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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Mohlo by se zdát, že s přibývajícími roky 
se aktivní život pomalu vytrácí, ale v Hlu-
číně tomu tak rozhodně není. Město Hlu-
čín pro své seniory dlouhodobě organizuje 
nepřebernou nabídku pravidelných aktivit 
a událostí pro ženy i muže v seniorském 
věku. Nejstarší občané města se jednou za 
rok setkávají společně s vedením města na 
oslavě životního jubilea, ale i vedení měs-
ta dochází přímo za oslavenci do jejich 
domovů. I přes životní strasti a zdravotní 
omezení jsou stále velmi aktivními obča-
ny města a mají chuť se radovat z každého 
příjemně stráveného dne.

Tradiční akcí jsou společné poznáva-
cí zájezdy, díky kterým se nejen vracejí 
do míst, které navštívili v mládí, ale ob-
časn poznají i nová místa. Připravovanou  

novinkou od vedení města je zájezd za 
kulturou pro seniory 60+, který je pláno-
ván na listopad. Na programu je návště-
va brněnské Vily Tugendhat a  výstavy 
Slovanské epopeje v Moravském Krum-
lově. V listopadu se uskuteční letošní tře-
tí Čaj o páté pro seniory, kde je prostor 
k poslechu hudby, ale hlavně k tanci. Pro 
milovníky prken, co znamenají svět, při-
pravujeme divadelní představení od Spol-
ku DIVOCH (neboli Divadelní ochotníci 
chaberští) s představením Švagřičky.
 
V našem městě fungují čtyři kluby senio-
rů (Klub seniorů Darkovičky, Klub seni-
orů Bobrovníky, Klub seniorů Vrablovec 
a Klub seniorů Hlučín), Klub zdravotně 
postižených a nově i společenství senio-
rů na OKD. Právě na OKD připravujeme 
nové prostory, které by měly sloužit jako 
“komunitní centrum” pro setkávání hlu-
čínských seniorů. Měly by se zde společ-

ně setkávat, vzdělávat a trávit volný čas 
všichni senioři, ne jen ti z OKD. V kaž-
dém ze zmíněných klubů rádi přivítají 
nové členky i členy! Veškeré kontakty 
na jednotlivé kluby vám poskytne odbor  
rozvoje a školství na tel.: 595020317.
 
Být členem neznamená jen přijímat, ale 
i dávat. Důkazem je akce Kluby klubům, 
která se uskutečnila předposlední zářiový 
čtvrtek v Kulturním domě v Hlučíně. Zá-
zemí a doprovodnou kapelu Klasik zajistil 
odbor rozvoje školství našeho úřadu, ale 
samotný program byl v režii právě klubů 
seniorů.
 
S úžasným námořnickým tanečním vy-
stoupením se představili senioři z Vřesi-
ny, následovala libozvučná hra na kytaru 
pana Ladislava Švorce z Bělé, taneční 
vystoupení paní Andrei Sollich, taneční  
vystoupení Zorba seniorů z Ludgeřovic, 

HLUČÍNŠTÍ SENIOŘI SI ŽIVOT UŽÍVAJÍ
recitace básně panem Pavlem Drahan-
ským z Vrablovce, hra na kytaru pana 
Mirka Vojevody, vyprávění pana Evalda 
Grygarčíka z Bělé a mnoho dalších vy-
stoupení, která vykouzlila úsměv i slzu 
dojetí. Je jasné, že všechna ta skvělá vy-
stoupení jsou výsledkem pečlivých mno-
hahodinových příprav a hlavně velké 
motivace věnovat se smysluplné činnosti, 
která umí potěšit druhé. A právě za to jsme 
nejvíce rádi.
 
Potřeby třeba právě pro aktivity a přání 
našich nejstarších občanů řešíme nejen 
přímo s nimi, ale i koncepčně s předsedy 
klubů na pravidelných setkáních a hledá-
me cestu k realizaci. Za všemi aktivitami 
je spoustu “mravenčí” práce, ale věříme, 
že je ceněna nejen samotnými seniory, 
ale i jejich blízkými. A doufáme, že díky 
vzájemné spolupráci a zapojení dalších 
zájemců budou nadále vzkvétat.
 

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Je dobojováno. Svými hlasy jste rozhod-
li o složení zastupitelstva našeho města na 
příští čtyři roky. Oproti minulým volbám 
uspěly všechny kandidující strany a hnutí. 
Všem, kteří jste přišli k volebním urnám, za 
všechny zvolené zastupitele děkuji. Jsem 
velmi rád, že se dokonce o malinko zvýšila 
volební účast. A teď už jen záleží na nás, 
zastupitelích, abychom nezklamali vaše 
očekávání, které jste projevili svými hlasy.  
 Složení jednotlivých stran a hnutí do-
znalo značných změn. Bylo zvoleno de-
set nových zastupitelů, kteří, jak pevně 

doufám, budou pokračovat v práci svých 
předchůdců. Věřím, že na ustavujícím 
zastupitelstvu, které by mělo proběhnout 
do konce října, bude řádně a jednoznač-
ně zvoleno nové či staronové vedení 
města, složení finančního i kontrolního 
výboru. To jsou základní podmínky pro 
zdárné fungovaní města zejména v době, 
kdy se zpracovává návrh rozpočtu města  
na příští rok. 
 V době, která vůbec není příznivá pro 
nikoho z nás. Potýkáme se s problémy, jak 
ustát zvyšující se ceny všech energií, jak 
zajistit finančně svůj rodinný rozpočet.  

Foto: Kateřina Konečná

A na nás zastupitelích bude ležet tíha 
rozhodování o tom, jak poskládat rozpo-
čet města, aby bylo zajištěno fungování 
města, městského úřadu, financování 
investic a našich příspěvkových a ob-
chodních organizací. Věřím, že se nám 
to společně podaří. Pracovat pro měs-
to a jeho občany je základní povinností 
každého zastupitele. Všem svým budou-
cím kolegům ještě jednou blahopřeji 
k jejich zvolení a těším se na vzájemnou  
spolupráci.

Fota: Kateřina Konečná
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla o vy-
řazení vyprošťovacího zařízení Hol-
matro, inv. č. 8923 a příslušenství: 
sady tažných přípojek, inv. č. 8921 
a sady tažných řetězů, inv. č. 8922, 
z majetku města Hlučína a zároveň 
rozhodla o prodeji za celkovou cenu 
minimálně 90 000 korun a uzavření 
kupní smlouvy se zájemcem, který 
nabídne nejvyšší cenu. 

Rada města Hlučína stanovila termí-
ny a dobu konání svatebních obřadů 
v obřadní síni Městského úřadu Hlu-
čín v roce 2023 takto: 6. (pá) a 21. 
leden; 3. (pá) a 18. únor; 4. a 18. 
březen; 1. a 22. duben; 5. (pá) a 20. 
květen; 3., 16 .(pá) a 24. červen; 15. 
a 29. červenec; 12. a 26. srpen; 9., 
15. (pá) a 23. září; 14. říjen; 4. a 24. 
(pá) listopad; 9. prosinec. Navrho-
vaná doba (časový harmonogram): 
9:30 – 12 hodin v časovém intervalu 
30 minut.

Tereza Šimánková
odbor rozvoje a školství

Další vítání nových občánků v Hlučíně 
proběhne během měsíce listopadu. Určeno 
je pro děti s trvalým pobytem v Hlučíně, 
Darkovičkách a Bobrovníkách, narozené 
v termínu od ledna roku 2022. Obřadu se 
mohou zúčastnit pouze předem nahlášené 
děti, jejichž rodiče obdrží pozvánku s po-
kyny. Máte-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem, dostavte se na odbor rozvo-
je a školství MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 - 
17:00 hod.; Út, Čt 8:00 - 14:00 hod.) nebo 
přihlášku zašlete na e-mail: simankova@
hlucin.cz. Zároveň předložte k nahlédnutí 
originál nebo kopii rodného listu dítěte.  
O přesné časové podobě konání akce 
budete předem informováni pozvánkou. 
Bližší informace získáte na telefonním 
čísle 595 020 317.

NA PODZIM 
CHYSTÁME VÍTÁNÍ  
OBČÁNKŮ

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA
Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo 
o nabytí pozemků okolo bývalého kina  
do vlastnictví města.

Zastupitelstvo města Hlučína projednalo 
a schválilo Program pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Hlučína na rok 2023.

Konání ustavujícího zasedání zastupi-
telstva města Hlučína po komunálních 
volbách na období 2022 až 2026 bude  
zveřejněno na úřední desce města.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteč-
nily 23. - 24. 9. 2022. Z výsledků voleb 
vzešlo následující složení Zastupitelstva 
města Hlučína pro období 2022 - 2026. 

