
co obnáší. Tahle bude malinko jiná. My 
jsme se rozhodli, že tyto trhy obohatíme 
o program, který se dnes jen tak nevidí. 
Pozvali jsme si řeznickou partu, která 
předvede donedávna tradiční záležitost, 
tedy domácí a poctivou zabijačku, tak, 
jak ji znali naši předkové a snad i někte-
ří z vás. Nebude chybět mletí, špejlování, 
vázání tlačenek a vůbec všechny práce 
okolo, které k tomu patří. Vše se předvádí 
ručně, bez elektřiny, bez strojů, jen za po-
moci ručního mlýnku a dnes již historické 
ruční plničky. Jedná se o plnohodnotnou 
zabijačkovou show, kde nechybí vyprá-
vění řeznického mistra Krkovičky, kte-
rý před zraky diváků rozbourá a vykostí 
čuníka Pepíka, uvaří ovar, vyrobí přede 
všemi jitrničky, jelítka, tlačenku, uvaří 
guláš a osmaží řízečky - tyto výrobky jsou  
k prodeji (čerstvé maso k prodeji nebude).

FAJNA SOBOTA ZVE 
NA KOMENTOVANOU ZABIJAČKU

8:00 Zahájení zabijačky 
8:30 Bourání prasátka, koštění, švatlování 
kruponu, krájení hřbetního sádla - vše je 
doprovázeno výkladem řeznického mi-
stra, recepty na sedlácká pečená kolena, 
dělení vepřového masa a třídění dle využi-
telnosti v tradiční české kuchyni, recepty 
na minutkovou úpravu - panenská svíčko-
vá, žebírka, atd.
9:30 Obalování čerstvě naklepaných ří-
zečků z krkovičky a kotletky, jejich sma-
žení přímo na místě a jejich okamžité 
servírování účastníkům zabijačky.
11:00 Vytahování ovaru, mletí, krájení 
a dělení vařeného masa, hlavy, kolen, atd. 
Výroba jiternicového a jelitového prejtu - 
jeho prodej na chlebu, plnění a špejlování 
jiterniček a jelítek (pakliže bude co plnit 
a prejt nezbaští lidé na chlebu), výroba 
tlačenky, vše po celou dobu doprovázeno 
odborným výkladem řezníka Krkovičky.
12:00 Rozlévání tradiční zabijačkové po-
lévky prdelačky s krví a kroupami, podě-
kování prasátku za jeho přínos našim bříš-
kům, rozloučení se s účastníky zabijačky. 
(Časy jsou pouze orientační.)

 

Ondřej Tkačík
umělec

Úspěšná výstava malíře Davida Pešata se 
z Červeného kostela přesunula do našich 
vzpomínek. Bílé stěny kostela ale neosi-
řely na dlouho. Davidovy velkoformátové 
malby vystřídají grafiky hlučínské rodač-
ky Anny Hrbáčové, studentky Universität 
für Angewandte Kunst Wien. Výtvarné 
práce, které budou od 25. listopadu 2022 
do 4. ledna 2023 k vidění v hlučínském 
Červeném kostele, představují předvoj 
k její diplomové práci, kterou poté, v led-
nu, absolvuje svá studia ve Vídni. Je tedy 
rozhodně na co se těšit! Srdečně zve-
me na vernisáž, která proběhne v pátek  
25. listopadu 2022 od 17 hodin.   

SVÁ DÍLA VYSTAVÍ ANNA HRBÁČOVÁ Kristina Skulinová 
tisková mluvčí města

Festival Štěrkovna Open Music se díky 
spolupráci s městem Hlučínem po dvou 
letech vrací zpátky do areálu Hlučínské-
ho jezera. Vystoupí na něm například le-
genda české hudební scény kapela Lucie, 
či skupiny Mirai a Chinasky. Zájemci se 
mohou těšit i na rockový Pražský výběr. 
Za pořadatelskou společnost to řekl Da-
vid Moravec. Festival se navíc bude konat 
pod hlavičkou sloganu Trvale udržitelná 
zábava. Chce být co nejšetrnější k život-
nímu prostředí. Pomoci v tom mají i ex-
perti z Vysoké školy báňské, Technické 
univerzity Ostrava. (VŠB-TUO) „Jsme 
rádi, že se po dvou letech oprav můžeme 
s festivalem vrátit domů. Podle reakcí lidí, 
kteří už v srpnu během několika hodin  

FESTIVAL SE VRACÍ DO HLUČÍNA
vykoupili vstupenky první i druhé vlny, 
jsou na tom podobně i naši fanoušci,“ 
uvedl Moravec. Dodal, že návrat bude 
znamenat i velké změny v samotném cho-
du festivalu. „Řešíme nové rozložení are-
álu. Hodně se budeme zabývat i designem 
a vizuální stránkou. Chceme návštěvníkům 
poskytnout komplexní zážitek,“ doplnil. 
Festival navíc bude zcela ekologický. Ve 
svém záhlaví bude mít kromě hesla o mi-
mořádných projektech nově i trvale udrži-
telnou zábavu. „Máme nového člena týmu 
- ekologa festivalu. Je v kontaktu s experty  
z VŠB-TUO. Společně na akademické 
půdě řeší několik okruhů spolupráce,“ 
uvedl další z pořadatelů Matěj Ostárek. 
Dodal, že festival by měl vyprodukovat 
minimum odpadu a zaměřit se i na jeho 
třídění a konečné využití. Cílem bude 
i osvěta mezi návštěvníky.

