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hlučínskénoviny

Péče o rodinu a pomoc potřeb-
ným – to bylo a je motivací pro 
naplněný život stále usměvavé, 
milé a srdečné Kamily Berko-
vé, která slaví 15. října 100 let 
od svého narození. 
Vychovala dvě báječné dce-

ry – Kamilu a Marcelu. Má čty-
ři vnoučata a čtyři pravnoučata. 
I přes láskyplnou a pečlivou vý-
chovu svých dcer měla ve svém 
srdci místo i pro děti, o které se 
starala ve své profesi vychova-
telky na hlučínské Základní ško-
le Tyršova. Zvláště pak velkou 
péči věnovala těm méně sociál-
ně i emocionálně zabezpečeným 
dětem. Rodnou vsí jí byly Ben-
kovice u Opavy, manžel pochá-

zel z Kravař. Po studiu na Ro-
dinné škole v Brně nastoupila 
jako vychovatelka na ZŠ Tyršo-
va, kde působila celý svůj pro-
fesní život. Vychovala, směro-
vala a ovlivnila mnoho rodáků 
z Hlučína. Svůj život věnovala 
druhým a za to jí patří velký ob-
div a poděkování. 
Její pozitivní přístup k životu, 

skromnost a střídmost, podpora 
její rodiny a také stálá aktivita 
stojí podle pečovatelů z Domo-
va pod Vinnou horou za dlouho-
věkostí této sympatické dámy. 
K přání všeho nejlepšího paní 

Berkové se připojují její bývalí 
studenti, známí i kolegové, rodi-
na a také zástupci města.     (nen)

Krásných 100 let života

Foto: Kateřina Konečná

Na základě návrhu Rady měs-
ta Hlučína bylo dne 5. září 2019 
členy hlučínského zastupitelstva 
schváleno a následně uděleno čest-
né občanství panu Josefu Hlubko-
vi, který je významnou osobností 
města Hlučína a hlučínským patri-
otem v pravém slova smyslu. 

Celoživotně se aktivně podílí na 
rozvoji města. Pro své založení  
a osobnostní a charakterové vlast-
nosti je všeobecně uznávaným, 
oblíbeným a respektovaným člově-
kem. Je obětavý, pracovitý, čestný 
a zodpovědný. Není mu lhostejný 
život města a spoluobčanů. Pro 
svou skromnost však často zůstává 
v pozadí dění a nestaví své zásluhy 
na odiv. V minulosti zastával i ve-
řejné funkce (mj. občanský výbor, 
národní výbor), aniž by se nechal 
ovlivnit tehdejším režimem. 

V nedávné době se pak význam-
nou měrou zasloužil o záchranu  
a obnovu některých historic-
kých památek, aktivně organizuje  
i kulturní dění. Mezi jeho výrazné 
počiny patří každoroční sváteční 
výzdoba města (adventní věnec, 
velikonoční výzdoba náměstí). 
Jeho aktivity významně rozvíjejí  
a propagují město Hlučín a vytvá-
řejí pozitivní obraz města v rámci 

celého Moravskoslezského kraje. 
Je rodákem z Hlučína, z Dlou-
hoveské ulice, kde spolu s rodiči  
a starší sestrou měli statek, na kte-
rém od mládí pracoval. Sám má 
ženu a dvě děti. Se změnami do-
pravy ve městě byl nucen statek 
prodat a postavil si dům na ulici 
Zátiší. 

Od řidiče nákladních aut u Vítko-
vických staveb, přes skládání uhlí 

z vagónů, po Armaturku v Dolním 
Benešově piloval svou pracovi-
tost i charakter. Víru, úctu a cit 
pro umění v sobě pociťuje již od 
mládí. Už když chodil do základní 
školy (nyní Tyršova) kolem či přes 
hřbitov, zaujal ho velký kříž. Kal-
várie, která stojí před hřbitovem, 
ta ho zaujala. Byl na ní nečitelný 
nápis, stářím nedržel pohroma-
dě. Začal se tedy zajímat, co tam 

mohlo být napsáno. Tak začal pá-
trat. Z běžných zdrojů nic nezjis-
til, až díky nápadu známého zašel 
do Ostravy na kriminálku. Nebylo 
lehké je přesvědčit, aby se žádostí 
o dokumentaci či doklady zabýva-
li, ale díky dobře voleným slovům 
a šarmu, jímž oplývá dodnes, po-
žadované informace získal. Šlo  
o poslední slova Ježíše Krista před 
tím, než skonal. Jejich obnovu za-
jistil právě pan Hlubek a jsou tam 
vybroušeny dodnes v českém i ně-
meckém jazyce.

Nadšení ho ale neopustilo a po-
stupně se mu povedlo obnovit 
mnoho křížů a soch na různých 
místech Hlučína, včetně těch na sa-
motném hřbitově, nehledě na ma-
teriál, který čítá například mramor, 
pískovec či litinu. Vždy pátral pro 
historických, uměleckých i techno-
logických souvislostech a koope-
roval s mnoha odborníky, ale také  
s občany. Mnoho z nich činnost 
pana Hlubka podporovala materi-
álně i finančně, včetně vedení měs-
ta Hlučín. Počínání pana Hlubka 
bylo a je inspirující pro mnoho lidí. 
A když se ho zeptáte, kde na to vše 
bere energii a prostředky, tak vás 
odkáže „na toho šéfa nahoře“…

(red)

Foto: Kristina Neničková

Čestné občanství uděleno Josefu Hlubkovi
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Milí spoluobčané, 
v měsíci září zača-
ly naplno pracovat 
komise, které se  
v rámci zpracování 

strategického plánu rozvoje naše-
ho města pro další období, snažily 
zpracovatelům jednotlivých částí 
nadnést problémy, poznatky či ná-
vrhy na zlepšení života a životního 
prostředí v našem městě. Týkalo se 
to téměř všech oblastí, od školství, 
bydlení přes životní prostředí až 
po dopravu. Velice přínosné bylo 
také setkání urbanistů se zpraco-
vateli dopravního generelu, kdy se 
ukázalo, že vzájemné informování 
má velký vliv na konečnou podobu 
dokumentu, ať je jakýkoliv. Věřme, 
že i těmito setkáními a debatami 
nad tím, co nás v Hlučíně trápí  
a jak bychom Hlučín chtěli změnit 
k lepšímu, vznikne dokument, který 
nebude jen papírem pro papír, ale 
bude dalším nástrojem pro rozvoj 
našeho města.

Během celého léta jsme také deba-
tovali nad vylepšením systému par-
kování. Moc děkuji těm, kteří nám 
poslali své připomínky. Rada města 
nakonec schválila pouze ty úpravy, 
které dle ní povedou ke zlepšení. 
Vše ale ukáže až čas. Nicméně po-
kud poptávka převyšuje nabídku, 
tak vždy bude někdo nespokojený. 
My se ten rozdíl mezi poptávkou  
a nabídkou parkovacích míst snaží-
me co nejvíce zmenšit. Pro příští rok 
plánujeme rozšířit parkoviště mezi 
bytovými domy na ulici Cihelní  
a stále pracujeme na tom, jak a kam 
lze umístit parkovací domy ve městě. 
Zde je třeba mít na zřeteli, že finanč-
ní náročnost na jejich výstavbu je  
v geologických podmínkách Hlučí-
na velmi vysoká a proto je nutno vše 
dobře promyslet.

Závěrem bych se chtěl vrátit k jed-
né milé události měsíce září. I když 
počasí bylo nevlídné, tak historicky 
první hornické slavnosti na sídlišti 
OKD všechny mile překvapily. Vel-
ký dík patří zejména osadnímu vý-
boru. Pomyslnou třešničkou těchto 
oslav bylo slavnostní odhalení nově 
zhotovené plastiky bruselského sty-
lu, kterou opět zhotovil ve svých 
téměř 92 letech sochař Miroslav 
Rybička. Jeho elán, zaujetí pro věc 
či neutuchající pozitivní myšlení 
nechť je inspirací pro nás všechny.

Mgr. Pavel Paschek

Od 1. ledna 2020 vstupuje na zá-
kladě novely veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb. v účinnost povin-
nost označovat psy na území České 
republiky mikročipem. 

Od 1. ledna 2020 bude povinné 
očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označe-
ný mikročipem. Od tohoto data by 
měl být na území České republiky 
označený každý pes. Štěňata musí 
být označena mikročipem nejpoz-
ději v době prvního očkování pro-
ti vzteklině, tedy nejpozději v půl 
roce věku. Mikročipem nemusí být 
označeni psi, kteří mají jasně čitelné 
tetování provedené před 3. 7. 2011.

Označení psů mikročipem pro-
vádějí soukromí veterinární léka-
ři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní 
činnost (jsou registrovaní u Komo-
ry veterinárních lékařů ČR: https://
www.vetkom.cz/seznam-veterina-

Povinné čipování psů

ru). Pořizovací cena mikročipu se 
pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí 
na jeho typu. Další částku si sou-
kromí veterinární lékaři účtují za 
jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Kontroly bude provádět Stát-
ní veterinární správa. Za psa bez 
označení bude od roku 2020 hrozit 
správní řízení s uložením až 20tisí-
cové pokuty, protože na psa bude 
pohlíženo, jako kdyby neměl plat-

né očkování proti vzteklině. Psa je 
nutné nechat „čipovat“ nejpozději 
do konce roku 2019, jinak bude 
očkování považováno za neplatné. 
Číslo mikročipu je možno nahlá-
sit do evidence psů, kterou vede 
Městský úřad Hlučín, paní Kateři-
na Štědroňová, budova B002. Stačí 
telefonicky na čísle 59 50 20 290, 
emailem: stedronova@hlucin.cz, 
nebo osobně.                             (red)

Foto: Kateřina Konečná

Darkovičky představily na letošních dožínkách svůj 
zbrusu nový znak, jehož vznik na jaře letošního roku 
inicioval osadní výbor této městské části. Jeho smy-
slem je podnítit sounáležitost obyvatel s místem, ve 
kterém žijí.
Současný znak odkazuje na historii lokality a vychá-

zí z nejstaršího dochované-
ho pečetidla tehdy samo-
statné obce z období konce 
první poloviny 17. století, 
které se používalo téměř do 
konce 19. století. Na vzni-
ku nového znaku se ved-
le členů osadního výboru 
i dalších občanů Darkovi-
ček podílel také PhDr. Ka-
rel Müller, přední odborník 
na heraldiku v České repub-
lice a autor publikace Zna-
ky a pečetidla obcí a měst 
na Hlučínsku. 
Konečné výtvarné ztvár-

nění je dílem grafického 
studia Gasaridesign.  Stejně 
jako na historickém pečetidle, tak i na novém znaku je 
vyobrazen svatý Kryštof, patron poutníků, který však 
nedrží hůl, s níž je nejčastěji vyobrazován, ale růži ja-
ko mariánský symbol připomínající kapli Nanebevzetí 
Panny Marie v Darkovičkách. Modrá vlnka zpod svět-
cem symbolizuje darkovičský potok Brudek, dnešní 
Jasénku. Zelená barva ve znaku odkazuje na zeměděl-
skou krajinu v katastru Darkoviček a také na spojení 
Darkoviček s městem Hlučín. 
Jeho součástí jsou Darkovičky od 60. let minulého 

století.  Stejně jako na jiných vyobrazeních, také na 
darkovičském znaku má svatý Kryštof v náručí Ježí-
še, kterého podle jedné z legend přenášel přes rozvod-
něnou řeku.  
Svatého Kryštofa do znaku Darkoviček jsme zvoli-

li proto, že je to symbol, který byl s obcí spojován 
minimálně od půlky 17. stole-
tí, ze kdy je dochována listi-
na s pečetidlem, až do konce 
19. století. Existuje ale hypo-
téza, že historické pečetidlo se 
světcem se mohlo používat již 
od půlky 16. století, kdy si ho 
takto nechal zhotovit majitel 
panství Kryštof Bzenec. Sva-
tý Kryštof tak představuje ja-
kýsi most překlenující dobu 
více než pět století a spojují-
cí dnešní občany Darkoviček 
s jejich dávnými předky. 
K zachování kontinuity 

mnoha generací tak není třeba 
soch a pomníků, stačí takový 
symbol, který lidem dodá po-

cit sounáležitosti, hrdosti na bohatý historický odkaz. 
Lidé, kteří se s ním seznámili na dožínkách a přijíma-
li s nadšením a překvapením. Samotný znak i s infor-
mačními tabulemi, které budou umístěny v darkovič-
ském kulturním domě. Také jsme je nechali vyrobit 
jako samolepky a rozdali občanům Darkoviček do 
schránek. Věříme, že nový znak přijmou za svůj také 
různé spolky z Darkoviček a budou ho používat při re-
prezentaci naší městské části.              Tomáš Matýsek