Čísla u politických stran znamenají počet 
mandátů v daném volebním období:

2  KDU-ČSL  
(10,61 % hlasů), obhajuje 2 mandáty, 
strana získala 10 512 hlasů (obsadili 2  
mandáty)

1  Občanská demokratická strana 
(7,90 % hlasů), obhajuje 2 mandáty, strana 
získala 7 829 hlasů (obsadili 1 mandát)

6  Občané pro Hlučín 
(25,29 % hlasů), obhajuje 9 mandátů,  

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022-2026

strana získala 25 057 hlasů (obsadili 6 
mandátů)

3  Živý Hlučín 
(12,41 % hlasů), neobhajuje žádný man-
dát, strana získala 12 296 hlasů (obsadili 
3 mandáty)
 
6  ANO 2011 
(24,37 % hlasů), obhajuje 3 mandáty, strana 
získala 24 145 hlasů (obsadili 6 mandátů) 
 
1  SNK Evropští demokraté 
(7,79 % hlasů), obhajuje 3 mandáty, stra-
na získala 7 720 hlasů (obsadili 1 mandát)
 
2  Hlučíňáci 
(11,63 % hlasů), obhajuje 1 mandát (Hlu-
číňáci s podporou Pirátů), strana získala 
11 525 hlasů (obsadili 2 mandáty)
 
Uvedené údaje jsou z 24. 9. 2022.
 

PSOVODI V4 SE SETKALI V HLUČÍNĚ
Luděk Olšovský
vedoucí Městské policie Hlučín

Celkem 27 policejních psovodů se svý-
mi „miláčky“ z Česka, Polska, Sloven-
ska a Maďarska se ve dnech 8. a 9. září 
setkali na mezinárodním soustředění 
psovodů ozbrojených složek, a to u nás 
v Hlučíně. Po dva dny trénovali, řeši-
li modelové situace  a sdíleli zkušenosti 
kolegové psovodi z městské či státní po-
licie, ale i z vězeňské služby zemí Vise-
grádské čtyřky (V4). Smyslem dvouden-
ního soustředění bylo předat si informace 
a poznatky z oboru, neboť v každé zemi 
se použití služebního psa řídí jinými pra-
vidly. To proto, že i zákony se od sebe 
liší. Rozdílné zkušenosti denně využíva-
jí psovodi při spolupracích na hranicích. 
Například při kontrolování kamionů kvůli 
nelegální migraci, anebo když pátrají po 
nezvěstných. Nejčastěji se policejní psi 
musí vypořádat s agresivním útočníkem 
nebo nezvladatelným davem lidí, třeba při  

sportovních akcích. Psi ale nerozlišují, 
zda jsou v práci nebo si “jen” hrají. Pra-
covní doba nikdy nekončí ani pro samot-
né psovody. Ti jsou totiž nejen jejich páni, 
ale také, ve většině případů, jejich rodina. 
„Děkuji vedení města i vedení naší měst-
ské policie za možnost realizovat tuto mi-
mořádnou akci, která se nad očekávání 
vydařila s ohledem na program i poča-
sí, ale hlavně na základě setkání s lidsky 
i profesně skvělými psovody, figuranty 
i dalšími zainteresovanými osobami,” 
uvedl hlavní organizátor akce strážník 
Lumír Prejda z Městské policie Hlučín.  
Samozřejmě, že poděkování patří všem 
zúčastněným, vedení města za podporu, 
ale také i vedení FK Darkovičky, které 
nám umožnilo ve svém areálu tuto akci 
uskutečnit. Ale v největší míře patří podě-
kování strážníkovi Lumíru Prejdovi, který 
celou akci organizoval. A dle slov všech 
účastníků: „měla nejlepší úroveň ze všech 
takových to akcí, které již proběhly, jak  
na Slovensku či v Maďarsku”.

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

V měsíci srpnu se v celém Moravskoslez-
ském kraji mírně navýšil počet uchaze-
čů o zaměstnání, konkrétně o 639 osob. 
V Hlučíně činí tento rozdíl proti minulému 
měsíci pouze 1 osoba. I přes tento mírný 
nárůst jsou však hodnoty nezaměstnanos-
ti v hlučínském regionu dlouhodobě vel-
mi příznivé, podíl nezaměstnaných osob  
se od počátku roku drží pod hranicí 2 %.  
Ke konci srpna bylo v evidenci úřadu prá-
ce v Hlučíně evidováno celkem 502 ucha-
zečů o zaměstnání, tedy o 1 osobu více 
než v červenci. V meziročním srovnání je 
tento počet nižší o 25 uchazečů o zaměst-
nání. Hodnota podílu nezaměstnaných 
osob se proti červenci nezměnila a do-
sahuje 1,7 %. Mužů je v současné době 
v evidenci úřadu práce v Hlučíně 209, 
žen 293. V srpnu bylo Úřadem práce ČR 
v Hlučíně nabízeno celkem 123 volných 
pracovních míst, tj. o 10 míst méně než 
v červenci. Dlouhodobě je u zaměstnava-
telů v okrese Opava nejvyšší poptávka po 
řidičích nákladních automobilů, kucha-
řích, montážních dělnících a po seřizova-
čích a obsluze obráběcích strojů. V srpnu 
poptávali opavští zaměstnavatelé přede-
vším pracovníky obsluhy stacionárních 
strojů, ošetřovatele a pracovníky v soci-
álních službách, prodavače a seřizovače. 
O jedno volné pracovní místo se v regionu 
Hlučína v srpnu ucházely 4,1 osoby.

PROPOJENÍ ULIC  
DOKONČENO
Pavla Holibková
investiční technik

Propojení ulic Ke Kořeni, Moravské 
a Dlouhoveské bylo dokončeno v polovi-
ně září. Jedná se o chodník pro pěší, nejde 
o cyklostezku. Zhotovitelem byla firma 
První Hornoslezská Stavební spol. s r.o. 
Součástí realizace, do které město Hlu-
čín investovalo částku 3 325 977 korun 
včetně DPH, je také retenční podzemní 
nádrž na dešťovou vodu, která je určena  
k zálivce městské zeleně.

Fota: Kamil Vitásek

Foto: Kateřina Konečná

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

Prodej parkovacích karet pro rok 2023 
bude prováděn 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.
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Práce přes letní měsíce pokračovaly ze-
jména na rekonstrukci mostu přes Opavu 
z Kozmic do Jilešovic, kde byly dokonče-
ny opěry, na které byla osazena konstruk-
ce ocelového obloukového mostu jehož 
rozpětí je 41,4 metrů. Samotná konstrukce 
ocelového mostu, jejíž rozpětí je 41,1 me-
trů, byla konstrukčně provedena na břehu 
řeky z „kozmické“ strany a osazení na zá-
kladové opěry bylo provedeno jeřábem. 
Po dokončení nosné ocelové konstrukce 
budou zahájeny vlastní práce na betono-
vé mostovce a navazujících konstrukcích. 
Dále byly zahájeny práce ve spodním  

úseku koryta bezpečnostního přelivu. 
Tady probíhá odtěžování nánosů sedi-
mentů a úprava koryta těžkou technikou. 
Vytěžené sedimenty jsou poté nakládány 
a odváženy na skládku. Na pravobřež-
ní hrázi byly provedeny finální práce na 
hrázové propusti a horské vpusti u odvod-
ňovacího příkopu v chatové oblasti „Ry-
bárna“. V prostoru evropsky významné 
lokality proběhla chemická a mechanická 
likvidace křídlatky, netykavky žláznaté 
a zlatobýlu kanadského. V dalším období 
budou zahájeny práce na stavebních ob-
jektech, které budou dokončeny po upou-
štění hladiny jezera. Jedná se o výpust-
ný objekt, bezpečnostní přeliv a úpravu  
potoku Vařešinky.

Koryto bezpečnostního přelivu - úprava koryta.

Most přes řeku Opavu.

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA  
JE MOŽNÉ PODAT NOVĚ JIŽ V ŘÍJNU 

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Zastupitelstvo města Hlučína na svém 
zasedání dne 8. září 2022 schválilo Pro-
gram pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Hlučína na rok 2023. Poskytnutí 
dotací je podmíněno schválením finanč-
ních prostředků pro daný dotační program 
v rozpočtu města Hlučína na rok 2023. 
Celkový objem prostředků účelově urče-
ných na veřejnou finanční podporu for-
mou dotace činí 8 milionů korun. O dotaci 
mohou žádat fyzické nebo právnické oso-
by působící v oblasti výchovy mládeže, 
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, 
podpory rodin a seniorů, požární ochrany, 
kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence krimina-
lity a ochrany životního prostředí. Připo-
mínáme, že vyplněné formuláře žádosti 
o dotaci musí být podány na podatelnu 

Městského úřadu Hlučín nebo do datové 
schránky ve lhůtě od 10. října 2022 do 31. 
října 2022. Nově také zaslat na e-mailo-
vou adresu granty@hlucin.cz. Požado-
vané tiskopisy žádosti jsou k dispozici 
na odboru rozvoje a školství Městského 
úřadu Hlučín nebo ke stažení na interne-
tových stránkách https://www. hlucin.cz/, 
záložka „Formuláře“ – „, Finance, dotace, 
granty, zápůjčky“. Program pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Hlučína na 
rok 2023 je k nahlédnutí na odboru roz-
voje a školství Městského úřadu Hlučín 
nebo ke stažení na internetových strán-
kách https://www. hlucin.cz/, záložka 
„Úřad a samospráva“ – „Dotace a granty“ 
– „Program pro poskytování dotací z roz-
počtu města Hlučína na rok 2023“. Veš-
keré potřebné informace k dotacím podá 
odbor rozvoje a školství, budova B, 2. pos- 
chodí, č. dv. B 253 (paní Lange, e-mail: 
lange@hlucin.cz, tel.: 595 020 318). 