úřadu Hlučín (budova B, 2. patro) v úřed-
ních hodinách - pondělí a středa 8 - 17 ho-
din, úterý a čtvrtek 8 - 14 hodin. Akce je 
spolufinancována z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje v rámci projektu Aktivní 
senioři v Hlučíně.

Babiččina zahrádka 2022, olej na plátně 

Foto: archiv Domu a dětí v Hlučíně
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BUDEME USILOVAT O VĚTŠÍ  
ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST MĚSTA, 
NEPODPOŘÍME VÝSTAVBU BYTOVÝCH 
DOMŮ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH  
VESNICKÉHO CHARAKTERU
Blanka Kotrlová
zastupitelka 

Jako velký závazek vnímám podporu 
voličů, kteří mi v letošních komunálních 
volbách dali svůj hlas a poslali mě opět 
do Zastupitelstva města Hlučína. Moc 
vám všem děkuji za důvěru. Myslím, že 
mohu nejen vám, ale i všem dalším spo-
luobčanům slíbit, že budu, ostatně jako 
v předchozích čtyřech letech, plnit svou 
roli opoziční zastupitelky, která ráda pod-
poří vše, co je pro město dobré, ale bude 
zásadově vystupovat proti tomu, co by 
mohlo Hlučín, Darkovičky nebo Bobrov-
níky a jejich obyvatele jakkoliv poškodit, 
což ode mě nejspíše mí voliči očekáva-
jí. V příštích čtyřech letech bychom rádi 
prosadili větší energetickou soběstačnost 
Hlučína. Podle našeho názoru potřebují 
naše příspěvkové organizace města pod-
poru pro vybudování fotovoltaických 
elektráren, tepelných čerpadel, solárních 
kolektorů, případně jiných, vhodných 
alternativních zdrojů energie. Ty nej-
vhodnější by měl, pokud možno, v brz-
ké době koncepčně navrhnout odborník.  

Znova budeme usilovat o redukci dopravy 
na hlavním průtahu městem a vybudová-
ní dalších světelných křižovatek a jejich 
propojení do tzv. zelené vlny. Semafory 
by měly určitě přijít například na křižo-
vatky ulic Zahradní a Ostravská nebo 
Písečná a Ostravská. I nadále chceme 
Hlučín zelenější a nečekáme, že se o vše 
postará jen město, sami s chutí přiložíme 
ruku k dílu, ovšem věříme, že nás v tom 
municipalita v budoucnu aktivně podpoří.  
Budeme vytrvale bojovat proti výstav-
bě bytových domů v městských částech 
Hlučína s typickým vesnickým charak-
terem. Stále si myslíme, že do těchto lo-
kalit patrové bytové domy nepatří. Rádi 
podpoříme jejich výstavbu v centrálním 
městě včetně případného návrhu změ-
ny územního plánu, který by takovou 
výstavbu umožnil. Pokud budete mít ja-
kékoliv další podněty, na co bychom se 
měli jako opoziční zastupitelé zaměřit, 
co bychom měli kontrolovat, nebo tlu-
močit na zasedání zastupitelstva, budu 
ráda, když se na mě kdykoliv obrátíte. 
Můžete využít například mailový kontakt  
kotrlova@dobravolba-hlucin.cz.

ČEKAJÍ NÁS ČTYŘI ROKY PRÁCE  
PRO MĚSTO V NEJISTÉ DOBĚ
Tomáš Matýsek
zastupitel

Především děkuji všem voličům, kteří 
dorazili k volebním urnám, aby zvolili 
své zástupce do městského zastupitel-
stva. A o to více těm, kteří se rozhodli 
podpořit Hlučíňáky. Mockrát děkujeme 
za vaše hlasy, které poslaly do zastupi-
telstva dva naše kandidáty. Paní Blanka 
Kotrlová bude zastupitelkou již třetí vo-
lební období. První volební období byla 
místostarostkou, druhé pravděpodobně 
nejpracovitější opoziční zastupitelkou. 
Jsem velice rád, že když nyní poprvé i já 
zasednu v Zastupitelstvu města Hlučína 
a místních částí Darkoviček a Bobrovní-
ků, bude to právě vedle ní. Skutečnost, 
že jsem byl zvolen do zastupitelstva, 
chápu jako ocenění mé dosavadní práce 
pro naší krajinu a podporu postojů, kte-
ré zastávám a hájím. V tomto volebním 
období budu v zastupitelstvu pracovat 
jako opozice. Úloha dobrého opoziční-
ho zastupitele je složitá. Moc výkonnou  

bude mít koalice, prosadit své vize, ná-
pady a náměty je pro opozici náročné. 
Přesto se však budeme snažit konstruk-
tivně spolupracovat s novou koalicí na 
tom, aby naše město a jeho městské čás-
ti úspěšně zvládly budoucí čtyři roky, 
které, soudě podle vývoje ekonomické 
situace, budou nelehké. Na nás, opozič-
ních zastupitelích, bude spočívat důleži-
tý úkol kontroly, zdravé kritiky koalice 
a ochrana veřejného zájmu občanů města 
před možnými prohřešky vedení města. 
Mohu vám, voličům a sousedům, slíbit, 
že se jako opoziční zastupitel budu i na-
dále věnovat zejména životnímu prostře-
dí našeho města, ale i další problémům, 
které vás budou trápit. Jen za posledních 
několik týdnů mám od vás, obyvatel na-
šeho města, hned několik nových podně-
tů. Těší mě, že se již za tak krátkou dobu 
na mě obracíte. Jsem připraven se jako 
zastupitel zabývat podněty všech občanů 
města. Neváhejte mě kontaktovat telefo-
nicky na číslo 724 623 932, nebo mailem 
na adresu matysek.tomas99@seznam.cz.

