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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Občané Hlučína se dožívají důchodové-
ho věku v dobré fyzické i duševní kondi-
ci a jsou schopni se dále aktivně podílet 
na společenském dění. Udržení kondice 
však vyžaduje aktivní a činorodý přístup 
k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělá-
vání, které se pro seniory stává prostřed-
kem pro hledání cesty a způsobu pro  
poznávání aktuálního dění doma i ve 
světě. Je chápané jako životní hod-
nota sama o sobě, jedna z možností  
„dobra“ v životě, požitek ducha, který 
může a má být přístupný všem. Univerzi-
ty třetího věku (U3V) poskytuje osobám 

v pozdějším věku všeobecné, zájmové 
a neprofesní vzdělávání na vysokoškol-
ské úrovni. Dne 22. ledna se konala pro-
moce absolventů šestého cyklu Univerzi-
ty třetího věku v Hlučíně při Vysoké škole 
podnikání a práva a.s.. Celkem třicet tři  
studentů splnilo podmínky pro udělení 
certifikátu o absolutoriu, který byl pře-
dán z rukou Martiny Nikolskaja, garant-
ky Univerzity třetího věku Vysoké ško-
ly podnikání a práva z Ostravy. Dvacet 
čtyři absolventů bylo z Hlučína, devět 
absolventů z okolních obcí a Ostravy.  
Studium bylo dvouleté, oživené o nová 
témata. Celý přednáškový cyklus byl na-
zván „Člověk je tvor společenský“ a byl 
zaměřen na společenské vědy a historii. 

Tématem prvního semestru byla politika, 
kultura, náboženství. Ve druhém semestru 
se absolventi učili žít spokojeněji a zdra-
věji. Třetí semestr byl věnován  regionu 
Hlučínska  a jeho historii, v posledním 
semestru studenti nahlédli pod poklič-
ku psychologie a osobnostního rozvo-
je. Semestry nebyly zakončeny žádným  
zápočtovým týdnem ani zkouškovým  
obdobím, ale jednalo se o přátelské pro-
středí plné diskuzí, samostudia a setká-
vání v seniorském věku. Nová podoba 
Univerzity třetího věku byla ideální  
příležitostí i pro ty, kteří již prošli  
původním  modelem. Pořádání kurzu  
Univerzity třetího věku bylo projevem 
péče o duchovní rozvoj hlučínských  

občanů poproduktivního věku, kte-
rým se takto nejen rozšiřují jejich 
znalosti, ale především se tím sti-
muluje jejich zájem o současné 
dění, praktické využívání získaných  
vědomostí, o stálý aktivní přístup k ži-
votu a kontakt s vrstevníky. Cílem  
Univerzity třetího věku bylo poskytnout 
seniorům možnost kvalifikované se-
známení s nejnovějšími poznatky v ob-
lasti historie, politiky, a kultury a to na  
univerzitní úrovni. Město Hlučín  
přispívalo občanům s trvalým pobytem  
na území města Hlučína částkou 800  
korun v rámci semestru a také hradilo 
v plné výši pronájem učeben po dobu  
celého studia.

HLUČÍNŠTÍ SENIOŘI ABSOLVOVALI A PROMOVALI NA U3V

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané,
  vše se mění. Člověk se již nemůže spo-
lehnout ani na pranostiky našich předků. 
„Únor bílý, pole sílí“ letos určitě nepla-
tilo. Na co se ovšem můžeme spolehnout, 
je skvěle odvedená práce zaměstnanců 
Muzea Hlučínska. Pod vedením Metoděje 
Chrásteckého připravili velmi oceňova-
nou vědeckou konferenci o vzniku a his-
torii našeho regionu. Téměř po celý den 
byl sál kulturního domu zcela zaplněn 
zájemci z řad občanů i odborníků. A díky 
vysílání průběhu konference na soci-
álních sítích její význam přesáhl nejen  
náš region, ale i naši republiku. Ne  
nadarmo získává naše muzeum jedno 
ocenění za druhým. Skvělá práce, moc 
děkujeme!!!

A ještě jedna věc se v průběhu února 
ukázala v pozitivním světle. Jak víte, by-
dlím na Malánkách a tak mi každý den 
dělalo potíže opustit křižovatku u kultur-
ního domu. Někdy jsem čekal i 4 až 5 mi-
nut. A od února se čekací doba zkrátila 
na vteřiny či desítky vteřin! Tuto změnu 
připisuji faktu, že se řidiči postupně na-
učili využívat otevřenou „prodlouženou“ 
Rudnou“ v Porubě. Podobné reakce mám 
také od občanů Kozmic. Na druhou stra-
nu se s nárůstem automobilů začali po-
týkat lidé v Háji ve Slezsku, kde se dá 
napojit na rychlostní silnici I/11. V rámci 
celého regionu se jedná o problém spoji-
tých nádob, počet aut se nezmenšil. Bude 
jich pořád přibývat. Proto je velká škoda, 
že k mému plánovanému a již potvrzené-

mu setkání s ministrem dopravy, z po-
liticky známých důvodů, koncem ledna 
nedošlo. Pořád je třeba o obchvatu na-
šeho města v rámci přeložky celé I/56 
jednat. A jsem velmi potěšen, že jak na 
ministerstvu dopravy, tak i na ŘSD se 
už nemluví o tom, proč to nejde, ale ho-
voří se již o tom, co je třeba udělat pro 
výstavbu nového mostu přes Odru a pro 
obchvat Hlučína, Kozmic, Dolního Be-
nešova a dalších obcí. Začíná se blýskat  
na lepší časy!!!

Pavel Paschek
starosta     

Foto: Kateřina Konečná
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Michal Srovnal
pedagog volného času Domu dětí 
a mláže Hlučín

O jarních prázdninách, které se konaly 
v termínu od 3. do 7. února 2020 se tým 
Domu dětí a mládeže Hlučín vydal spo-
lu se 16 dětmi na jarní tábor na táboro-
vou základnu Kaménka. Po příjezdu  
jsme byli zklamaní, že nebyl nikde žád-
ný sníh. Všichni se rozdělili do poko-
jů, rozdělili jsme se do týmů a šli jsme 
spát. Druhý den jsme hráli hry uvnitř 
základny, protože venku nebylo zrov-
na přívětivé počasí a hned po obědě, jak 
se počasí uklidnilo, jsme se vydali na 
zdejší dětské hřiště, kde jsme se pořád-
ně vyblbli a večer jsme si pustili film. 
Třetí den ráno jsme se probudili a bum!  

Venku byla všude bílá peřina. Ihned po 
snídani jsme s dětmi vyšli ven, všichni bo-
bovali, jezdili na lopatách a postavili jsme 
i 3 sněhuláky! Odpoledne jsme pak měli 
maškarní bál na téma: Tropicana party, 
kde se tančilo, hrálo spoustu her a nechy-
běl také foto koutek. Čtvrtý den dopoledne 
jsme všichni absolvovali zimní olympiá-
du, kde byly disciplíny jako např.: hod lo-
patou, bobová štafeta, běh v lyžákách atp.  
Odpoledne jsme si dali opět filmový klub 
a mezitím, co se děti s jedním vedoucím 
koukali na film, ostatní vedoucí přichys-
tali jako překvapení Vánoce. Byla štědro-
večerní večeře (řízek + bramborová kaše 
+ džus) a venku svítil Vánoční stromeček, 
pod kterým byl samozřejmě pro každého 
nejeden dáreček. Poslední den jsme jen 
uklidili chatu a frčeli jsme domů. 

Darina Krejzlová 
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Vážení rodiče, slavnostní vítání nových ob-
čánků města Hlučína proběhne dne 13. 3. 
2020 ve 14:30 a 15:30 hodin. V obřadní síni 
MěÚ Hlučín. Obřadu se mohou zúčastnit 
pouze předem nahlášené děti, jejichž rodi-
če obdrží pozvánku s pokyny. Máte-li zá-
jem zúčastnit se se svým miminkem vítání 
občánků, které připravujeme pro děti na-
rozené od 1. 7. 2019 s trvalým pobytem na 
území města Hlučína a jeho částí (Bobrov-
níky  a Darkovičky), dostavte se na odbor 
rozvoje a školství MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 
- 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 - 14:00 hod.) nebo 
přihlášku zašlete na e-mail: lorencova@
hlucin.cz. Zároveň předložte k nahlédnu-
tí originál nebo kopii rodného listu dítě-
te. O  přesné časové podobě konání akce 
budete předem informováni pozvánkou. 
Bližší informace získáte na telefonním  
čísle 595 020 294.  

Darina Krejzlová 
vedoucí odboru rozvoje a školství

Vedení města Hlučína zajistilo 25 jízdních 
kol a 5 virtuálních stanic ve městě Hlučíně 
- stanic pro jejich sdílení. Součástí je servis 
a péče o celý systém, včetně přemístění 
kol každý den tak, aby nebylo někde kol 
příliš a naopak, čímž by byly k dispozici 
občanům na všech zřízených stanovištích.  
Prvních 15 minut za užití jízdního kola 
bude bezplatných, poté bude požadována 
úhrada ve výši 20 korun za každých zapo-
čatých 30 minut. Kolo vypůjčené v Hlu-
číně je možné vrátit do kteréhokoliv ze  
stojanů v Ostravě a naopak. Kolo vypůj-
čené v Hlučíně, však nemůže být vráceno  
do stojanu v Opavě, ani Havířově a na-
opak. Opava a Havířov jsou od „Ostrav-
sko - Hlučínského‘‘ schématu oddělena.  
Provoz zajišťuje firma nextbike Czech 

Republic s.r.o. Realizace je spuštěna od 
1. března na dobu 10 měsíců. V případě, 
že projekt bude občany aktivně využíván 
a bude požadavek na jeho rozšíření, dojde 
v příštím roce k vytvoření dalších stanic 
v městských částech Hlučín Darkovičky 
a Hlučín Bobrovníky. Město se na projektu 
měsíčně podílí částkou 25 tisíc korun bez 
DPH.

Virtuální stanoviště pro sdílená kola v Hlu-
číně jsou tato:

1. Stanoviště - Mírové náměstí, před  
    budovou Městské policie Hlučín
2. Stanoviště - Vlakové nádraží 
3. Stanoviště - Jezero - před vstupem  
    do areálu 
4. Stanoviště - Rovniny - prostor před  
    Základní školou
5. Stanoviště - OKD - náměstí 

JARNÍ PRÁZDNINY - KAMÉNKA 2020

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

30. ledna v dopoledních hodinách po-
máhali strážníci Městské policie Hlučín 
odchytit zatoulané ovce. V 9:15 bylo na 
služebnu Městské policie Hlučín přija-
to telefonické oznámení o dvou ovcích, 
které se pohybují po silnici u vojenského 
opevnění v Darkovičkách. Strážníkům se 
podařilo najít a kontaktovat majitele ovcí, 
který sdělil, že zvířata utekla před dvě-
ma dny a od té doby se nedaří je chytit. 
Ve spolupráci s chovatelem, jeho dcerou 
a ještě dvěma známými se po dvou ho-
dinách v bahnitém terénu podařilo ovci 
a berana zahnat do remízku, kde byla 
zvířata odchycena, poté již stačilo zvířa-
ta odvést domů. Dobrou zprávou bylo, že 
ovce, která je březí a čeká dvě jehňata, 
byla v pořádku.