Horská vpusť – odvodňovací příkop v chatové oblasti „Rybárna“. Fota: Gardenline s.r.o. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST OŽIVILA DOMOV
Marcela Mikulová     
ředitelka Domova pod Vinnou horou

Ve středu 7. září se v našem domově ko-
nala zahradní slavnost pro klienty, rodiny, 
přátelé a blízké našich seniorů. Krásná 
zahrada se nám "proměnila v JZD Pod 
vinnou horou". Zaměstnanci si připravi-
li vtipné vystoupení a tematické scénky. 
Nadšení z unikátní akce neskrývali ani 
příbuzní našich klientů. Paní Jana Plačko-
vá celou atmosféru vystihla takto: „Živá 
hudba přilákala všechny. Celé prostrán-
ství se zaplnilo vozíčkáři a ostatními oby-
vateli domova. Radost, atmosféra pohody, 

družnosti a úsměv vyzařovaly ze všech. 
Je to přesně to, co všichni potřebujeme, 
emoční prožitek a vzájemná sounáležitost. 
I když jim už tolik zdraví neslouží, zna-
mená i takto malá změna programu dne 
mnoho. Makarenu nám předvedly zdra-
votní pracovnice, moc jim to slušelo.” 
Naše pozvání přijali také senioři z Domo-
va Sv. Hedviky v Kravařích a velmi se jim 
u nás líbilo. K tanci a poslechu nám hrál 
pan Jindřich Foltýnek. Guláš byl výborný 
a pivo teklo proudem. „Děkujeme všem 
zaměstnancům za skvělou organizaci 
podzimního odpoledne,” pochválila akci  
klientka domova Markéta Jurčková. 

DRUHÁ ETAPA PARKU NA ROVNINÁCH  
REALIZOVÁNA
Pavla Holibková
investiční technik

Druhá etapa projektu „Park Rovniny 
II.“, jejímž realizátorem byla firma Va-
rrea Playdrounds s.r.o., dospěla do svého 
konce. Z rozpočtu města bylo vyčleněno  
3 114 245 korun včetně DPH na vybudo-
vání dětského hřiště, na nový chodník a re-
konstrukci stávajícího chodníku, vytvoření 
dobrodružné zahrady, instalaci veřejného 
osvětlení a montáž pítka u dětského hři-
ště. Vznikl tak nový herní prostor, který 
má sloužit především těm nejmenším.  Fota: archiv Domova pod Vinnou horou Foto: Kateřina Konečná
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MUZEUM HLUČÍNSKA JE SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Muzeum Hlučínska sklízí úspěchy na čes-
ké i mezinárodní scéně. Ačkoliv se jed-
ná o docela malou instituci, postupně si 
získává respekt odborné veřejnosti. V le-
tošním roce jsme se o tom mohli dobře  
přesvědčit.

Nová definice muzea
V srpnu byla na generální konferenci Me-
zinárodní rady muzeí v Praze schválena 
nová definice muzea a Muzeum Hlučín-
ska u toho nechybělo. Může se zdát, že 
se jedná o zcela nepodstatnou záležitost, 
nicméně každý obor lidské činnosti pod-
léhá vývoji, muzejnictví nevyjímaje. Při-
jetí nové definice nejenže deklaruje, jakou 
roli by muzea měla ve společnosti zastá-
vat, ale také vytváří závazný rámec pro je-
jich činnost. „Protože Muzeum Hlučínska 
dlouhodobě usiluje o změnu stereotypního 
nazírání muzejnictví, vnímáme výsledek 
pražské konference s nadějí a radostí. 
Nová definice totiž věrně odráží to, co se 
Muzeum Hlučínska již dávno snaží napl-
ňovat,“ prozradil muzejní pedagog Jiří 
Neminář.

Součástí generální konference světových 
muzeí byly také exkurze do českých, mo-
ravských a slezských regionů. Do Slezska 
zavítalo okolo čtyřiceti zástupců z celého 
světa, kteří v rámci zvolených cílů na-
vštívili Český Těšín, Frýdek, Opavu, ale 
také Hlučín. Pro město i muzeum bylo 
nejen velkou poctou, stát se součástí této 
mezinárodní akce, ale také zde nastala 
příležitost získat vzácnou zpětnou vaz-
bu. Vždy se totiž hodí vědět, co funguje 
dobře a co by se dalo dělat jinak nebo 
dokonce lépe. Projekt finančně podpořil  
Moravskoslezský kraj.

Nová „pražská“ definice muzea
„Muzeum je stálá nezisková instituce 
ve službách společnosti, která odborně 
zpracovává, sbírá, konzervuje, inter-
pretuje a vystavuje hmotné i nehmotné 
dědictví. Muzea jsou otevřená veřej-
nosti, přístupná a inkluzivní. Podporu-
jí a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, 
fungují a komunikují eticky, profesio-
nálně a za účasti různých komunit. Na-
bízejí rozličné podněty pro vzdělávání, 
potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“

Pocta pro muzeum
Muzeu se v letošním roce dostalo také 
symbolické pocty, když byl do senátu 
Asociace muzeí a galerií ČR zvolen Me-
toděj Chrástecký. Úlohou muzejního se-
nátu je koordinace rozvoje muzejnictví, 
dohled nad přípravou oborové legislativy, 
řízení činnosti muzejní asociace a určo-
vání směru českého muzejnictví. „Ak-
tuálně řešíme problematiku takzvaných 
detektorářů, to je nejrůznějších amatér-
ských hledačů, kteří pomocí detektorů 
kovů hledají v zemi pozůstatky minulosti. 
Chtěli bychom zužitkovat jejich potenciál, 
zejména aby více spolupracovali s odbor-
níky. Komunita detektorářů je velmi čino-
rodá a pokud přijme za své i metodické 
zásady, bude to určitě k oboustrannému 
prospěchu,“ sdělil Metoděj Chrástecký. 
V muzejním senátu zasedá pouze 14 osob 
z celé republiky a Muzeum Hlučínska  

zde reprezentuje celý Moravskoslezský 
kraj. „Vnímáme to nejen jako závazek, 
ale především jako výzvu. Naskýtá se zde 
možnost nejen být nejniternější součás-
tí vývoje celého oboru, ale také patřičně 
reprezentovat náš region,“ shrnul svou  
novou roli ředitel muzea. 

Nárůst celostátní prestiže
Muzeum Hlučínska je v současnosti za-
pojeno do dvou celostátních projektů, do 
kterých bylo přizváno. Možná to něco 
svědčí o stoupajícím renomé této měst-
ské příspěvkové organizace. První projekt 
síťuje česká muzea, která originálně pře-
mýšlejí nad muzejnictvím, nebo zkrátka 
chtějí dělat muzea „jinak“. Organizátoři 
si od propojení slibují efektivnější vý-
měnu informací a inovativních přístu-
pů. Druhý projekt se zaměřuje na rozvoj  

mimoškolního vzdělávání v muzeích 
a knihovnách. V jeho rámci má vznik-
nout řada nových edukačních programů, 
které připraví v úzké kooperaci muzejní 
a knihovní pedagogové s učitelkami ze 
Základní školy Rovniny. Programy bu-
dou reagovat na aktuální potřeby učitelů, 
přičemž má být kladen velký zřetel na 
místně zakotvené učení. To znamená, že 
látka školních osnov má být podávána lo-
kálním perspektivou – nebo jinak řečeno,  
prostřednictvím místních reálií. 

Velkou roli na dosavadních úspěších 
muzea sehrálo také uplatňování inovací 
a digitálních technologií. Aby měla prů-
kopnická úloha muzea smysl, je třeba 
zprostředkovávat nabyté zkušenosti také 
na odborných grémiích. Pokud se totiž 
o jeho práci nedozví odborná veřejnost, 

bude mít poloviční smysl. Proto je třeba 
se tu a tam zúčastnit konference a prezen-
tovat, co je v Hlučíně nového. Naposled 
k tomu došlu na celostátním sjezdu čes-
kých historiků v Ústí nad Labem, který 
se konal na konci září. Problematice mu-
zejnictví zde byl věnován jeden z dva-
cítky přednáškových panelů a Muzeum 
Hlučínska zde představovalo inovativní  
možnosti expozic. 

Na závěr je třeba dodat, že díky využívání 
virtuální reality si muzeum také mimoděk 
opatřilo nezanedbatelnou bezplatnou re-
klamu na internetových prohlížečích. Při 
zadání pojmů muzeum a virtuální realita 
totiž po placených stránkách mezi prvními 
vyskakuje právě odkaz na Muzeum Hlu-
čínska. Doporučuji návštěvu nejen webo-
vých stránek, ale právě muzea samotného! 

Muzejní historikové se zúčastnili celorepubliko-
vého sjezdu, který se koná jednou za pět let. 



TYRŠOVKA JEDE... I V LÉTĚ!