člen osadního výboru

Darkovičky mají ve znaku 
svatého Kryštofa
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RADA MĚSTA V ZÁŘÍn

město

Přijďte na 
veřejnou diskuzi 
Dne 10. října 2019 se od 16:30 

hodin uskuteční veřejné projedná-
ní strategického plánu města Hlu-
čín na období roku 2020-2030  
a urbanistického generelu, která se 
koná v Kulturním domě Hlučín. 
Máte možnost osobně přednést 

své náměty a připomínky pro zpra-
cování strategického plánu v ob-
lastech infrastruktury, bydlení, so-
ciální péče, životního prostředí, 
školství a vzdělávání a dalších. 
A také možnost se v rámci urba-

nistického generelu seznámit se 
současným stavem města a jeho 
budoucím vývoji z hlediska urba-
nismu a architektury, včetně me-
todiky a návrhů možných řešení 
jak postupovat při tvorbě, obnově 
a údržbě zejména veřejného pro-
stranství, při nové výstavbě a pří-
padně při rekonstrukcích někte-
rých stávajících budov.

        (red)

Prezentace návrhů 
„JE TO NA VÁS“
Dne 9. 10. 2019 od 14 do 17 ho-

din proběhne na Mírovém náměs-
tí veřejná prezentace podaných 
návrhů v rámci Participativního 
rozpočtu 2019 „JE TO NA VÁS“, 
kde jednotliví předkladatelé bu-
dou prezentovat své návrhy. Ve-
řejné hlasování o návrzích proběh-
ne následně od 11. 11. do 13. 11.  
v prostoru Infocentra a dne 14. 11. 
v prostorech KD Hlučín.      (red)

Veřejné schůze osadních výbo-
rů se uskuteční vždy v 17 hodin  
s občany a s vedením města k pro-
jednání aktuálních témat, problé-
mů a návrhů. Termíny jsou tyto: 
OV Hlučín Rovniny 8. 10. 2019, 
OV Bobrovníky 9. 10. 2019, OV 
OKD 15.10. 2019, OV Darkovičky 
17.10. 2019.           (red)

Vedení se sejde  
s osadními výbory

V lokalitě mezi bytovými domy 
na křižovatce ulic Zahradní  
a U Stadionu dojde k novému za-
ložení výsadeb na záhonech, které 
jsou umístěny ve svahu. 

Tyto záhony jsou masivně pro-
rostlé plevely a nelze je pouze ruč-

ně odplevelit.  V rámci následné 
péče o výsadby, kterou provádí dle 
smlouvy o dílo firma Dvořák lesy, 
sady, zahrady s.r.o., dojde k vy-
zvednutí keřů z těchto záhonů do 
květináčů a uskladnění ve školce 
firmy. Plochy záhonů budou pak 

chemicky opakovaně odpleveleny 
a překryty hnědou mulčovací folií 
a jutovou tkaninou proti prorůstání 
plevelů.  V podzimním období (do 
30. 11.) budou tyto keře opět vysa-
zeny na své původní místo.                 

(pra)

Nové založení některých výsadeb 
na křižovatce ulic Zahradní a U Stadionu

Rada města na svém zářijovém 
zasedání schválila nařízení o par-
kování ve městě a ceník parkování. 
Zásadní informací pro občany je 
ta, že základní cena parkovného se 
nemění.

Pro zóny H, H1 a H2 zůstává 360 
korun za rok a pro zónu C 1.200 
korun za rok. Mění se cena za par-
kování vozidel, která jsou zaregis-
trována na IČ, zde je pro zóny H, 
H1 a H2 cena 2.400 korun za rok 
a pro zónu C 3.600 korun za rok. 
Ostatní ceny zůstaly nezměněné. 
Nařízením se také ruší půlhodina 
parkování zdarma na náměstí, kdy 
tento vstřícný krok byl mnohými 
řidiči značně zneužíván. Od nové-
ho roku bude každá půlhodina zpo-
platněna 5 korunami. A parkoviště 
na ulici Bochenkova bude zpoplat-
něno do 19 hodin. 

Velkou část našich debat jsme vě-
novali také tomu, jak vyjít vstříc 

těm občanům, kteří mají v dané ob-
lasti trvalé bydliště a jsou vlastníky 
vozidla, zapsaného na své RČ. Pro-
to pro zóny H, H1 a H2 budou dvě 
vlny prodeje parkovacích karet tak, 
jak je popsáno níže. 

V 1. kole – budou prodány par-
kovací karty výhradně fyzickým 
osobám, které mají místo trvalé-
ho pobytu v bytovém domě, resp. 
domě společného bydlení (nikoliv 
rodinném domě) v příslušné parko-
vací zóně a zároveň jsou vlastníci 
motorového vozidla (vozidlo je re-
gistrováno na jejich jméno, příjme-
ní a rodné číslo, nikoliv na IČO). 

V 2. kole - budou prodány parko-
vací karty podnikajících fyzických 
a právnických osobám, které mají 
sídlo nebo provozovnu ve vyme-
zené oblasti města (viz dále), dále 
pak fyzickým osobám, které mají 
místo trvalého pobytu ve vyme-
zené oblasti města (viz dále) nebo 

vlastníkům či nájemcům (fyzická 
i právnická osoba) nemovité věci 
umístěné ve vymezené oblasti 
města dle aktuálně platného naříze-
ní města Hlučín, kterým se vyme-
zuje oblast města Hlučína, ve které 
lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít ke stání silniční-
ho motorového vozidla jen za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy, s tím, že všechny výše 
uvedené osoby musí být zároveň 
vlastníkem, nájemcem či jiným 
oprávněným uživatelem motorové-
ho vozidla. 

Rada města je přesvědčena, že 
touto úpravou v systému parkování 
přispěje k jeho zlepšení a je si plně 
vědoma, že je třeba neustále praco-
vat na výstavbě dalších parkova-
cích míst tak, aby potřeby většiny 
občanů byly uspokojeny.  

Za radu města
Pavel Paschek

n udělila souhlas Základní škole 
a mateřské škole Hlučín-Dar-
kovičky, příspěvková organi-
zace k přijetí účelově určené-
ho finančního daru v celkové 
výši 29 143 Kč od WOMEN 
FOR WOMEN, o. p. s. v rámci 
projektu Obědy pro děti.

n projednala stížnost na hluk  
a nepořádek v parku mezi 
ul. Čs. armády, ul. Pekařská  
a ul. B. Němcové v Hlučíně  
a rozhodla lavičky z parku 
přesunout k autobusové za-
stávce „Petra Bezruče”.

n projednala a rozhodla o vy-
půjčení vermikompostéru 
Urbalive zájemcům z řad za-
městnanců města Hlučína, za 
účelem podpory a osvěty na-
kládání a využívání biologic-
kých odpadů.

n schválila složení pracovních 
skupin v rámci tvorby „Zpra-
cování Strategického plá-
nu města Hlučína na období 
2020-2030, včetně Akčního 
plánu a SEA“.

Pravidla parkování od nového roku

Město Hlučín 
vyhlašuje výběrové  řízení na pozici  

VEDOUCÍHO ODBORU INVESTIC.
Více na www.hlucin.cz
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OKÉNKO ÚŘADU PRÁCEn
Nezaměstnanost na 
novém minimu 
Na konci měsíce srpna se podíl 

nezaměstnaných osob v regionu 
Hlučína opět dostal na nové his-
torické minimum. V porovnání  
s hodnotami za stejné období 
loňského roku, jsou ukazatelé 
velmi příznivé.   
Na konci měsíce srpna 2019 

bylo v evidenci celkem 396 
uchazečů o zaměstnání. To je 
o 21 uchazečů méně než kon-
cem července 2019, ale stále  
o 151 uchazečů méně v mezi-
ročním srovnání. Podíl neza-
městnaných osob dosáhl úrovně 
1,3 %, zůstal tedy na stejné hod-

notě z června 2019. Pro srovná-
ní se stejným obdobím loňského 
roku je podíl o 0,5 p.b. nižší.
Volných pracovních míst by-

lo koncem měsíce celkem 332,  
z toho je více jak polovina na-
hlášených volných míst urče-
ných pro cizince. 
Zaměstnavatelé tak řeší sou-

časný velký nedostatek kvalifi-
kovaných i nekvalifikovaných 
tuzemských pracovníků. 
I v měsíci srpnu zůstala nadále 

zvýšená poptávka ze strany za-
městnavatelů po obsluze strojů 
na výrobu potravin, po seřizova-
čích a ostatních pracovnících ve 
výrobě. U dlouhodobé poptávky 
ze strany zaměstnavatelů je ješ-

tě mimo výše uvedené největší 
zájem o montážní dělníky ostat-
ních výrobků, řidiče nákladních 
automobilů, prodavače, obslu-
hu strojů na výrobu a zpracová-
ní výrobků z plastu, nástrojaře, 
zedníky a dělníky v oblasti vý-
stavby budov.
O jedno volné pracovní mís-

to se v regionu Hlučína v srpnu 
ucházelo 1,2 osob. Pro srovná-
ní se stejným obdobím loňské-
ho roku, tato hodnota činila 1,9 
osob. V srpnu nebyl Kontaktní-
mu pracovišti ÚP ČR v Hlučíně 
nahlášen žádný záměr hromad-
ného propouštění.

Leoš Jakubec
ředitel ÚP v Hlučíně

Druhý ročník Senior dne legioná-
ře se konal 11. září na březích Hlu-
čínského jezera. 