Darina Krejzlová 
vedoucí odboru rozvoje a školství

Trénování paměti pro veřejnost ve spolu-
práci s Centrem trénování paměti Ostrava 
proběhne 19. března 2020 od 14 do 15:30 
hodin v malém salónku KD Hlučín. Zá-
jemci se stále mohou hlásit na odboru roz-
voje a školství MěÚ Hlučín osobně nebo 
e-mailem na lorencova@hlucin.cz, případ-
ně tel. 595020317. 

TRÉNUJTE  
PAMĚŤ S NÁMI

SDÍLENÁ KOLA JSOU TURADA MĚSTA  
V LEDNU
Rada města rozhodla o instalaci fo-
tovoltaických panelů na objektu Do-
mova pod Vinnou Horou a schválila 
zpracování energetického posudku 
a projektové dokumentace pro podá-
ní žádosti o dotaci na realizaci pro-
jektu. 

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla o poskytnutí dotací for-
mou grantů z rozpočtu města Hlu-
čína v roce 2020. Celkový objem 
peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu na podporu grantů v da-
ném roce činí 450 tisíc korun.

Rada města rozhodla o poskytnutí 
záštity starosty města Hlučína pro 
akci „Na kole dětem“, která proběh-
ne 27. 5. 2020 na Mírovém náměstí 
v Hlučíně. Organizátorem akce je 
nadační fond Josefa Zimovčáka NA 
KOLE DĚTEM.

Rada města rozhodla o instalaci  
solárních panelů na objektu ZŠ Hor-
nická a schválila zpracování energe-
tického posudku a projektové doku-
mentace pro podání žádosti o dotaci 
na realizaci projektu. 

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Naše město se opět zapojí do celostátní 
akce „Ukliďme Česko“, která letos pro-
běhne již pošesté. Termín celostátní akce 
je sobota 4. dubna. Ve městě Hlučíně bude 
však probíhat úklid už i v pátek 3. dubna 
2020. „Zapojením do této akce chceme 
přispět ke zlepšení čistoty a pořádku ve 
městě a k větší zodpovědnosti nás všech,“ 
uvedla vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Soňa Prášková. 
Hlučínské školy, příspěvkové organizace 
města a zaměstnanci městského úřadu bu-
dou uklízet vybranou část v pátek 3. dubna.  
V sobotu 4. dubna se zapojí do akce opět 

MĚSTO HLUČÍN SE OPĚT ZAPOJÍ  
DO CELOSTÁTNÍ AKCE „UKLIĎME ČESKO“

NOVÉ OBČÁNKY  
PŘIVÍTÁME V BŘEZNU

OVCE ZAMĚSTNALY 
STRÁŽNÍKY

Božena Kladivová
pedagožka volného času Domu dětí  
a mládeže Hlučín

V tělocvičně ZŠ Hornická prožily děti 
odpoledne plné her, v DDM si zahrály 
kvízy, soutěže, za které byly na závěr tá-
bora odměněny. Adrenalin a pohyb je če-
kal v Ostravě na laser game, v zábavním 
centru Fun Golf strávily čas na minigol-
fu. Na Záchranné stanici v Bartošovicích 
byl pro ně připraven zajímavý interaktiv-
ní program o ptácích. V ENHA Freestyle 
v Ostravě se děti vydováděly na skákacích 
trampolínách. O výborné obědy se posta-
rala jídelna na ZŠ Hornická, které tímto 
chci poděkovat za jejich vstřícný a ochot-
ný přístup ke všem strávníkům.

DĚTI SI UŽILY  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Darina Krejzlová 
vedoucí odboru rozvoje a školství

Jsme na začátku nového ročníku partici-
pativního rozpočtu. V letošním roce se 
občané mohou opět  zapojit do projek-
tu participativního rozpočtu „JE TO NA 
VÁS“. Nové návrhy lze  podávat od 17. 
února do 31. března. Návrhy může podat 
každý občan Hlučína, který dovršil  15 
let.  Změnou oproti loňskému roku je, že 
podané návrhy letos nemohou  mít cha-
rakter měkkého projektu (neinvestičního) 
a návrhy se rozdělují na malé: od 1 - 100 
000 Kč a velké: od 101 000 do 400 000 
Kč. Návrh musí podpořit minimálně 30 
obyvatel města Hlučína starších 15 let. 
Více na: http://zdrave-mesto.hlucin.cz/ 

MÁTE NÁPAD, KTERÝ 
OŽIVÍ NAŠE MĚSTO?   
JE TO NA VÁS! 

všechny osadní výbory, spolek Malánky 
a Agri Nostra a to jako garanti, kteří zapo-
jí do akce širokou veřejnost. Město Hlu-
čín bude zajišťovat pytle na odpady, svoz 
a likvidaci odpadů a informační kampaň. 
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dob-
rovolnická úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky, s cílem 
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. Do úklidových akcí se zapo-
jují lidé ze všech koutů České republiky. 
Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, 
děti z dětských domovů, vysokoškoláci, 
důchodci, programátoři, lékaři, prodava-
či, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči… 
Prostě všichni, na koho si vzpomenete.  
Uklízíme společně!

Foto: Kristina Neničková

Foto: MP Hlučín
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Zuzana Pustelníková
ředitelka Domu dětí a mládeže Hlučín

V rámci dne Zdraví a sociálních služeb se 
v roce 2019 Dům dětí a mládeže Hlučín 
společně s nízkoprahem Na Hraně a odbo-
rem rozvoje a školství MěÚ Hlučín, podí-
lel na programu pro veřejnost. Nedílnou 
součástí byly pro kolemjdoucí připravené 
rozmanité aktivity, do kterých se mohli 
zapojit. Jedna z těchto aktivit zahrnova-
la i vytvoření prodejního obrazu k cha-
ritativním účelům, který společně tvořili 
návštěvníci akce. Kdokoliv z veřejnosti 
mohl na tomto obraze zanechat barevnou 

stopu a zároveň tak připravit podklad 
v podobě abstrakce, jež se stala inspirací 
pro další dokončení. Finální zpracování 
obrazu má konkrétní vyobrazení krajiny 
a lesa, jako symbol přirozenosti a energie, 
kterou v přírodě můžeme čerpat a předá-
vat jí všem, kteří ji potřebují. Konečnou 
podobu obrazu dokončila Michaela Kos-
telňáková pedagožka volného času Domu 
dětí a mládeže Hlučín. Tento obraz byl 
zakoupen za 11 tisíc korun a částka byla 
předána pro děti z instituce Klokánek 
v Dolním Benešově, který nabízí pomoc 
rodinám a dětem, které se ocitly v tíživé 
životní situaci.

VÝTĚŽEK Z OBRAZU PODPOŘÍ KLOKÁNEK V DOLNÍM BENEŠOVĚ

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Při kontrole databáze údajů o pohřešo-
vaných a hledaných osobách, po kte-
rých Policie České republiky vyhlásila  
pátrání, strážníci Městské policie Hlučín 
na základě místní znalosti zjistili, že jedna 
z osob se nachází na ulici Opavská v Hlu-
číně. Následnou kontrolou na uvedené 
adrese se podezření strážníků potvrdilo. 
Tato 46 letá žena byla hlídkou na místě 
zajištěna a následně předána na Obvodní 
oddělení PČR Hlučín k dalšímu opatření.

CELOSTÁTNĚ  
HLEDANÁ OSOBA 
ZADRŽENA

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Ve večerních hodinách prováděli stráž-
níci Městské policie Hlučín preventivní 
kontrolní činnost na ulici Družební v Hlu-
číně. Při této kontrole si všimli vozidla  

ODCIZENÉ VOZIDLO NALEZENO DÍKY DŮSLEDNOSTI

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Pravidelné každoroční šetření Českého 
statistického úřadu o příjmech a životních 
podmínkách letos probíhá od 1. února 
do 24. května. Tazatelé po celé republice 
osobně navštíví téměř 11,5 tisíc domác-
ností, aby od nich získali aktuální údaje 
o jejich ekonomické a sociální situaci. Ak-
tivní účast občanů Hlučína a jejich ochota 
spolupracovat je pro Český statistický úřad 
důležitá a umožní získat řadu důležitých 
informací o situaci domácností v České 
republice, které nelze zjistit žádným jiným 
způsobem. Tazatelé se budou prokazovat 
průkazem tazatele a zároveň průkazem za-

městnance ČSÚ nebo dokladem totožnos-
ti. Bližší informace Vám poskytne Kraj-
ská správa ČSÚ. Šetření nazvané Životní  
podmínky organizuje Český statistický 
úřad každoročně od roku 2005, letos tedy 
již po šestnácté. Cílem šetření je mimo  
jiné získat údaje o finanční situaci různých 
typů domácností, nákladech na bydlení 
a jeho kvalitě, vybavenosti bytů či zdra-
votních, pracovních a materiálních pod-
mínkách domácností a jejich jednotlivých  
členů. Obdobné zjišťování zároveň pro-
bíhá v celkem 34 evropských zemích.  
Někteří z respondentů jsou zapojeni do 
šetření o životních podmínkách již z před-
chozích let, nicméně 4 750 domácností  
bude letos osloveno poprvé. Všechny tyto  

domácnosti jsou do šetření zahrnuty na 
základě náhodného výběru. „Klademe 
důraz nejen na kvalitu sběru dat pro-
střednictvím speciálně vyškolených ta-
zatelů, ale také usilujeme o co nejrych-
lejší proces zpracování získaných dat, 
aby byla veřejnosti k dispozici co možná  
nejdříve,“ uvedla Táňa Dvornáková,  
vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.  
Výsledky šetření za rok 2019, které  
poslouží jako zdroj při posuzování vývoje 
životní úrovně a příjmové situace tuzem-
ských domácností, představí odborníci  
Českého statistického úřadu na tiskové  
konferenci 10. března, tedy jako jeden  
z prvních statistických úřadů v celé  
Evropě.

ZAPOJTE SE DO ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ČR 2020

V termínu od 9. 3. do 12. 3. 2020:
Hlučín: 
              ul. Hornická - u kotelny
              ul. Hornická  - u věžáků
              ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
              ul. Jarní + Severní - křižovatka
              ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
              ul. 1. Máje - vedle kavárny
              ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
              ul. Opavská - za bytovými domy
              ul. ČSA naproti polikliniky - za bytovými domy

V termínu od 16. 3. do 19. 3.2020
Hlučín: 
  ul. Hrnčířská - u parčíku
              ul. Dr. Ed. Beneše
              ul. Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice            
              ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců    
Darkovičky: 
   Kulturní dům
               ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
               Patorie

V termínu od 23. 3. do 26. 3. 2020:
Hlučín: ul. Cihelní - u kotelny                                                                                                                                        
              ul. Dukelská - parkoviště 
              ul. 28. října + Písečná - křižovatka
              ul. Rovniny - bývalá školka
              ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
              ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
              ul. Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
              ul. P. Jilemnického - v zatáčce
              ul. Dělnická - uprostřed ulice
              ul. Mánesova - konec ulice

V termínu od 30. 3. do 2. 4. 2020:
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
              Jasénky - pod Mušálem
Bobrovníky : Malánky - odbočka na Vrablovec
               ul. Požárnická - Hrabová
               ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
               ul. Na Sídlišti - konec ulice
               ul. Střední + Křivá - křižovatka
               ul. U Hájenky
               na točně MHD č. 34

JARNÍ MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Rozmístění kontejnerů v Hlučíně a městských částech v Darkovičkách a Bobrovníkách:

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb

Darina Krejzlová 
vedoucí odboru rozvoje a školství

Hejtman MSK spolu s Radou kvality 
ČR každoročně vyhlašují „Ceny hejtma-
na kraje za společenskou odpovědnost“. 
Cílem soutěže je ocenit organizace, fir-
my, organizace veřejného sektoru a obce, 
které jsou aktivní v Moravskoslezském 
kraji na poli společenské odpovědnosti 
organizací. Rada města Hlučína rozhodla 
navrhnout na Cenu hejtmana kraje za spo-
lečenskou odpovědnost - veřejný sektor - 
Dětskou rehabilitaci, příspěvkovou orga-
nizaci města. Ta je ojedinělým zařízením 
pro děti s širokým spektrem postižení fun-
gující v podmínkách malého města, jehož 
hlavní devízou je propojení intenzivních 
rehabilitací s poskytováním zdravotně vý-
chovné péče, ambulantních sociálních slu-
žeb v rámci denního stacionáře. Na práci 
s hendikepovanými dětmi se specializuje 
již více než 25 let a zájem o nabízené služ-
by je z řad veřejnosti dlouhodobý.