ANO OPĚT V OPOZICI
Petra Tesková
zastupitelka

Slovy televizní klasiky se nám v Hlučí-
ně rozmohl takový nešvar, a to odmítá-
ní přímé povolební spolupráce. Proč se 
stalo, že je ANO opět v opozici se stej-
ným počtem mandátů, jako má dopo-
sud vládnoucí strana pod vedením Mgr. 
Pavla Paschka a Ing. Rudolfa Gogolína, 
se můžeme jen dohadovat. Povolební 
koaliční vyjednávání bylo krátké, trvalo 
necelých 15 minut a k dalšímu již nedo-
šlo. Ze strany Občanů pro Hlučín (kteří 
kandidovali pod hlavičkou hnutí STAN) 
nebylo třeba, údajně jsme nenabídli pro 
spolupráci výhodné podmínky. Rychle 
jsme pochopili směr OpH a jejich ne-
chuť s námi přímo spolupracovat. Jak 
takové vyjednávání probíhalo? Jako lídr 
hnutí jsem se ujala slova a s týmem bu-
doucích zastupitelů v zádech jsem před-
ložila naše požadavky. Starostu? Ne! 
Místostarostu? Ne! Požadovali jsme  
2 nebo maximálně 3 členy v Radě měs-
ta. Myslím, že jsme byli skromnější, než 
úderný požadavek strany Živý Hlučín 
(alias Trikolora) v čele s Ing. Milanem 
Glonkou s výsledkem získaných tří 
mandátů. Musím konstatovat, že výsle-
dek jeho vyjednávání je exkluzivní. Pan 
Glonka tvrdil při telefonickém kontaktu 
s námi, že je velmi skromný. Musím se 
usmát jeho talentu a mohu se jen do-
mnívat, proč jsme opět v opozici. Po-
kusím se nabídnout možnosti. Může se 
jednat o averzi k hnutí z pohledu kon-
troverzního lídra hnutí. Nebo se někomu  

nelíbí nově zvolení zastupitelé? Nevzbu-
zujeme důvěru, nebo naopak budíme 
obavy? Můžeme se jen domnívat, proč 
nejsme přizváni ke spolupráci v koalici, 
ačkoliv nejlogičtější koaliční spolupráce 
by vycházela ze spojení subjektů OpH 
a ANO (pro připomenutí výsledků by šlo 
dohromady o 12 mandátů v zastupitel-
stvu). V následujícím období tedy budou 
spolupracovat čtyři subjekty dohromady 
(rovněž s 12 mandáty), přičemž o jed-
notnosti takové slepené spolupráce se 
všichni mohou přesvědčit na celostátní 
úrovni. Velkým zadostiučiněním je fakt, 
že jsme jako opozice posílili a budeme 
pečlivě sledovat práci našeho staronové-
ho vedení. Nezahodíme vůli 25 % voli-
čů, kteří se rozhodli nás podpořit. Na 
tomto místě vám, milí spoluobčané, mu-
sím poděkovat za důvěru a podporu, kte-
rou jste nám vyjádřili hlasováním v ko-
munálních volbách. Myslíme si, že tak 
skvělého výsledku jsme dosáhli proto, 
že město a jeho obyvatelé vyhlíželi změ-
nu. Ta přišla, bohužel, jen v přesunech 
ve stranách, nikoliv tak, jak jste ve vol-
bách výsledkem naznačili. Těší nás vaše 
přízeň a budeme se snažit nezklamat ty, 
kteří nás tentokrát podpořili. Přeji všem 
našim příznivcům zdraví, radost ze živo-
ta a pozitivní zítřky bez svetrů. Budeme 
hlídat náš „Fájny Hlučín“ s „vyrovna-
ným rozpočtem“, budeme sledovat jejich 
práci pro naše město, budeme i v opozici 
navrhovat změny a informovat vás, zdali 
byly naše návrhy vyslyšeny. Nebudeme 
jen kritizovat, ale jednat konstruktivně 
a v zájmu města.

Foto: archiv ANO 2011

INZERCE

CHCETE  
INZEROVAT  

volejte na tel.: 702 269 976
nebo pište na: inzerce@hlucin.czV HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?
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Oslava               
sv. Martina 

 

Pořádá ZŠ VIA Montessori   
a  Montessori centrum Hlučín 

 
 
 
 

čtvrtek 
10. 11. 22 
od 15:30 
Zveme děti, rodiče               
a širokou veřejnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letos                          
v Kulturním domě    
a na zámku 

 
*lampióny s sebou 

15:30 V Kulturním domě 

Charitativní trhy 
Swap oblečení 
Divadlo pro děti 
Tvořivé loutko-dílny 

 
16:45 Příchod sv. Martina 
17:00 Lampiónový průvod* na zámek 
17:15 Zpívání u ohně a dobroty 

   z Logr Café 

VÝSTAVA • JOSEF BARTÁK

MUZEUM HLUČÍNSKA NA ZÁMKU V HLUČÍNĚ
OD 25. 10. 2022
DO 20. 11. 2022

• VÝBĚR Z TVORBY 

• INTERIÉRY 

• DESIGN 

• KRESBY

• • • 
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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

CHCETE INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz

V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?



