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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Radmila Lőwová
ředitelka Dětské rehabilitace

Dětská rehabilitace Hlučín se i přes tuto 
krizovou dobu připravuje na rozsáhlou 
rekonstrukci budovy, ve které sídlí. Bu-
dova bývalých jeslí byla postavena v še-
desátých letech a plánovanou nástav-
bou získá více prostoru ve druhém patře 
a hlavně výtah, bez kterého je pro některé 
děti obtížné se do patra dostat. Renovací 
projde i jídelní výtah, kotelna, nová bude 
také střecha a nátěr fasády. Tato promě-
na je v souladu s naplňováním dlouho-
dobé vize města na zajištění Komplexní 
péče dětem se specifickými potřebami 
v Hlučíně a okolí. „Záměrem konceptu  
je, aby rodiny dětí našly v místě svého  
bydliště maximální možnou, reálnou míru 

podpory, kterou potřebují, tzn. odbornou 
zdravotní péči, vzdělávání, podpůrné te-
rapie, návazné sociální služby, poraden-
ství, volnočasové aktivity a nemusely 
složitě hledat a dojíždět do vzdálených 
míst“, uvedla místostarostka Petra Řezá-
čová. Se zhmotňováním vize jsme začali 
již v roce 2016 a za tu dobu se podařilo 
výrazně zkvalitnit a rozšířit námi posky-
tované služby o modernější a efektivnější 
metody, a také se navýšila časová dotace 
nabízených služeb. Podali jsme úspěšnou 
projektovou žádost na rozšíření denního 
stacionáře pro děti starší sedmi let a mo-
mentálně organizujeme výběrové řízení na 
zhotovitele přestavby, jejíž zahájení před-
pokládám začátkem jara 2021. V nových 
prostorách předpokládáme v roce 2023 
přivítat až 12 dalších dětí a poskytovat jim 

služby v běžných pracovních dnech a také 
o víkendu. Letošním dílkem do skládačky 
je úspěšné otevření další speciální školy 
v Hlučíně, která se zaměřuje na vzdělá-
vání dětí se závažnější formou postižení, 
a která má záměr svou kapacitu zvyšo-
vat. Abychom zajistili provázanost péče, 
bude v budoucnu nutné zajistit pro děti 
polední svoz, který je po výuce převeze 
za návaznými službami, ale také v tomto 
směru již probíhají jednání s možnými 
poskytovateli. Již delší dobu vnímáme ze  
strany rodičů nespokojenost s nedostat-
kem dětských neurologů a dlouhými če-
kacími dobami na vyšetření dětí. Zvláště 
u dětí je včasná a odborná diagnostika 
a následná neurorehabilitace rozhodují-
cí pro jejich další vývoj. Jsme proto vel-
mi potěšeni, že si Hlučín, jako sídlo své  

praxe, vybrala lékařka právě s touto  
odborností. „Hlučín jsem si nevybrala 
náhodně. Je to příjemné malé město se 
strategicky výhodnou pozicí a dobrou 
dojezdovou vzdáleností z Ostravy i Opa-
vy. Dalším důvodem je působení zdejší 
Dětské rehabilitace, se kterou velmi dob-
ře spolupracuji delší čas a naši spoluprá-
ci bych ráda posunula na vyšší úroveň, 
i vzhledem k jejímu plánovanému roz-
šiřování. Výhledově se chci, mimo jiné, 
zaměřit na problematiku neuroplasticity 
mozku, tedy problémům s koncentrací 
pozornosti, a specifických poruch uče-
ní, což je v dnešní době aktuální téma.  
Tímto bych mohla péči o neurologické 
dětské pacienty posunout na vyšší a kom-
plexnější úroveň. 

Pokračování na str. 2

S JAREM ROZKVÉTÁ I DĚTSKÁ REHABILITACE

Milí spoluobčané,
 nestává se mi často, abych opakovaně 
psal na tomto místě o stejné záležitosti. 
Nicméně celosvětová pandemie koronavi-
ru k tomu, bohužel, vybízí. Ale i přes tuto 
pochmurnou dobu se budu snažit psát po-
zitivně. Moc si vážím všech, kteří jakým-
koliv způsobem přidali své ruce „k dílu“. 
Díky této výrazné snaze pomoci druhým 
se na celém Hlučínsku dařilo šíření pan-
demie zpomalovat. A ve stejném duchu 
pracovala i většina zaměstnanců naší 
radnice. Každý den někdo z nich donesl 
ušité roušky nebo materiál na jejich výro-
bu. Další zajišťovali nákup potravin po-
třebným. A tak bych mohl psát dál a dál. 
 Velkou pozornost jsme věnovali bez-
problémovému fungování Domova pod 

SLOVO STAROSTY Vinnou horou. Paní ředitelka Marcela 
Mikulová zaslouží spolu se svými spolu-
pracovníky obdiv nás všech za to, že za-
tím nemá žádného nakaženého. Důraz na  
dodržování nastaveného režimu práce 
přinesl své ovoce. 
  Bohužel nemohu jen chválit. Určitě jste 
mnozí, stejně jako já, kroutili hlavami nad 
chováním mnohých z nás při nakupování 
v hlučínských supermarketech. Až jsem si 
mnohdy říkal, kam lidé všechno to jídlo 
dají. Vždyť tak se nenakupovalo ani před 
Vánocemi. Co mě ale mrzelo ze všeho 
nejvíce, bylo absolutní nedodržování bez-
pečných odstupů mezi lidmi. Tady se ale 
také zlobím na vedení těchto supermar-
ketů, které mělo aktivně řešit organizaci 
prodeje.