DĚTSKÁ REHABILITACE 
JE NOMINOVÁNA  
NA CENU HEJTMANA

značky Volkswagen, které stálo v rozporu 
se Zákonem o provozu na pozemních ko-
munikacích. Při provádění fotodokumen-
tace pak zjistili, že jedny z dveří nejsou 
uzamčeny. Z tohoto důvodu byla prove-
dena lustrace majitele vozidla dotazem na 
Obvodní oddělení PČR Hlučín, kde bylo 

zjištěno, že uvedené vozidlo bylo odcize-
no a je v „pátrání“. Hlídka Městské poli-
cie Hlučín byla požádána operačním dů-
stojníkem PČR Hlučín o setrvaní na místě 
a zajištění odcizeného vozidla do příjezdu 
hlídky PČR Hlučín, kde jim byla věc pře-
dána k dořešení.

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, po-
slední odvoz bude vždy poslední uvedený den mezi 7. a 12. hodinou. Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. 
Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit na sběrném dvoře 
v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Do kontejnerů je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv stavební odpad. Svoz vel-
kých kusů je určen pouze pro občany - nepodnikající fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území města Hlučín! Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlastní náklady!

Foto: Kateřina Konečná

PODĚKOVÁNÍ
Michaela Hruschková
nájemnice domu na Mírovém náměstí 

V pondělí 13. ledna 2020 propukl v ran-
ních hodinách, v bytovém domě Míro-
vé náměstí 25, požár, který byl rychlým 
zásahem šesti jednotek Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kra-
je úspěšně zlikvidován. Tímto bychom 
chtěli vyslovit poděkování členům třech 
jednotek Hasičských záchranných sborů 
MSK, dobrovolným hasičům, členům Po-
licie ČR a členům Městské policie Hlučín, 
kteří se postarali o přístřeší evakuovaných 
osob.  
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KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
K dominantám náměstí patřila od roku 
1725 nevelká kaple sv. Jana Nepo-
muckého. Nechal ji zbudovat tehdejší 
majitel hlučínského panství hrabě Jan 
Josef z Gašína (1681 - 1738), a to v at-
mosféře sílícího kultu nového českého 
světce po Nepomukově blahořečení 
v roce 1721. Jednalo se o jednoduchou 
barokní hranolovou centrální stavbu 
téměř čtvercového půdorysu s nízkou 
stanovou střechou završenou lucernou 
a cibulovou bání. Průčelí dominoval 
portál rámovaný edikulou, nároží zdů-
razňovaly lizény s bosáží. Byla zakle-
nuta a v interiéru horizontálně rozděle-
na na dvě etáže průběžnou římsou pod 
okny. Kaple byla několikrát poničena. 
Během velkého požáru města 12. března 
1761 shořela střecha, propadlo se klenu-
tí a žárem puklo i zdivo. Zničeno bylo 
rovněž veškeré původní umělecké vyba-
vení. V roce 1796 nechal kapli na své 
náklady opravit děkan Josef Ignác Bolík 
(?–1798). Byl vytvořen nový rákosový 
strop a následně vymalován interiér.  

Několikrát musela být opravována stře-
cha. Během oprav roku 1840 se ale po 
snesení krytiny strhl prudký déšť a ma-
lovaný strop kaple promokl do té míry, 
že po částech odpadal. Teprve v roce 
1850 byl nahrazen kupolovým klenutím 
a zdivo staženo železnými kleštinami. 
Do čela kaple byl přenesen raně barokní 
oltář z 60. let 17. století. Obraz světce 
byl kolem roku 1900 nahrazen novým. 
Znovu byla opravena roku 1906. Ve 
středu náměstí kaple stávala až do jara 
1940, kdy padlo rozhodnutí o její demo-
lici. Uvažuje se o trojím důvodu tohoto 
rozhodnutí. Vedle nedobrého stavebně 
technického stavu mohla podstatnou roli 
hrát okolnost, že kaple překážela dopra-
vě, protože úhlopříčně přes náměstí ved-
la hlavní cesta z Opavy na Ostravu (přes 
náměstí a ulice Opavskou a Ostrav-
skou). Hlavní důvody demolice byly ale 
ideologické a z náměstí, tehdy zvaného 
Adolf Hitler Ring, měla zmizet památ-
ka připomínající předchozí přináležitost 
k českým zemím.                        Jiří Jung

Barokní kaple dominovala náměstí plných 215 let. Na oltářním obraze byl Jan Nepomucký zobrazen společně s panorámatem Hradčan 
a Karlova mostu

Defilé Hitlerjugend v roce 1939, krátce před zbořením kaple. Náměstí se tehdy  
jmenovalo Adolf-Hitler-Ring.

Demolice proběhla na začátku roku 1940. 
Fotografie: archiv Muzea Hlučínska
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Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředite-
le organizace: Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková or-
ganizace. Přihlášku lze podat v termínu do 
13. 3. 2020.
Více informací na úřední desce a webo-
vých stránkách www.hlucin.cz.

Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro přímou  
  pedagogickou činnost a pedagogická         
  praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.,                         
  o pedagogických pracovnících  
  a o změně některých zákonů,  
  v platném znění
• plná svéprávnost
• občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení a obecně         
  závazných předpisů, zejména v oblasti       
  školství
• praxe na vedoucím pracovním místě
  v oblasti školství nejméně 4 roky  
  výhodou

Charlotta Grenarová
ředitelka Gymnázia Josefa Kainara

Díky programu Erasmus+ máme možnost 
vysílat své pedagogy na zahraniční ško-
lení a kurzy. Sabina Kijanicová se školila 
v Irsku, Alena Janošová v Rakousku. Sa-
bina Kijanicová strávila týden v Dublinu 
- přímořském městě světoznámého piva 
Guiness a legendárních spisovatelů Jame-
se Joyce, Samuela Becketta a Oscara Wil-
dea. Vybrala si kurz s názvem Soft Skills 
for Strong Teachers zaměřený na osob-
nostní rozvoj. S kolegy z Německa, Švéd-
ska, Řecka a Slovinska srovnávali škol-
ské systémy v jednotlivých zemích, ale 
také řešili, jak motivovat, hodnotit i bavit 
studenty a sebe, jak podpořit komunika-
ci a spolupráci mezi studenty, například 
formou Small talk - pro mnohé snadnou 
záležitostí, nesnadnou ale pro dnešní mlá-
dež zvyklou komunikovat jen na sociál-
ních sítích. Následoval konflikt manage-
ment, kreativní psaní v angličtině, kritické 
myšlení, rozhodování, práce v týmu… 
Získané znalosti a dovednosti předané 
studentům spolu s měkkými dovednostmi 
jim zvyšují šance nejen správně si vybrat 

vysokou školu, ale také udržet si budoucí 
zaměstnání, rovněž pomohou i v běžném 
životě. Alena Janošová prožila týden na 
jazykové škole Actilingua ve Vídni. Od-
jížděla s pocity nejistoty, co ji vlastně 
v hlavním městě Rakouska čeká a čím ji 
ještě po více jak třicetileté učitelské praxi 
mohou ve škole překvapit. A překvapili. 
Překvapili lektoři - rodilí mluvčí, mladí 
lidé ve věku 25 - 39 let, kteří svým pro-
fesionálním a zároveň velmi milým pří-
stupem, nadšením a optimismem nakazili 
všechny studenty, kteří přijeli do Vídně ze 
všech koutů světa. Maďar, Rus, Francouz, 
Srb, Číňanka, Ruska, Slovenka - všechny 
spojil jeden komunikační jazyk a to, světe, 
div se, němčina. A paní Janošová dodává: 
„Každodenní výuka, domácí příprava, bez 
které to nejde, návštěva zajímavých míst, 
které patří k dominantám města, to vše 
bezezbytku vyplnilo 7 dnů. Je nutné také 
zmínit gastronomické zážitky z ochutnáv-
ky tradičních rakouských jídel. Studijní 
pobyt ve Vídni byl nevšedním zážitkem, 
který obohatil mě a věřím, že mým pro-
střednictvím také studenty, kterým se 
snažím své zkušenosti, znalosti, postřehy 
a své nadšení pro němčinu předávat.“

DALŠÍ PEDAGOGOVÉ V ZAHRANIČÍ KONKURZ NA  
ŘEDITELE/ŘEDITELKU  
ZŠ A MŠ DARKOVIČKY

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Zápisy k povinné školní docházce pro 
školní rok 2020/2021 v pěti základních 
školách, jejichž zřizovatelem je město 
Hlučín se uskuteční následně:

Základní škola Hlučín-Rovniny,  
Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín
Neděle 5. dubna od 9:30 do 16 hodin. 
Rezervace vybraného času je možná 
od 23. března 2020. Telefonicky nebo 
osobně na recepci školy.

Základní škola dr. Miroslava Tyrše,  
Tyršova 2, Hlučín
Čtvrtek 2. dubna od 14 do 17 hodin
Pátek 3. dubna 2020 od 13 do 16 hodin

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Darkovičky, Jandova 9/7
Pátek 3. dubna od 15 do 17 hodin.

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, Lesní 14/174
Čtvrtek 16. dubna od 13:30 do 17 hodin.

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
Hlučín
Středa 1. dubna od 14 do 18 hodin. 
Čtvrtek 2. dubna od 13 do 16 hodin.

kolektiv učitelek MŠ Darkovičky

Zveme zájemce z řad rodičů, prarodičů 
i veřejnosti na DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, které se uskuteční v mateřské 
škole v Hlučíně-Darkovičkách ve dnech 
22. a 23. dubna 2020 v době od 9:00 do 
10:00. Těšíme se na Vás.

POZVÁNÍ DO ŠKOLKY 
V DARKOVIČKÁCH

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody, Hlučín

Ředitelka školy příspěvkové organiza-
ce Moravskoslezského kraje vyhlašu-
je zápis do 1. ročníku Základní školy  
Hlučín, Gen. Svobody 8, který se usku-
teční v úterý 7. dubna 2020 od 8 do 16 
hodin.
Škola je určena pro vzdělávání žáků 
s různým stupněm mentálního postiže-
ní, se souběžným postižením více vada-
mi a autismem.