Letos se zúčastnilo celkem dvacet 
družstev, přičemž každé mělo mi-
nimálně tři členy.  Účastníci plnili 
bodově hodnocené úkoly, u jejichž 
splnění se zohledňoval i čas reali-
zace.  Vítězným družstvem se letos 
stali senioři z Vrablovce, kterým 
patří velká gratulace! Hráči si vy-
zkoušeli cestu bojovníka, hod gra-

Den legionáře ovládli senioři z Vrablovce
nátem na cíl, střelbu z kuše, luku 
a vzduchovky, koordinaci pohybu 
na lyžích, otestovali si své znalosti 
a dovednosti a podpořili týmového 
ducha. Novinkou byla střelba z air 
soft pušky, objevování piktogramů 
na mapách a morseova abeceda. Po 
ukončení soutěží byla připravena 
zajímavá přednáška s vojenskou 
tématikou. Soutěžící byli minimál-
ně 55letí občané Hlučína či okol-
ních obcí.                                         (red)

Startovní a výsledková listina Den senior legionáře 2019

Bufet k pronájmu
Domov pod Vinnou horou, p.o., 

Dlouhoveská 91/1915, Hlučín na-
bízí k pronájmu bufet. Otevírací 
hodiny dle domluvy. Sortiment po-
traviny a smíšené zboží. Prostory 
volné od 1. 10. Prohlídka prostor po 
domluvě na tel. 595 020 573.  (red)

Městský úřad Hlučín se připojil 
ke kampani Generálního ředitel-
ství Hasičského záchranného sbo-
ru České republiky „CHRAŇTE 
domov i sebe”. Každý rok dochází 
v domácnostech po celé ČR k více 
než tisícovce požárů, při kterých 
umírají desítky lidí a stovky jich 
jsou zraněny. Smyslem a účelem 
kampaně je zacílit na konkrétní 
problém, který souvisí s bydlením, 
ve snaze snížit počet obětí a výši 
škody na majetku.                   (red)

Pozor na požár

Foto: Ingrid Křižáková

Pořadí Obec Členové týmu Body
1 Vrablovec Vojevodová Eva Vojevoda Miroslav Peikertová Markéta 60
2 Bohuslavice Nevimová Božena Kocur Erhard Bogačková Zdeňka 59
3 Vřesina Fichna Petr Fichnová Alžběta Kubenková Anna 58
4 Bobrovníky Breitkopfová Anna Halová Marie Bortlík Hubert 57
5 Dolní Benešov Vavřínková Lída Magerová Heda Magera Josef 56
6 Bohuslavice Stočková Terezie Stoček Jan Laskovská Sylva 55
7 - 8 Dolní Benešov Rataj Herbert Ranoš Josef Ranošová Marie 52
7 - 8 Kozmice Turek Karel Vrchovecký Jan Kurová Marie 52
9 - 10 Kozmice Beneš Milan Niklová Helena Krömer Vilém 50
9 - 10 Darkovičky Prokeš Čestmír Prokešová Irena Gaj Karel 50
11 - 12 Ludgeřovice Dinterová Karla Dinter Jindřich Kolenko Jindřich 49
11 - 12 Ludgeřovice Latka Karel Latková Emilie Pudich Josef 49
13 - 14 Vrablovec Drahanský Pavel Fojtíková Pavla Řehová Renáta 48
13 - 14 Bělá Šimek Jiří Bizoň Andělín Hajduček Maria 48
15 Vřesina Bilíková Miroslava Stuchlík Vilém Novotná Helena 46
16 Dolní Benešov Dostál Jiří Hartoš Hubert Hartošová Magda 44
17 Ludgeřovice Bauer Jindřich Bauerová Věra Seidel Richard 42
18 Vřesina Halfar Josef Duda Jiří Dudová Agáta 39
19 Kozmice Straka Karel Kašpar Erich Straková Lucie 38
20 Hlučín Pavel Paschek Petra Řezáčová Kristina Neničková 57



Státní svá-
tek Den boje 
za svobodu a 
demokracii 
letos připa-
dá na nedě-
li. Rok co 
rok si lidé v 
celé zemi na nejrůznějších akcích 
připomínají pro Českou republiku 
důležité události, které se vážou  
k tomuto datu. 

V mnoha městech po celé České 
republice se v minulých letech ve 
výroční den brutálního zásahu po-
licie proti studentské demonstra-
ci v roce 1989, který odstartoval 
Sametovou revoluci, odehrávaly 
koncerty, setkání se zajímavý-
mi osobnostmi, výstavy, odborné 
konference. Občané měli možnost 
připomenout si významný den růz-
nými symbolickými gesty. 

Jen Hlučín se prozatím tvářil, jako 
by se ho přelomové historické oka-
mžiky netýkaly. Za humny, v Ost-
ravě, se letos chytá celá série akcí, 
která vyvrcholí v neděli 17. listo-
padu velkým setkáním na Masary-
kově náměstí, na jehož uspořádání 
se spolu s městem bude podílet 
třicítka dalších spolků, organizací  
i odborných institucí včetně uni-
verzit. Nechceme, aby naši občané, 
kteří si budou chtít připomenout 
třicet let svobody, museli jezdit 
do moravskoslezské metropole. 
Chceme, aby se letos mohli sejít ve 
svém městě. Proto zveme všechny, 
kteří spolu chtějí pobýt, pobavit se, 

poslechnout 
si trochu pří-
jemné hudby, 
připít si, dát 
si něco dob-
rého, a hlav- 
ně si připo-
menout ku-

laté výročí, aby přišli v neděli 
17. listopadu od 15 do 17 hodin 
na Mírové náměstí v Hlučíně.  
A obracíme se na všechny spolky, 
organizace, školy, skupiny občanů 
i jednotlivce, aby se zapojili do 
organizace naší společné slavnos-
ti, protože i my v Hlučíně přece 
umíme spojit síly. Každý nápad 
se cení, každá pomoc se vítá, stačí 
ozvat se mailem na adresu prines-
te.klic@gmail.com.

Jako poděkování zato, že po-
sledních třicet let žijeme v zemi, 
odkud můžeme kamkoliv cesto-
vat bez schválení úřadů, kde mů-
žeme říkat své názory na politiku  
a politiky, kde můžeme volit i jinou 
než jednotnou politickou frontu, 
kde mohou naše děti studovat bez 
ohledu na víru či politické postoje, 
chceme vytvořit velký kruh z klí-
čů, které byly symbolem Sametové 
revoluce. Proto prosíme každého, 
kdo bude mít chuť s námi v neděli 
17. listopadu pobýt na náměstí, aby 
přinesl ten svůj klíč! 

Podrobný program akce zveřejní-
me na Facebooku Dobré volby pro 
Hlučín, a věříme, že ho budou šířit 
i naši partneři.      Blanka Kotrlová

zastupitelka města Hlučína    
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Přineste klíč a vzpomeňme
společně na 17. listopad 89 

Vážení rodiče,  slavnostní 
vítání nových občánků města 
Hlučíně proběhne dne 8. 11. 
2019 odpoledne v obřadní síni 
MěÚ Hlučín. Obřadu se mo-
hou zúčastnit pouze předem 
přihlášené děti, jejichž rodiče 
obdrží pozvánku s pokyny.  

Máte-li zájem zúčastnit se 
se svým miminkem vítá-
ní občánků, které připravu-
jeme pro děti narozené od  
1. 1. 2019, s trvalým poby-
tem na území města Hlučína 
a městských částí Bobrovníků  
a Darkoviček, dostavte se 
osobně na odbor rozvoje  
a školství MěÚ Hlučín (Po, St 
8:00 - 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 
- 14:00 hod.). 

Zároveň předložte ori-
ginál rodného listu dítěte  
a svůj platný občanský průkaz. 
O přesném čase budete pře-
dem informováni v pozvánce. 
Podrobnější informace získáte 
na tel. 595 020 317.         (kre)

Podzimní vítání 
občánků 
bude počátkem
listopadu

Výzva pro občany, kteří budou 
letos na podzim ořezávat či kácet 
jehličnany, a chtěli by přispět vět-
vemi na výrobu obřího adventního 
věnce, který díky Josefu Hlubkovi 
každoročně ozdobí náměstí, nechť 
ho napřímo kontaktují. Telefon 
603 757 552.                               (red)

Přispějte na 
adventní věnec

Dovolujeme si Vás pozvat na Den 
pěstounství, který není jen poděko-
váním pěstounům za to, co dělají, 
ale také dnem, který můžete strávit 
zábavnou formou v Dolní oblasti 
Vítkovic a dozvědět se více o li-
dech, kteří pečují o děti, které se 
jim nenarodily.

Třetí ročník se uskuteční dne  
12. 10. 2019 od 10:00 do 18:00 ho-
din v Dolní oblasti Vítkovic. Pro 
pěstounské rodiny je vstup do Vel-
kého nebo Malého světa techniky 
ZDARMA po předložení vouche-
ru, ten si můžete vyzvednout na 
Městském úřadě v Hlučíně, odboru 
sociálních věcí u pracovnic, které 
vykonávají agendu náhradní ro-
dinné péče. Tento projekt je určen 
nejen pěstounským rodinám, ale 

všem, kteří se pěstouny chtějí stát.
V tento den všichni zájemci o ná-

hradní rodinnou péči mohou získat 
bližší informace v infostánku Mo-
ravskoslezského kraje ve vstupní 
hale Gongu a využít 20% slevu na 
vstupné.

Je možné využít celý doprovod-
ný program, který je se Dnem 
pěstounství spojen. Rádi bychom 
Vás upozornili na vystoupení dětí 
žijících v náhradních rodinách, na 

slavnostní ceremoniál k příležitosti 
ocenění pěstounů a bohatý dopro-
vodný program, jako jsou skákací 
hrady, klauni, jízda na koni, desko-
vé hry, fotokoutek a další.  

V případě, že Vás zajímají téma-
ta náhradní rodinné péče a nemáte 
možnost nebo se nechcete zúčast-
nit Dne pěstounství v Ostravě. 
Připravujeme pro Vás ve spolu-
práci s Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje a doprovodnou 
organizací Do náruče, z.s. besedu 
o náhradní rodinné péči, kde Vám 
budou zodpovězeny Vaše otázky, 
které Vás v rámci náhradní rodin-
né péče zajímají. Beseda proběhne 
dne 5. 11. 2019 od 17:00 v Zámec-
kém klubu v Hlučíně. 

www.dejmedetemrodinu.cz

Den pěstounství v Ostravě
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Hlučínská jachtařka reprezen-
tovala Českou republiku na Mis-
trovství Evropy ve francouzské 
Bretani.

Dvanáctiletá Adéla Rabasová  
z Hlučína Darkoviček, členka 
Jacht klubu Jezero Hlučín, loňská 
mistryně České republiky mlad-
ších žaček v okruhovém jachtingu 
obhájila kvalifikaci a zařadila se 
mezi sedm nejlepších jachtařů lod-
ní třídy Optimist, kteří reprezento-
vali Českou republiku ve Francii  
v Crozon-Morgat konané v termí-
nu od 22.6. - 29. 6. 2019. 

Konkurence na ME byla velmi 
vysoká, i když se jednalo o mist-
rovství Evropy, bylo přihlášeno 49 
zemí světa včetně Japonska, USA, 
Brazílie, Nového Zélandu, Keni  
a dalších, převážně přímořských 
států a i naši závodníci zde našli 
své místo. Přípravy na mistrovství 
Evropy započali již v zimě soustře-
děními ve Španělsku, Chorvatsku, 
Itálii a v Polsku na Baltském moři, 

ale také na Hlučínském jezeře. 
Adéla Rabasová se umístila ze tří 

českých děvčat nejlépe na 95 mís-
tě ze 117 závodnic a zanechala za 
sebou i tak silné jachtaře z Hong-
kongu, Nového Zélandu, Turecka 
či Kanady. Celkem i s chlapci se 
mistrovství účastnilo 293 mladých 

jachtařů. První příčky byly obsa-
zeny u chlapců i dívek závodníky  
z Itálie.

Na tak specifické podmínky At-
lantiku s přílivem a odlivem, moř-
skými proudy, vysokými vlnami  
a v různých podmínkách síly větru 
je to velký úspěch a nová zkuše-

nost. Aktuálně Adél obhájila prven-
ství na Mistrovství České republiky 
konané v září na Lipenské přehradě 
a umístila se na prvním místě v ka-
tegorii starších žaček v okruhovém 
jachtingu a v absolutním pořadí  
z 92 lodí získala bronzovou medaili.