HLUČÍNSKÉ NOVINY LISTOPAD 2022 / STR. 11 SPORT
HLUČÍNŠTÍ VOLEJBALISTÉ SE PO HLAVĚ VRHLI DO KRAJSKÝCH MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 

David Karčmář
předseda oddílu volejbalu TJ Hlučín

Hlučínským volejbalistům se povedlo 
navázat na úspěchy svých dívčích týmů 
a nově v této sezóně se do soutěží zapo-
jí také tři „chlapecká“ družstva – muži, 
junioři (U22) a starší žáci (U16). Aktu-
álně tak máme v krajských soutěžích při-
hlášeno celkem 7 týmů, mimo již výše 
zmiňované také ženy, juniorky (U20) 
a kadetky (U18). Naši nejmladší členové  
pak jsou žáci a žačky (U16) a Barevný 
minivolejbal (od 3. třídy ZŠ), kteří hrají 
své soutěže turnajovým způsobem jeden  

Datum Den Čas Tým Místo Soupeř

4. 11. pátek 20:00 U22 junioři hala Hlučín Blue Volley Ostrava B

5. 11. sobota
9:00 / 13:00 Ženy tělocvična Darkovičky Happy Opava

11:00 / 14:00 U18 ženy tělocvična Darkovičky VK Karviná

6. 11. neděle

11:00 / 15:00 U22 junioři hala Hlučín VO Orlice Krnov

9:00 / 12:30 U20 ženy hala Hlučín VO Orlice Krnov

9:00 U16 žačky bude určeno turnaj

11. 11. pátek 20:00 U22 junioři hala Hlučín Blue Volley Ostrava B

12. 11. sobota 10:00 / 13:00 Muži hala Hlučín Pstruží

13. 11. neděle 9:00 U16 žáci bude určeno turnaj

18. 11. pátek 20:00 U22 Junioři hala Hlučín Blue Volley Ostrava B

26. 11. sobota
9:00 / 13:00 Ženy hala Hlučín TJ Ostrava D

11:00 / 15:00 U18 ženy hala Hlučín VO Orlice Krnov

27. 11. neděle 9:00 / 13:00 U20 ženy hala Hlučín ŠSK Bílovec

3. 12. sobota 10:00 / 13:00 Muži hala Hlučín Kozlovice

4. 12. neděle 9:00 U16 žačky bude určeno turnaj

10. 12. sobota
9:00 / 13:00 Ženy hala Hlučín VK Kylešovice

11:00 / 15:00 U20 ženy hala Hlučín TJ Odry, z.s.

11. 12. neděle

9:00 / 13:00 U22 Junioři hala Hlučín VAM Olomouc

11:00 / 15:00 U20 ženy hala Hlučín TJ Odry, z.s.

9:00 U16 žáci bude určeno turnaj

Domácí zápasy v listopadu a prosinci – TJ Hlučín, volejbal 

 turnaj bychom mohli  
pořádat v Hlučíně

 turnaj bychom mohli  
pořádat v Hlučíně

krát za měsíc. Věříme, že některé turna-
je proběhnou i u nás v Hlučíně. Fandit 
a podpořit naše všechny týmy můžete 
přijít skoro o všech sobotách a nedělích 
do Sportovní haly v Hlučíně (ulice Tyr-
šova 1668/5a, 748 01 Hlučín), nebo také 
do Tělocvičny v Darkovičkách (Nový 
svět 402/6, 748 01 Hlučín – Darkovič-
ky). Podrobné informace o všech našich 
zápasech můžete sledovat i na FB Vo-
lejbalový oddíl TJ Hlučín a také na In-
stagramu Volejbal Hlučín. A kdo by měl 
zájem se k nám přidat, prosím napište 
na info@volejbalhlucin.cz. Těšíme se  
na viděnou!

Volejbalový tým žáků U16. Fota: archiv oddílu volejbalu TJ Hlučín

Volejbalový tým mužů.

Volejbalový tým juniorek U20.

Volejbalový tým žen.

Barevný minivolejbal. 

Volejbalový tým žaček U16.
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4 TÝMY VE FINÁLE 
PLANEO CUPU
David Kubáň
FC Hlučín

Skvělá reklama pro hlučínský fotbal, po-
tažmo celé město! Mezi nejlepších 24 
týmů z celé republiky se probojovaly hned 
4 mládežnické kategorie FC Hlučín. Fi-
nálového turnaje Planeo Cup Pohár mlá-
deže FAČR se na jaře zúčastní týmy U8, 
U10, U12 a U13. Do nové sezóny Planeo 
Cupu se přihlásilo rekordních 917 týmů 
z 259 klubů. Po celé republice se zapojilo  
od prvních předkol až po závěrečné finá-
lové turnaje více než 18 tisíc hráčů a hrá-
ček. Hlučín se v obrovské konkurenci 
probojoval mezi nejlepších 24 týmů hned  
ve 4 věkových kategoriích, a to je mimo-
řádný úspěch. V celém Moravskoslezském 
kraji nás předčil pouze Baník Ostrava, 
který má v celostátním finále 5 zástupců.  

STRAŠÁK JMÉNEM ZÁCPA
Bára Piatková
lékárnice

I když se během života se zácpou setkal 
každý, mnozí mají problém o tomto 
problému mluvit. V odborných kruzích 
se dlouho diskutovalo nad její definicí. 
U funkční zácpy bychom měli pozoro-
vat více těchto symptomů: tuhá až bob-
kovitá stolice, obtížné vyprazdňování, 
pocit nedokonalé defekace, překážky 
v konečníku a v neposlední řadě potře-
ba používání projímadel. Zácpu dělíme 
na akutní (cestovatelská, změna pro-
středí) a chronickou. Pokud se jedná 
o chronickou zácpu, vždy bychom měli 
navštívit lékaře, který by měl vyloučit 
jiná závažná onemocnění (např. střevní 
zánět nebo zúžení střeva).
Pokud se jedná o prostou funkční zácpu, 
můžeme ji řešit v lékárně mnohými způ-
soby. U dětí se často setkáváme s akut-
ní zácpou, která je psychosomatického  