Lenka Breitkopfová
zástupkyně ředitele ZŠ Hlučín - Rovniny

Naše škola je otevřena všem, je místem 
společného a vzájemného učení. Naší spo-
lečnou vizí je Učící se škola. Všichni pe-
dagogové se podílejí na vytváření bezpeč-
ného, příjemného a vstřícného místa pro 
vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. Vy-
tváříme takové podmínky pro učení, aby 
každý žák mohl dosáhnout svého maxima. 
Mezi pedagogy existují kolegiální vztahy, 
vzájemný respekt, fungující aktivní vzá-
jemná spolupráce a otevřenost výměně 
zkušeností s důrazem na vlastní profesní  
rozvoj. Vzájemně se inspirujeme v ote-
vřených hodinách, kde si sdílíme příklady 
dobré praxe. Vytváříme rovněž podmínky 
pro vzdělávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, od žáků vyžadujících 
speciální podporu až po žáky mimořádně 
nadané. Začleňujeme podpůrná opatře-
ní ve shodě s individuálními potřebami 
žáků. Školní psycholog spolupracuje 
s učiteli na tvorbě příznivého klimatu tříd 
a atmosféry ve škole, realizuje pravidelné 
preventivní programy pro 3. a 6. ročníky, 
zajišťuje konzultační, poradenské a inter-
venční činnosti směrem k žákům, třídním 
kolektivům, zákonným zástupcům i pe-
dagogům. Základní podmínkou pro uče-
ní žáků je bezpečné prostředí. Společně 
vytváříme pravidla soužití v jednotlivých 
třídách, prostor pro vyjádření vlastního 
názoru a respektování názorů ostatních. 
Věnujeme se prevenci různých forem ri-
zikového chování. Případné problémy 
důsledně řešíme. Realizujeme celoškolní 
projekty a pravidelné akce školy, kterými 
navozujeme pozitivní vztahy mezi žáky, 
učiteli, zákonnými zástupci i občany Hlu-
čína. Pořádáme zájezdy žáků do zahraničí 
a výměnné pobyty žáků s polskou základní 
školou z partnerského města Namyslow. 
Rovněž zveme na školu zahraniční hosty, 
kteří žáky seznamují se zvyky, tradicemi. 
Dlouhodobě myslíme na přechod před-
školáka do první třídy. Za tímto účelem 
realizujeme projekt Škola hrou - Nanečis-
to. Cílem projektu je především seznámit 
děti i rodiče s prostředím školy, budoucí-
mi vyučujícími, metodami a postupy uče-

SEZNAMTE SE SE ZÁKLÁDNÍ ŠKOLOU HLUČÍN - ROVNINY ZÁPISY DO ŠKOL  
SE BLÍŽÍ

ní, organizačními záležitostmi školy. Ro-
diče mají jedinečnou příležitost vidět své 
dítě pracovat a komunikovat ve skupině 
vrstevníků, pod vedením autority, kterou 
ještě nezná. Máme zavedeno partnerství 
žáků nižších a vyšších ročníků. Každý 
měsíc realizujeme aktivitu - společné čte-
ní. Stavíme na kvalitní pedagogické práci. 
Podporujeme rozvoj kritického myšlení 
žáků pomocí aktivizujících metod RWCT, 
kde základem je vnitřní motivace žáka. 
Tyto metody vychází z toho: co žák umí, 
využití chyby jako příležitost k učení, ap-
likace badatelství, vytvoření příležitosti 
pro vlastní aha- moment, práce ve skupině 
a přijetí různých rolí, vytváření vlastního 
plánu a postupu práce, hodnocení na zá-
kladě kritérií. Při nácviku čtení využívá-
me genetickou metodu čtení, pro následný 
rozvoj čtenářské strategie, pro nácvik pís-
ma metodu Comenia Script. Matematiku 
vyučujeme metodou profesora Hejného. 
Za důležité pokládáme propojování zna-
lostí a dovedností s běžným životem. Pro 
zákonné zástupce vytváříme příležitosti 
pro zapojení do života školy. Jsou pravi-
delně zváni na akce školy. Veškerá komu-
nikace se zákonnými zástupci je možná 
prostřednictvím webových stránek školy 
a facebooku, kde jsou umisťovány nej-
důležitější informace týkající se dění ve 
škole a třídách. Informovanost také zajiš-

ťujeme prostřednictvím týdenních plánů 
a konzultačních dnů, které se konají ka-
ždý první čtvrtek v měsíci.Pravidelně po-
řádáme informační schůzky pro zákonné 
zástupce a žáky budoucích 1. a 6. ročníků, 
na kterých je seznamujeme s vizí školy, 
učebním plánem a aktivitami připravova-
nými pro žáky. Pro zákonné zástupce žáků 
devátých tříd výchovný poradce organizu-
je informační schůzky k volbě povolání 
a projekt Kam na školu, kde se prezentují 
střední školy a učiliště. Vysoký důraz kla-
deme na výuku anglického jazyka. V 1. 
a 2. třídě mají žáci hodinu týdně s rodilým 
mluvčím. Napříč souběžnými třídami jsou 
vytvořeny skupiny s rozdílným tempem 
výuky cizích jazyků. V 6. až 9. ročníku 
se realizuje jedna hodina anglické kon-
verzace s rodilým mluvčím. Naším cílem 
je aktivně mluvící žák. Nedílnou součástí 
prevence sociálně patologických jevů ve 
škole jsou pětidenní pobyty žáků mimo 
školu – školy v přírodě, jazykové kurzy 
a lyžařské kurzy. Tyto pobyty umožňují 
poznávat žáky v jiném prostředí, pomá-
hají vytvářet a utužovat vztahy v třídním 
kolektivu. Zápis do 1. ročníku se bude ko-
nat v neděli 5. 4. 2020 od 9:30 do 16:00. 
Rezervovat vybraný čas si můžete od 23. 
3. Telefonicky nebo osobně na recepci 
školy. Děkujeme. Více informací najdete 
na www.zsrovniny.cz.

ZŠ GEN. SVOBODY 
ZVE K ZÁPISU

Foto: archiv ZŠ Hlučín - Rovniny

Mateřská škola a základní škola spe-
ciální Diakonie ČCE Ostrava, poboč-
ka Hornická 9, Hlučín, srdečně zve 
všechny na Den otevřených dveří, který 
se koná 26. 3. 2020 od 9 do 11 hodin. Zá-
pis dětí do přípravného stupně základní 
školy speciální (5-8 let) a do 1. ročníku 
základní školy speciální proběhne 1. 4. 
a 3. 4. 2020 od 7:30 do 15 hodin. Více 
informací na www.specialniskola.eu.

DIAKONIE ZVE  
K ZÁPISU A NA DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Irena Johanka Savková
ředitelka ZŠ a Mš Diakonie ČCE Ostrava 



Pavel Kuchejda 
Agri Nostra 

Půda v sobě udržuje živiny pro rostliny 
a dává jim moznost se někde uchytit. Aku-
muluje vodu, když prší, a postupně ji uvol-
ňuje jak pro rostliny, tak pro vodní zdroje. 
V půdě se také nalézá skoro veškerý život. 
To, co je nad povrchem, je jen třešnička 
na dortu, i když velmi důležitá. Ovlivňu-
je počasí i klima a vůbec celkový život. 
Je výsledkem tisíců let vývoje. „Výroba“ 
půdy je technicky stále neproveditelná 
a ekonomicky naprosto nereálná. Musíme 
se tedy spokojit s tím, co tu máme a patřič-
ně se o půdu starat. Základními body pro 
péči o ni jsou patřičný rostlinný pokryv, 
oživeni půdy a z toho vycházející dostatek 
organické hmoty v půdě (humusu). Aby-
chom toho dosáhli, je třeba respektovat 
zákonitosti přírody. Přiměřené až opatrné 
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Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

S blížícím se jarem se v lékárnách každo-
ročně setkáváme s narůstající poptávkou 
po různých přípravcích pro tzv. „jarní 
detox“. Každý člověk by měl ovšem zvá-
žit jak a zda vůbec toto podstoupit. Jarní 
očista přitom vůbec není výmysl moderní 
doby, vždyť křesťané již staletí dodržují 
40-ti denní půst od Popeleční středy do 
Velikonoční neděle. Po na stravu bohatých 
vánočních svátcích a plesové sezóně, kdy 
o tučná jídla a alkohol není nouze, oprav-
du organismus přivítá odlehčení v podobě 
jednoduššího jídelníčku a menších porcí. 

Často se však setkáváme s požadavkem na 
radikální odkyselení organismu a rychlé 
odstranění toxinů z těla. Názory se zde růz-
ní, avšak odborné kruhy se k tomuto staví 
velmi opatrně. Pravdou je, že lidské tělo 
disponuje svým vlastním detoxikačním 
a vylučovacím systémem. Látky rozpust-
né ve vodě vyloučíme běžně močí, ovšem 
látky rozpustné v tucích se mohou ukládat 
v našich tukových zásobách. Prezentuje 
se dokonce názor, že u obézních lidí vede 
prudké zhubnutí k vyplavení toxinů právě 
z odbouraných tukových zásob a dochází 
k nadměrnému zatížení vlastního vylučo-
vacího a detoxikačního systému. Systema-
tické odkyselování organismu pomocí tzv. 

JARNÍ DETOX

PŮDA JE NEJCENNĚJŠÍM PŘÍRODNÍM POKLADEM

ZDRAVÍ

zásadité odkyselovací směsi připravované 
v lékárnách, nemá z fyziologického ani 
klinického hlediska smysl. Lidský orga-
nismus má svůj vlastní dokonalý systém 
na udržení acidobazické rovnováhy a pH 
krve je konstantně udržováno přibližně na 
hodnotě 7,4. Hodnota pH moči může být 
ovlivněna stravou, ale neodráží celkové 
pH ani zdravotní stav organismu. Strava 
bohatá na zeleninu více alkalizuje moč, 
maso a bílkoviny působí opačně. Hlav-
ním detoxikačním orgánem těla jsou játra, 
jejichž činnost lze podpořit čajem nebo 
přípravky s obsahem ostropestřce mari-
ánského, listy pampelišky nebo červenou 
řepou. Většina odpadních látek je vylučo-

vána ledvinami, střevem, dále lymfou, plí-
cemi a kůží. Funkci ledvin můžeme pod-
pořit bylinami jako je kopřiva, zlatobýl 
nebo přeslička, správné fungování střeva 
zajistí probiotika a prebiotika. Pro zdravý 
pohyb lymfy jsou vhodné lymfatické ma-
sáže, pro plíce zase různá dechová cviče-
ní. Potem z těla odchází nezanedbatelné 
množství toxinů, proto pokožce dopřejme 
saunu nebo masáž. Je přirozené, že i zdra-
vý člověk se po zimě může cítit unaveně 
a těžkopádně a má potřebu znovu meta-
bolismus nastartovat. Odlehčení jídelníč-
ku, abstinence a přirozeně více pohybu  
je ideální cestou vstříc (nejen) plavkové 
sezóně. 

používání umělých hnojiv a pesticidů je 
jeden z nejdůležitějších kroků ke kvalit-
ní půdě. Vysazení pestrého společenstva 
stromů, keřů či luk tam, kde jen to je mož-
né, a také redukce odvodnění a zadržení 
dešťové vody. Pokud půdě vše potřebné 
zajistíme, odvděčí se nám mnohonásob-
ně. Ku příkladu zadržením přívalových 
dešťů a dodáním dostatku vláhy v době 
sucha. Tím, že má v sobě půda dostatek 
vláhy, snižuje extrémní teploty a dochází 
tak, díky odpařování, k lokálním sráž-
kám v obdobích největší nouze. Zvyšuje 
se tak její úrodnost a zlepšuje se kvalita 
podzemních vod. Má to kladný vliv i na 
naše vlastní zdraví, v závislosti na lepším 
vzduchu, vodě a potravinách. To přiroze-
ně vede ke snížení nákladů na hospoda-
ření a navýšení zisků a celkově ke zdra-
vějšímu a kvalitnějšímu životu nás všech,  
kteří zde žijeme. 