  V souvislosti s potravinami jsem si 
také uvědomil, že tím prvním článkem 
v potravinovém řetězci jsou zemědělci. 
Na jejich aktivním, ale hlavně pocti-
vém přistupu k půdě, je závislé nejedno  
odvětví našeho průmyslu a tím pádem 
i celá naše společnost. I proto jim pro-
míjím, že mě třeba budí jejich stroje na 
poli za domem už o půl šesté ráno, či 
to, že se za traktorem na cestě ploužím 
o něco déle než normálně. Vzpomeňte si 
na jejich nelehkou práci, až zase bude-
te do nákupního košíku dávat některou 
ryze českou potravinu.
 A nezapomeňte, že kupovat české  
výrobky či u místních podnikatelů je le-
tos in.

Foto: Kateřina Konečná
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RADA MĚSTA  
V DUBNU
Rada města Hlučína vyjádřila sou-
hlas s navýšením kapacity Charitní 
pečovatelské služby poskytované 
organizací Charita Hlučín, se sídlem 
U Bašty 275/3, Hlučín.

Rada města vybrala ve výběrovém 
řízení dodavatele akce „Moderni-
zace odborných učeben ZŠ Hlučín, 
Hornická 7“.

Rada města rozhodla o přijetí účelo-
vé dotace na projekt Aktivní a zdra-
vé město Hlučín z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje.

Rada města rozhodla o přijetí účelo-
vé dotace na projekt Podpora aktivit 
pro seniory v Hlučíně z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Rada města rozhodla o odložení pla-
teb vůči nájemcům nebytových pro-
stor (s vyjímkou parkování), staveb, 
pozemků a movitých věcí, pokud je 
ve vlastnictví města Hlučína.

Rada města rozhodla o prodloužení 
termínu úhrady poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, a to do 
31. 10. 2020, bez jakýchkoliv sankcí.

Petra Řezáčová
místostarostka

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 
v ČR a přijetí krizových opatření vládou 
ČR, Rada města Hlučína na svém 44. za-
sedání dne 16. 3. 2020 schválila změnu 
výzvy a zásad k podávání návrhu v rámci 
Participativního rozpočtu pro rok 2020. 
Původně se měly nápady podávat do  
31. 3. 2020. Jelikož celý proces získá-
ní podpory vyžaduje zapojení širšího 
okruhu občanů, je termín z výše uvede-
ných důvodů prodloužen do 31. 5. 2020. 
S tím souvisí i odložení dalších termínů.  

JE TO NA VÁS! TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ NÁPADŮ JE PRODLOUŽEN
Vše najdete na webových stránkách  
města Hlučína v liště „Participativní roz-
počet“, nebo prokliknutím ikony „Zdravé 
město“. Zároveň s ohledem na nouzový 
stav a úsporná rozpočtová opatření měs-
ta je ponížena částka z 1 milionu korun  
na 800 tisíc korun. Verifikace a zhod-
nocení návrhů odbornými pracovníky  
Městského úřadu Hlučín se uskuteční 
od 1. 6. do 30. 6. 2020. Veřejná prezen-
tace a diskuze nad předloženými návr-
hy se pravděpodobně uskuteční během 
září 2020. Veřejné hlasování o návrzích 
následně proběhne během září - října 
2020. Vyhodnocení celého procesu před-

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Město Hlučín obdrželo sdělení Českého 
červeného kříže o  udělení Zlatého kříže 
I. třídy za dovršený počet 160 bezpříspěv-
kových odběrů krve od dárce Jaroslava 
Böhma, o udělení Zlatého kříže II. třídy za 
dovršený počet 120 bezpříspěvkových od-
běrů krve pro Vincenta Biznára a Daniela 
Švika. Udělení Zlatého kříže III. třídy za 
dovršený počet 80 bezpříspěvkových od-
běrů krve získal Miroslav Maťovka. Město 
Hlučín dále obdrželo sdělení Českého čer-
veného kříže o udělení zlaté medaile prof. 
MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří do-
vršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve. Jsou to Aneta Bobříková, Kamil Za-
vadský, Tomáš Malurek a Vladislav Stříb-
ný.  Krev je životadárnou tekutinou, kterou 
nelze uměle vyrobit a její potřeba je a bude 
trvalá. Poděkování, obdiv a  úcta patří  
každému dárci a  těm pravidelným ob-
zvláště. Předání ocenění dárcům krve pro-
bíhá každoročně. To letošní se uskuteční 
v obřadní síni při vyhodnocení reprezen-
tantů města Hlučína, ale s ohledem na ak-
tuální dění není termín prozatím znám.

OCEŇUJEME DÁRCE 
KRVE 

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Od vyhlášení nouzového stavu v ČR se 
všem bez rozdílu obrátil rodinný i pra-
covní život naruby. Bylo třeba se přizpů-
sobit mnoha nařízením a doporučením 
Vlády ČR a začít se dívat na svět kolem 
sebe jinak než dříve. Ukázalo se, jak umí-
me pružně reagovat na aktuální pomoc  
a potřeby druhých. Od šití roušek, po po-
moc s nákupy, vymyšlením zástupných 
způsobů trávení volného času, po dálko-
vou výuku žáků a studentů každý přidal 
ruku k dílu tak, jak uměl nejlépe. Městský 
úřad Hlučín vyzval a zapojil na desítky 
lidí, kteří se do pomoci druhým aktivně 
zapojili. Koncem března šlo o zajištění 2 
300 roušek, následně o materiál na ušití 
dalších 3 500 roušek a pořízení 50 respi-
rátorů a 1 000 kusů jednorázových roušek 
od Moravskoslezského kraje. Tento mate-
riál byl rozdělen do 14 obcí ve správním 
obvodu města Hlučína, a dále pak Do-
movu pod Vinnou horou, Charitě Hlučín,  