rázu. Maminky nám popisují, že se dítě 
„zablokovalo“.  Tady si můžeme dovolit 
použít glycerinový čípek, který je vhodný 
ke krátkodobému použití. Lze jej využít 
například i u cestovatelské zácpy. Efekt 
čípku přichází do několika minut.
Většina dospělých pacientů k řešení akut-
ních stavů preferuje formu kapek s piko-
sulfátem nebo tablety s bisakodylem. Zde 
se jedná o kontaktní projímadla, která jsou 
pro střevo velice drastická. Při dlouhodo-
bém užívání vzniká závislost střeva a bez 
použití projímadla se již pacient nedokáže 
vyprázdnit. Při mnoha letém užívání může 
dokonce dojít k inkontinenci stolice. Do 
této skupiny se také řadí čaj z listů seny, 
který mnozí považují za bezpečný. Nástup 
účinku projímadla by měl být do 8 hodin.
Potřebujeme-li používat projímadla dlou-
hodobě, volíme taková, která dokáží sto-
lici změkčit. Například makrogoly, které 
jsou ve formě prášku pro přípravu nápoje. 
Dále laktulóza, kterou najdeme ve formě 

sirupu. Laktulóza je pro dlouhodobé po-
užívání nejběžnějším projímadlem. Ze 
začátku pacienty trápí nadýmaní, které by 
mělo do pár týdnů vymizet. Nástup účinku 
je pomalý a může trvat až 24 hodin, pro-
to je vhodné užívat malé množství sirupu 
preventivně každý den. Doporučila bych 
tyto přípravky těhotným ženám i starším 
pacientům.
Řešením zácpy jsou i salinické minerální 
vody. Ty však nemůžeme doporučit velké-
mu množství pacientů, pro jejich vysoký 
obsah iontů. Například lidem s vysokým 
krevním tlakem, s otoky, se srdečním se-
lháním nebo s onemocněním ledvin. 
Výborným řešením jsou objemová pro-
jímadla, která bobtnají, zvětšují objem 
stolice a změkčují ji. Bohužel k bobtnání 
je nutný normální až větší příjem tekutin, 
se kterým starší osoby mají problém. Po-
kud tato projímadla nemají dostatek vody, 
způsobují paradoxně zácpu. Řadíme zde 
vlákninu a psyllium. Jsou schopny vyřešit 

lehčí zácpu a jejich užívání by mělo být 
pravidelné. 
Tak jako u každého problému je zákla-
dem prevence. Základem je pohyb a do-
statečný pitný režim. Hned za nimi jsou 
dietní opatření, strava, která by měla 
být pestrá a bohatá na vlákninu (ovoce, 
zelenina, cereální pečivo). Důležitý je 
i nácvik defekačního reflexu. Ráno po 
probuzení bychom měli vypít skleni-
ci vlažné vody a poté snídat nejdříve 
po 30 minutách. Při samotné defekaci 
bychom měli být v mírném předklonu 
a kolena bychom se měli snažit přisu-
nout k břichu.  S tím nám může pomo-
ci nízká stolička, kterou umístíme pod 
nohy tak, aby trup a tělo byly v ostrém 
úhlu. Optimální je si každý den ve stej-
nou dobu najít klidnou chvilku, kterou 
strávíme na toaletě. Zároveň ale nena-
bádám k zbytečně dlouhé době stráve-
né na toaletě, která může vést ke vzniku 
hemoroidů, ale o těch zase někdy jindy. 

BANČÍK MISTREM ČR 
Natálie Bančíková

První říjnový víkend se v Kolesech 
u Kladrub nad Labem konalo Mistrovství 
České republiky v kombinovaných sou-
těžích chladnokrevných koní jednospřeží 
i dvojspřeží, na které se kvalifikoval i Mi-
chal Bančík z Hlučína-Bobrovníků, který 
závodí za Ranč U Rudolfa. Michal Ban-
čík se na mistrovství kvalifikoval do so-
botního jednospřeží s klisnou Nessie a do 
nedělního dvojspřeží s Nessie a Nickem, 
což jsou slezští norici, které vlastní. Kom-
binované soutěže pro chladnokrevné koně 
se skládají ze tří dílčích disciplín, a to 
vozatajské jízdy, ovladatelnosti s kládou 
a těžkého tahu. V sobotním jednospřeží se 
Michal Bančík s Nessie umístil na 2. místě 
s minimální ztrátou na místo první. V ne-
dělním dvojspřeží se mu již zadařilo dle 
jeho představ a po neskutečném výkonu 

ve všech třech disciplínách zvítězil a stal 
se mistrem České republiky pro rok 2022.  

ZDRAVÍ
Fota: archiv Michala Bančíka

Foto: archiv FC Hlučín

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁPAS, SENZAČNÍ POSTUP: FC HLUČÍN - FC VIKTORIA PLZEŇ 3:2!