Radana Doležilová, 
vychovatelka školní družiny
ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Základní škola Tyršova v Hlučíně nepře-
rušila kontakt se svými žáky ani o prázd-
ninách. Více jak tři desítky zájemců vy-
užily dvou termínů příměstských táborů. 
Zúčastnili se jich jak žáci, kteří školu 
již navštěvují, tak i budoucí prvňáci, na 
které usednutí do školních lavic teprve 
čekalo. Náplně táborů byly velmi pestré 
a každý den čekala na děti spousta dob-
rodružství a překvapení. Některé nejvíce 
oslovila historie v podobě návštěv muzeí. 
Technicky zdatní si přišli na své v oblasti 
Dolních Vítkovic. Velmi zajímavé bylo 
setkání s první pomocí a ukázky mode-
lových situací, možných zranění. Kluci 
a holky jsou milovníci zvířat, a proto 
si užili návštěvy ZOO. Cestovatelské 

DDM NABÍZÍ  
POSLEDNÍ VOLNÁ 
MÍSTA

duše zase uspokojily vlakový výlet (pro 
některé premiérová zkušenost) a krása 
nejen dřevěných soch v obci Ostravice. 
Děti si v rámci tábora prohlédly prostory 
hasičského sboru, kde jim velitel odpoví-
dal na otázky, a také si vše mohly osahat  
a  „prošmejdit“. Dokonce se malí tábor-
níci stali svědky opravdového, nečeka-
ného výjezdu! Jemná motorika a fan-
tazie – to byly další aktivity v ručních 
dílničkách, ve kterých děti pracovaly 
s keramickou hlínou, vlnami a dalšími 
materiály. Každý den provázely tábor 
velmi vysoké teploty, a proto osvěžení 
z cisterny na náměstí – pouze pro ně, 
byl opravdu FRESH zážitek. Poslední 
odpoledne bylo ve znamení vodních bi-
tev, kdy si vodní pistole spolu s dalšími 
dárky na památku děti odnesly domů. 
Děkujeme dětem za fajn atmosféru, ro-
dičům za důvěru a příště zase AHOOOJ.

HLUČÍN, MĚSTO S ŘEMESLNOU TRADICÍ

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Dům dětí a mládeže Hlučín má ještě vol-
ná místa v těchto kroužcích: 
AEROBIC (pohybový kroužek pro škol-
ní děti ve věku 6 až 9 let), 
HLÍNA JE PRIMA (keramický kroužek 
pro děti od 7 do 10 let), 
KERAMIKA II. (pro školní děti), 
POI AKTIVITY (pohybové aktivity pro 
děti od 6 do 12 let), 
PRAJZULKY (rukodělné práce pro děti 
od 10 do 15 let), 
TAJEMNÁ KOMNATA (svět Harryho 
Pottera pro děti od 8 do 15 let), 
TVOŘ A POZNÁVEJ (výtvarný krou-
žek pro školní děti), 
JÓGA PRO DOSPĚLÉ, MODERNÍ 
KALIGRAFIE (od 10 let). 
Bližší informace o termínech kroužků, 
cenách a přihlášení se naleznete na webo-
vých stránkách www.ddmhlucin.cz. 

Jindřich Honzík
ředitel Odborného učiliště 
a Praktické školy, Hlučín

Odborné učiliště a Praktická škola v Hlu-
číně již tradičně pořádá 4. října 2022  
od 8 do 16 hodin soutěžní setkání žáků 
učebních oborů Malířské a natěračské prá-
ce (Malíř-natěrač) z různých škol České 
republiky a také za účasti žáků ze Sloven-
ska s názvem Hlučín, město s řemeslnou 
tradicí. Půjde v pořadí již o 10. ročník tra-
diční úspěšné přehlídky řemesla. V rámci 
této akce budou probíhat workshopy dal-
ších oborů řemesel a služeb (zedník, ku-
chař, cukrář, pečovatel, prodavač). Akci 
organizujeme hlavně proto, abychom 
podpořili větší zájem o vzdělávání v obo-
rech, kde lze vytvářet hodnoty zručnou 
manuální prací. Proto bude akce veřejná 
a bude probíhat na hlučínském Mírovém 
náměstí. Na programu bude X. ročník 
setkání žáků učebního oboru malíř-na-
těrač, kterého se zúčastní žáci z různých 
krajů České republiky. Žáci středních  

odborných škol budou pracovat na povin-
ném obrazci a také prezentovat svou školu 
volnou tvorbou. A také zde bude prezenta-
ce učebních oborů školy – zedník, kuchař, 
pečovatel, cukrář, prodavač, pekař. Žáci 
budou předvádět činnosti těchto oborů 
a návštěvníci si je mohou dle zájmu také 
vyzkoušet. Na tuto naši prezentační akci, 
jejímž cílem je podpora odborného vzdě-
lávání, srdečně zveme širokou laickou 
i odbornou veřejnost, žáky ZŠ (kteří se 
rozhodují, jaké povolání si vybrat), učite-
le a rodiče, ale i žáky středních škol, aby 
podpořili své kamarády.
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Foto: archiv ZŠ dr. M. Tyrše

Foto: archiv OU a PŠ Hlučín

ZÍSKALI JSME DALŠÍ OCENĚNÍ
Jana Losíková
pedagog ZŠ Hornická

Náš loňský eTwinningový projekt 
“Young Agents 0017 for a better world” 
byl oceněn národním certifikátem kvali-
ty. Veliká gratulace za tento projekt patří 
letošní skupině třídy 9.C.

STOJÍTE 
S VAŠÍM DÍTĚTEM 

PŘED VOLBOU POVOLÁNÍ 

A VÝBĚREM 

STŘEDNÍ ŠKOLY?

VELETRH POVOL ÁNÍ 
OPAVA

5. a 6. ŘÍJNA 2022

ŽIŽKOVA 8

9 – 18
 VÍCEÚČELOVÁ HALA 

OPAVA

VSTUPZDARMA

WWW.VELETRHPOVOLANI.CZ

První seznámení s obory, které lze na středních školách 
v regionu Opava studovat a následně na Opavsku a okolí vykonávat.

36 středních škol a více než 50 významných zaměstnavatelů 
představí své obory na jednom místě.

Doprovodný program zaměřený na poradenství pro rodiče 
- jak podporovat dítě při volbě povolání.

Foto: archiv ZŠ Hornická

Marie Drobíková
členka  Komise města Hlučína 
pro městskou zeleň

Komise města Hlučína pro městskou ze-
leň vznikla před 4 lety v roce 2018. Její 
členové nemají sice žádné oprávnění 
o rozhodování, ale jsou poradním or-
gánem města a úzce s ním spolupracují.  

ZELEŇ V HLUČÍNĚ
Komise konzultuje svou činnost s vede-
ním města. Velkým tématem je kácení stro-
mů, údržba, výsadba zeleně a především 
dodržování „Adaptační strategie na změ-
nu klimatu“, kterou město přijalo v roce 
2017. Každý člen se vyjadřoval k řešení 
různých situací a přispěl tak svým odbor-
ným či laickým názorem. Většina členů 
se prakticky zapojila do obnovy polních 

cest, vysazovala stromy, zakládala květné 
louky a zapojovala se do úklidu okolí aj. 
Z iniciativy komise má město zahradnici 
a díky ní město Hlučín doslova rozkvet-
lo. Velmi děkujeme také všem úžasným 
občanům města, kteří nejen zvelebují své 
předzahrádky, ale také pozemky patřící 
městu a i těm, kteří se nebojí napomenout 
vandaly ničící květinové záhony.

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Záhon na ulici Celní. Foto: Marie Drobíková
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Jiří Čech
Fakulta umění OU v Ostravě
Lidová konzervatoř v Ostravě

Na šestidenní koncertní maraton se mo-
hou těšit příznivci duchovní a varhanní 
hudby. Město Opava a Hlučín ožijí v po-
sledních říjnových dnech v rámci XXI. 
ročníku Mezinárodní varhanní soutěže 
Petra Ebena varhanním mládím. Sjedou 
se zde ti nejlepší mladí varhaníci z celého 
světa. V letošním roce jde už o jednadva-
cátý ročník soutěže. Ta je otevřena zájem-
cům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáh-
ne ke dni zahájení soutěžního klání 32 let. 
Vlastní soutěž se uskuteční od 24. do 29. 
října v Opavě a Hlučíně.  Mladí varhaní-
ci zahrají na čtyřech místech a na čtyřech 
různých typech varhan. První kolo tříko-
lové vyřazovací soutěže v interpretaci se 
uskuteční v koncertním sále Knihovny 
Petra Bezruče v Opavě, ve druhém kole 
mladí hudebníci rozezní varhany hlučín-
ského kostela sv. Jana Křtitele a ve tře-
tím kole tóny královského nástroje zapl-
ní prostory kostela sv. Vojtěcha v Opavě. 
Interpretační soutěž doplní také tradiční 
soutěž v improvizaci, která je věnovaná 
památce varhaníka, improvizátora a jed-
noho ze zakladatelů soutěže Aleše Ryb-
ky a odehraje se v opavské konkatedrále 
Nanebevzetí Panny Marie. Vrcholem celé 
soutěže pak bude 29. října v 18 hodin kon-
cert vítězů v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, 
kde hudebníci převezmou ceny a vystoupí  