DOBRODRUZI SOUTĚŽÍ V RECYKLOVÁNÍ
Michaela Kostelňáková
pedagožka volného času Domu dětí  
a  mládeže Hlučín 

Soutěž pořádá nákupní centrum Avion 
Shopping park Ostrava o nejpovedenější 
recyklovaný výrobek zvířete. Odborná po-
rota složená ze zástupců Avion Shopping 
Parku Ostrava a IKEA vybrala deset nejz-
dařilejších exponátů. Mezi deseti nejpove-
denějšími se umístila i naše recyklovaná 
žirafa, kterou vyrobily děti ze zájmového 
kroužku ,,Velcí dobrodruzi“ pod vede-

ním pedagogických pracovníků Michae-
ly Kostelňákové a Michala Srovnala. Od 
15. 2. - 8. 3. 2020 bude vystavena v pro-
storách nákupní galerie Avion Shopping 
Park, široká veřejnost může dále hlasovat 
a podpořit nás v rámci soutěže. Zvířátko, 
které jsme s dětmi vytvořili, je zhotoveno 
z rozmanitých materiálů. Například krabi-
ce od banánů, papírové roury od koberců, 
barevné lepicí pásky, víčka z pet lahví, 
plastových kelímků, barevného a balí-
cího papíru. Tvoření bylo s dětmi velmi  
zábavné a poučné.

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační 
program Podpora včelařství v Moravsko-
slezském kraji pro rok 2020. O dotaci mo-
hou žádat buď samotní včelaři (1.) nebo 
spolky se sídlem na území Moravskoslez-
ského kraje (2. a 3.). Požadovaná výše do-
tace na jednoho žadatele může být 5 tisíc 
až 50 tisíc korun. Maximální výše dotace 
je 75 %. Lhůta pro podávání žádostí je od 
16. 3. do 9. 4. 2020 prostřednictvím elek-

VČELAŘE PODPOŘÍ DOTACE
tronického systému poskytovatele a ná-
sledně v listinné podobě na Odboru život-
ního prostředí a zemědělství MSK. Více 
na www.msk.cz.

Neinvestiční dotace se poskytují na:
1. obnovu včelích úlů
2. pořízení včelařského zařízení  
    na zpracování včelího vosku nebo  
    zařízení na tepelné ošetřování  
    včelstev proti Varroa destructor 
3. podporu vzdělávání, výchovy, osvěty 
    a poradenství.

Fotografie: DDM HlučínFoto: Kristina Neničková

Foto: Andres Chaparro
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O tom, že máme v Kulturním domě v Hlu-
číně Klub sportovního tance (KST KD),  
ví mnoho z nás. Na Hlučínsku se věnují  
dětem, mládeži i dospělým a jsou pořa-
dateli Hlučínské lilie a reprezentují nejen 
Hlučín na národních a mezinárodních sou-
těžích.Taneční škola byla založena před 
více než 20 lety. Během fungování z této 
školy vzešlo nespočet vynikajících taneč-
níků. Samotný taneční klub dosáhl něko-
likrát na finálové umístění na Mistrovství 
ČR družstev. Po dlouhých letech odchází 
dosavadní vedoucí a od roku 2015 přichá-
zí noví trenéři, kterými jsou Lenka a Ja-
kub Dávidkovi. S nimi vstupuje nová vlna 
motivace a energie vybudovat znovu vel-
kou taneční základnu a vychovat úspěšné  
taneční páry.
 
Jak dlouho se věnujete tanci, od kolika 
let a jak jste se k tanci dostali?
L - Začínala jsem, když mi bylo 8 let 
v menším brněnském klubu. Mojí rodiče 

KLUB SPORTOVNÍHO TANCE HLUČÍN

jsou tanečníci, takže u nás to bylo v rodině. 
A tančím už skoro 30 let.
J - Mě vždy bavil tanec, sledoval jsem v te-

LENKA A JAKUB  
DÁVIDKOVI
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levizi Michaela Jacksona. A jednoho dne 
jsem přišel s tím, že chci tančit. Bylo mi 11 
let. Taťka byl fotbalista a chtěl, abych jím 
byl samozřejmě i já. Jednou jsem s ním šel 
na trénink a tam jsem všem zkopal hole-
ně. Řekl mi, že když chci něco dělat, tak to 
budu dělat pořádně. Prakticky za 3 měsíce 
tvrdé práce se nám podařilo vyhrát mist-
rovství republiky, hrála hymna, stáli jsme  
na „bedně“ a drželi pohár, a to taťku ob-
měkčilo. A od té doby jsme tančili.

Byla tanec jasná sportovní a následně 
i profesní volba?
L - Pro mě ano. Se mnou to měli naši těžké, 
protože já jsem to tvrdila úplně od malič-
ka. Rodiče nechtěli, abych byla tanečnicí, 
ale vydupala jsem si to. Když mi bylo 18 
let a byla jsem na osmiletém gymnáziu, tak 
jsem ukončila školu a jela tančit do Polska. 
Maturitu jsem si dodělávala později. 
J - Pro mě to byla jasná volba, rodiče mě 
maximálně podporovali. Zkusil jsem si 
různá povolání, vlastnil jsem bar, byl jsem 
chvilku policista atd. Vždy jsem se snažil 
dělat své povolání dobře a zodpovědně, 
protože jsem to měl ze sportu naučeno. 
Uvědomil jsem si, že sport dělám nejlépe 
a Je škoda to zahodit, takže jsme se k tomu 
vrátil. 

Čím byste byli, kdyby ste netančili? 
L - Já bych se pohybovala kolem dětí, ni-
kdy jsem nad tím ale nepřemýšlela.
J - Když jsem viděl své vrstevníky, tak se 
docela flákali, takže bych byl asi „flákač“ 
(smích). Nevím, no doufám, že bych dě-
lal jiný sport. Jsem rád, že to tak dopadlo 
a jsem tanečník. 

Byli jste taneční pár? Kde jste se sezná-
mili? 
L - Taneční pár jsme nikdy nebyli, bydlela 
jsem v Brně a Kuba v Ostravě a vídali jsme 
se po soutěžích.
J - Potkali jsme se na soutěži národnímch 
týmů, kde byl výběr těch nejlepších taneč-
ních párů z ČR. Měl jsem moji krásnou 
Lenku vyhlídnutou už dopředu. V 15-ti 
jsme spolu trávili čas, vodili se za ruce. 
A jak to bývá v tomto věku, tak jsme se 
rozešli. Říkali jsme si, že až nám bude 30 
a zbydeme na ocet, tak se dáme dokupy. 
Vídali jsme se na soutěžích a zjistili jsme, 
že chceme být spolu. A náš slib z mládí se 
uskutečnil. A pak byla hned svatba a děti.

Máte i nějaké jiné koníčky? 
L - Moje koníčky se pohybují okolo tanco-
vání, takže líčení a když můžu tak holkám 
šiju šaty. Baví mě hot joga a oba miluje-
me saunu. Hledáme relaxaci a kompenzaci 
toho, že jsme od rána do večera na nohou.
J - Můj největší koníček je jídlo. Zbožňu-
ju vaření, je to relax, ale náročný koníček. 
Tím k sobě s Lenkou pasujeme, protože 
ona nevaří vůbec.

Máte speciální stravovací návyky?
J - Můj otec je „velký pán“, takže mám 
ty geny také. Podívám se na jídlo a hned 
přibírám, mám období, kdy si pozor nedá-
vám, pak se zase dlouho mučím a pak zase 
dobře vařím a jím. Mám takový koloběh. 
Jako tanečníci jsme se snažili držet živo-
tosprávu a hlídat si váhu, ale dali jsme si 
i svíčkovou nebo vepřo knedlo zelo.

Jaký je váš taneční vzor? A jaká nejoblí-
benější píseň?
L - Moje taneční vzory se měnily v průbě-
hu let. Jako děti jsme koukali pořád dokola 

na videokazetu těch nejlepších tanečníků, 
kteří soutěžili každoročně v Tokiu. Nyní 
jsou mými vzory lidé, se kterými spolupra-
cujeme, naši vrstevníci. Jezdíme za trenér-
kou na Slovensko a do Polska, na seminá-
ře. Jejich práce je pro nás inspirativní.
Co se týká písniček, tak v tom s Kubou 
máme mírný rozpor. On má raději tu kla-
sickou taneční hudbu, blíže ke kořenům. 
A pro mě, jak to pořádně nedusá, tak to 
není ono. U „latiny“ pro ženy používám 
daleko více modernější hudby.
J - Pro mě jsou to ti nejlepší tanečníci a le-
gendy Brian Watson a nebo Donnie Burns. 
A v dnešní době jsou to naši vrstevníci, se 
kterými jsme tancovali na tanečních sou-
těžích. Pro mě je ale vzorem každý, kdo 
vydržel tu cestu a došel do cíle, došel až na 
mistrovství světa, tak ten si zaslouží úctu. 
Co se hudby týká, tak miluju živou hud-
bu, to je zážitek a pro mě dvojnásobný. Za 
prvé je to jiná atmosféra a za druhé vždyc-
ky jsem chtěl hrát na hudební nástroj a ješ-
tě když v kapele hrají holky, tak je to prostě 
sexy.

Na stránkách www.tanec-hlucin.cz se 
můžeme dočíst informace o vašem ta-
nečním vzdělání a jaké soutěže jste  
vyhráli. Kterého ocenění si nejvíce  
vážíte?
J - Pohyboval jsem se ve finále Mist-
rovství ČR a jsem na to hrdý. Můj nej-
větší úspěch je 4. místo na Mistrov-
ství světa v latinskoamerických tancích 
v kategorii mládež, to mi bylo mezi  
17 - 18 lety, stálo mě to hodně peněz, pře-
rušení školy, přípravy od rána do večera. 
L - Pro mě také, když jsme v mládeži vy-
hráli Mistrovství ČR a potom druhé místo 
v dospělých. V mládeži jsme byli v semifi-
nále mistrovství světa v 10 tancích v kom-
binaci standartu a latiny. Nyní si vážíme 
úspěchů dětí v KST KD Hlučín.

Který druh tance máte nejraději? 
J - Já jsem „latinář“, my to máme tak roz-
dělené, Lenka je „standarďačka“.
L - Já a můj taťka říkáme, že až oni  
„docvičí“, tak se začne teprve tancovat 
standard (smích).

Fotografie: archiv manželů Dávidkových

Kolik vedete v klubu dětí, kolik máte 
tanečních párů? Kolik je nejmladšímu 
a naopak kolik nejstaršímu taneční-
kovi? Co nabízíte pro taneční mládež, 
máte kurzy i pro dospělé?
J - Aktuální stav tanečního klubu je 61 dětí 
a máme i pobočku v Krnově, tam tancují 
děti pod hlavičkou našeho tanečního klu-
bu. V okolních obcích máme 11 tanečních 
kroužků ve školkách a školách, a tam ve-
deme 150 dětí. Snažíme se, aby se uměly 
hýbat, měly koordinaci pohybu, rozvíjíme 
jejich pohybové schopnosti. 
Vedeme baby club, kde je 25 dětí od 3 do 
6 let a tam řádíme. Jsem tam takový klaun.  
Pak máme 3 krát „latinu“ pro ženy a jed-
nou týdně taneční pro dospělé a všechno to 
děláme sami.
O víkendu jezdíme porotovat na taneční 
soutěže, a když neporotujeme, tak jedeme 
s našimi svěřenci na soutěž.
L - Nejmladší tanečnicí, která soutěží, je 
naše Viki, té je 5 let.
J - Nejstaší je Pepa Derich a ten bude 
mít letos 80 let. Je největší legenda naše-
ho tancování a jsme na něj hrdí a pyšní. 
Momentálně nemá taneční partnerku, tak  
kdyby měla nějaká tanečnice zájem, tak je 
volný.