David Kubáň
FC Hlučín

Pohádkový příběh napsali hlučínští fotba-
listé v pohárovém utkání proti Viktorii Pl-
zeň. Mužstvo z Prajzské po heroickém vý-
konu vyřadilo úřadujícího mistra Fortuna 
Ligy a účastníka Ligy mistrů FC Viktorii 
Plzeň. Všechny branky domácích vstřelil 
útočník Dominik Smékal, tu rozhodující 
si nechal na čtvrtou minutu nastaveného 
času, kdy hlučínský stadion explodoval 
nadšením ze senzačního postupu do os-
mifinále! V prvním poločase před skvělou 
diváckou návštěvou podal Hlučín odhod-
laný výkon a ukázal velkému favoritovi, 
že svou kůži nedá lacino. Domácí dobře 
bránili a zároveň vyráželi do nebezpeč-
ných protiútoků. Plzeňský trenér Bílek 
o poločasové pauze reagoval nasazením 
4 stěžejních hráčů Chorého, Mosque-
ry, Jemelky a Buchy. Hned na začátku 
druhé půle po drobném kontaktu Tomšů  
na Chorého odpískal hlavní sudí ve pro-
spěch Plzně pokutový kop. Sám faulova-
ný se postavil k zahrání pokutového kopu, 

ale hrdinou okamžiku se stal brankář 
Lapeš, který jeho penaltu skvěle vyrazil. 
Brankář Lapeš byl stěžejní hlučínskou po-
stavou i v následujících minutách, když 
v 54. minutě zneškodnil Pilařovu nebez-
pečnou střelu i následnou dorážku Choré-
ho. A do třetice skvělý Lapeš! V nájezdu si 
na něj nepřišel ani Bassey, jehož umístěné 
zakončení fantasticky zneškodnil. V 70. 
minutě Hlučín udeřil - byla to fotbalová 
lahůdka! Smékal se z levé strany prosadil 
přes Kašu a nádherně obstřelil bezmocné-
ho Jedličku v plzeňské bráně - 1:0. Plzeň 
rychle odpověděla, o čtyři minuty později 
dotlačil míč za Lapešova záda Tijani - 1:1. 
Hlučín předváděl parádní fotbal, hráči dali 
do hry velké srdce a opět byli odměněni. 
V 76. minutě Mosquera podcenil situaci 
u vlastní branky, nechal se obrat o míč 
Moučkou, který následně vybídl k zakon-
čení Smékala, a ten na druhý pokus vrá-
til Hlučínu senzační vedení - 2:1!  V 81. 
minutě navíc zachránila hosty tyč po 
Plesníkově hlavičce! Domácí zuby nehty 
bránili těsné vedení, ale v 90. minutě ni-
kdo nevystoupil proti Buchovi, a ten měl  

za hranicí šestnáctky dost času na stře-
lu, kterou poslal přesně k tyči Lapešovy 
brány - 2:2. Když už zápas směřoval do 
prodloužení, přišla obrovská euforie na 
hlučínském stadionu. Ve 4. minutě nasta-
veného času totiž zkompletoval hattrick 
jeden z hrdinů dnešního odpoledne Do-
minik Smékal, když dopravil do sítě ex-
kluzivní centr Tomšů a zařídil Hlučínu 
senzační postup do osmifinále MOL Cupu 
na úkor mistra ligy a velkého favorita zá-
pasu FC Viktorii Plzeň - 3:2!!! Filip Smé-
kal, hlavní trenér FC Hlučín: „Je to něco 

úžasného. Samozřejmě víme, že Plzeň 
v prvním poločase nehrála se sestavou 
jako proti Bayernu, ale ve druhém už to 
tak bylo. Nelze, než si to užívat. Postoupili 
jsme zaslouženě. Vytvořili jsme si šance, 
které neskončily gólem. Když dal Bucha 
gól v poslední minutě, bylo to pro nás 
strašné zklamání. Nakonec se ale ukázalo, 
že fotbal je spravedlivý. Děláme tady fot-
bal proto, aby se hráči jako Smékal zlep-
šovali. Je to kluk, který si prošel Interem 
Milán a já mu přeji, aby se nastartoval 
a zahrál si profi fotbal."

Nick a Nessie posunuly náklad o váze 3,6 
tuny o 115 centimetrů za startovní čáru.
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Růžena Dvořáčková, 
Spolek Sousedé 55+

Hra na perkuse je nakažlivá a přináší celo-
životní závislost, říká Jakub Kupčík, DiS., 
rodák z Kravař, který již přes dvacet let 
vyučuje hru na bicí nástroje v ZUŠ Eduar-
da Marhuly a JKO. Jeho specializace jsou 
bicí nástroje Latinské Ameriky. Kuba, 
samba, Beskyde, Beskyde, a dokonce 
i synkopa. Po dovolených jsme se zase se-
šli v zámeckém klubu, kde přišly na řadu 
zase bubny aneb perkuse - conga, bonga, 
djembe, timbáles, shekere, maracas, tam-
borim, caxixi, clave, surdos a magické 
hand pany. Pravdou je, že jsme nejvíc vy-
užili shekere domácí výroby. K podpoře 
rytmu samby nepotřebujete mnoho, třeba 
deset deka rýže na jednu PET láhev. Je to 
levné a efekt je okamžitý. Když se rytmus 
splašil, pomohlo klasické zaříkávadlo 
první, druhá, třetí, čtvrtá, a nebo pohybo-
vá cvičení. Až se zase sejdeme v listopa-
du, zkusíme víc. Rytmus prý držet umíme, 

UŽÍVÁME SI MUZIKOTERAPII

VZPOMÍNÁM

Věra Bedrunková

Dnes si zavzpomínám na prvňáčka Lá-
díčka, který v zápalu hry nebo jen tak 
v hovoru o přestávce s gustem vsouval do 
své mluvy nějaký vulgární výraz. Jednak 
jsem to opravdu zaslechla a také děti mi 
to hned přišly  „požalovat”. Chlapci jsem 
pak domluvila a s maminkou jsem to po 
třídní schůzce probrala. Maminka zarea-
govala: „No do prd…, paní učitelko, kaj 
to ten synek slyšel.” A už jsem věděla, 
a i vy už víte, odkud to ten Ládíček má. Ta 
jeho slova byla ale jen slabý odvar toho, 
co slýchávám v běžném hovoru dětí dnes. 
Mrazí mne, když z úst děvčátek vypadá-
vají taková slova, nebo je běžně užívají 
i naši herci v televizi. A tak si myslím, že 
tyto vulgarismy a mnohá cizí slova, při-
pravují naši řeč o svou krásu. Mudrc Se-
neca kdysi řekl: „Řeč je obrazem ducha.  
Jaký muž, taková je i jeho řeč.”