Fontáně, Dětské rehabilitaci, Domu dětí 
a mládeže, Městskému úřadu Hlučín, Mu-
zeu Hlučínska, příspěvkové organizaci 
Sportu a kultuře, Městské policii a Jed-
notce sboru dobrovolných hasičů. V dub-
nu obdržel Městský úřad Hlučín pro celý 
správní obvod 26 900 jednorázových rou-
šek, 830 respirátorů, které rozdělil měst-
ským, státním i soukromým organizacím 
a místním firmám, ale také obchodům 
s potravinami, drogériím, veterinářům, 
pohřebním službám a dalším. Následova-
lo rozdání 15 000 jednorázových roušek, 
5 000 párů jednorázových rukavic, 24 
ochranných obleků, 24 párů návleků na 
boty záchranným složkám. K tomu se již 
z počátku připojili soukromí dárci, kteří 
průběžně nosí potřebné ochranné pomůc-
ky a jsou nápomocni v jejich distribuci 
do domácností a soukromých, státních 
i městských zařízeních. I přes nouzový 
stav v ČR se našlo několik dobrovolníků, 
kteří v průběhu posledních březnových 
dnů roznesli dubnové Hlučínské noviny, 
neboť došlo k omezení nabídky služeb 

SPOJILI JSME SÍLY PRO VÁS

Pokračování ze str. 1
Zatím jsem ještě nenavázala spolupráci se 
všemi pojišťovnami, ale věřím, že mému 
návrhu budou příznivě nakloněny i vzhle-
dem k současné neutěšené situaci v am-
bulantní péči v oboru dětské neurologie 
na Ostravsku a okolí“, sděluje MUDr. Lea 
Šromová. Na těsnější spolupráci s paní 
doktorkou se těšíme, protože naším cí-
lem je dále rozšiřovat nabídku metod za-
měřených na neuroplastické uzdravová-
ní mozku. Doufáme, že se časem podaří  
do města přilákat i další chybějící odbor-
níky jako klinické logopedy, dětské psy-
chology, psychiatry a velkým přínosem 
by bylo zřízení speciálně pedagogického 
centra. Rekonstrukce budovy a vybave-
ní nových prostor bude spolufinancová-
no Evropskou unií. Celkové uznatelné 
náklady přesáhnou 10 mil. Kč, přičemž 
příspěvek města bude ve výši 10 % těch-
to nákladů. Zastupitelstvo města Hlučína 
se již zavázalo potřebné předfinancování 
celé akce Dětské rehabilitaci zajistit. Příští 
rok bude pro nás náročný, bohužel dojde 
i k omezení provozu, ale ve finále přine-
se dětem a jejich rodinám mnoho nového 
a prospěšného.

České pošty. Byli mezi nimi zastupite-
lé, zaměstnanci Městského úřadu Hlučín 
i dobrovolníci z řad místních občanů. Na-
dále nepřetržitě fungují linky pomoci se-
niorům, výdej a rozvoz šitých roušek od 
dobrovolníků a ochranných pomůcek do 
domácností a je zachován i chod samotné-
ho úřadu. Pro zajištění pomoci potřebným 
spojili síly občané, radní, zaměstnanci 
úřadu a záchranné složky. Těm všem patří 
velké poděkování.

pokládáme v listopadu 2020. Realizace  
vítězných návrhů se uskuteční do 31. 12. 
2021. Děkuji všem občanům za aktivní 
zapojení v minulém roce a doufám, že 
i v letošním roce se můžeme těšit na nové 
nápady.

Foto: archiv města Hlučína

vizualizace nové Dětské rehabilitace 

současný stav Dětské rehabilitace 

původní stav budovy 

Foto: Kristina Neničková
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Charita Hlučín

Pravidelně jednou měsíčně (kromě červen-
ce a  srpna) od 15:00 do 17:30 hodin pro-
bíhá v sídle Charity Hlučín, U Bašty 275/3 
Hlučín sběr šatstva. Aktuálně tedy 14. 5., 
11. 6., 10. 9., 15. 10., 19. 11. Především jsou 
potřeba letní i zimní boty, letní i zimní bun-
dy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, 
kalhoty (rifle), košile, trička, tepláky, čepi-
ce, rukavice, šály, spací pytle, stany a další. 
Nejpoužitelnější a nejkvalitnější části oble-
čení jsou ve spolupráci s odborem sociál-
ních věcí města Hlučína použity jako po-
moc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí. 
Část dámského ošacení je nabídnuta Azy-
lovému domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích. 
Zbylé oděvy jsou ponechány Armádě Spá-
sy pro další potřebné. Prosíme, aby šatstvo 
nebylo viditelně ušpiněno. Nejlepší varian-
tou, je-li to možné, je přinést darované věci 
již v  igelitových pytlích. Prosíme, abyste 
nedávali šatstvo mimo uvedený čas sběru 
kdekoliv v okolí budovy! Děkujeme.

SBĚR ŠATSTVA 
POKRAČUJE

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP Hlučín

V regionu Hlučína se v oblasti nezaměstna-
nosti nepříznivá situace spojená s epidemií 
koronaviru zatím neprojevila. Od poloviny 
března, kdy byl v ČR vyhlášen nouzový 
stav, se zaměstnavatelé, které vzniklá situ-
ace postihla nejvíce, snažili udělat vše pro 
to, aby nemuseli své zaměstnance propou-
štět. Vyčkávali na spuštění vládou vyhláše-
ného cíleného programu Antivirus, ze kte-
rého bude zaměstnavatelům poskytován 
příspěvek na částečnou úhradu nákladů na 
náhrady mezd tak, aby přijímaná ochranná 
opatření měla co nejmenší negativní dopad 
na zaměstnavatele. Úřad práce ČR v rámci 
své činnosti administruje a vyplácí kromě 
opakujících se dávek pomoci v hmotné 
nouzi, také dávku mimořádné okamžité 
pomoci (MOP). Jak o ni žádat a co je nut-
né naleznete na www.uradprace.cz.