Lodní třída Optimist je největší 
mezinárodní lodní třída na světě 
uznávaná Mezinárodní jachetní fe-
derací ISAF pro mládež do 15 let. 
Přes 150 tisíc dětí na pěti kontinen-
tech se věnuje této malé plachet-
nici s plochým dnem s tupou přídí 
a čtyřrohou plachtou se spritem.  
I v Hlučíně máme aktivní Jacht klub 
YC Jezero Hlučín, kde se děti ide-
álně ve věku od 8 let mohou naučit 
nejen základy jachtingu, kde i Adé-
la začínala. Rádi přivítáme nové 
členy, kteří mají chuť a snahu se 
naučit základy jachtingu a vybudují 
si sebedůvěru, samostatné rozhodo-
vání, tělesnou kondici a hlavně vní-
mání přírody.            Michal Rabas

otec a trenér

Dvanáctiletá Adéla bojovala s vlnami Atlantiku

Juniorská děvčata (12 – 14 let) 
úspěšně zakončila svou sezónu na 
srpnovém Mistrovství světa v ma-
žoretkovém sportu, které se konalo 
v pražské hale Královka. Ze dvou 
startů přivezla dva mistrovské titu-
ly. Vzhledem k tomu, že děvčata 
disciplínu Classic baton, která se 
vyznačuje převážně pochodem, 
synchronem, precizním prove-
dením prvků a bohatostí útvarů, 
ovládla už na květnovém Mistrov-
ství ČR v Ostravě, patřila taktéž  
v Praze mezi favoritky. Jejich vý-
kon při pochodovém defilé a pó-
diové sestavě porota v obou pří-
padech ohodnotila jako nejlepší, 
a do našeho týmu putovala zlatá 
medaile a titul „World Champion“. 
Ještě větším překvapením a chvílí, 
kterou ze svých srdcí snad nikdy 
nevymažeme, bylo vyhlášení dis-
ciplíny Baton Junior. Naše děvčata  
s tematickou sestavou „Zloba – krá-
lovna černé magie“ spadala mezi 
nováčky v této věkové kategorii. 
Už páté místo na mistrovství Čes-
ké republiky pro nás bylo velkým 
úspěchem. Přesto, že odhodlání 
ukázat mezinárodní porotě sestavu 
v kvalitním provedení bylo velké, 
naděje na medailové umístění jsme 
si nedělaly. Po kvalitním výkonu 
jsme doufali, že by juniorky mohly 
stát v TOP 6. Ve chvíli, kdy při vy-
hlášení hlasatel vyslovil větu „The 

new World Champion in discipline 
Baton Junior stage is a team Ma-
žoretky Paprsky Hlučín!“, nevěřily 
jsme. Při medailovém ceremoniálu 
MS tak vůbec poprvé hlučínským 
mažoretkám hrála česká hymna,  
a to hned dvakrát. 

Neméně úspěšnou sezónu za se-
bou mají i naše mladší děvčata. 
Svou snahu a píli zúročila na ne-
postupových soutěžích, ze kterých 
pravidelně odjížděla s medailí na 

krku, ale také na republikovém fi-
nále. Skupina kadetek (8 - 11 let) 
se svou sestavou „Námořníci“ 
přivezla z Finále MČR mažoretek 
bramborovou příčku a na finá-
le Mezinárodního festivalu MIA 
Dance v pražské Lucerně brala zla-
to. Nejmladší mažoretky také ne-
zůstaly pozadu. Z pražské Lucerny 
domů dovezly stříbrné medaile. 

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem mažoretkám, jejich rodičům, 

prarodičům, zkrátka všem, kteří  
v této sezóně stáli při nás. Za úspě-
chy Paprsků je neskutečné množ-
ství dřiny, píle, odhodlání. Není 
to vždy jednoduché, ale já věřím, 
že do nové sezóny vstoupíme se 
stejně velkým nadšením. A ať už 
výsledky budou jakékoliv, důležité 
je, abychom si to všichni parádně 
užili!

Tereza Kremrová
trenérka

Hlučínské Paprsky zářily i v uplynulé sezóně

Foto: archiv Michala Rabase

Foto: archiv Paprsky Hlučín
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Dne 16. 11. 2019 odstartuje  
v Hlučíně z parkoviště u Sportov-
ně rekreačního areálu (SRA) a z 
plochy uvnitř SRA, či od Staveb-
nin Gacík Svatomartinská jízda 
zručnosti. Pořádatel AOS klub 
ÚAMK – AMK Hlučín, Celní 4 
vyzívá všechny zájemce o účast a 
pro vítěze má připravenou peče-
nou Svatomartinskou husu.

Prezence v 7:00 - 8:45  v budově 
AMK, Celní 4, start v 9:00, star-
tovné 100 Kč v každém kole seri-
álu. Přihlášku je možno podat on 
line na www.aoscz.info (klik na 
přihlášky), první přihlášení přes 
„Nemám ještě   přiděleno st. č.“. 
Startovní číslo se nemění po celou 
dobu konání seriálu. U prezence 
budou vyvěšeny  plánky jednotli-
vých JZ. Zimní liga jízd zručnos-
ti (ZLJZ) je čtyřkolová zájmová 
soutěž pro širokou veřejnost. Na 
jednom vozidle může postup-
ně startovat i více řidičů/řidiček. 
Hodnocení zůstává stejné jako  
u nultého ročníku, započítávají se  
3 nejlepší umístění ze 4 kol: 

1. kolo „Svatomartinská JZ“
2. kolo 4. 1. 2020 „Novoroční JZ“
3. kolo 1. 2. 2020 „Únorová JZ“,
4. kolo 7. 3. 2020 „Závěrečná JZ“
Každý účastník soutěže startuje 

na vlastní náklady. Podáním při-
hlášky, nebo podpisem v prezenční 
listině, se posádka zavazuje uhra-
dit případné škody, způsobené po-
řadateli nebo třetím osobám. 

Pavel Zbytovský

Svatomartinská 
jízda zručnosti

V září 1918 byla z iniciativy škol-
ského úřadu v Hlučíně zahájena 
jednání mezi městským zastupitel-
stvem a panstvím v Šilheřovicích  
o vyčlenění louky u Opavice z ma-
jetku, do správy města, za účelem 
zřízení městského hřiště. 27. 6. 
1920 uspořádal MTSV Hultschin 
velkou sportovní slavnost na nově 
zřízeném městském hřišti U Opa-
vice. Tato událost byla rozhodující 
pro další vývoj kopané na Hlučín-
sku. 

V listopadu 1952 byly z rozhod-
nutí ONV v Hlučíně zahájeny vý-
kopové práce na výstavbě nového 
sportovního stadionu v Hlučíně. 
Stadion stál 600 000 korun čes-
kých a tisíce brigádnických hodin. 
21. 6. 1956 u příležitosti II. okresní 
spartakiády se utkali znovu hosté 
z Ratiboře na provizorně uprave-
né pískové ploše nového stadio-
nu v Hlučíně s výběrem Hlučín-

ska, sestaveného z hráčů Kravař  
a Hlučína. V dramatickém zápase, 
jež sledovalo 4.000 diváků, zvítě-
zili Hlučínští 4:3, když srdce fa-
noušků rozplesal v závěru zápasu 
nádherným gólem, vstřeleným ze 
30 metrů, Rudolf Rajský /Puca/.  
R. Rajský všestranný sportovec, 
který od roku 1947, kdy oblékl 
poprvé žákovský dres, celkem 25 
let hájil barvy Hlučína. I když měl 
nabídky k přestupu do předních os-
travských oddílů, zůstal věrný své-
mu klubu. Největší úspěch získal 
Ing. Werner Lička, zasloužilý mistr 
sportu. V roce 1984 se stal podru-
hé králem ligových střelců. V roce 
1959 bylo rozhodnuto na výroč-
ní členské schůzi Slavoje Hlučín 
změnit název jednoty na „Tělový-
chovnou jednotu Hlučín“. V roce 
1984 byla v Hlučíně otevřena nová 
sportovní hala, která se později sta-
la též sportovištěm sálové kopané. 

V roce 2005 vstoupil Lumír Kot 
do hlučínského fotbalu. Koupil 
2. ligu. Hrála se v letech 2005 až 
2008. Potom klesli do 3. ligy. Za 
rok postoupili do 2. ligy, která se 
hrála od roku 2009 do roku 2011. 
Celá republika tak znala Hlučín. 
Později L. Kot onemocněl a neby-
ly finanční prostředky na udržení  
2. ligy. Město každým rokem při-
spělo na sport, přípravu a výchovu 
mládeže kolem 2 miliónů korun. 
Ale na udržení 2. ligy to nestači-
lo. V roce 2019 kromě příspěvku 
staví město pro sportovce nové 
sprchy, převlékárny, parkoviště s 
přilehlými chodníky za 41 miliónů 
korun. V současné době hraje Hlu-
čín 3. ligu a dorost 2. ligu. Hrají 
se i mezinárodní turnaje, ale pro-
pagace vázne. Na zápasy by mělo 
chodit více fanoušků, kteří budou 
povzbuzovat hráče.

Günter Kania

Kořeny kopané v Hlučíně sahají až 
do dvacátých let minulého století

Tomáš Plaček, zakladatel, předse-
da a manažer spolku Florbal Hlu-
čín, v současnosti studuje doktor-
ské studium na VŠB-TU Ostrava 
na Fakultě materiálově-technolo-
gické obor Řízení průmyslových 
systémů. Zároveň pracuje jako 
regionální metodik regionu Olo-
mouckého a Moravskoslezského 
kraje pro Český Florbal, který sám 
aktivně hraje a vede. Trénuje ne-
jen mládež, ale i muže. Díky jeho 
zájmu a píli letos v květnu převzal 
ocenění za rok 2018 od města Hlu-
čína, jako kolektiv roku - reprezen-
tanti města Hlučína 2018. Rovněž 
je členem sportovní komise tady  
v Hlučíně. Aktivně se podílí na 
tom, aby měl Hlučín profesionální 
sportovní halu.

Rozhodně, družstva Hlučína 
(Muži A, B, C, junioři a mládež), 
nemají kde hrát oficinální florba-
lové zápasy a také se nemohou 
připravovat na zmíněné zápasy  
v podmínkách, ve kterých se ofi-
ciální zápasy hrají. Dalším impul-
sem pro stavbu nové haly je ten, že 
veškeré sportovní zařízení v Hlučí-
ně jsou již zabraná pro jiné sporty 
a pro další již není v hlučínských 
sportovních zařízeních místo, co 

Hlučín pořadatelem nejvyšších 
florbalových soutěží? Snad brzy!

se kapacity týče. Tomášovou pri-
mární myšlenkou bylo vybudovat 
novou sportovní halu pro mládež 
a dospělé, a to nejen pro florbal, 
ale pro veškeré sporty. Díky stav-
bě nové sportovní haly se sport  
v Hlučíně (nejen florbal) posune na 
výší úroveň. 

Současná hala nesplňuje oficiální 
rozměry pro odehrání oficiálních 
florbalových zápasů. Její vytí-
ženost je značná. V odpoledních  
a večerních hodinách je hala téměř 
vždy zaplněná jinými sporty. Hlu-
čínské florbalové mužské oddíly 
mají ve stávající hale jen dva tré-

ninky, a to pouze v pozdních hodi-
nách. Florbalová mládež musí pře-
devším trénovat v malé tělocvičně 
na ZŠ Rovninách.