HLUČÍN UKÁZAL,  
ŽE JE MĚSTEM  
S ŘEMESLNOU  
TRADICÍ 
Jana Plačková

Již 10. ročník tradiční přehlídky řemesla 
se uskutečnil 4. října tohoto roku. Hlučín-
ské náměstí zaplněné stánky a mladými 
usměvavými žáky, kteří příchozí zvali 
k prezentaci svých oborů, řemesel a slu-
žeb (malíř - natěrač, zedník, prodavač, pe-
čovatel, kuchař, pekař či cukrář). Bylo se 
na co dívat. Žáci předvedli činnosti těchto 
oborů - prezentovali své učiliště. Velmi 
zajímavá byla ukázka virtuální reality, 
kterou prezentoval student olomouckého 
učiliště. Také ostatní byli připraveni před-
vést zručnou manuální práci. U cukrářů 
jsem si pochutnala na výborném koláči 
a jako bonus jsem obdržela recept. Cílem 
akce bylo podpořit zájem studentů o vzdě-
lávání v oborech, kde se tvoří hodnoty 
zručnou manuální prací. A to se povedlo 
na výbornou!

HLUČÍNSKÝ PĚVECKÝ SBOR NA OSLAVĚ MÍRU

Jarmila Machovská

Poslední zářijovou neděli se Hlučínský 
pěvecký sbor vydal do obce Horní Bečva 
v Beskydech. Spolek Jóga v denním živo-
tě spolu s obyvateli obce zde uspořádali 
pravidelné setkání u Stromu míru jako 
připomenutí Dne míru stanoveného radou 
OSN na 21. září. Po zahájení programu 
místní dechovkou a projevu pana sta-
rosty vystoupil Hlučínský pěvecký sbor.  
Za klavírní spolupráce naší korepetitorky 
paní Karin Basovníkové jsme představi-
ly jak swing, tak moravské, slovenské, 
ale především slezské lidové písně a k té 
závěrečné, „Ta naše písnička česká“,  
se přidali i mnozí z obecenstva. Atmo-
sféra celé akce byla prostoupena duchem  

OBČANÉ

sounáležitosti – vždyť obzvlášť v této 
době si důležitost míru mezi lidmi a ná-
rody více uvědomujeme. Náš sbor vy-
stupuje nejen v Hlučíně, ale i na dalších 
místech regionu i mimo něj. Scházíme se 

naladěni jsme správně, bubny a prostory 
máme. A hlavně máme lektora, který nás 
chválí. Jakub Kupčík účinkuje v Ostrav-
ské jazzové formaci The Gizd Q a BBC 
Borise Urbánka. Hrál a nahrával s kape-
lou Buty, Jana Kirschner band, Kryštof, 
Benedikta, Peter Lipa band, Druhá Tráva 
a Robert Křesťan… Dále spolupracuje 
na tanečních projektech s choreografkou 

VYDAŘENÝ VÝLET DO OLOMOUCE
Jana Sabolová

Ve čtvrtek 29. září 2022 odjížděl téměř 
plný autobus zahrádkářů a jejich přátel do 
Olomouce, aby navštívili podzimní FLO-
RU. Tentokrát hýřil pavilon A množstvím 
nápadů - od loubí plného květin nad stu-
dánkou, přes stojany s umně naaranžova-
nou zeleninou všeho druhu, až po zátiší 
s orchidejemi v "altánku" s panely o živo-
tě Gregora Mendela. Jemu totiž vděčíme 
za objev genetiky a tím pádem i za množ-
ství odrůd ovoce a zeleniny, které známe 
dnes. Současně si letos připomínáme 200. 
výročí jeho narození. Možná bylo pro 
mnohé překvapením, že se narodil neda-
leko - v Hynčicích u Kravař! Odpoledne 
jsem zájemcům ukázala při procházce 
městem nejznámější paláce. Tak např. 
v nejkrásnějším domě s renesančním ar-
kýřem bydlela rodina Mozartova, v dal-
ším renesančním domě naproti radnice 
bydlel pevnostní velitel maršál Radecký 
a v růžovém rohovém domě dokonce pol-
ský král Jan Sobieski, když táhl v roce 
1683 na pomoc Vídni obležené Turky. Že 
v roce 1306 byl v Olomouci zavražděn 
Václav III., ví každý. Ale málo se ví, že 
sem v roce 1030 přivedl Břetislav I. Jit-
ku, kterou unesl z kláštera ve Svinibrodu. 

na zkouškách každé úterý v 17:30 hodin 
v hlučínském kulturním domě. Rády mezi 
sebe přijmeme další členky (i členy) – dří-
vější pěvecká zkušenost vítána, není však 
podmínkou.

A překvapením v roce 2001 byl objev zá-
kladů římského vojenského tábora, který 
tu byl kolem roku 180 n.l. vybudován za 
Marka Aurelia - 200 km severně od Duna-
je, hranice imperia! Neméně zajímavou je 
i skutečnost, že v domě s kavárnou v rohu 
Horního náměstí probíhala v letech 1478-
79 mírová jednání českého krále Vladi-
slava Jagellonského s uherským králem 

Lenkou Dřímalovu, Igorem Vejsadou, 
Ivanem Hurychem, ať už na poli Janáčko-
vy konzervatoře, nebo na prknech divadla 
Antonína Dvořáka, Jiřího Myrona, Petra 
Bezruče i Divadla loutek Ostrava… Jsme 
tedy ve skvělé společnosti. A možná při-
jde i ta závislost. A poslední informace: 
24. a 25. 11. 2022 můžete přijít na blešák 
do prostoru zámeckého vestibulu.