OKÉNKO ÚŘADU 
PRÁCE HLUČÍN

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

„Dobrý den, donesla jsem nové chobot-
ničky pro miminka a  přidala jsem srdíč-
ka pro maminky“. Těmito slovy paní Eva 
Prymusová z  Hlučína předala další balí-
ček chobotniček. Tato vlídná, usměvavá 
a vždy dobře naladěna dáma ráda háčkuje 
a  již přes rok dodává chobotničky, které 
jsou určeny do Fakultní nemocnice v Os-
travě pro předčasně narozená miminka. 
Háčkované chobotničky pomáhají mi-
minkům, aby se cítila bezpečněji.  Cha-
padýlka připomínají pupeční šňůru a mi-
minka je mohou držet v ručičkách a cítit 
se tak jako u maminky v bříšku. Je-li vám 
tento projekt blízký, zapojte se! Na odbor 
rozvoje a  školství MěÚ Hlučín (2. patro, 
budova B) můžete dodat 100 % bavlněnou 
přízi, kterou předáme k  uháčkování dal-
ších roztomilých chobotniček. Paní Evě 
Prymusové děkujeme za krásnou tvořivou 
práci, která pomáhá těm nejmenším…

CHOBOTNIČKU PRO MIMINKO, SRDÍČKO MAMINCE

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 
 
Na základě opatření MŠMT v souvislos-
ti s mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví ČR a vlády k ochraně oby-
vatelstva a prevenci rozšíření onemocnění 
COVID - 19 dochází ke změně organizace 
zápisu do mateřských škol. Termín zápisu 
se uskuteční od 2. května 2020 do 16. květ-
na 2020 v čase od 9 do 15 hodin. Zápisy 
budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí 
a zákonných zástupců v mateřské škole.

Dokumenty, které je nutno doložit:
● Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání.
● Poučení účastníka řízení, seznámení 
s kritérii.
● Čestné prohlášení o pravidelném očko-
vání dítěte s přílohou - kopií očkovacího 
průkazu.

Všechny tyto dokumenty naleznete na 
www stránkách jednotlivých mateřských 
škol. Podání žádosti je možné poštou, nebo 
do datové schránky školy či e-mailem 
s elektronickým podpisem. Nelze poslat 
jen email bez elektronického podpisu.

ZMĚNA TERMÍNU 
ZÁPISU DO MŠ

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Odboru rozvoje a školství MěÚ v Hlučí-
ně bylo doručeno celkem 17 návrhů na 
vyhodnocení výrazných osobností a re-
prezentantů města Hlučína za rok 2019.  
Z toho 3 návrhy byly pro oblast kulturní, 
13 návrhů v oblasti sportu a 1 nominace 
na osobnost města. Komise pro kulturu, 
školství a vzdělávání na svém 11. jedná-
ní konaném dne 11. 3. 2020 projednala 
a vyhodnotila 3 doručené návrhy z oblas-
ti kultury a 1 návrh na „Výraznou oso-
bu roku ve městě Hlučíně“. Komise pro 
tělovýchovu, sport a volný čas mládeže 
vzhledem k mimořádné situaci a naříze-
ní vlády provedla vyhodnocení nominací 
on-line. Výsledky vyhodnocení nomina-
cí předal odboru rozvoje a školství před-
seda komise. Komise vyhodnotila 13 do-
ručených návrhů. 

PŘEDSTAVUJEME VÝRAZNÉ OSOBNOSTI A REPREZENTANTY MĚSTA
Reprezentanti v oblasti kultury 
Kategorie - jednotlivci v oblasti kultury 
Metoděj Chrástecký - historik, ředitel Muzea Hlučínska  
Alžběta Kotlářová - občanka pečující o kapličku sv. Prokopa v Bobrovníkách 
Mgr. Pavel Kuchejda - člen výboru Agri Nostra  
   
Kategorie - kolektivy v oblasti kultury   
The Beatles Collection Band 

Reprezentanti v oblasti sportu 
Kategorie - jednotlivci v oblasti sportu - dospělí   
1. místo Mgr. Bc. Markéta Kašná, běh  
2. místo  Patrizio Stronati, fotbalista 
    
Kategorie - jednotlivci v oblasti sportu - mládež    
1. místo  Sebastián Dávidek a Barbora Štefková, společenský tanec 
2. místo  Šimon Guřan, hasičský sport 

Kategorie - kolektiv v oblasti sportu - dospělí    
1. místo FBC Hlučín - muži A 
    
Kategorie - kolektiv - oblast sportu - mládež   
1. místo  SK mažoretky Paprsky Hlučín   
2. místo MK Ballerisimo Hlučín, z. s.   
3. místo  Klub společenského tance Hlučín  

Kategorie - trenér, funkcionář, organizátor - oblast sportu    
1. místo  Ing. Tomáš Plaček, florbal Hlučín   
2. místo  Mgr. Zoubková Veronika, trenérka volejbalu  
3. místo  Jakub a Lenka Dávidkovi, trenéři tanečního sportu  
4. místo  Tereza Kremrová, trenérka mažoretek   
5. místo Tomáš Malurek, trenér hasičského sportu  

Komise pro kulturu, školství a vzdělává-
ní navrhla ocenit reprezentanty za kul-
turní oblast bez určení pořadí. Výraznou 
osobností roku 2019 ve městě Hlučíně se 
stal Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea 
Hlučínska. 