s programem stanoveným porotou. Sed-
mičlennou porotu, jež bude umělecké vý-
kony hodnotit, tvoří špičkoví odborníci, 
pedagogové a interpreti z Polska, České 
republiky, Francie, Švýcarska, Německa 
a Slovenska. Předsedat jí bude varhanní 
virtuos a pedagog Akademii muzycznej 
Karola Szymanowského v Katovicích 
Julian Gembalski, nositel významného 
ocenění – medaile „pro Ecclesia et Pon-
tifice" papeže Jana Pavla II. O umožnění 
a realizaci druhého kola této prestižní me-
zinárodní varhanní soutěže na jedinečné 
replice barokního nástroje v hlučínském 
kostele sv. Jana Křtitele se zasloužil ad-
ministrátor římskokatolické farnosti Hlu-
čín Mgr. Petr Rak, ThLic. ve spolupráci 
s městem Hlučínem a Základní uměleckou 
školou Hlučín. Příprava soutěžních výko-
nů (registrace a akustická zkouška) postu-
pujících kandidátů druhého kola soutěže 
bude probíhat v kostele sv. Jana Křtitele 
26. října od 8 do 18 hodin, vlastní soutěž-
ní výkony pak zazní 27. října od 8 do 18 
hodin Soutěž bude přístupná veřejnosti.   

VARHANÍCI Z CELÉHO SVĚTA SE SJEDOU 
DO OPAVY A HLUČÍNA

Petra Lichovníková
Sport a kultura Hlučín

První zářijový víkend patřil Hlučínskému 
krmáši. A i když ve vzduchu už byl cítit 
podzim, počasí bylo víc než skvělé! Ce-
lou sobotu nám svítilo sluníčko a přispělo 
tím k výborné atmosféře našeho hudební-
ho programu. Návštěvníků krmáše bylo 
letos opravdu hodně! Dokonce k večeru,  

KRMÁŠ JSME SI UŽILI

Petra Lichovníková
Sport a kultura Hlučín

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI:
Petrana,  praštěná čarodějnice
Neděle 23. 10. 2022 v 15 hodin
Pohádka o trochu líné, ale hodné čaroděj-
nici Petraně, která musí složit čarodějné 
zkoušky, jinak se stane smrtelnicí. Naštěs-
tí má kamaráda netopýra Raplta a ten jí 
pomůže. A snad této čarodějnici pomůžou 
i děti. Bude to potřebovat! V roli čaroděj-
nice se představí Petra Mošovská, hlas 
netopýra Raplta: Jiří Lábus, hlas čaroděje: 
Jiří Korn. Cena vstupenky je 100 korun.

Harry Potter show
Sobota 12. 11. 2022 v 15 hodin
Magické představení plné kouzel! Inter-
aktivní, zábavné a atraktivní čarování  

z Bradavické školy, kde se děti setkají 
s Harry Potterem, profesorem Brumbálem, 
lady McGonagallovou, skřítkem Dobbym, 
sovou Hedvikou a budou si moci vy-
slechnout rozhodnutí Moudrého klobou-
ku. Se svou show vystoupí Duo Kaspar 
Magic. Cena vstupenky je 150 korun.  

PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Hodina duchů 
Čtvrtek 3. 11. 2022 v 19 hodin
Divadelní komedie pražského Divadla Ar-
tur, v níž se představí také herci, které znáte 
z televizních obrazovek. Co když posled-
ním výdechem nic nekončí? Duchařská 
komedie o tom, že i duchové mají stejné 
problémy jako my. V divadelní komedii 
můžete vidět známé herce, jako např. Pav-
línu Mourkovou, Bořka Slezáčka, Roma-
na Štolpu a další.  Vstupenné je 390 korun.  

DIVADELNÍ PODZIM PŘIPRAVEN

kdy vystupovala skupina Lunetic, se za-
plnilo úplně celé Mírové náměstí. A nejen 
děti, ale i dospělí si hojně užívali probí-
hající  pouť u Hlučínského jezera. Ještě 
jednou bychom chtěli poděkovat všem 
kapelám, účinkujícím a hlavně Vám li-
dem za to, že jste přišli a podpořili tím 
naši tradici. Doufáme, že jste si to pořád-
ně užili a my se už teď těšíme na další  
Hlučínský krmáš. 

PROŠLÉ LÉKY DO LÉKÁRNY, KRABIČKY DO PAPÍRU!
Bára Piatková
lékárnice

Dnešní článek se bude mírně lišit od 
ostatních. Nebudeme se zabývat zlep-
šováním zdraví jako takového, ale spíše 
ekologií. Jako lékárnici mě velice trá-
pí tašky plné prošlých léků, které nám 
pacienti vracejí. Při nahlédnutí mnoh-
dy zjistím, že polovina obsahu nepatří 
k likvidaci do lékárny. Nejjednodušším 
řešením je dělat si takovou zásobu léků, 
abychom ji vždy spotřebovali. 

Co tedy vracet do lékárny? Ta má za 
povinnost přijímat nepoužitá nebo pro-
šlá léčiva bez sekundárních obalů, tzn. 
bez papírových krabiček a příbalových  

informací. Vždy vracejte jen samotné tab-
lety v blistrech nebo lékovkách. U teku-
tých forem (např. zbytky antibiotických 
sirupů, kapek) také vytřiďte papírové 
obaly do modrých kontejnerů na papír.  

A jak je to s opiáty? Nespotřebované table-
ty opiátů samozřejmě vracíme do lékárny 
k likvidaci. Co ale s použitou opiátovou 
náplastí? Takovou náplast bychom také 
měli vrátit po použití do lékárny. Po se-
jmutí náplast slepte k sobě přehnutím na-
půl. Totéž platí i pro léčivé náplasti s ob-
sahem hormonů i hormonální kroužky. 

Prošlé léky bychom měli vracet do lé-
kárny, jelikož v běžném komunálním 
odpadu by se k nim mohly dostat zvířata  

i lidé. Není vhodné je ani splachovat 
do toalety, protože čističky vod ne-
jsou připraveny na přečišťování vody 
od léčiv. Tímto způsobem se mohou 
zbytky léků dostat do pitné vody a vod-
ních toků, kde se kumulují v rybách. 

Vrácené léky od vás rádi převezmeme 

a umístíme do speciálního boxu. V něm 
pak léky putují do spalovny s licencí 
na likvidaci léčiv. V těchto spalovnách 
jsou léky spalovány za velice vysokých 
teplot a je zajištěna kontrola emisí. 
V domácích podmínkách bychom ne-
dosáhli daných teplot, a proto nikdy 
léky neházíme do kamen.

ZDRAVÍ

Prošlé léky do lékárny, krabičky do papíru! 
Dnešní článek se bude mírně lišit od ostatních. Nebudeme se zabývat zlepšováním zdraví jako takového, 
ale spíše ekologií. Jako lékárnici mě velice trápí tašky plné prošlých léků, které nám pacienti vracejí. 
Při nahlédnutí mnohdy zjistím, že polovina obsahu nepatří k likvidaci do lékárny. Nejjednodušším 
řešením je dělat si takovou zásobu léků, abychom ji vždy spotřebovali.  

Co tedy vracet do lékárny? Lékárna má za povinnost přijímat nepoužitá nebo prošlá léčiva bez 
sekundárních obalů, tzn. bez papírových krabiček a příbalových informací. Vždy vracejte jen samotné 
tablety v blistrech nebo lékovkách. U tekutých forem (např. zbytky antibiotických sirupů, kapek) také 
vytřiďte papírové obaly do modrých kontejnerů na papír.  

A jak je to s opiáty? Nespotřebované tablety opiátů samozřejmě vracíme do lékárny k likvidaci. Co ale 
s použitou opiátovou náplastí? Takovou náplast bychom také měli vrátit po použití do lékárny. Po 
sejmutí náplast slepte k sobě přehnutím napůl. Totéž platí i pro léčivé náplasti s obsahem hormonů 
i hormonální kroužky. 

Prošlé léky bychom měli vracet do lékárny, jelikož v běžném komunálním odpadu by se k nim mohli 
dostat zvířata i lidé. Není vhodné je ani splachovat do toalety, protože čističky vod nejsou připraveny 
na přečišťování vody od léčiv. Tímto způsobem se mohou zbytky léků dostat do pitné vody a vodních 
toků, kde se kumulují v rybách. 

Vrácené léky od vás rádi převezmeme a umístíme do speciálního boxu. V něm pak léky putují do 
spalovny s licencí na likvidaci léčiv. V těchto spalovnách jsou léky spalovány za velice vysokých teplot 
a je zajištěna kontrola emisí. V domácích podmínkách bychom nedosáhli daných teplot, a proto nikdy 
léky neházíme do kamen. 