Málokdo ví, že za vznikem po-
pulárního kolektivního sportu 
jménem florbal stáli zaměstnanci  
v americké firmě na plasty, kteří si 
z dlouhé chvíle vyrobili hůl i míčky 
a sport začali hrát. Dnes patří flor-
bal mezi masově rozšířené aktivi-
ty a silnou základnu má i u nás. Je 
atraktivní, dostupný a věnují se mu 
kluci i holky. S florbalem lze ideál-
ně začít v šesti až v sedmi letech, 
lze ale samozřejmě i dříve.     (red)

Mladá naděje 
rybářského sportu

Honza Grzych, závodník LRU 
v plavané (lov ryb udicí) - letošní 
Juniorský Mistr České republiky 
U15, získal 5. místo na Mistrovství 
světa ve Španělsku a je vedoucí zá-
vodník žebříčku II. ligy mužů. To 
jsou úspěchy sezóny 2019 mladého 
třináctiletého závodníka z Hlučína.

Nebylo to snadné. Od malinka 
trávil každou volnou chvíli s tatín-
kem u vody, roky byl v rybářském 
kroužku. Každý víkend měl tré-
ninky nebo závody, vždy se 100% 
nasazením. Velká podpora rodičů 
a spolupráce s trenérem Michalem 
Markem přinesla letos úspěchy 
nejen národní, ale i světové. Hon-
za má dobře nakročeno k velkým 
vítězstvím, a pokud mu odhodlání  
a píle vydrží, určitě o něm ještě 
uslyšíme.                Jindřich Honzík

Foto: Kristina Neničková
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O letošních prázdninách jsme 
započali celkovou rekonstrukci 
silnoproudé a slaboproudé elek-
troinstalace v naší škole. Z důvo-
du časové i finanční náročnosti je 
rekonstrukce rozdělena na několik 
etap, z nichž první již začala letos 
o prázdninách. Tato etapa obnášela 
montáž nového hlavního rozvadě-
če, veškerých napájecích kabelů, 
dále montáž zásuvkových a svě-
telných rozvodů, osvětlovacích 
soustav, nouzového a protipanic-
kého osvětlení apod. Téměř dvou-
měsíční rekonstrukce započala  
1. července tohoto roku demontáží 
dřevěného obložení stropu na hlav-

ní chodbě a vstupech na jednotlivé 
pavilony. Na stávající stropní kon-

strukci byly upevněny nové roz-
vody silnoproudé a slaboproudé 

Rekonstrukce elektřiny na ZŠ Hornická
elektřiny. Celý strop byl následně 
obložen protipožárním sádrokar-
tonem, osazen novými LED tělesy 
a také nouzovým a protipanickým 
osvětlením. Stěny chodby byly vy-
malovány žlutou barvou. Pomysl-
nou třešničkou na dortu je překrás-
ná nástěnná malba v zadní části 
hlavní chodby, kterou realizovali 
vybraní žáci II. stupně pod vede-
ním p. učitelky Danuše Švrčinové 
a sl. učitelky Evy Jančíkové.

Celková částka 1. etapy, kterou 
financoval zřizovatel Město Hlu-
čín, činila 3 847 263 Kč.

Martin Franek
ředitel školy

Bezmála 10 let se v České repub-
lice postupnými kroky realizuje 
inkluzivní vzdělávání dětí se speci-
álními vzdělávacími potřebami ve 
školách, včetně těch hlučínských. 
Domnívám se, že je co bilancovat. 
Asociace TRIGON ve spolupráci 
s partnery pro Vás letos připravi-
la mezinárodní konferenci na téma 
„Je inkluzivní prostředí nastaveno 
pro všechny děti?”. Nejpovolanější 
experti z České republiky, ale také 
Francie, Německa a Itálie zhodno-
tí stav inkluzivního vzdělávání ve 
třech oblastech – školství, společ-

nost a rodina a zdravotnictví. Pro 
plynulý průběh akce je zajištěno 
kabinové tlumočení.

KONFERENCE se letos usku-
teční 7. října 2019 v Multifunkční 
aule GONG v areálu Dolních Vít-
kovic v Ostravě. Připravili jsme 
pro Vás skutečně nabitý program. 

V návaznosti na konferenci po-

řádáme WORKSHOP, a to 8. října 
2019 v Kavárně U6 v areálu Dol-
ních Vítkovic. Na workshopu zís-
káte povědomí o pedagogických 
přístupech k žákům a dospívajícím 
s rizikovým chováním, včetně pod-
pory profesionální role pedagogů 
pracujících se žáky s potřebou vyš-
ší míry podpůrné péče.

 Odborný program EDH 2019 je 
pro zájemce zdarma, kapacita sálů je 
však omezená. Více na www.asocia-
cetrigon.eu.        

Olga Rosenbergerová
ředitelka Asociace TRIGON

Je inkluzivní prostředí nastaveno pro všechny děti?

Kurzy jsou určeny pro začáteční-
ky a pokročilé. 

Začínají 15. 10. 2019 od 15:15 
hodin a budou se konat  každé úte-
rý po dobu osmi týdnů vždy 1,5 
hodiny a budou realizovány v po-
čítačových učebnách na Základní 
škole Hlučín, Hornická 7.

Zájemci se mohou přihlásit osob-
ně na odboru rozvoje a školství 
u paní Lorencové nebo na tel.  
č. 595 020 317, e-mail: lorencova@
hlucin.cz                                     (kre)

Počítačové kurzy 
pro seniory

Město Hlučín vždy bývalo ko-
lébkou výborných řemeslníků zná-
mých v širokém okolí i za hranice-
mi. A tak je přirozené, že právě do 
Hlučína se pravidelně sjíždějí mla-
dí malíři z celé republiky, aby po-
rovnali své dovednosti, vyměnili si 
zkušenosti a navázali nové vztahy. 
K tomu přispěje akce s názvem 
Hlučín, město s řemeslnou tradicí. 
Jejím hlavním cílem je populari-
zovat obor malíř i další řemesla  
a služby.

Prezentační akce se uskuteční 
na Mírovém náměstí v Hlučíně 
v úterý 8. října od 8 do 16 hodin.
Již VIII. ročník tradičního setkání 
pořádá naše škola ve spolupráci se 
Spolkem přátel školy při OU a PrŠ 
v Hlučíně, pod patronací Cechu 
malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, 
Hospodářské komory ČR, Morav-
skoslezského kraje a jako již tra-
dičně také starosty města Hlučína 
Mgr. Pavla Paschka. 

Žáci z celé republiky předvedou 

při své práci různé techniky a sou-
časné dekorační trendy. Svou účast 
přislíbila dvoučlenná družstva  
z různých regionů naší republi-
ky, například z Prahy, Plzně, Ho-
řic, Cvrčovic, Uherského Brodu, 
Podbořan, Valašského Meziříčí  
a dalších. Přijedou i hosté ze Slo-
venska a samozřejmě nebudou chy-
bět mladí malíři z naší hlučínské 
školy. Pečovatelé, prodavači, zed-
níci, cukráři, pekaři a kuchaři bu-
dou mít pracovní setkání, na která si 
pozvali své kamarády ze spolupra-
cujících škol a společně představí  
a také nabídnou výsledky své prá-
ce. Akce bude atraktivní pro kaž-
dého návštěvníka. 

Zájemci budou mít možnost se-
známit se s novými trendy v učeb-
ních oborech a žáci základních 
škol, kteří se rozhodují pro své bu-
doucí povolání, získají představu  
o řemeslech a o tvořivé a smyslupl-
né práci.              Jindřich Honzík

ředitel učiliště

Hlučín opět ožije
mladými řemeslníky!

Foto: Martin Franek
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Multikulturní vzdělávací projekt, 
během něhož se žáci v rámci pre-
zentací v anglickém jazyce dozvě-
děli z úst těch nejpovolanějších co 
nejvíce o cizích zemích, na naší 
škole proběhl od 9. do 13. září 
2019.

Těmi nejpovolanějšími byly letos 
3 vysokoškolské studentky z růz-
ných koutů světa – Lana z Gruzie, 
Simina z Rumunska a Angelina 
z Ruska. Osobně je na naší škole 
přivítala paní místostarostka Mgr. 
Petra Řezáčová a předala jim drob-
né dárky.

Během vyučovacích hodin stá-
žistky seznámily žáky 3. až 9. roč-
níku se základními informacemi 
o svých zemích, měly připravené 
zajímavé prezentace doplněné 
videem. Komunikace probíhala  
v angličtině, a tak měli žáci mož-
nost tento jazyk prakticky denně 
používat. Těm mladším samozřej-
mě pomohli s angličtinou průvod-
ci, vybraní žáci 9. ročníku, kteří 
byli ve třídě přítomni a kteří také 
pomáhali stážistům na naší škole 
po celou dobu pobytu.

Vyvrcholením celého projektu 
byla páteční akce Global Village, 
stánky tvořená vesnička, kde  
v každém jejím koutě mohli žáci  
1. a 2. stupně zažít něco jiného, 
dokonce i ochutnat. Simina z Ru-

munska upekla za pomoci hos-
titelské rodiny typické knedlíky 
plněné švestkami, Engelina připra-
vila sladkou ruskou dobrotu a Lana  
z Gruzie si také nachystala slad-
kou ochutnávku vyrobenou z hroz-
nového vína a vlašských ořechů. 
Rovněž byl nachystán na Global 
Village i stánek České republiky, 
ve kterém naši žáci představili stá-
žistkám naše město, zemi a tradice. 
Nechyběla zde ani reprezentativní 
ukázka a ochutnávka tradičních 
českých dobrot. Na stážisty zde 
nakonec čekal vědomostní kvíz  
o naší zemi. Stážistky poděkova-
ly za příjemnou atmosféru na naší 
škole a zázemí, které jim bylo vy-
tvořeno. Pro naše hosty jsme na 

závěr přichystali na památku malé 
překvapení, a to v podobě společné 
fotografie. 

Netradičně strávený týden nám 
neskutečně rychle utekl. Bylo zají-
mavé vidět, že naše společnost do-
káže fungovat i bez předsudků vůči 
jiným národnostem. Během pár dní 
vznikla nová přátelství a také byla 
cítit týmová spolupráce a ochota 
pomoci. Velmi děkujeme rodičům 
našich žáků, kteří po dobu probí-
hajícího projektu poskytli zahra-
ničním studentkám pobyt ve svých 
rodinách. Z kladných reakcí žáků 
lze vyčíst, že vynaložené úsilí pro 
zrealizování projektu se jistě vy-
platilo.           Mgr. Jana Losíková

text i foto

Ohlédnutí za projektem Edison

V areálu ZŠ Hornické bude ote-
vřeno pracoviště Mateřské školy  
a základní školy speciální Diako-
nie Českobratrské církve evange-
lické Ostrava. Posláním této školy 
je výchova a vzdělávání dětí s těž-
kými kombinovanými vadami ve 
věku 5-26 let.

Svou činnost škola zahájila v roce 
1994. V současné době má dvě 
pracoviště v Ostravě, a to v části 
Vítkovice a v Poruba. 

Hlavním cílem školy je zajiště-
ní těžce hendikepovaným žákům 
(kombinace středně těžkého, těž-
kého a hlubokého mentálního po-
stižení s tělesnými, smyslovými 
vadami a autismem) maximální 
rozvoj osobnosti a umožnění pro-
žívat jim „normální život“ jako je-
jich zdravým vrstevníkům.

Výuka je „šitá na míru“ žáka, 
probíhá v jednotlivých blocích,  
a to skupinově nebo individuálně 
ve třídách s počtem 4-8 žáků. Výu-
ku zajišťují souběžně 3 pedagogič-
tí pracovníci. 

Z důvodů individuálních potřeb 
dětí výuku doplňují podpůrné 
speciální a terapeutické aktivity: 
muzikoterapie, arteterapie, ergo-
terapie, míčkování, bucofaciální 
a orofaciální stimulace, terapie  
v multisenzorických místnostech 
Snoezelen, stimulace podle kon-
ceptu Bazální stimulace, handling, 
relaxace v suchém bazénu, aroma-
terapie, využívání alternativních  
a augmentativních forem komuni-
kace (AAK) – fotografie reálných 
předmětů, piktogramy, VOKS, 
MAKATON, interaktivní tabule, 
iPady, komunikátory, speciální spí-
nače a výukové PC programy.