Oceněný Metoděj Chrástecký (* 1974) 
je historikem, ředitelem Muzea Hlučín-
ska a autorem prací z historie a součas-
nosti Hlučínska. Narodil se ve Vsetíně. 
Vystudoval teologii na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě a historii na fi-
lozofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci.  Je ředitelem Muzea Hlu-
čínska, které získalo ocenění v národní 
soutěži Gloria Musaealis a dále získalo 
titul Muzeum roku 2016. Je také spolu-
autorem několika publikací o Hlučínsku. 
Žije v Hlučíně, je ženatý, má tři dcery. 5. místo Tomáš Malurek, foto: K. Konečná 1. místo S. Dávidek, B. Štefková, foto: K. Konečná

Foto: archiv Metoděje Chrásteckého

Foto: Darina Krejzlová
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MAUZOLEUM RODINY WETEKAMPOVY
Monumentální neoklasicistní hrobka 
rodiny Wetekampových z roku 1898 
je dnes jediným pozůstatkem bývalého 
evangelického hřbitova, který zde exis-
toval sto let, dokud nebyl v šedesátých 
letech 20. století asanován. Mauzoleum 
je vybudováno z hladce opracovaných 
pískovcových kvádrů. Má klidný, pate-
tický ráz. Dominantním prvkem průčelí 
je edikula portálu ve formě kónického 
pylonu s průběžným kladím a nízkým 
trojúhelníkovým štítem.  Kladí nese  
nápis Familie Wetekamp, tympanon  
štítu vyplňuje okřídlená hlava serafa. 
Hranolovou budovu korunuje kupo-
le neckové střechy, která je ozdobena 
figurou truchlícího génia s palmovou 
ratolestí a vavřínovým věncem v ru-
kou. Mauzoleum nechal po smrti své 
manželky vybudovat Wilhelm Moritz 
Wetekamp (1829-1898), generální ře-
ditel velkostatku barona Rothschilda 
v Šilheřovicích. Wetekamp pocházel 

z Vestfálska a do Horního Slezska při-
šel právě proto, aby se ucházel o mís-
to správce Rothschildova velkostatku. 
Funkce se ujal již v padesátých letech 
19. století. Oženil se s místní dívkou 
Annou Werner (1835-1895), dcerou 
krajského ranhojiče Ernsta Wilhelma 
Wernera (1797-1877) z Dlouhé Vsi. 
Werner s Wetekampem byli hlavní-
mi iniciátory výstavby hlučínského 
evangelického kostela a následně i or-
ganizátory místní evangelické komu-
nity. V lednu 1887 vyznamenal císař  
Vilém I. Wilhelma Moritze Wetekampa 
za zásluhy Řádem červené orlice IV. 
třídy. V hrobce jsou kromě manželů 
Anny a Wilhelma pochováni ještě jejich 
dva synové. Starší Oscar (1858-1916)  
vystudoval medicínu a stal se lékařem. 
Mladší Wilhelm Hugo (1862-1882) se 
věnoval studiu zemědělství, ale zemřel 
v pouhých dvaceti letech.

Jiří Jung

Foto: Petr Gašpárek, 2015

Foto: Adam Hubáček, 2009Foto: archiv Národního památkového ústavu v Brně, 30. léta 20. století 

Foto: Petr Gašpárek, 2015
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Miroslav Všetečka
ředitel

V úterý 10. 3. před nás byla postavena vý-
zva v podobě organizace vzdálené výuky. 
Museli jsme nastavit základní pravidla 
pro průběh zcela nového způsobu práce. 
Tím nejdůležitějším bylo sjednotit plat-
formu, na které bude komunikace a vzdá-
lená výuka probíhat. V 1. - 5. třídách prá-
ci zadáváme v prostředí týdenních plánů  
na webu školy. Rodiče i žáci jsou na  
tento způsob již dlouhodobě zvyklí, což 
nám práci velice zjednodušuje. Odevzdá-
vání vypracovaných zadání a následná 
zpětná vazba učitelů probíhá přes e-mail. 
V 6. - 9. třídách mají všichni žáci škol-
ní účty na Googlu. Proto pro veškerou 
komunikaci s žáky využíváme aplikace 
Mail, Učebna, Meet, Kalendář, Dokumen-
ty, Kvíz, které jsou pro vzdálenou výuku 
i testování uzpůsobeny. Po prvních třech 
týdnech jsme prostřednictvím online do-
tazníku požádali rodiče o zpětnou vazbu 
a byli skvělí. Dostali jsme celkem 397 
odpovědí, ze kterých vyplynulo následují-
cí: 94% rodičů je spokojeno se způsobem 
zadávání úkolů, 95% rodičů je spokojeno 
s komunikací s vyučujícími a 80% rodičů 
vnímá, že zadávaných úkolů je akorát. Bez 
problémů nebo s drobnými obtížemi sou-
časnou výuku podle rodičů zvládá 93,5% 
žáků. Na základě podnětů rodičů jsme od 

Velikonoc ve všech třídách zavedli video 
výuku prostřednictvím aplikace Google 
Meet, která se velmi osvědčuje. Abychom 
mohli video výuku uskutečňovat, máme od 
14. 4. nový mimořádný rozvrh hodin, kte-
rý počítá každý pracovní den se třemi vy-
učovacími hodinami od 9:00 do 11:35. Pro  
usnadnění orientace v Google prostředí 
jsme pro děti i rodiče připravili na webo-
vé stránky školy video-návody, jak s Goo-
gle platformou pracovat. Současná situace 
je skvělou příležitostí k učení se nových 
dovedností. Chtěl bych touto cestou po-
děkovat všem našim učitelům, kterým se 

práce značně zkomplikovala. Je časově 
náročnější, protože musí vyvíjet zvýšené 
úsilí, aby byli se všemi žáky v kontaktu. 
Velké poděkování patří také všem rodičů, 
kteří aktivně spolupracují, a bez kterých 
by výuka v současné podobě nebyla mož-
ná. Díky současné izolaci si všichni začí-
náme uvědomovat, jak je škola důležitým 
místem pro sociální kontakt našich dětí 
a jak nám všem začíná chybět. Rodiče če-
kají i na otevření školní jídelny. Za všech-
ny zaměstnance naší školy mohu říct, že 
se na opětovné shledání s dětmi ve škole 
moc těšíme.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUČÍN - ROVNINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. MIROSLAVA TYRŠE
Pavla Mrůzková
ředitelka