Do lékárny vracíme Do lékárny nevracíme 
Prošlé léčivé přípravky na recept Doplňky stravy včetně vitamínů a minerálů  
Nespotřebované léčivé přípravky na recept Rtuťové a galiové teploměry 
Léčivé přípravky na recept znehodnocené 
špatným skladováním 

Nepoužité zdravotnické prostředky včetně 
inkontinenčních pomůcek 

Léčivé přípravky pro zvířata Kontaktní čočky a roztoky na ně 
Léčivé přípravky ve formě náplastí Rostlinné přípravky (masti, čaje, prostředky 

na hubnutí) 
Nepoužité přípravky s integrovanou jehlou Stříkačky a jehly, které nebyly součástí 

balení 
Opiáty Repelenty, kosmetika 

 

 

Foto: Kamil Vitásek

Foto: Petra Lichovníková

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V neděli 6. listopadu pořádá město Hlu-
čín pro seniory kulturní zájezd do Brna 
a Moravského Krumlova. Odjezd v 6:30 
hodin od Kulturního domu Hlučín. V do-
poledních hodinách navštívíme, po třech 
skupinách, Vilu Tugendhat. Jedno z nej-
větších děl moderní architektury vytvořil 
architekt Ludwik Miese van der Rohe a od 
roku 2001 je na Seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO. Poté je zajiš-
těn společný oběd v nedaleké restauraci. 
Odpolední čas strávíme na zámku v Mo-
ravském Krumlově, kde si prohlédneme 
Slovanskou epopej, cyklus 20 obrazů 

ZA KULTUROU S NAŠIMI SENIORY
z díla Alfonse Muchy. Cena zájezdu činí 
650 korun. V ceně zájezdu jsou oba vstu-
py a oběd. Dopravné je hrazeno částečně 
z dotace z Moravskoslezského kraje a čás-
tečně z rozpočtu města Hlučína. Zájezd je 
středně náročný a mohou se přihlásit se-
nioři 60+ s trvalým pobytem v Hlučíně 
a jeho částech Bobrovníky a Darkovičky. 
Zájezdem provází p. Alena Bartusková. 
Pokud máte zájem zúčastnit se kulturní-
ho výletu, přihlaste se osobně dne 7. října 
v čase od 8 do 12 hodin na odboru rozvoje 
a školství, budova B MěÚ Hlučín. Počet 
míst je omezen, bude rozhodovat pořadí 
podaných přihlášek.
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CESTOVATELSKÝ FESTIVAL  

44..  --  66..  1111..  22002222  

KULTURNÍ DŮM HLUČÍN  

PPÁÁTTEEKK  1177  ––  1188  hhoodd..  MMAAĎĎAARRSSKKÁÁ  VVŠŠEEHHOOCCHHUUŤŤ    KKrriissttýýnnaa  KKrreejjččíí,,  IIvvaannaa  SSýýkkoorroovváá  

    44..  1111  1188  ––  1199  hhoodd..  LLÉÉTTOO  NNAA  AANNTTAARRKKTTIIDDĚĚ      FFiilliipp  HHaaiidduukk  

  1199  ––  2200  hhoodd..  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNYY  RROOTTOONNDDOO    JJaann  LLaarriisscchh  

    
SSOOBBOOTTAA..  1166  ––  1177  hhoodd..  KKOOSSTTAARRIIKKAA  ––  VVEE  SSTTOOPPÁÁCCHH  

        TTRROOPPIICCKKÉÉ  DDŽŽUUNNGGLLEE    LLuucciiee  MMllččáákkoovváá  

      55..1111..  1177  ––  1188  hhoodd..  BBAARRCCEELLOONNAA    LLeennkkaa  BBoossáákkoovváá        

  1188  ––  1199  hhoodd  KKRRÁÁLLOOVVSSTTVVÍÍ  MMUUSSTTAANNGG    PPaavveell  SSttaannkkee  

  1199  ––  2200  hhoodd  CCEESSTTAA  DDOO  PPAATTAAGGOONNIIEE    LLeennkkaa  KKlleemmeennttoovváá  

NNEEDDĚĚLLEE  1155  ––  1166  hhoodd..  HHIIMMAALLÁÁJJEE  VVEERRSSUUSS  DDOOLLOOMMIITTYY  MMaarrttiinn  ČČeerrnnáákk  

      66..1111..  1166  ––  1177  hhoodd..  OOSSOOBBLLAAŽŽSSKKÁÁ  ÚÚZZKKOOKKOOLLEEJJKKAA    MMiicchhaall  FFiicchhnnaa  

  1177  ––  1188  hhoodd  TTRRAAMMVVAAJJ  OOSSTTRRAAVVAA  --  HHLLUUČČÍÍNN    JJiiřříí  BBoohhááččeekk  

  1188  ––  1199  hhoodd  IISSTTAANNBBUULL  NNAA  DDVVAA  DDNNYY    IIvvaann  KKuullaa  

    

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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INZERCE

CHCETE  
INZEROVAT  

volejte na tel.: 

702 269 976
nebo pište na: 

inzerce@hlucin.cz
V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH?
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HLUČÍNŠTÍ MLADÍ HASIČI HLEDAJÍ DO SVÝCH TÝMŮ NOVÉ ČLENY

Štěpánka Czyžová
SDH Hlučín

Kolektiv mladých hasičů SDH Hlučín 
hledá do svých řad nové členy. Je vaše 
dítko narozené v roce 2016 či starší? 
Baví jej pohyb a zároveň technika? Pro 
novou sezónu hledáme holky a kluky ze-
jména ročníky 2012-2016. Scházíme se 
na trénincích pravidelně jednou týdně. 
Účastníme se Hlučínské ligy mládeže. 
Závody bývají zpravidla v neděli a kona-
jí se v obcích na Hlučínsku. Pokud Vás 
možnost stát se mladým hasičem oslovi-
la a měli byste zájem o více informací, 
neváhejte nás kontaktovat na Facebooku 
(Hasiči Hlučín), napište nám e-mai mla-
dihasicihlucin@seznam.cz nebo se ozvě-
te naší hlavní vedoucí Lence Plačkové  
(607 974 373). Těšíme se na Vás!

Martin Kučera 
předseda TK Hlučín

V červenci a srpnu bylo na tenisových 
kurtech rušno. Pořádali jsme čtyři celo-
státní turnaje v kategoriích mladší žáci, 
starší žáci, dorost a dospělí. Všech turnajů 
se na dnešní poměry zúčastnilo hodně zá-
vodních tenistů a tenistek z celé Moravy. 
Mezi úspěchy hlučínských hráčů patří:
3. místo ve dvouhře mužů – Tomáš Wan-
derburg a Daniel Moravec
2. místo ve čtyřhře mužů – Daniel Mora-
vec a Radim Vlček
2. místo ve čtyřhře starších žáků – Jakub 
Kučera a David Josefus
Je třeba poděkovat všem dobrovolným 
pořadatelům za nezištnou pomoc při orga-
nizaci těchto turnajů.

Naši hráčky a hráči se zúčastnili i turna-
jů pořádaných tenisovými kluby v jiných 
městech našeho kraje s těmito nejvýznam-
nějšími úspěchy:
1. místo ve dvouhře mladších žaček – Stu-
dénka – Nela Charitonidu
3. místo ve dvouhře mladších žaček – 
Opava – Nela Charitonidu

LÉTO NA TENISOVÝCH KURTECH
3. místo ve dvouhře dorostenců – Ostrava, 
Poruba – Daniel Moravec
2. místo ve čtyřhře dorostenců – Frýdek-
-Místek – Daniel Moravec
1. místo ve dvouhře mužů – Ostrava, Po-
ruba – Ondřej Moravec
2. místo ve dvouhře mužů – Ostrava, Po-
ruba – Ondřej Moravec

Poděkování patří našim hráčkám a hrá-
čům za dobrou reprezentaci tenisového 
klubu a města Hlučín v širokém okolí. 
Ve dnech od 8. do 12. srpna 2022 proběhl  

Petr Mijalovský
vedoucí sportu

Srdečně Vás zveme k návštěvě sauny ve 
sportovní hale na Tyršově ulici. Usměvaví 
zaměstnanci sauny na vás čekají od pon-
dělí do neděle. Cena sauny je 100 korun 
za hodinu (akceptujeme multisport karty).

Otevírací doba sauny:
Po: 14:00 - 22:00 (Mix)
Út: 12:00 - 22:00 (Muži)
St:  12:00 - 22:00 (Ženy)
Čt: 12:00 - 22:00 (Muži)
Pá: 12:00 - 22:00 (Ženy)
So: 10:00 - 22:00 (Mix)
Ne: 10:00 - 20:00 (Mix)

MILOVNÍCI SAUNY 
MAJÍ ZELENOU

Dana Baladová
TJ Hlučín, oddíl rekreačního sportu

Tělovýchovná jednota Hlučín, z.s. s fi-
nanční podporou města Hlučín Vás srdeč-
ně zve na: Kondiční cvičení žen všech 
věkových kategorií (začátečníci i po-
kročilí) do malé tělocvičny ZŠ Rovniny 
(vchod přes hřiště) ve středy (19:00-20:00 
hod.). Cvičit lze s vlastní vahou i fitness 
pomůckami. Cena 450 Kč/rok, 350 Kč/
rok (studenti a důchodci). Info: Balado-
vá Dana, tel.: 732 745 654. Kondiční 
cvičení starších žen do tělocvičny ZŠ 
Tyršova v pondělí (18:30-19:30 hod.). 
Info: Lasáková Jana, tel.: 605 843 993. 
Cena 450 Kč/rok, 350 Kč/rok (důchodci).  
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!