Máte více děvčat, přivítali byste větší zá-
jem chlapců? 
J - Rádi bychom přijali kluky, můžou si to 
vyzkoušet a nemusí platit půl roku příspěv-
ky. Potkáváme se s tím, že kluci nechtějí, 
že taneční sport je pro holky, a že když bu-
dou tančit, tak se z nich stanou „bábovky“. 
Tento sport je tvrdý a náročný, i když vy-
padá ladně. 

Může se naučit tančit opravdu každý? 
I ten, co nemá hudební sluch či cit pro 
rytmus? 
J - Talent musí být podpořen pílí a prací, 
a když se tak neděje, tak je to k ničemu. 
Stane se, že přijde dítě, které není talen-
tované, ale má vůli. Umíme naučit tančit 
každého. Někomu to trvá déle a někomu 
kratší dobu.

Byli bychom rádi, aby KST KD Hlu-
čín rostl a doufáme, že k nám příjdou 
noví členové, kteří budou obětovat práci  
a čas a budou chtít zvedat poháry nad  
hlavu.

Také bychom byli rádi, kdyby se našel 
někdo, kdo by klub podpořil jakýmkoliv  
způsobem.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů 
Vám a vašim tanečníkům. 

Kateřina Konečná

pozn. red.: 
latinář = milovník latinskoamerických tanců
standarďačka = milovnice standardních tanců
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Pavel Zbytovský
AOS klub ÚAMK-AMK Hlučín

V sobotu 1. 2. pokračoval třetím kolem 
seriál Zimní ligy jízd zručnosti (ZLJZ) 
o putovní pohár starosty města. Jako 
v předešlých kolech ani tentokrát počasí 
název zimní nepotvrdilo, teplota nad nu-
lou a suchá trať. Na startu se sešlo celkem 
29 soutěžících, z toho tři ženy. Po sečtení 
dosažených časů první místo v absolutním 
pořadí obsadil Jirka Hampel z Hlučína, 
kterého pořadatelé odměnili megaporcí 
pečených lahůdkových žeber. Druhé mís-
to vybojoval Dušan Gacík taktéž z Hlučí-
na a na třetím místě skončil Jirka Bureš ze 

Staré Bělé. V kategorii žen první a druhé 
místo získaly Lenka Gacíková a Natálka 
Gacíková, obě z Hlučína. Na třetím mís-
tě skončila Hanka Ondrášková. Poslední, 
tedy čtvrté kolo Zimní ligy jízd zručnosti 
se uskuteční v sobotu 7. 3. 2020 od 8:45 
od parkoviště SRA. Každý účastník sou-
těže startuje na vlastní náklady. Podáním 
přihlášky, nebo podpisem v prezenční 
listině, se posádka zavazuje uhradit pří-
padné škody, způsobené pořadateli nebo 
třetím osobám. Zveme všechny příznivce 
automobilismu, kteří chtějí strávit sobotní 
adrenalinové dopoledne s partou nadšen-
ců a v závěru ochutnat kulinářskou pecku. 
Těšíme se na Vaši účast.

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Adéla Rabasová (2006) z Yacht Clubu Je-
zero Hlučín, členka SPS a vítězka MČR 
i Českého poháru ve třídě Optimist v ka-
tegorii dívek a trojnásobná přebornice 
Moravskoslezského kraje (3 roky po sobě 
1. místo) si v roce 2019 vedla bravurně. 
Umístila se na 3. místě MČR Optimist (92 
lodí) Lipno, 4. místo získala na Poháru 
ALT Optimist (hodnoceno 116 lodí), 95. 
místo ME Optimist (117 lodí) Crozon-
-Morgat, Francie, 12. místo Mistrovství 
Rakouska Optimist (70 lodí) Neusiedler 

See, 40. místo CSC CUP 2019 Optimist 
(85 lodí) Rijeka, Chorvatsko a 163. mís-
to Mistrovství Polska Optimist (271 lodí) 
Dziwnov. V anketě se hlasovalo stejně 
jako vloni v pěti kategoriích - muži, ženy, 
junioři, juniorky a jachtařské týmy, dále 
pro celkového vítěze ze všech nominova-
ných jednotlivců a novinkou v anketě je 
hlasování pro nejúspěšnějších akci pořá-
danou v letošním roce. Vyhlášení ankety 
proběhne během Galavečera českého ja-
chtingu, který se bude konat 6. 3. 2020 
v kongresovém sále Masarykových kolejí 
v Praze. Držíme palce nejen v rámci no-
minace, ale i pro letošní sezónu.

ADÉLA RABASOVÁ JE NOMINOVÁNA  
NA JACHTAŘE ROKU 2019     

Lukáš Petřík
výkonný ředitel FC Hlučín

FC Hlučín vstoupí do jarní části soutěžní-
ho ročníku 2019/2020 domácím utkáním 
proti Kroměříži, s cílem se co nejrychle-
ji dostat ze spodní části tabulky. Pomoct 
k tomu mají i nové posily. V zimní pau-
ze Hlučín přivedl hned několik hráčů. Na 
přestup Jakuba Padýcha z FK Bospor Bo-
humín, Daniela Dydowicz a bratry Lukáše 
a Patrika Kundrátky z TJ Jiskra Rýmařov. 
Na hostování pak Martina Musilu z SFC 
Opava a Michala Daňka z 1. FC Slovácko. 
Hlučín naopak opustili Jan a Jakub Kode-
šovi, kteří zamířili do divizního Bosporu 
Bohumín. Stejným směrem pak putoval 
také David Gross. Hostování skončilo 
Ondřeji Dolbovi, který se vrátil do Baníku 
Ostrava.

FC HLUČÍN VSTOUPÍ 
DO NOVÉ SEZÓNY 
S ŘADOU ZMĚN

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Šerm je sportem s tisíciletou historií a je 
jednou z mála sportovních disciplín, kte-
rá nechala soutěžit profesionální sportov-
ce už před rokem 1980. Je olympijským 
sportem od roku 1896 a je jedním z mála 
sportů, který z programu olympijských 
her nikdy nezmizel. Ve sportovním šer-
mu jsou k boji používány různé druhy 
„zbraní“: fleret a kord jakožto bodné zbra-
ně a šavle, která je kromě bodné zbraně 
i zbraň sečná. To znamená, že oproti flere-
tu a kordu se zásah počítá celou čepelí, ne-
jenom špičkou. Při souboji s jednotlivými 
zbraněmi jsou navíc upraveny zásahové 
plochy, kam může soupeř mířit. U fleretu 
je to pouze trup, u kordu celé tělo včet-
ně končetin a hlavy a u šavle část těla od 
pasu nahoru včetně hlavy. Boj je určený 
na počet zásahů a na určitý čas – záleží, 
která skutečnost nastane dříve. „Hrací 
plocha“ má rozměry 1,5-2 krát 14 metrů. 
Šermíři jsou oblečeni do speciálních kom-
binéz s ochranou hlavy s tím, že moderní 
kombinézy mají elektronickou kontrolu 
zásahů. I když to mnohým tak nepřipadá, 
jedná se o fyzicky velmi náročný sport. 
Nepatří sice k těm nejlevnějším sportům, 
ale zájem o něj každým rokem roste. Re-
prezentantem v šermu fleretem v kategorii 
kadeti je Pavel Kozák z Hlučína-Darkovi-
ček. Na konci února se účastnil Mistrov-
ství Evropy v šermu v Chorvatsku, kde 
skvěle reprezentoval nejen Hlučín, ale 
i celou Českou republiku. Ze 102 repre-
zentantů z celé Evropy skončil na obdi-
vuhodném 65. místě. Děkujeme a pře-
jeme mnoho úspěchů a radosti z pohybu  
i do budoucna!

ŠERMÍŘ Z DARKOVIČEK  
NA MISTROVSTVÍ  
EVROPY

Foto: archiv Adély Rabasové Foto: archiv Pavel Zbytovský

Foto: archiv Pavla Kozáka Foto: archiv FC Hlučín



INZERCE

ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍ
zateplujeme  
levně a kvalitně
přijedeme, 
poradíme,  
vyměříme
ZDARMA  
cenová nabídka
ZDARMA 
venkovní parapety

a

a

a

a

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1

Ostrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.cz

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

JARNÍ PRODEJ 
ZAHÁJEN

Zahradnictví Michňa 
realizace a údržba zahrad

a kácení stromů, prodej: okrasných 
dřevin, ovocných stromů a keřů, hnojiv, 

zahradních substrátů, postřiků a semen.

Chcete inzerovat v Hlučínských novinách?

články a příspěvky zasílejte pouze na adresu

a reklamy na adresu

nebo na tel. čísle 702 269 976

Ceník a možnosti inzerce jsou uvedeny 

na webových stránkách města  www.hlucin.cz

redakce@hlucin.cz

inzerce@hlucin.cz
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• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Přestupní termín pro změnu zdravotní  
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března 

INZERCE
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POUSTEVNÍK - STALO SE L.P. 1751
Jiří Sonnek
rodák a pamětník

  Okolo toho roku byl zámeček v oboře 
nedaleko Darkoviček, který v hustym lese 
nad bukami stal a našim panum letnim ča-
sem ku projížďce sloužil, zbořen. A z te 
cihly jest krčma darkovska v roku 1754 
postavena. (Zapsano podle slov Jacoba 
Biskupa, který v tom zamku za pacholka 
služil.)
  Za tym zamkem byvala pustyňa, která 
tež okolo tech let skažena byla, v hrubě 
hustym lese, že bylo těžko ku ni trefit, kdo 
tam povědom nebyl. A byval tam pustev-
nik, velmi nabožny člověk, ten že každy 
den na ranni mši sv. do Hlučina přicha-
zival. On při tichem letnym večeru přes 
Sprachrohr (hlasnou troubu) našich oby-
vatel pod ochranu Boži odporoučel a dob-
ru noc jim vinšoval. To bylo dobře až na 
rynku v Hlučině rozumět. 
  Psa měl tak vycvičeného, že když něco 
potřeboval, tak mu šatek z cedulku na krk 
uvazal a on mu všecko přinesl. Posledně, 
když již tři dni pustevnik do kostela nepři-
šel, přiběhl pes jeho na děkanstvi a skučel, 
tak se domnivali, že jest nemocny. Pan dě-
kan poslal pacholka, ačkoliv velka meteli-
ce sněhu byla, a ten ho našel v truhle ležet 
mrtvého.                                                 
  Ten pes na děkanství byl pak skovany. Po 
něm, tom pustevniku, byl ještě jeden, jme-