Další aktivity organizované ško-
lou: hippoterapie, canisterapie, 
individuální fyzioterapeutické-
lekce, tejpování, vodní rehabilita-
ce v Aquaparku Olešná, účast na 
kulturních a sportovních akcích  
s mezinárodní účastí, školní výlety 
a exkurze. 

Vzdělávání zajišťujeme dětem ve 
věku 5-8 let v přípravném stupni  
a od 8 let žáci plní povinnou školní 
docházku.

Do 20.9. bylo možné ještě při-
hlásit děti ke vzdělávání v nově 
vznikající hlučínské škole. Více 
informací o škole získáte na www. 
specialniskola.eu a na níže uvede-
ných kontaktech. V případě zájmu 
o osobní návštěvu v ostravských 
školách nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE 

Ostrava
Ředitelka školy:
PaedDr. Irena Johanka Savková
604 755 292 
i.savkova@specialniskola.eu

Diakonie nově i v Hlučíně

Již od ledna 2019 je v Hlučíně 
poskytovaná nová sociální služba 
Podpora samostatného bydlení JI-
NAK. Tato terénní služba je určena 
dospělým lidem s mentálním a více-
násobným postižením nebo dušev-
ním onemocněním, kteří žijí nebo 
chtějí žít ve vlastní domácnosti, ale 
v některých oblastech svého života 
potřebují podporu asistenta. 

Za devět měsíců působení služby  
v Hlučíně se podařilo v přestěhování 
z prostředí pobytové sociální služby 
do vlastního bydlení podpořit sedm 
lidí.  Tito lidé mají nyní příležitost 
žít běžný život se všemi radostmi  
a starostmi, které každodenní kolo-
běh přináší. Koordinátorka a sociál-
ní pracovnice služby Podpora samo-
statného bydlení JINAK v Hlučíně, 
Mgr. Karin Bednarzová, k tomu 
doplnila: „Je radostné a naplňují-
cí být součástí toho, jak lidé, kteří 
byli dříve ovlivněni podmínkami  
a zvyklostmi pobytové služby, obje-
vují vlastní nezávislost, žijí si podle 
svých představ a přání a realizují 
své obyčejné i neobyčejné sny. Ka-
ždý by měl mít možnost rozhodovat 
o svém životě a všem, co se ho týká. 
Zároveň jsme s naší službou otevře-
ni i lidem, kteří již nyní žijí doma, 
sami nebo se svými blízkými,  
a dosud jim pomáhají například ro-
diče. Těmto lidem můžeme pomoci  
k většímu osamostatnění, což může 
být přínosem pro celou rodinu.“ 
Asistenti služby Podpora samo-
statného bydlení JINAK kladou při 
své práci největší důraz na to, aby 
lidé se zdravotním znevýhodněním 
mohli prožívat svůj život doma, 
normálně, tak, jak chtějí, dělat  
a zažívat běžné věci, jako kdokoliv 
jiný. Služba je poskytována pří-
mo v domácnostech nebo tam, kde 
lidé potřebují. „Nabízíme podporu 
zejména při samostatném rozho-
dování o každodenních záležitos-
tech, podporu v péči o domácnost, 
při hospodaření, při vyřizování na 
úřadech, u lékařů apod., v otázkách 
seberealizace a aktivního trávení 
volného času, při využívání všech 
příležitostí, které život ve městě 
nabízí, v navazování a udržování 
vztahů s druhými lidmi, ale také  
v dalších oblastech dle potřeb a přá-
ní lidí, s nimiž spolupracujeme,“ 
říká Bednarzová. Bližší informace 
o službě i JINAK získáte na www.
jinakops.cz nebo u Karin Bednarzo-
vé na čísle 604 575 385 či mailové 
adrese bednarzova@jinakops.cz. 

 (red)

Jinak pomáhá
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Recept pro jednu osobu na šty-
ry dni, moji mamě poradila frau 
Pekař

Kupim dvě skřidelka s kury.
V ponděli uvařim jedno ve vodě 

s kobzoli a mam fajnu polivku. Ja 
vodu s kobzoli nigdy něvyleju, dyč 
v ni je kmin, sul, vitaminy a chuč 
kobzoli.

Maso a jeden kobzol schovam na 
utery, ohřeju, ozdobim kuskem ze-
leneho a to by šče něvěřila, jak se 
pošmakuju.

Ve středu upeču na kusku fetu to 
druhé skřidelko a zim ho enem po 
ramenko. Pul krajička na vymazani 
masného ku temu, kdo to něochut-
nal, něvi co na svěče je dobreho. 

No a ve čtvrtek zim zbytek kři-
delka s tu druhu polovicu krajička. 
Do soboty by se to mohlo zepsuč, 
dyč v pátek se maso něsmi. 

Na snidani mi stači melta bez 
cukru (mam ho zakazany) a na-
misto večeře už dluhe roky řikam 
ružaněc.

Lacna polivka pro 4 osoby
Slej vodu z uvařenych kobzoli do 

kastrola, přidaj niči z rolad, (něke-
ři ty niči enem obliznu a vyhoďu, 
taká škoda), přidaj kusek zeleneho 
ze zahradky, trochu magi, nalam 
suchy chleba a polivka už je cela. 

Brathering zupa
Voda z pečenaču se kdyši dala 

slač z paru konzerv venku, hned 

za obchodem, zadarmo. Něskaj ně-
vim či to vylivaju, ale kupič lacno 
by to isto šlo. Do teho namjagaj 
kobzole, přidaj soli a celá rodina 
pojí. 

To vam je dobróóta, a čeple je to 
ešče lepši.

Chlampačka
Něska už se něvi co to je. Na ka-

ždym pecu stál velky hrněc a do 
něho se hazalo všecko co se nězed-
lo. Šupy s kobzoli, listy z kelerubu, 
první voda po umyči čepani, ně-
dojedky, starý chleba i něpodarky. 
Něska se to vyhazuje. Zbiralo se to 
cely tyděň, ale že to na plotně furt 
bublalo, němohlo se to zepsuč. Čas 
od času se to vylalo bravkovi do 
koryta a ten to vychlampal.  

Že to bylo moc dobre, možu po-
tvrdič. Po jedne fajne oslavě em 
dé žet sem ve špazu nic něnašel, 
tak sem to v noci temu bravkovi 
vychlopal. Jak to mama rano zjiš-
čila, lečela za doktorem „co mam 
s tym synkem robič?“ „Na nic, jak 
to bravkovi něuškodi, tak vašemu 
synkovi též ni.“

Jak lacno nakrmič pět hlad-
nych děči, poradil mamě vdovec, 
onkel Helmut

Ja na nědělu kupim za 10 korun 
bravsku hlavu a ku temu za 5 ko-
run haverfloky, uvařim a ty děči 
se vam tak nadžgaju, že im 3 dni 
pupky stoju.

Polivky z hověžich košči na cely 
týden

Kilo nařezanych košči za 2 koru-
ny stači pro celu rodinu.

V ponděli se košči vařu enem 
1hodinu, aby to něvzalo všecku 
šilu. Odebere se patřičné množstvi 
zupy a morek, pomačka se do teho 
kobzol, přida se sul, zelene, trocha 
magi a je hotove. Ma to šilu, že to  
i mrtveho postavi na nohy. 

V utery se košči vařu 2 hodiny  
z novu vodu.

Přida se magi, zelene ze zahrad-
ky a može se zašvrlač vajco. Jé to 
vam je dobrota a dá to šilu, že pně 
možeče trhač.

Ve středu se košči vařu 3 hodiny. 
Přida se voda, magi, skura ze špe-
ku, krajni lišči ze zela a polivka je 
cela.

Ve čtvrtek se košči vařu 4 hodiny 
a je pro docenty i přescenty. Něpři-
bira se po ni.

Ochuči se enem kuskem magi-
kostky a zelenym ze zahradky.

V patek se maso něsmi, dob-
rý křeščan v patek nic něji a pije 
enem vodu! 

V sobotu se košči vařu cely deň, 
až su bile jak vapno. Podobně to  
i šmakuje a je to grunt pro naše ko-
šči. Přida se magikostka, zasmažka 
a česnek na přeraženi te vapenne 
chuči. 

Vyvařene košči už ani pes něžere, 
zaryjče je ku stromu.

To najlepši na nědělu! U masařa 

přece zostaly piliny s tych nařeza-
nych košči a chytra hospodyňka 
se ich vyžada. Paničky ty piliny 
kupuju pro svoje čtyrnohe milač-
ky, aby im fajně uši staly. Uvařče 
z tych pilin chlopovi polivku, bo 
něstavja enem uši a za ušporovane 
penize pošliče děcka hned po obě-
dě do kina.

Zouvas (tu to něco) starý rodin-
ný recept musíte vyzkoušet

Nakraj kusek špeku, jak něni, 
tak aspoň skuru ze špeku polož 
na kus fetu a gychni ku temu na-
kratu klobasu. Přidaj muku a zrub 
hustu zasmažku. Slej do teho vodu  
s kobzoli. 

Uvařene kobzole olupej a nakraj 
na kolečka, huč je do kastrola, při-
daj masox, bobkovy list, pepř, sul, 
magi a ležku cukru. Nakoněc při-
daj na čenke kolečka nakrate ky-
šele ogurky, lepši su kvašaky. Do-
chuč s ogurkovu nebo kvašakovu 
vodu tak, aby to bylo sladkokyšele. 
To vam je taka dobrota, že by se 
dala ješč cely tyděň, ale nězostaňe, 
to vam garantuju. 

                                                    
Co na zapiči?
Každy dobry Prajz vi, že na piči 

je najlepší sviža voda, ni ta na myči 
nebo odstata, ta na kviči. Ešče lep-
ši je ale „Prajzska slivovica“.       

Zralu slivu vem do huby, zapij  
s vřelu vodu a hned buděš volač - 
„ta páálíí“.                 Jiří Sonnek

Jak fajně poješč, ušporovač a zostač šlang

Ohlédnutí
za létem

Zahrádkáři z Bobrovníků spolu  
s restaurací „Neptej se pod kohou-
tem“ se rozloučili s letošním létem 
dožínkovou slavností. Ta proběhla 
v neděli 18. srpna 2019. Byla to ce-
lodenní akce.

Ráno byla odsloužena mše sva-
tá, následovaly obědy v kulturním 
domě, kde nechyběly výborné do-
žínkové koláče. Odpoledne zahájil 
velice pěkný dožínkový průvod  
z Malánek ke kulturnímu domu. 
Tam předal pan Cyrus dožínko-
vý věnec předsedkyni zahrádkářů 
paní Popkové. Pak následovalo 
odpoledne v zahradě u kulturní-
ho domu plné grilovaných dobrot  
a bohatého občerstvení. To vše 
bylo zarámované hudbou pana 
Weisse.               Alžběta Sukačová Foto: Marie Kočí
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Třetí říjnová neděle patří tradič-
ně misiím, proto ani letošní rok 
nebude výjimkou. 20. října v hlu-
čínském Zámeckém klubu proběh-
ne první misijní jarmark. Výtěžek 
poputuje na podporu kmene Yano-
mami ve Venezuele.