Naše škola již několik let využívá škol-
ní informační systém (škola online ne-
boli dm software), a to pro komunikaci 
s rodiči a žáky, omlouvání absence, pro 
zadávání hodnocení, zadávání domácích 
úkolů apod. V modulu domácí úkoly 
lze ke zprávě přiložit soubory (ve Wor-
du, audio nahrávky, video nahrávky 
s prezentací učiva apod.). Žáci mohou  
úkoly odevzdávat i s přiloženými soubo-
ry, vyučující tedy získávají zpětnou vaz-
bu o odevzdaných úkolech. Pedagogický 
sbor má k dispozici školní notebooky se 
zabudovanou kamerou a mikrofonem. 
Všem byl předán přehled online odkazů 
na výukové zdroje, dětem byla doporu-
čena i nabídka České televize (UčíTel-
ka, Škola doma, ČT edu). Jako škola 
máme přístup k výukovým programům 
přes webové rozhraní (Didakta), někte-
ří vyučující využívají k výuce pravidel-
ných video konferencí se žáky (zoom, 
Skype, Messenger aj.). Naše pozornost 
se nyní přesunula od testování, tedy od  

shromažďování podkladů pro závěreč-
nou klasifikaci spíše k posílení kompe-
tencí v oblasti učení, které souvisejí s od-
povědností a seberozvojem. Žáci se učí 
plánovat svůj čas a sami si tvoří pořadí 
témat, kterým se budou věnovat. Povzbu-
zujeme žáky také v upevňování IT zku-
šeností, které získávají při online výuce 
a díky nutnosti elektronického zpraco-
vání úkolů. Tyto jmenované dovednosti 
a kompetence se sice neobjeví jako vy-
učovací předměty na vysvědčení s patřič-
nou známkou, přesto dochází v součas-
né době k nesmírnému pokroku v jejich 
zvládání. Podkladů pro klasifikaci mají 
vyučující dostatek ještě z období před 
vyhlášením nouzového stavu, takže nyní 
můžeme klást větší důraz na seberozvoj 
žáků a posílení jejich odpovědnosti ke 
vzdělání, což jsou dovednosti, které jsou 
formou testů spíše netestovatelné, ale 
pro každodenní život, nejen ten studijní, 
důležité. Z odpovědí z dotazníku pro ro-
diče vyplývá, že většina rodičů je s for-
mou výuky velmi spokojena (73 %) nebo 
spíše spokojena (26 %). Množství úko-
lů je dle rodičů (86 %) přiměřené a děti 

je zvládají jednoduše (42 %) nebo jen 
s drobnými obtížemi (48 %). Dle rodičů 
má možnost online komunikace s vyuču-
jícími 82 % dětí. Přibližně 15 % rodičů 
potvrzuje nemožnost zajistit dítěti kdy-
koli online spojení, jelikož dítě má dal-
ší sourozence, a v domácnosti je pouze 
jeden počítač. Pro ty, kteří nemají mož-
nost připojení, nevlastní PC apod., jsou 
ve škole připraveny materiály v tištěné 
podobě, které si rodiče mohou vyzved-
nout. Ze strany rodičů převládá spokoje-
nost s pestrostí nabízených úkolů, s jejich 
množstvím, a zejména pak se vstřícným 
přístupem učitelů. Zapojení zdravého se-
lského rozumu k množství úkolů a jejich 
přiměřenosti tak, aby rodiny mohly ještě 
normálně fungovat, se nám osvědčuje. 
V této nelehké době je dálková výuka je-
diný způsob, jak udržet s dětmi kontakt, 
možnost, jak s nimi zopakovat již osvoje-
né učivo, prezentovat jim nové poznatky, 
a šance, jak zajistit dětem, třebaže zpro-
středkovaně přes obrazovku PC, aspoň 
minimální sociální kontakt. Ten, myslím, 
v současné době postrádají nejvíce. Pro 
učitele je to životní výzva změnit zaběh-
lé formy práce, metody a najít cesty, jak 
dětem přiblížit učivo na dálku. Mnozí 
z nich překonávají sami sebe. Ráda bych 
poděkovala všem zúčastněným. Rodičům 
za jejich trpělivost a vstřícnost být nápo-
mocni dětem při výuce den co den, třeba-
že mají spoustu dalších starostí a povin-
ností a opustili školní lavice před řádkou 
let. Dětem, které spolu s výukou přišly 
o většinu kontaktů se spolužáky a kama-
rády. A v neposlední řadě patří můj dík 
pedagogickým i nepedagogickým pra-
covníkům Tyršovky, kteří zajišťují její 
chod jak po stránce vzdělávací, tak i po 
stránce provozní. Tyršováci, na viděnou 
v lepších časech!

Zuzana Harazimová
ředitelka

V současnosti využíváme všechny možné 
způsoby zadávání úkolů a výuku on-line 
v závislosti na možnostech dětí, mentální 
úrovni, vybavenosti rodin počítačovými 
technologiemi. Týdenní plány zadáváme 
na webových stránkách školy s doporuče-
ním on-line zdrojů i televizního vysílání. 
Jsme v neustálém telefonickém i emailo-
vém kontaktu, vyučujeme i přes Skype 
a také osobně předáváme tištěné výukové 
materiály. Znalosti netestujeme. Snažíme 
se o individuální kontakt a zpětnou vazbu 
s povzbuzením. Reakce rodičů jsou velmi 
rozdílné. Od fungující spolupráce po ab-
solutní odmítání kontaktu. Dálkový způ-
sob výuky hodnotím jako vyhovující pou-
ze na kratší dobu. V delším horizontu je 
u postižených žáků nutné vedení a osob-
ní kontakt. Všem přeji zdraví, hodně sil 
a optimismu. 