nem frater Jacob (řeholník bez svěcení), 
ten zemřel a pustyně pak pominula. 
  To jest od takových lidi povidano, kteří 
o tom dobru vědomost měli a ty pustevni-
ky dobře znali.
  Podle zápisu v kronice. Kroniku Hlučína 
založili pruští úředníci po získání Hlučín-
ska. Starší příběhy přepisovali německy 
hovořící úředníci podle vyprávění míst-
ních pamětníků užívajících jazyk Morav-
ců, jak si říkali. Z toho plyne gramatická 
těžkopádnost textů celé kroniky. 
  Darkovičská cesta „U Zámečku“ (dříve 
pravděpodobně Ku Zamečku) překračo-
vala hlavní silnici a pokračovala k lovec-
kému zámečku ve spodní části lesa David-
ka. Nepatrný chodníček pak pokračoval 
k poustevně ukryté při okraji lesa. Pous-
tevník jistě potřeboval vodu, nabízí se po-
tok protékající Davidkou, přítok Jasénky. 
V těch místech jsem hledal a našel čtver-
covou propadlinu ve svahu, snad sklepení 
ztracené poustevny nebo výkop zemljan-
ky. Místo se najde tak, že se asi 50 kroků 
před koncem cesty, která prochází shora 
dolů lesem Davidka, odbočí za mohutným 
lískovým keřem vlevo a po 30 krocích je 
ve svahu čtyřhranná propadlina. Chtělo by 
to prověřit výkopem. Pokud by se našly 
keramické střepy nebo nějaký sakrální 
předmět, potvrdilo by to místo ztracené 
poustevny.
  Tak krásný, kronikou potvrzený příběh 

z naší historie by si zasloužil víc než po-
zornost. Okolí jsem prohledal. Zámeček 
byl rozebrán a materiál použit na stavbu 
hospody. Nějaké známky po výkopu zá-
kladových kamenů jsem nenašel, ale nara-
zil jsem na jiné ruiny nedaleko hlavní sil-
nice. Obvodové zdivo pro čerpadlo, které 
tlačilo vodu do vodojemu pro potřebu 
JZD. (Pamatuji ještě dobu, kdy zde stálo 
větrné kolo k čerpání vody). Vedle ruiny 
se nacházejí staré studny, které ztratily vý-
znam po zavedení vodovodního přivaděče 
z Kružberské přehrady. 
  Napadá mne taková věc, místo rozebrání 
stavby, která není zaznamenaná v katastru 
nemovitostí, ji využít pro zřízení poustev-
ny a kapličky dohromady. Vytvořilo by se 
tak pozoruhodné místo, které by mohlo 
sloužit nejen jako turistická atrakce, ale 
i prostor k meditaci a svatostánek pro vě-
řící. Poblíž se nachází pramen vody, který 
by se dal potrubím svést k poustevně, kde 
by vytékal pod nějakou kamennou stříš-
kou. Podpořil by posvátnost místa a po-
sloužil k osvěžení.  
  Snad by se našlo pár jedinců, kteří by 
takovou věc podpořili, ať už finančně, 
nebo přiložením ruky k dílu. Možná by 
pomohla i sbírka v kostele, nebo pomoc 
od hlučínských či darkovičských patriotů 
z podnikatelské obce. Kus práce by moh-
li udělat i radní při zlegalizovaní stavby 
a vyřizování stavebních náležitostí. Pokud 

se uskuteční navrhovaná cyklostezka a tu-
ristický chodníček proti proudu Jasénky, 
byl by to cíl krásné vyjížďky nebo pro-
cházky. 
  Otevřené průzory do všech stran, vchod 
bez dveří a svaté obrázky (včetně pous-
tevníka se psem), by měly odrazovat  
vandaly před poškozováním.

Lukáš Krček
člen kulturní komise

V neděli 5. dubna přivítáme poprvé v Hlu-
číně divu ostravských muzikálových prken 
paní Hanu Fialovou. Držitelka ceny Thá-
lie z roku 2014 za roli Edith Piaf vystoupí 
se zcela jedinečným programem v prosto-
rách Červeného kostela v Hlučíně. Svě-
tové muzikálové melodie a šansony Edith 
Piaf uslyšíme v komorních úpravách 
šéfdirigenta a zároveň hudebního ředite-
le souboru Operety, muzikál Národního 
divadla moravskoslezského pana Jakuba 
Žídka, který paní Hanu Fialovou na kon-
certě bude doprovázet. Jakub Žídek kromě 
hraní na varhany a sbormistrovství dokáže 
hlavně vynikajícím způsobem dirigovat 
jakékoliv hudební těleso od filharmonie, 
přes operní soubor až po jeho hlavní do-
ménu, soubor muzikálu. Mnohdy pod ním 
hudebníci a zpěváci trpí, neboť Jakub je 
perfekcionalista. Koncert bude výjimečný 
svou komorní atmosférou, jelikož Červe-
ný kostel v Hlučíně pojme pouze sto po-
sluchačů. Proto si budeme moci vychutnat 
a cítit každou emoci obou interpretů, kteří 
budou doslova na dosah.

HANA FIALOVÁ ZAZPÍVÁ POPRVÉ V HLUČÍNĚ

Hana Fialová se narodila v Opavě, absol-
vovala Janáčkovu konzervatoř v Ostra-
vě. Mezi lety 1994 až 2004 byla sólovou 
zpěvačkou country skupiny Red Hats. Od 
roku 2003 je členkou souboru opereta/mu-
zikál Národního divadla moravskoslez-
ského. Role v inscenacích Šest žen Jindři-
cha VIII. (Kateřina Howardová), Camelot 
(Elein), Kat a blázen (Juanilla), Ostrov 
milování (Lolita), Zvonokosy (Žena), Su-
gar – Někdo to rád horké (Sugar Cane), 
Hello, Dolly! (Irena Molloyová) nebo 
Rose Marie (Wanda) a další. V roce 2010 
ztvárnila titulní roli v nové verzi muziká-
lu Marguerite Alaina Boublila a Miche-
la Legranda a byla za ni nominována na 
Cenu Thálie 2011. Poté následovaly další 

Klára Krejčířová
učitelka tanečního oboru ZUŠ Hlučín

Taneční obor ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho se po šesti letech vrací s celove-
černím klasickým baletem - Šípkovou 
Růženkou na hudbu P. I. Čajkovského. 
Jeden z nejvelkolepějších a nejkrásněj-
ších baletů, které mají v repertoáru i ty 
nejprestižnější baletní soubory nastu-
dovali žáci tanečního oboru. Vystoupí 
64 účinkujících, žáků i hostů. Klasický 
romantický příběh ztvární naši taneč-
níci za historii souboru úplně poprvé, 
a to v choreografii Kláry Krejčířové. 
Pro vystoupení budou připraveny nové 
kostýmy a k vidění bude nádherná diva-
delní výprava. Premiéru bude mít tento 
rodinný balet v neděli 15. března 2020 
v 17 hodin a druhou premiéru o čtrnáct 
dní později v neděli 29. března 2020 
v 17 hodin. Obě představení se usku-
teční v Kulturním domě v Hlučíně.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
V PODÁNÍ  
64 TANEČNÍKŮ

významné muzikálové role: Gita v Par-
don My English, královna Eliška v Noci 
na Karlštejně, Marfuša v Mrazíkovi, Vy-
pravěčka v Josefovi a jeho úžasném pest-
robarevném plášti, Betty v původním čes-
kém muzikálu Fantom Londýna, titulní 
role v Evitě a Norma Desmond v Sunset 
Boulevardu. Zcela mimořádně však zazá-
řila v hudebním dramatu Edith a Marlene 
jako Edith Piaf, za niž získala Cenu Thálie 

2014 v kategorii opereta-muzikál. Miluje 
svou rodinu, přátele, přírodu a zvířata. 
V létě jezdí na čundry s koňmi, baví ji ho-
rolezectví a velice ráda posedí s fajn lidmi 
v hospůdce.                                 (ndm.cz)

Koncert pořádá Sport a kultura Hlučín, 
příspěvková organizace města. Vstupenky 
je možné zakoupit v předprodeji. Více in-
formací na www.sak-hlucin.cz. 

Foto: Kamila Mihálová

Foto: Petr Hrubeš

Foto, obr.: Jiří Sonnek



NESEĎ DOMA,
POJĎ S RYTÍŘI ZA 
DOBRODRUŽSTVÍM
Diana Drastichová
Sdružení slezsko - německých přátel  
Hlučínska

Pořadatelem je Sdružení slezsko - ně-
meckých přátel Hlučínska v Hlučíně,  
které podporuje vzájemné vztahy a kon-
takty mezi slezskými a německými  
obyvateli v Hlučíně. Ve dnech 27. až 31. 
července 2020 se vypraví děti v rámci 
příměstského česko - německého tábo-
ra za dobrodružstvím. Malí rytíři budou 
hledat ztracený poklad Slezska. Pomá-
hat jim při tom budou mladí studenti  
z Vídně a z Hlučína. Společně navští-
ví zámek v Šilheřovicích a v Kravařích,  
podívají se na místa, kde žili lovci  
mamutů a do šachty v Petřkovicích.  
Chybět nebude rallye Hlučínem a zajíma-
vá prohlídka Muzea Hlučínska. Možná  
ale Malí rytíři najdou poklad v překrás-
ném zámku v Hradci nad Moravicí, kam  
se také pojedou podívat. Pro děti je při-
pravena výborná strava 4x denně a řád-
ný pitný režim, fotbal na stadionu, hry 
v městském parku, koupání a loďkování 
na štěrkovně. Vše je určeno pro děti od 6 
do 12 let. Cena je 1500 korun, počet míst 
je omezen. Projekt je podpořen Němec-
kým Spolkovým Ministerstvem. Přihláš-
ky zašlete na email hultschin@post.cz, 
tel. 605737788. 

KONCERT V PODÁNÍ EVROPSKÉ ŠPIČKY BUDE ZÁŽITEK
Eva Mikulášková
editorka Svatováclavského hudebního 
festivalu

Hlučínské jaro opět obohatí mimořádně 
zajímavý koncert celoročního cyklu Hu-
debních výletů, které realizuje Svatovác-
lavský hudební festival. Na neděli 15. 
března od 16 hodin přichystal varhanní 
recitál jednoho z nejvýznamnějších ev-
ropských varhaníků, polského profeso-
ra Andrzeje Białka, který dlouhodobě 
spolupracuje s Krakovskou filharmonií 
a polskou Národní filharmonií a na svém 
kontě má neuvěřitelných 20 CD. Do my-
sli milovníků hudby natrvalo vstoupil 
provedením varhanních děl J. S. Bacha 
v Krakově a Vratislavi v jubilejním roce 

2000 a v sezóně 2001/2002, kdy v sérii 20 
koncertů pod společným názvem „Ars or-
gani“ uvedl v Krakově antologii varhanní 
hudby od 16. do 20. století. Nyní přivá-
ží do Hlučína program sestavený čistě 
z vrcholných toccat a preludií barokního 
mistra kontrapunktu Johanna Sebastiana 
Bacha (1685–1750), kterým rozezní kos-
tel sv. Jana Křtitele v době blížících se 
Velikonoc. Vstupné činí 200 korun (běžné 
vstupné), 150 korun (senioři, studenti), 50 
korun (ZTP/P) a děti do 15 let mají vstup 
zdarma. Více informací naleznete na 
www.shf.cz. Koncert se koná za finanční 
podpory města Hlučína a Moravskoslez-
ského kraje. Vstupenky je možné zakou-
pit v předprodeji v Informačním centru 
Hlučín.