„Návštěvníci si mohou na akci 
zakoupit rukodělné výrobky, jako 
jsou třeba náušnice, domácí peče-
né čaje, či marmelády. Další věci 
k prodeji ještě připravujeme,“ vy-
světluje Marie Kalmanová, jedna  
z organizátorek misijního jarmar-
ku. Říjnové dopoledne v Zámec-
kém klubu bude také místem se-
tkání, kde si návštěvníci mohou při 
dobrém koláči a kávě popovídat  
s dalšími účastníky. 

Výtěžek z akce podpoří salesián-
skou misii ve Venezuele, kde nyní 
pracuje hlučínská rodačka Jarka 

Chorovská (na snímku). Na místě 
mohou návštěvníci přispět také do 
sbírky volně prodejných léků pro-
ti bolesti, jako je ibalgin, paralen  

a další analgetika, která ve Venezu-
ele nejsou nyní k dostání. Akce na 
podporu misií proběhnou po celé 
republice.              Lýdie Hájovská

První hlučínský misijní jarmark 
podpoří misie ve Venezuele

V Týdnu knihoven, který letos za-
čal již v pondělí 30. září, připravu-
jeme opět bezplatnou burzu knih. 
Burza se koná na chodbě před 
knihovnou ve dnech od 30. září do  
4. října. 

Z knih, které jsme od dárců přijí-
mali už v průběhu září, si můžete 
přijít vybrat vždy od 7 do 18 hodin. 
Dále v Týdnu knihoven nabízíme 
již tradičně akci pro nové zájemce 
o členství v knihovně. Noví dospě-
lí i dětští čtenáři se mohou zaregis-
trovat do knihovny na jeden rok 
zdarma. Čtenářům, kteří v tomto 
týdnu vrátí knihy po výpůjční lhů-
tě, budeme promíjet pokuty za ne-
dochvilnost. 

Týden knihoven rovněž zahájíme 
další přednáškou cestovatele Jiřího 
Máry, tentokrát navštívíme Ekvá-
dor a Galapágy. 

Manželé Jiří a Alena Márovi 
vypráví o naplnění dalšího cesto-
vatelského snu svého syna Jirky 
upoutaného na invalidní vozík. 
Zastavíme se v Karibském moři. 
Poslechneme si o studiu španělšti-
ny a životě v ekvádorské rodině. 
Poznáme podivuhodná tajemství 
rovníku. Zjistíme jak nebezpečný 
je život v amazonské džungli. Na-
vštívíme pralesní indiány a podí-
váme se za ojedinělými zvířaty na 
Galapágy. 

Přednáška se bude konat v pondě-

lí 1. října od 17 hodin v zámeckém 
klubu hlučínského zámku. 

S další cestopisnou besedou nás 
navštíví již podruhé Jiří Sladký. 
Tentokrát se podíváme na méně 
známou část Íránu. Promítání  
z expedičního putování přes dvě 
pouště východního Íránu se věnuje 
jejich přírodní tváři, ale i obyva-
telům, etnografickým poznatkům 
a málo známým archeologickým 
objevům. Zavede na neprobáda-
ná místa, z nichž máme dosud jen 
minimálně zpráv. Přednáška Ne-
známá íránská poušť se bude konat  
v úterý 7. října od 16.30 hod. v zá-
meckém klubu.     Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Knihovna zve na říjnové akce

Ve dnech 8. až 10. 11.2019 po-
řádá spolek Miniscéna Bez pódia 
pro všechny milovníky cestování, 
outdoorových aktivit a výprav za 
poznáním cestovatelský festival 
OZVĚNY. 

Komentovaná promítání proběh-
nou vždy v odpoledních hodinách 
v prostorách Zámeckém klubu 
hlučínského zámku. Program bude 
uveřejněn na plakátech, které bu-
dou v průběhu října zveřejněny na 

Cestovatelský festival Ozvěny proběhne v listopadu
vývěskách kulturního centra Hlu-
čín.  Zveme Vás na pestrou směs 
cestovatelských zážitků z celého 
světa: Sokotra – Galapágy Indic-
kého oceánu, Patagonie – na konec 
světa, Himaláje – výstup do zóny 
smrti, Tři šašci a princezna na ces-
tě po Balkánu, Do Santiaga portu-
galskou pobřežní, Tři tváře Asie, 
Sjezd Lysé hory, Uganda – perla 
Afriky, Významné švýcarské zu-
bačky, Gruzie a Kavkaz, Sedm týd-
nů na Balkáně. Součástí festivalu 
bude výstava fotografií a hudební 
vystoupení.                   Ivan Kula

Minscéna Bez Pódia z.s.

Spolek Sousedé 55+ Vás zve dne 
13. listopadu 2019 do Zámeckého 
klubu od 16 hodin na „Besedu ob-
čanů se senátorem na téma zdraví”.

Lékař, gynekolog-porodník, dět-
ský gynekolog, senátor doc. MUDr. 
Peter Koliba, CSc. ve zdravotnic-
tví pracuje již více než 40 let. Od 
roku 1994 do 2007 byl přednostou 
Porodnicko-gynekologické kliniky 
FN v Ostravě. Publikoval více než 
150 odborných článků a několik 
monografií. Je místopředsedou Vý-
boru pro zdravotnictví a sociální 
politiku, členem Stálé komise pro 
krajany žijící v zahraničí, členem 
Stálé delegace Parlamentu ČR do 
Meziparlamentní unie, členem 
Národní rady pro implementaci  
a řízení programů časného záchy-
tu onemocnění a členem Vědecké 
rady Ministerstva zdravotnictví 
ČR.                                          (red)

Setkání se 
senátorem 
Kolibou

Foto: Ivan Kula

Dům dětí a mládeže Hlučín zve 
všechny kouzelníky a kouzelni-
ce do naší podzimní školy čar  
a kouzel, kde si společně užijeme 
podzimní prázdniny a zavítáme 
do světa Harryho Pottera! Akce se 
koná v termínu 27. 10. – 30. 10. 
2019. Začínáme v 17:00 a ukon-
čení akce bude 30. 10. v 15:30. 
Více informací naleznete na  
www.ddmhlucin.cz nebo na infor-
mačních plakátech.                         (sro)

Zamykání lesa
Dům dětí a mládeže Hlučín zve 

všechny děti na zamykání lesa. 
Léto se blíží ke konci a nastává 
nám zima. Je potřeba uložit Pána 
lesa a zvířátka k zimnímu spánku. 
30. 10. 2019 se všichni sejdeme  
v 16:30 před Domem dětí a mláde-
že v Hlučíně, vezmeme zlatý klíč, 
kterým zamkneme les a v lampi-
ónkovém průvodu se vydáme za 
Pánem lesa. Nezapomeňte lampi-
ónky!                                         (sro)

Podzimní 
prázdniny v DDM

Foto: archiv Petra Koliby

Foto: archiv Jarky Chorovské
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OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

Rýma
„Neléčená rýma týden, léčená sedm dní“ – 

známé rčení, které potvrzuje, že na vyléčení 
rýmy léky vlastně neexistují. Což se dá v pod-
statě potvrdit u klasické nealergické rýmy vi-
rového původu. Známe to všichni, ucpaný nos 
a vodnatý výtok z nosu, spojený s bolestí hlavy 
a někdy i zvýšenou teplotou. Příznaky větši-
nou opravdu do týdne ustoupí a pokud nedojde 
k rozvoji bakteriální infekce, pacient prakticky 
žádnou léčbu nepotřebuje.

Pravdou je, že i rýma umí člověka pěkně po-
trápit a pokud nemůže zůstat doma v posteli, 
znepříjemňuje neustálé smrkání a kýchání 
běžné denní činnosti, nejen pacientovi, ale  
i blízkému okolí. Proto už na podzim stou-
pá poptávka po různých nosních sprejích  
a kapkách. Na trhu jsou v podstatě dva druhy 
nosních přípravků. Ty s chemickou účinnou 
látkou, které většinou spolehlivě uvolňují nos 
a zastavují tekoucí rýmu, mohou se však po-
užívat pouze týden. Pak totiž hrozí poškoze-

ní nosní sliznice nebo přechod do chronické 
rýmy. Z hlediska léčby a prevence komplikací 
rýmy se jako lepší jeví přípravky s mořskou 
vodou, bylinkami nebo homeopatika.

 Komplikovanější je situace u kojenců a ba-
tolat, která ještě neumí smrkat. Tady je velmi 
důležité odsávání nosního sekretu, ideálně od-
sávačkou s nástavcem na vysavač. Je to rychlé  
a velmi účinné. Kojencům a dětem do tří let 
není vhodné aplikovat přípravky s mentolem  
a eukalyptem, většinou stačí mořská voda nebo 
fyziologický roztok na vyčištění nosu. Tím, že 
se děti většinou neumí pořádně vysmrkat, často 
se rýma komplikuje a rodiče si pak v lékárně-

vyzvedávají antibiotické nosní kapky. Správně 
by se tyto kapky měly aplikovat do vyčištěné-
ho nosu, tzn. aplikovat nejprve mořskou vodu 
nebo fyziologický roztok, vyčistit odsávačkou 
nebo řádně vysmrkat a pak teprve aplikovat 
antibiotické kapky. Ty by se měly uchovávat  
v lednici, ale do nosu určitě nekapat úplně le-
dové. Buď tedy vytáhnou z lednice chvíli pře-
dem nebo zahřát v dlani na teplotu těla.

Nutno říct, že v případě léčby nekompliko-
vané rýmy jsou účinnější „babské“ rady než 
jakékoli farmaceutické přípravky. Opravdu ci-
bule, česnek, zázvor nebo inhalace éterických 
olejů mohou léčbu rýmy výrazně zkrátit. Od-
lehčení stravy nebo dokonce půst, spánek, od-
počinek a relaxace mohou způsobit, že se rýma 
vytratí již do druhého dne. Pokud ovšem dojde 
k rozvoji horečky, těžkému kašli, bolesti nos-
ních dutin nebo rýma přetrvává déle jak sedm 
dní, je vhodné se přijít poradit do lékárny nebo 
navštívit lékaře.

PharmDr. Simona Petrušková
vedoucí lékárník Lékárna U Hradeb

n
Přivítali jsme:
Mia Bartáková *2019
Čeněk Bača *2019
František Zúbek *2019
Tereza Mučková *2019
Julie Krettková *2019
Anna Selzerová *2019
Teodor Hrubý *2019
Kryštof Židlík *2019

Jubilanti:
Šárka Kreibichová *1930
Stanislav Bukovec *1939
Kamila Berková  *1919

MÍSTO KYTIČKY

n HLUČÍNSKÉ FABULE
Bílé dno
Olověná voda
bílé dno má
po dně duše chodí
pokleká měsíci k nohám
Olověná hladina
olověné hlavy má
s kovovýma očima
zírá na tě – hladina
Olověných duší
bílé kosti suší
olověných těl
měsíc - spasitel

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, 

říkačkář, výtvarník

O vlivu hluku na lidský organis-
mus není pochyb. Automobilová 
doprava, průmyslové objekty, hla-
sové projevy lidí či zvířat a samo-
zřejmě hudební produkce, to vše 
stále je považováno za hluk.

Novelou zákona 258/2000 Sb. 
byly upraveny kompetence orgá-
nů státní správy a samosprávy ve 
smyslu toho – kdo tyto zdroje hlu-
ku řeší, dle KHS.

Nelze si nevšimnout, jak jarní/
letní období je v našem městě ve 
znamení hudby, a to díky pestrým 
a hlasitým akcím ze Štěrkovny. Ví-
kendy tak přestaly plnit funkci od-
počinku a pro milovníky přírody, 
turisty či cyklisty to dále znamená, 

že hlasitá hudba je bude provázet 
ještě mnoho kilometrů v lesích  
a ve volné krajině. Ticho se tak 
stává tzv. nedostatkovým zbožím 
a nelze jej najít ani v blízkém lese.