POKRAČUJEME  
V JÍZDÁCH ZRUČNOSTI 
Pavel Zbytovský
ÚAMK-AMK Hlučín

Druhý ročník seriálu Zimních lig jízdy 
zručnosti (ZLJZ) o pohár starosty města 
2021 jsme byli nuceni zrušit v souvislos-
ti s epidemiologickými protikovidovými 
opatřeními. Opakovaný 2. ročník ZLJZ 
zahájíme po více než roční přestávce dne 
5. 11. dvoukolem a ukončíme dne 10. 12. 
rovněž dvoukolem „Mikulášské JZ“, kde 
pan starosta předá Putovní pohár absolut-
nímu vítězi a zástupce automotoklubu pře-
dá velmi zajímavou hlavní cenu. Účastníci 
každého kola budou odměněni skromný-
mi cenami věnovanými automotoklubem, 
městským úřadem a našimi sponzory. 
Jednotlivá kola seriálu ZLJZ jsou určena 
zvlášť pro muže a ženy, o vítězi absolut-
ního pořadí rozhodne nejvyšší dosažený 
součet bodů ze tří absolvovaných kol, 
pokud komise rozhodčích nerozhodne ji-
nak. Upřesňující údaje, propozice, způsob 
hodnocení, místa a nákres jednotlivých 
JZ a on-line přihlášení najdete na webo-
vých stránkách AOS - www.aoscz.info. 

Hlučínský pěvecký sbor na oslavě míru. Foto: Barbara Slavíková

Foto: archiv Jany Sabolové

Foto: Marcela Kušnierkova

Matyášem Korvínem o připojení Moravy 
k Uhrám až do jeho smrti! Naši procházku 
jsme zakončili u nejkrásnější kašny s jez-
deckou sochou Julia Ceasera vedle radni-
ce. Tentokrát nám zbyl čas i na posezení 
v cukrárně či restauraci, kde jsme tento 
hezký výlet zakončili. Nutno dodat, že ne-
malou měrou k tomu přispělo i nádherné 
počasí.
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2. 11. 
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo... 
 Zámecká kavárna LOGR

3. 11. 
19:00 Hodina duchů 
 (divadelní představení) 
 Kulturní dům Hlučín 

5. 11.
8:00 Fajna sobota 
 s komentovanou zabijačkou  
 (farmářské trhy) 
 Mírové náměstí
9:00 Zimní liga jízdy zručnosti 
 (O pohár starosty)
 parkoviště u Hlučínského jezera
 nádraží ČD Hlučín

8. 11.
17:30 Podzimní knihovní kvíz   
 Městská knihovna Hlučín

10. 11.
15:30 Oslava sv. Martina
 (zábavní odpoledne 
 s lampiónovým průvodem) 
 Kulturní dům Hlučín
16:30 Zamykání lesa  
 Dům dětí a mládeže

Jiří Sonnek 
hlučínský badatel a spisovatel

Jak vznikl název Amerika?

Kryštof Kolumbus měl za plavčíka 
též jedneho Prajzaka. 
Jak přistávali u nového kontinentu, 
Prajzák na dálku vidí,
že už tu je Marika z Kravař a volá  
na ní: „á Marika.“
Kronikář neuměl po prajzsky, tak  
zapsal, AMERIKA.

HLUČÍNSKÁ FABULE

11. 11.
11:11 Den veteránů 
 (vzpomínková akce) 
 Nádvoří hlučínského zámku

12. 11.
15:00 Harry Potter Show 
 (divadelní představení)  
 Kulturní dům Hlučín

13. 11.
17:00 Čaj o páté pro seniory  
  Kulturní dům Hlučín

15.11.
17:00 Libavá 
 (přednáška Dušana Pořízky)  
 Zámecký klub

16. 11.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo... 
 Zámecká kavárna LOGR

19. 11.
20:00 Tančírna (Československé hity) 
 (taneční večer)
 Kulturní dům Hlučín

23. 11.
16:00 Veřejné projednání budoucí 
 podoby Hlučínského jezera   
 Obřadní síň MěÚ 

24. 11.
9:00 Bleší trhy 
 vestibul Zámeckého klubu
15:00  Zasedání Zastupitelstva města  
 Hlučína   
 Kulturní dům Hlučín

25. 11.
9:00 Bleší trhy 
 vestibul Zámeckého klubu
17:00 Vernisáž výstavy 
 Anny Hrbáčové 
 Červený kostel

27. 11.
15:00 První neděle adventní
 Mírové náměstí

29. 11.
17:00 Kouzelná Havaj 
 (přednáška Ondřeje Hubáčka)
 Zámecký klub

PŘIVÍTALI JSME
Mathias Macholda *2022
Natálie Matýsková *2022
Daniel Darda *2022
Daniel Selzer *2022
Martin Herman *2022
Augustín Vilkus *2022

Jana Miketová *1933
JUBILANTI

Hledáme brigádníky  
na úklid společných prostor  

v městských bytových domech v Hlučíně.  
V případě zájmu pište  

na suchankova@hlucin.cz  
nebo volejte 595 020 223.

MĚSTO HLUČÍN  
HLEDÁ BRIGÁDNÍKY

OBTÍŽNÉ STŘEDNĚ TĚŽKÉ