Jarmila Postránecká
koordinátorka

Potěšte své děti zábavným vědeckým 
táborem, kde zažijí plno zábavných 
vnitřních i venkovních pokusů, her, spo-
lečných okamžiků s novými kamarády 
a výletů do přírody. Příměstské tábory 
s programem od 8 do 16 hodin jsou urče-
né pro předškolní děti do 12 let. Připojte 
se k řadě mladých badatelů, kteří od roku 
2011 prošli našimi tábory, projektovými 
dny nebo kroužky. Program je rozdělen na 
4 dny badatelských pokusů a her, 1 den 
celodenní výlet s přírodní tématikou. Děti 
si užijí zábavné vědecké pokusy a různo-

rodé experimenty uvnitř i venku. Budeme 
tvořit výrobky z přírodnin. V průběhu ce-
lého tábora budeme dělat i dlouhodobější 
pokusy, které s dětmi budeme pozorovat 
a vyhodnocovat celý týden. Každý den za 
hezkého počasí pohyb na čerstvém vzdu-
chu. Každý rok nová metodika. Letos nás 
čeká dobrodružná cesta plná pokusů a in-
formací. Prozkoumáme, jak funguje lidské 
tělo, co se dá zkoumat v kuchyni a bude-
me se věnovat i neživé přírodě. A na kon-
ci, kdo ví, třeba dostaneme i největší od-
měnu vědce, Nobelovku! Termín a místo 
konání Hlučín ZŠ Rovniny: 27. - 31. čer-
vence, 3. - 7. srpna. Přihlášky naleznete na  
www.veselaveda.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VESELÁ VĚDA JE TU

Ivan Motýl
publicista

Ostravský umělec Martin Popelář je spo-
luzakladatelem známé Fotografické gale-
rie Fiducia a profesní obživou je mu rov-
něž fotografie. Nejčastěji přitom pracuje 
na jevištích ostravských divadel, neboť 
patří ke dlouholetým kmenovým fotogra-
fům Národního divadla moravskoslezské-
ho. Potkáte ho však i v Galerii PLATO, 
v Domě umění, na literárním festivalu 
ProtmluvFest i na mnoha dalších akcích, 
které na objednávku pořadatelů profesio-
nálně dokumentuje. Na výstavě v Kultur-
ním domě Hlučín, která bude zahájena ve 
čtvrtek 19. března v 17.00 hodin, se ale 
Popelář nebude prezentovat zmiňovaný-
mi „pracovními výkazy“, nýbrž představí 
volnou tvorbou. To je docela výjimečná 
událost, na spočítání jeho autorských vý-
stav volné tvorby za posledních dvacet 
let by totiž stačily prsty jedné ruky. Po-
pelář prostě nepatří k fotografům, kteří za 

KULTURNÍ DŮM PŘEDSTAVUJE SNÍMKY MARTINA POPELÁŘE
každou cenu usilují o sebeprezentaci či 
slávu, a také výstavu v Hlučíně se uvolil 
uspořádat jen díky přesvědčování jednoho 
z přátel a zároveň hybatele hlučínského 
kulturního dění. Martin Popelář nezapí-
rá, že je žákem Jindřicha Štreita, s nímž 
kdysi pracoval na projektu Lidé Hlučín-
ska. Jeho fotografické vidění je ale po-
někud syrovější (někdy až surrealistické)  
a na rozdíl od svého učitele pracuje více 
s náhodou. Takový je třeba vystavený sní-
mek kamionu, který po ledu sklouzl do pří-
kopu a v husté chumelenici pomalu zapadá 
sněhem, kolem ale nezúčastněně prochází 
dědeček s vnukem. Zatímco Štreit přistu-
puje k fotografování jako psychoterapeut, 
Popelář je spíše reportér, však se léta živil 
jako fotograf deníku Mladá fronta DNES. 
A také v rámci volné tvorby nikdy nevá-
há, a hned mačká spoušť, byť napřed musí  
dostat vnitřní zprávu od fotografických 
múz, že právě tohle zmáčknutí se má  
šanci proměnit v umění. A většinou také 
promění. Výstava trvá do 1. května 2020.

Růžena Dvořáčková
Sousedé 55+

Rituály a jejich význam nejen v součas-
né době jsou tématem setkání v Zámec-
kém klubu v pátek 20. března v 15 hodin. 
Diskusní setkání povede Jana Šilerová, 
duchovní, která v letech 1999–2013 byla 
olomouckou biskupkou Církve českoslo-
venské husitské. Je první ženou v biskup-
ském úřadu v postkomunistické Evropě 
vůbec. A protože jsme už některé její 
přednášky vyslechli, na březnovou udá-
lost se těšíme a zveme i vás. 

POTŘEBUJEME  
RITUÁLY?
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Foto: Kateřina Konečná

Foto: archiv Andrzeje Białka 

Foto: Vanderlei Longo

Foto: Martin Popelář



inzerce@hlucin.cz

HLUČÍNSKÉ NOVINY BŘEZEN 2020 / STR. 13POZVÁNKY

Kypr 
přírodní krásy, historické památky a turistické zajímavosti 

třetího největšího ostrova ve Středozemním moři

Muzeum Hlučínska Vás srdečně zve 
na přednášku a prezentaci  Mgr. Arnolda Dudka

Kypr - Afrodítin ostrov

10. 3. 2020 /Út/ - 17.00 hod. - Zámecký klub v Hlučíně

Pořádá Městská knihovna Hlučín
www.knihovnahlucin.cz

Rezervace je možná na e-mailu: 
vedouci@knihovnahlucin.cz

Zámecký klub hlučínského zámku

beseda s lékárnicí a maminkou  
PharmDr. Karolinou Tížkovou, Ph.D.

ZDRAVÁ ŽENA
aneb

jak na nejčastější ženské 
problémy šetrně a účinně

9. 3. 2020 
v 17 hodin

www.lekarnice-maminky.cz

KVÍZOVÝ VEČER
ČTVRTEK 2.4.2020  OD 18 - 21 HODIN

MALÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU V HLUČÍNĚ

STO KVÍZOVÝCH OTÁZEK O HLUČÍNSKU 
VE ČTYŘECH TÉMATICKÝCH OKRUZÍCH 

ZNALOSTNÍ SOUTĚŽE O DROBNÉ CENY 
SE MOHOU ZÚČASTNIT 2 - 4 ČLENNÉ TÝMY

PŘIHLÁŠKY DO KVÍZU V PŘEDPRODEJI KD HLUČÍN
ÚČASTNICKÝ POPLATEK ČINÍ 100 KČ ZA TÝM
PSACÍ POTŘEBY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

AKCI POŘÁDÁ

100

vás srdečně zve na

charitativní koncert 
hudební skupiny calata

věnovaný 65. výročí založení školy.
Koncert se koná ve čtvrtek 2. dubna v 16 hodin 

v Červeném kostele v Hlučíně.

Akce se koná ve spolupráci s Jonášovým spolkem, z. s. 
a pod záštitou Záchranného útvaru HZS ČR

Základní škola Gen. Svobody v Hlučíně
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Eliška Dudková *2020
Ellen Dihlová *2019
Kristýna Matušková *2019

Dne 24. března 2020 oslaví své 80. 
jubileum Maria Terezie Wehovská. 
Rádi bychom jí touto cestou popřáli 
hodně zdraví, štěstí, radosti z vnoučat 
a pravnoučat a ještě další roky navíc.
To vše ze srdce přeje manžel, děti, 
vnoučata a pravnoučata.

PŘIVÍTALI JSME

JUBILANTI
Anežka Fichnová *1929
Maria Terezie Wehowská *1940
Helena Salvetová *1930
Anežka Thománkova *1925
Věra Holaňová  *1931
Margot Heiná *1940

BLAHOPŘÁNÍ

Úterý 3. března
           Prolínání světů (do 13.4.)
           (Muzeum Hlučínska)
16:00 Promítání pohádek pro děti  
          (Kavárna Hrášek)

Sobota 7. března
8:45   O putovní pohár starosty
          (Parkoviště u Sportovně rekreačního          
          areálu)
9:00   Discogolfový turnaj Hlučín 2020
          (Hlučínské jezero)
19:00 Ples tak trochu jinak  
          aneb jak paříme na Prajzké? XII.
          (KD Hlučín)

Neděle 8. března
10:00 Fotbalový zápas PU 
          FK Darkovičky : TJ Klimkovice
          (Hlučín)
14:30 Fotbalový zápas FC Hlučín :        
          Kroměříž
          (Hlučín)

Pondělí 9. března 
17:00 Zdravá žena aneb jak na  
          nejčastější ženské problémy šetrně   
          a účinně
          (Zámecký klub)

Úterý 10. března
16:00 Promítání pohádek pro děti  
          (Kavárna Hrášek)
17:00 Kypr - Afrodítin ostrov, 
          přednáška Arnolda Dudka
          (Zámecký klub)

Čtvrtek 12. března
15:00 Kulatý stůl: Hlučín očima dětí                
          (KD Hlučín)

16:00 Promítání filmových pohádek
          pro děti
          (KD Hlučín)
16.00 Přednáška Historie tropického         
          ovoce s besedou Zeleň ve městě
          přednášející Miroslav Frank
          (Zámecký klub)
16:00 Kulatý stůl 
          (KD Hlučín)

Pátek 13. března
14:30 a 15:30 Vítání občánků
          (obřadní síň MěÚ Hlučín)

Neděle 15. března
14:30 Zanzibar perla Afrik
          vyprávění a fotoprezentace
          (Dům dětí a mládeže Hlučín)
16:00 Svatováclavský hudební festival
          (Kostel sv. Jana Křtitele)
17:00 ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín 
          balet Šípková Růženka - premiéra
          (KD Hlučín)

Úterý 17. března
16:00 Promítání pohádek pro děti  
          (Kavárna Hrášek)
17:00 Chléb a naše zdraví v historii  
           a současnosti - přednášející  
           O. Družba
           (Zámecký klub)

Čtvrtek 19. března
14:00 Trénování paměti pro seniory   
          (KD Hlučín)
17:00 Martin Popelář 
          vernisáž fotografické výstavy
          (výstava trvá do 1.5.)
          (KD Hlučín)

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář, 
výtvarník

Máme u jezera vodní oko
v létě je kolem něj divoko

Přilétají gauče
a někdo z nich skáče

Přilétají pohovky a krouží kolem  
duhovky

Přilétají noviny
a na nich celé rodiny

Parkrát do roka
vlezu do oka

HLUČÍNSKÁ FABULE

Pátek 20. března
15:00 Potřebujeme rituály
          (Zámecký klub)
Sobota 21. března
8:00   Farmářské trhy
          (Mírové náměstí)
8:30  Schůze zahrádkářů
          (KD Hlučín)

Neděle 22. března
9:00  Rybařský svaz
         (KD Hlučín)

Čtvrtek 12. března
16:00 Promítání filmových pohádek 
           pro děti  
          (KD Hlučín)

Středa 25. března
17:30 Dvoje Vánoce v Himalájích  
          aneb treking v oblasti Annapuren  
          a Everestu, beseda s M. Sovou
          (Zámecký klub)

Sobota 28. března
15:00 Fotbalový zápas FC Hlučín :            
          Frýdek-Místek
          (Hlučín)

Neděle 29. března
17:00 ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín 
          balet Šípková Růženka
          (KD Hlučín)

Úterý 31. března
15:00 Den učitelů
          (KD Hlučín)
16:00 Promítání pohádek pro děti  
          (Kavárna Hrášek)