Otázka zní, kam o letním víkendu 
vyrazit za odpočinkem a dobitím 
energie, aby člověk nebyl vysta-
ven působení hudby jak ve dne, tak  
v nočních hodinách?

A aby toho nebylo málo, tak 
obecně přibývá hlasitá hudba ze 
zahrádek rodinných domů nebo 
různých hudebních akcí z restau-
racích a lidé v okolí jsou nuceni 
zavírat okna. Bohužel někdy ne-
pomohou ani zavřená okna a navíc  
v parných dnech, to není ani mož-

né. Narůstá jakýsi trend neohle-
duplného chování a někteří mají 
pocit, že si mohou dělat co chtějí 
a nejsou ochotni pro dobré vztahy 
ztlumit hlasitost své hudby tak, aby 
nevyhrávali ostatním.

Určitě je spousta lidí, kteří by 
rádi prožili letní víkendový večer  
v klidné atmosféře.

Zábava a hudba je jistě součás-
tí našeho života, ale v jaké míře? 
Jedná se stále o zdravé podmínky 
k životu?

A ani se nedivím tomu, že mnoho 
místních lidí  se těší na konec léta, 
protože si v tomto období připadají 
jako zajatci. 

Zdeňka Veselá

Zdravé nebo Hlučné město Hlučín?
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Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod

So: 9:00 – 12:00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

realizace a údržba zahrad a kácení stromů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,

ovocné stromy a keře

- komplexní realitní služby                           
  prodej, koupě nebo pronájem 

nemovitostí
-  převody nemovitostí formou 

darování mezi osobami blízkými 
-  prohlášení vlastníka

pro vymezení bytových jednotek      
 - tržní ocenění pozůstalosti 

k dědickému řízení
-  poradenství ve veškerých 

majetkoprávních  záležitostech.

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RŮŽENA
HANSLÍKOVÁ
TEL. KONTAKT
722 14 14 26

Realizace a údržba zahrad
vše pro vaší zahradu

Štěpán Chlappek
zahradník

+420 723 704 539
stepan.chlappek@seznam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2-5,1 l/100 km, 112-116 g/km

novykamiq.cz

Pohodlí na cestách zažijete vždy 
s novým vozem ŠKODA KAMIQ 
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu 
a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se 
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.
Těšíme se na vás od 4. 9. 2019.

   NOVÁ 
ŠKODA
 KAMIQ

Budete si rozumět

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRÁLA s.r.o. 
Markvartovická 1906/7, Hlučín, tel.: 595 042 785
Třebovická 5534, Ostrava, tel.: 596 966 333
Ostravská 1946/12, Karviná, tel.: 595 390 912
www.autocentrala.cz

již od Kč379 900

Untitled-96   1 12.8.2019   11:21:08
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n KAM V HLUČÍNĚ A OKOLÍ V ŘÍJNU
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hlučínskénoviny

Péče o rodinu a pomoc potřeb-
ným – to bylo a je motivací pro 
naplněný život stále usměvavé, 
milé a srdečné Kamily Berko-
vé, která slaví 15. října 100 let 
od svého narození. 
Vychovala dvě báječné dce-

ry – Kamilu a Marcelu. Má čty-
ři vnoučata a čtyři pravnoučata. 
I přes láskyplnou a pečlivou vý-
chovu svých dcer měla ve svém 
srdci místo i pro děti, o které se 
starala ve své profesi vychova-
telky na hlučínské Základní ško-
le Tyršova. Zvláště pak velkou 
péči věnovala těm méně sociál-
ně i emocionálně zabezpečeným 
dětem. Rodnou vsí jí byly Ben-
kovice u Opavy, manžel pochá-

zel z Kravař. Po studiu na Ro-
dinné škole v Brně nastoupila 
jako vychovatelka na ZŠ Tyršo-
va, kde působila celý svůj pro-
fesní život. Vychovala, směro-
vala a ovlivnila mnoho rodáků 
z Hlučína. Svůj život věnovala 
druhým a za to jí patří velký ob-
div a poděkování. 
Její pozitivní přístup k životu, 

skromnost a střídmost, podpora 
její rodiny a také stálá aktivita 
stojí podle pečovatelů z Domo-
va pod Vinnou horou za dlouho-
věkostí této sympatické dámy. 
K přání všeho nejlepšího paní 

Berkové se připojují její bývalí 
studenti, známí i kolegové, rodi-
na a také zástupci města.     (nen)

Krásných 100 let života

Foto: Kateřina Konečná

Na základě návrhu Rady měs-
ta Hlučína bylo dne 5. září 2019 
členy hlučínského zastupitelstva 
schváleno a následně uděleno čest-
né občanství panu Josefu Hlubko-
vi, který je významnou osobností 
města Hlučína a hlučínským patri-
otem v pravém slova smyslu. 

Celoživotně se aktivně podílí na 
rozvoji města. Pro své založení  
a osobnostní a charakterové vlast-
nosti je všeobecně uznávaným, 
oblíbeným a respektovaným člově-
kem. Je obětavý, pracovitý, čestný 
a zodpovědný. Není mu lhostejný 
život města a spoluobčanů. Pro 
svou skromnost však často zůstává 
v pozadí dění a nestaví své zásluhy 
na odiv. V minulosti zastával i ve-
řejné funkce (mj. občanský výbor, 
národní výbor), aniž by se nechal 
ovlivnit tehdejším režimem. 

V nedávné době se pak význam-
nou měrou zasloužil o záchranu  
a obnovu některých historických 
památek, aktivně organizuje i 
kulturní dění. Mezi jeho výrazné 
počiny patří každoroční sváteční 
výzdoba města (adventní věnec, 
velikonoční výzdoba náměstí). 
Jeho aktivity významně rozvíjejí a 
propagují město Hlučín a vytvářejí 
pozitivní obraz města v rámci ce-

lého Moravskoslezského kraje. Je 
rodákem z Hlučína, z Dlouhoves-
ké ulice, kde spolu s rodiči a starší 
sestrou měli statek, na kterém od 
mládí pracoval. Sám má ženu a 
dvě děti. Se změnami dopravy ve 
městě byl nucen statek prodat a po-
stavil si dům na ulici Zátiší. 

Od řidiče nákladních aut u Vítko-
vických staveb, přes skládání uhlí 
z vagónů, po Armaturku v Dolním 

Benešově piloval svou pracovitost 
i charakter. 

Víru, úctu a cit pro umění v sobě 
pociťuje již od mládí. Už když 
chodil do základní školy (nyní Tyr-
šova) kolem či přes hřbitov, zaujal 
ho velký kříž. Kalvárie, která stojí 
před hřbitovem, ta ho zaujala. Byl 
na ní nečitelný nápis, celý byl roz-
klížený, stářím nedržel pohroma-
dě. Začal se tedy zajímat, co tam 

mohlo být napsáno. Tak začal pá-
trat. Z běžných zdrojů nic nezjis-
til, až díky nápadu známého zašel 
do Ostravy na kriminálku. Nebylo 
lehké, je přesvědčit, aby se žádostí 
o dokumentaci či doklady zabýva-
li, ale díky dobře voleným slovům 
a šarmu, jímž oplývá dodnes, po-
žadované informace získal. Šlo  
o poslední slova Ježíše Krista před 
tím, než skonal. Jejich obnovu za-
jistil právě pan Hlubek a jsou tam 
vybroušeny dodnes v českém i ně-
meckém jazyce.

Nadšení ho, ale neopustilo a po-
stupně se mu povedlo obnovit 
mnoho křížů a soch na různých 
místech Hlučína, včetně těch na sa-
motném hřbitově, nehledě na ma-
teriál, který čítá například mramor, 
pískovec či litinu. Vždy pátral pro 
historických, uměleckých i techno-
logických souvislostech a koope-
roval s mnoha odborníky, ale také  
s občany. Mnoho z nich činnost 
pana Hlubka podporovala materi-
álně i finančně, včetně vedení měs-
ta Hlučín. Počínání pana Hlubka 
bylo a je inspirující pro mnoho lidí. 
A když se ho zeptáte, kde na to vše 
bere energii a prostředky, tak vás 
odkáže „na toho šéfa nahoře“…

(red)

Foto: Kristina Neničková

Čestné občanství uděleno Josefu Hlubkovi

termín čas akce místo

1.10. 7:00 Bezplatná burza knih (do 4.10.2019) Knihovna Hlučín

1.10. 17:00 Ekvádor a Galapágy - přednáška Jiřího a Aleny Márových Zámecký klub

3.10. 19:00 II. Divadelní podzim – Divadlo ŠAMU Štítina - Když se zhasne KD Hlučín

4.10. 17:00 Taneční pro mládež (dva termíny - v 17:00 a 19.30) KD Hlučín

7.10. 16:30 Neznámá íránská poušť - přednáška Zámecký klub

8.10. 9:30 Co se stalo, i kafeja povědalo…aneb besedy s Janou Schlossarkovou Zámecká kavárna LOGR

8.10. 8:00 Hlučín, město s řemeslnou tradicí Mírové náměstí

9.10. 14:00 Veřejná prezentace podaných návrhů v rámci Participativního rozpočtu 2019 – „JE TO NA VÁS“ Mírové náměstí

10.10. 16:30 Setkání s občany - veřejné projednávání strategického plánu města Hlučín KD Hlučín

11.10. 17:00 Výtvarný občasník DDM Hlučín

11. a 12.10 18:00 Půlkolona tanečního kurzu KD Hlučín

12.10. 8:00 Farmářské trhy Mírové náměstí

13.10. 17:00 Zahájení tanečního kurzu (nejen) pro manželské páry KD Hlučín

15.10. 15:15 Počítačový kurz pro seniory ZŠ Hornická 7

15.10. 17:00 Příroda, historické památky a zajímavosti ostrovů Thassos a Rhodos - přednáška A. Dudka Zámecký klub

17.10. 19:00 III. Divadelní podzim – Divadlo K.V.A.S. – N.A.D.Ě.Ž.D.A. KD Hlučín

19.10. 10:00 Den za obnovu lesa v ORP Hlučín – Šilheřovice Šilheřovice

20.10. 9:00 První hlučínský misijní jarmark Zámecký klub

22.10. 9:30 Co se stalo, i kafeja povědalo…aneb besedy s Janou Schlossarkovou Zámecká kavárna LOGR

23.10. 16:30  Zrod Hlučínska - přednáška prof. Pavla Kladiwy Červený kostel

24.10. 9:00 Veletrh povolání Opava (do 25. 10. 2019) Víceúčelová hala Opava

24.10. 15:00 Den pečujících KD Hlučín

25.10. 8:00 Jeďte s dobou (65 plus) Libros Ostrava

26.10. 8:00 Farmářské trhy Mírové náměstí

27.10. 17:00 Podzimní prázdniny ve škole čar a kouzel v Bradavicích (do 30.10.2019) DDM Hlučín

30.10. 16:30 Zamykání lesa DDM Hlučín

31.10. 19:00 IV. Divadelní podzim – Divadlo Vřesinských ochotníků DiVoch – Dveře KD Hlučín

do 10. 11. 9:00 Vládci noci Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska
srdečně zve na přednášku

s následnou besedou
v pondělí 18. března 2019 v 17 hodin 

v obecním sále v Hněvošicích 

přednáší: Dr. Zdeněk Kravar

Muzeum Hlučínska
srdečně zve na přednášku

s následnou besedou
ve středu 23. října 2019 v 16.30 hodin 

v Červeném kostele v Hlučíně 

přednáší: prof. Pavel Kladiwa 
moderuje: doc. Jiří Siostrzonek

Zrod 
Hlučínska