ZŠ HLUČÍN,  
GEN. SVOBODY 8

Jan Volf
ředitel

V naší škole jsou úkoly žákům předávány 
prostřednictvím webové stránky školy: té-
mata v učebnicích, stránky k vypracování 
v pracovních sešitech, odkazy na interak-
tivní učebnice, online testy, výuková videa 
apod. Individuálně probíhá komunikace 
e-mailem, případně je k výuce využíván 
Skype. Zpětná vazba a kontrola funguje 
prostřednictvím e-mailu, využíváním in-
teraktivních učebnic a testů online mají 
žáci zpětnou vazbu okamžitě. Dáváme 
přednost slovnímu hodnocení. Ohlasy ro-
dičů na aktuální způsob výuky jsou vět-
šinou pozitivní. Způsob dálkové výuky 
je možností, jak v této mimořádné situaci 
udržovat kontakt s žáky a jejich rodiči. 
Problematické je zapojení některých žáků 
(a rodičů), kteří komunikují minimálně. 
Těch je naštěstí menšina.

ZŠ A MŠ HLUČÍN 
BOBROVNÍKY

JAK SOUČASNOU SITUACI ZVLÁDAJÍ ŠKOLY? TY HLUČÍNSKÉ SKVĚLE!
ŠKOLSTVÍ

Foto: archiv ZŠ Tyršova

Foto: archiv ZŠ Rovniny

Foto: archiv ZŠ Gen. Svobody

Foto: archiv ZŠ Bobrovníky



STR. 6 / KVĚTEN 2020 HLUČÍNSKÉ NOVINY

Monika Kamradková
ředitelka

Při nastavení pravidel pro distanční výuku 
jsme zvažovali nelehkou situaci rodičů, 
kteří se nyní v menší nebo větší míře ocit-
li v roli průvodců vzděláváním svých dětí. 
Diskutovali jsme o technických možnos-
tech rodin, míře podpory dětem ze strany 
rodičů, o cílech vzdělávání, výběru učiva 
a množství, způsobech zadávání i hodno-
cení. Učivo zadáváme prostřednictvím tý-
denních plánů proto, aby si děti a mnohdy 
i rodiče u menších dětí mohli organizovat 
čas na školní práci s časem pracovním 
a volnočasovým. Učební materiály jsou 
zasílány elektronickou a následně ještě 
tištěnou formou tak, aby byly k dispozici 
i pro děti z méně technicky vybavených 
rodin. Zvolili jsme systém „schoolboxů“  
- třídních boxů umístěných venku před 
školou, do kterých materiály pro každé 
dítě vkládáme, a zároveň nám je takto ro-
diče doručují vypracované zpět. Učitelé 
pak píší dětem zpětné vazby k učivu, do-
poručují metodické postupy tak, aby došlo 
v co největší míře k porozumění. Žákov-
ské práce jsou ukládány do školního port-
folia a slouží jako podklad pro další plá-
nování vzdělávacích cílů. Naší snahou je,  
aby děti po týdnu obdržely ke své práci  
popisnou zpětnou vazbu. Děti mají k dis-
pozici doma své pracovními sešity, učebni-
ce, byly jim zapůjčeny pomůcky do mate-
matiky (kostky, krokovací pásy), přehledy 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HLUČÍN - DARKOVIČKY
v českém jazyce a Času (předmět Člověk 
a jeho svět), poslechy angličtiny, knihy 
na společnou četbu ze školní knihovny. 
Pro individuální i skupinovou podporu 
při distanční výuce jsme zavedli možnost 
individuálních konzultací prostřednictvím 
skypu nebo WhatsApp (v dopoledních, 
ale i odpoledních hodinách podle času 
rodičů a technických možností rodiny) 
a zavádíme on-line výuku po malých  
pracovních skupinách s ohledem na bez-
pečné prostředí. Ty jsou voleny v počtu  
4 až 6 účastníků proto, aby děti měly 
možnost mezi sebou komunikovat, sdílet 
a učivo si procvičovat. On-line výuka pro-
bíhá v prostředí Microsoft Teams - učíme 
ve třídě se všemi dostupnými pomůckami 
a interaktivními materiály a učebnicemi. 
Výchovy (TV, HV, VV) mají na starosti 
vychovatelky školy, které dětem posílají 
odkazy na zájmové aktivity na webové 
stránky školy a jejich realizace je zalo-
žena na dobrovolnosti každého z nich.
Neznámkujeme, nepíšeme prověrky ani 
domácí úkoly. Nejde nám o testování 
znalostí, ale o postupný posun v učení, 
plnění nastavených dílčích cílů s vysokou 
mírou individualizace u každého žáka.  
Zároveň si myslíme, že děti se tím učí 
veliké míře odpovědnosti, samostatnos-
ti, plánování svého času, a to se žádným 
testováním zjistit nedá. S rodiči jsme v in-
tenzivním kontaktu (emailem, telefonem, 
skypem). Neustále od nich vyžadujeme 
zpětnou vazbu na množství učiva, míru  

dopomoci a jejich podpory dětem a sna-
žíme se jim rozličnými cestami podporu  
nabízet. Nevidí problém v předávání uče-
ní, ale spíše v organizaci a technickém 
zabezpečení v případě, pokud by všechny 
děti pracovaly jen na PC. Dětem i nám  
chybí hlavně sociální kontakt. V naší ško-
le preferujeme kooperativní způsob výuky 
- práci ve skupinách a vzájemné sdílení, 
a o to jsou děti i učitelé ochuzeni. První 
reakce dětí byla - hurá, jsou prázdniny. 
To se rychle změnilo a nadšení z toho, že 
mohou být doma, vystřídal smutek a stesk 

po svých spolužácích a kamarádech.  
Situace prohloubila digitální komunikaci 
a nutnost využívat on-line nástroje dětí, 
rodičů a učitelů. Narážíme na technické 
možnosti škol, kdy máme jen omezené 
počty přístrojů, které můžeme zapůjčit 
rodinám. Současná situace nás nutí pře-
mýšlet o otázkách vzdělávání, o výběru 
učiva a míře a formě podpory, kterou je 
dětem nutné pro splnění vzdělávacích 
cílů dodávat. Zamýšlíme se i nad formou 
hodnocení a rolí školy při vzdělávání dětí 
v budoucnosti.