POZVÁNKA  
NA CVIČENÍ…  
A POŘÁDNĚ TO  
ROZJEDEM!

v našem areálu dlouho kýžený dětský te-
nisový kemp. Zúčastnilo se ho 25 dětí. 
Celý týden přálo počasí a děti si užily hru 
na tenisových kurtech i další bohatý pro-
gram, který si připravil tým trenérů pod 
vedením Ondry Moravce. Z reakcí dětí 
i jejich rodičů je zřejmé, že se jim kemp 
velmi líbil. Přes únavu několika dní per-
ného tréninku bylo na dětech vidět, že je 
tenis baví a nám nezbývá než si přát, aby 
se podobné kempy pořádaly v našem are-
álu i v příštích letech. Pokusíme se pro to 
připravit co nejlepší podmínky. 

Foto: archiv SDH Hlučín

Foto: archiv TK Hlučín

Foto: Kateřina Konečná

MOL CUP: HLUČÍN VYŘADIL FAVORIZOVANOU LÍŠEŇ
David Kubáň
FC Hlučín

Skvělou podívanou nabídlo středeční 
utkání 2. kola MOL Cupu. Hlučín vyřadil 
po vítězství 2:0 lídra Fotbalové národní 
ligy SK Líšeň. Před utkáním jsme se ofici-
álně rozloučil s bývalým výkonným ředi-
telem klubu a dlouholetým zaměstnancem 
Lukášem Petříkem a také s Radovanem 
Lokšou, který po minulé sezóně ukončil 
hráčskou kariéru. Líšeň nastoupila s méně 
vytíženými hráči, přesto od úvodních mi-
nut udávala tempo zápasu, zatímco Hlučín 
vsadil na dobře organizovanou defenzívu. 
Domácí na začátku přečkali velkou šanci 
hostů, kdy se míč v nepřehledné skrumáži 
odrazil do tyče Lapešovy brány. Hlučín se 
v závěru prvního poločasu začal osmělo-
vat a krátce před pauzou udeřil. Po chybě 
stoperů se ujal míče Putyera, přihrál Mlád-
kovi, a ten míč předložil před prázdnou 
bránu Šindlerovi, jež se nemýlil 1:0. Ve 
druhé půli byl Hlučín o poznání aktivnější  

a odhodlaně směřoval za vítězstvím. Ve 
48. minutě postupoval sám na brankáře 
Zajíček, ale gólman jeho střelu vykryl. 
Především po rychlých akcích měli Praj-
záci další zajímavé příležitosti. Rozho-
dující byly momenty v 79. a 80. minutě 
zápasu. Nejprve Lapeš skvěle zneškodnil 
dělovku Matochy nad břevno, deset mi-
nut před koncem vystřelil Ptáček, míč po 
odražené střele se dostal k Putyerovi a ten 
upravil na konečných 2:0. Hlučín postou-
pil do 3. kola MOL Cupu a může se těšit 
na dalšího atraktivního protivníka! Filip 
Smékal, hlavní trenér FC Hlučín: “Věděli 
jsme, že Líšeň je kvalitním soupeřem. Za-
čali jsme hrát v hlubokém bloku. Nebyli 
jsme tolik na míči. S přibývajícími minu-
tami jsme ale začali vystrkovat růžky. Na 
hřišti jsem začal poznávat náš tým. Ve dru-
hé půli jsme podali nejlepší výkon, od dob, 
co u týmu působím. Byli jsme nebezpeční. 
Dokázali jsme si vytvořit šance a hlav-
ně dát druhý gól. Za postup jsme rádi.  
Moc bych si přál do Hlučína ligistu.” Mol Cup. Foto: archiv FC Hlučín
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Hana Otisková

Ráda bych touto cestou poděkovala týmu 
pana Vladimíra Chlebiše a paní Marcely 
Mikulové, kteří výtěžek z Guláš festu vě-
novali na nákup logopedických pomůcek 
pro mého syna Ondru Martiníka. Náš syn 
navštěvuje Dětskou rehabilitaci v Hlučí-
ně, má poruchu řeči, byla mu diagnosti-
kována vývojová dysfázie, kterou zhoršu-
jí epileptické záchvaty. Je hezké, když si 
lidé navzájem pomáhají.

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Ještě na Dlouhoveské škole mi jedna ma-
minka napsala do deníčku: „Paní učitel-
ko, neohlížejte se na Makarenka a klidně 
tomu našemu, bude-li potřeba, nandejte na 
zadek.” Nebyla potřeba, až jednou. To už 
ale byla jiná třída, kterou jsem měla moc 
ráda, se kterou jsem já i žáci začali jako 
první bojovat s množinami. A bylo to tak. 
Odcházeli jsme ze třídy dříve než ostatní 
sousední třídy a já děti upozornila, aby-
chom odešli potichu a nerušili je. Ovšem 
čtvrťák Tomášek zkoušel mou trpělivost 
a neustále pokračoval v hovoru i po tře-
tím důrazném napomenutí, kdy jsem mu 
slíbila, že ho přes tu pusu plesknu. A stalo 

se, ani nevím přesně jak. Dodnes vidím 
na té jeho světlé, buclaté tváři (byl spíš 
blonďáček) otisk mých prstů. V šoku jsem 
byla já i všechny děti, které asi nikdy nic 
takového ode mne nečekaly, protože jsem 
je vždy raději pohladila. Ale musela jsem 
- co jsem slíbila, to dodržela. Myslím, že 
to zanechalo u dětí stopu, protože někdy 
při vyučování, kdy jsem je upozorňova-
la na pozorné sledování nového učiva se 
někdo ozval: “B o dostaneš jako Tomáš!” 
Tomáškovi jsem se už jako dospělému 
omlouvala a on vždy řekl: “ Neomlouvej-
te se, vím, že jsem si zasloužil.” Bydlí prý 
v Kozmicích, ale snad mu to bratr Ládík dá 
přečíst. Na tu jedinou facku nikdy nezapo-
menu a znovu se Tomáškovi omlouvám.  

BÍLÁ PASTELKA OPĚT V ULICÍCH
Radek Šváb
koordinátor veřejné sbírky Bílá pastelka

Bílá pastelka letos odhodila roušku a opět 
se chystá do ulic. Podaří se vybrat mezi 
dárci více než v předchozích ročnících? 
Letošní 23. ročník sbírky Bílá pastel-
ka proběhne ve dnech 10. až 12. října 
po celé republice. Jako každý rok budou 
dobrovolníci brázdit ulice českých a mo-
ravských měst, a za příspěvek do sbírky 
nabízet bílé pastelky. Cíl je jasný, po-
máhat nevidomým a slabozrakým lidem. 
Dva předchozí ročníky sbírky Bílá pas-
telka poznamenala covidová pandemie. 
V letošním se začátkem října po celém 
Česku rozběhne znovu na 2 000 dobro-
volnických dvojic, se sbírkovými kasič-
kami s platebním QR kódem a s logem 
sbírky na tričku, a budou i tentokrát na-
bízet bílé pastelky, symbol podpory lidem 
se zrakovým postižením. A konečně po 
dvou letech mohou dárce odměnit i hez-
kým úsměvem, který ještě před rokem 
skrývaly roušky a respirátory. Příspěvky 
do sbírky pomáhají s realizací speciál-
ních služeb pro nevidomé a slabozraké, 
poskytované v síti poboček rozmístěných 

po celé České republice. Každý, kdo za 
svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak 
podpoří například nácvik chůze s bílou 
holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, 
výuku speciální práce s počítačem a za-
městnávání lidí se zrakovým postižením, 
ale i mnoho dalších prospěšných projektů 
a služeb. Mediální kampaň 2022, Bílá pas-
telka - pomáhá vidět svět, letos promlouvá 

MAREK BALCAR MISTRNĚ POKOŘIL BESKYDSKOU SEDMIČKU

Foto: archiv Dětská rehabilitace Hlučín

hlasem herce Michala Dlouhého, a na ob-
razovkách ji lidé uvidí koncem září ve vy-
sílání České televize. Slyšet ji pak mohou 
také z různých rozhlasových stanic nebo 
zahlédnout na veřejných obrazovkách. 
Pořadatelem sbírky je Sjednocená orga-
nizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
z.s., ve spolupráci s Tyfloservisem o.p.s.  
a krajskými TyfloCentry.

NABÍDKA PRÁCE KUCHAŘE/KUCHAŘKY
Dana Kostřevová
manažer kvality 
Domova pod Vinnou horou

Domov pod Vinnou horou přijme kucha-
ře - kuchařku na hlavní pracovní poměr 
(hpp) nebo dohodu o provedení práce 
(dpp). Nástup možný od 1. 10. 2022, nebo 
dle dohody. 

Nabízíme: pracovní úvazek u HPP 40 hod. 
týdně, u DPP 300 hod. ročně, ranní směny 
+ víkendy, u HPP předpokládaný měsíční 
hrubý výdělek 21 180 až 23 510 korun, 
dle dosažené praxe v oboru, po zapraco-
vání osobní ohodnocení, u DPP odměna 
ve výši 130 korun za hodinu, seriózní  

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Třetí nejlepší dvojicí v Mistrovství ČR 
v extrémním horském maratonu dvojic 
BESKYDSKÁ SEDMIČKA - B7 2022 
se stal Marek Balcar z Hlučína a Tomáš 
Přibylka z Ostravy s časem 14:27:40. 
Jedná se o mimořádný úspěch v jednom 
z nejpopulárnějších extrémních závodu, 
které se v naší zemi pořádají. Cílem bylo 
pokořit 101 km náročné trasy s převýše-
ním 5 500 metrů. A povedlo se. Trasu ve-
doucí přes vrcholy Velký Javorový, sedlo 
Lipový, Travný (traverz), Kykulka, Lysá 
hora, Smrk, Čertův mlýn, Radhošť a Vel-
ký Javorník (nezapočítávají se kopce pod 
1000 metrů nad mořem) zvládli bravurně! 
Marka jsem, za redakci Hlučínských no-
vin, požádali o pár slov: „Narodil jsem 
se před 43 lety a vyrůstal na Malánkách. 
Po střední škole jsem začal pracovat ve 
Volvu, kterému jsem zůstal věrný dodnes. 
Moje záliba k trailovému běhu došla až 
tak daleko, že jsem před čtyřmi lety s mými 
kamarády začal pořádat závod LHUT.  

OBČANÉ

přístup zaměstnavatele, příjemné pracov-
ní prostředí a kolektiv, u HPP zaměst-
nanecké benefity (příspěvek na stravu,  
na dovolenou)

Požadujeme: vyučení v oboru, zdravotnic-
ký průkaz, spolehlivost a zodpovědnost, 
samostatnost, schopnost pracovat v týmu
Zájemci o uvedené pracovní místo mohou 
zasílat své životopisy na e-mailovou adre-
su stravovani@ddhlucin.cz nebo osobně 
doručit na recepci Domova pod Vinnou 
horou.

Kontaktní osoba: Kateřina Rudolová, ve-
doucí stravovacího a technického provozu 
tel.: 595 020 578, 602 523 957

SPORT

Foto: archiv Marka Balcara

Lysohorský ultra trail dostal hned po 
prvním ročníku statut MČR v Ultra Sky 
a myslím, že se těší velké oblibě mezi zá-
vodníky. Pokud situace dovolí, příští rok 
bych si kratší trasu zkusil zaběhnou i já. 
Kromě běhu se věnuji i myslivosti, jsem 
členem v mysliveckém spolku Hať a také 
pomáhám hospodařit kamarádovi v ho-
nitbě na Lysé hoře. S běháním jsem začal 
asi před více než 14 lety, kdy jsem vážil 
necelých 120 kg a řekl jsem si, že je třeba 
s tím něco dělat. Motivací pro mě je pří-
telkyně, aby neměla doma gaučáka s pup-
kem. A smích. Uvolňuju tím stres a vytíže-
ní z práce, a jako myslivec mám k přírodě 
a horám blízko, tak se tento typ sportu 
přímo nabízí. Po přestěhování se z Ostra-
vy na Malánky, odkud pocházím, s volným 
časem na trénování trochu bojuji. K mým 
povinnostem přibyla starost kolem domu, 
což se projevuje i na mých tréninkových 
možnostech. Ale i tak se snažím týdně od-
trénovat cca 10 - 12 hodin. Běh doplňuji 
silničním a horským kolem, v zimě přidá-
vám posilovnu. První B7 jsem běžel v roce 
2012 a od té doby jsem se ji zúčastnil  

ať už jako jednotlivec nebo ve dvojici ještě 
6x. Tomáš Přibylka, parťák z letošní B7, 
je také mým dobrým kamarádem, který 
mi sedl nejen po sportovní stránce, ale 
i po lidské.Toto je při tak dlouhém závodě 
velmi důležité. V závodě jsme si oba dva 
prošli nejednou krizí, a právě v těchto mo-
mentech se projeví síla týmu a vzájemné 
podpory. Pro mne osobně byl na závodě 
nejtěžší výstup na vrchol Smrku a násled-
ný seběh na Čeladnou. Tento úsek patří 

na tomto závodě profilově k nejtěžším. Zá-
vodník nastoupá nejvíce výškových metrů, 
po kterých ho čeká nejdelší seběh celé tra-
ti. V dohledné době žádný závod neplánu-
ji, pokud něco poběžím, bude to spontánní 
rozhodnutí.”

Děkuji za skvělý rozhovor a ještě jednou 
gratuluji nejen k úspěšnému závodu, ale 
i k Vaší cílevědomosti a trpělivosti zvládat 
sportovní i životní překážky. 
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1. 10. 
20:00 Tančírna (disco devadesátky)  
 (tanční večer)
 Kulturní dům Hlučín

3. 10. 
7:30 Týden knihoven  
 (do 9. 10. 2022) 
 Městská knihovna Hlučín 

4. 10.
8:00 Hlučín, město s řemeslnou  
 tradicí (soutěžní setkání žáků 
 z různých škol)  
 Mírové náměstí

5. 10.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo... 
 Zámecká kavárna LOGR

8. 10.
8:00 Fajna sobota 
 (farmářské trhy) 
 Mírové náměstí
9:00 Hlučínsko-vřesinská ŠLÁPOTA 
 (sportovní akce) 
 Mírové náměstí

11. 10.
16:00 Jak na zdravý životní styl 
 (přednáška) 
 Zámecký klub
 
12. 10.
17:00 LAOS od severu k jihu
 (cestopisná přednáška)
 Zámecký klub

19. 10.
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo... 
 Zámecká kavárna LOGR

23. 10.
15:00 Petrana, praštěná čarodějnice   
 (divadelní představení pro děti) 
 Kulturní dům Hlučín

25. 10.
 Josef Barták - výběr z tvorby,   
 interiéry, design, kresby 
 (výstava, do 20. 11.)  
 Muzeum Hlučínska

27. 10.
9:00 XXI. ročník Mezinárodní  
 varhanní soutěže Petra Ebena   
 (poslech pro veřejnost) 
 kostel sv. Jana 

29. 10.
15:00 Halloween 
 (rozmarný kulturák)
 u Kulturního domů Hlučín

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

PŘIVÍTALI JSME
Denisa Vagundová *2022
Leontýna Liliana Kačmař *2022
Tobias Nedvídek *2022

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem příbuz-
ným,  přátelům, sousedům a známým, 
zaměstnancům firmy PIERAN sou-
časným i bývalým, za účast, květinové 
dary i za slova upřímné soustrasti při 
posledním rozloučení s našim drahým 
zesnulým panem Hynkem Pieranem.
Dále děkujeme za obětavou a laskavou 
péči,  která mu byla poskytnuta v po-
sledním roce života v Domově Sv. Mi-
kuláše v Ludgeřovicích. Poděkování 
patří také pohřební službě Breuer.
       Manželka s rodinou

Cecylia Schubert *1940
JUBILANTI

Srdečně děkujeme všem příbuzným 
a známým za projevenou soustrast, 
květinové dary a účast na posledním 
rozloučení s panem Eduardem Bob-
říkem, který nás po dlouhé nemoci 
opustil dne 6. září 2022. děkujeme 
také panu faráři Krysztofu Szewczy-
kovi za důstojné poslední rozloučení. 
Velký dík patří pohřební službě Breu-
er za vstřícnost a profesionální přístup  
při zajišťování pohřbu.  

Manželka Anna a dcera s rodinou

podzimní prázdniny 
v hotelu Transylvania 

od 26. 10. do 29.10. 2022
Zveme všechny místní strašidla a příšerky na náš úžasný 

a skvělý hrad, plný záhad a kouzel. 

Drákula a jeho parta nabízí luxusní ubytování, stravu, 

dny plné her a zábavy.   

pro všechny příšerky a strašidla 

od 7 do 12 let.
Přihlásit se můžete od 19. 9. 2022

 přes www.ddmhlucin.cz 
kolonka PŘIHLÁŠKY 1500,-

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

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

více informací: telefonicky: 595 041156

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 Míro-
vé náměstí, prosím obraťte se s nabídkou 
na odbor výstavby a životního prostředí  
(drbusek@hlucin.cz, telefon: 595 020 
233). V případě, že by se jednalo o vhod-
ný strom pro tento účel, kácení bude pro-
vedeno na náklady města. I letos máme 
zájem o větve jehličnanů, ze kterých bude 
vyroben obří adventní věnec, který bude 
zdobit hlučínské náměstí již desátým  
rokem. S nabídkou větví volejte nebo  
pište na číslo 602 447 089. Děkujeme!

POŠTA BOBROVNÍKY
PONDĚLÍ: 8 - 11 hodin
ÚTERÝ: 8 - 12 hodin
STŘEDA: 12 - 15 hodin
ČTVRTEK: 8 - 11 hodin
PÁTEK: 7 - 9 hodin