ŠKOLSTVÍ

PARACETAMOL
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

V souvislosti se zvýšeným zájmem pa-
cientů o léčivé přípravky s obsahem pa-
racetamolu (Paralen, Panadol, Parame-
gal apod.), bych se dnes ráda věnovala 
tomuto do většiny domácností běžně 
rozšířenému léčivu. Paracetamol byl a je 
lékem volby při terapii horečky a patří 
k velmi bezpečným léčivům pro většinu 
populace, ať už jde o děti, těhotné, kojí-
cí nebo seniory. Ale i tento velmi běžný 

lék má svá omezení a kontraindikace. Pa-
racetamol je analgetikum a antipyretikum, 
správně se užívá pouze k léčbě bolesti 
nebo ke snížení teploty převyšující 38 °C 
a vždy je nutné dodržovat jeho správné 
dávkování. V žádném případě se neužívá 
preventivně! Preventivní podávání para-
cetamolu nejenže pacienta neochrání, ale 
navíc může významně zatížit organismus. 
Léčivo se dávkuje podle hmotnosti, zejmé-
na u dětí. Dospělí nad 65 kg hmotnosti by 
měli užívat 1 000 mg co 4-6 hodin, ma-
ximálně 4 000 mg za den. Jedna tableta 

Foto: archiv ZŠ Darkovičky

obsahuje 500 mg, dospělí tedy mohou užít 
dvě tablety najednou. Pro individuální dáv-
kování u dětí je paracetamol dostupný také 
ve formě sirupu. Jednotlivá dávka se urču-
je přesně podle hmotnosti dítěte. K dispo-
zici je i paracetamol ve formě čípků. In-
tervaly mezi jednotlivými dávkami bývají 
u dětí zpravidla delší než u dospělých. A to 
především proto, že k eliminaci léčiva 
z dětského těla dochází pomaleji. Pozor  
na kombinaci s jinými přípravky obsahu-
jícími také paracetamol (Ataralgin, Vale-
tol, různé kombinované rozpustné nápoje  

proti chřipce a nachlazení), dávka se po-
tom sčítá a může dojít k předávkování. 
Paracetamol se nesmí kombinovat s alko-
holem, ani užívat po jeho konzumaci, ne-
boť by mohlo dojít k vážnému poškození 
jater. Nesmí ho užívat pacienti s akutním 
poškozením jater či cirhózou. Na snižo-
vání teploty i bolesti lze užít v indikova-
ných případech také přípravky s obsahem 
ibuprofenu nebo kyseliny acetylsalicylo-
vé. Samozřejmě i s přihlédnutím ke kon-
traindikacím, zdravotnímu stavu pacienta 
a další medikaci pacienta.

Martin Franek
ředitel
 
Za stávající situace jsme zvolili z důvodu 
nepřítomnosti žáků a vyučujících ve škole 
distanční formu vzdělávání. Vedení ško-
ly komunikuje s učiteli prostřednictvím 
školního komunikačního systému Ba-
kaláři a e-mailů a v případě nutnosti ko-
riguje jejich formy a metody vzdělávání 
žáků. Učitelé pracují a komunikují s žáky 
a mnohdy i s jejich rodiči prostřednictvím 
komunikačních technologií. Nejvíce vy-
užívají Bakaláře a e-mail, dále Google 
Classroom, Skype, Facebook, Youtube 
apod. Někteří vyučující komunikují s žáky 
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i on-line. Způsob vzdělávání je ovlivněn 
i tím, jakou PC techniku mají žáci, respek-
tive jejich rodiče doma k dispozici. Hned 
první dny ukázaly, že jsou bohužel mezi 
žáky i ti, kteří nemají možnost využívat 
tyto technologie. S těmi vyučující komu-
nikují prostřednictvím telefonu a pro pra-
covní listy s učivem a úkoly si žáci nebo 
jejich rodiče dochází do školy a po vy-
pracování je tamtéž odevzdávají. Znalos-
ti žáků, hlavně po stránce chápání učiva, 
jsou nejčastěji testovány vypracováváním 
prezentací, úkolů v pracovních listech, za-
dáváním vědomostních kvízů apod. Tyto 
výstupy jsou následně bodovány, slovně 
hodnoceny například pochvalou, případně 

známkovány. V současnosti se díky dopo-
ručení MŠMT známkuje jen minimálně, 
což může být na druhou stranu pro mno-
hé žáky demotivující. Rodiče na aktuální 
způsob výuky reagují ve většině případů 
kladně. Oceňují snahu a přístup ze strany 
učitelů udělat pro jejich děti maximum.  
Ty negativní reakce rodičů souvisí napří-
klad s úrovní, případně s nedostupností 
PC vybavení v domácnostech, nebo nut-
ností jejich účasti při vzdělávání svého 
dítěte potom, co přijdou ze zaměstnání.  
Vše vždy záleží na komunikaci, hlav-
ně mezi rodiči a učiteli, jejich vzájemné  
podpoře a ochotě spolupracovat a motivo-
vat děti k práci. Dálková výuka je určitě 
náročnější než výuka ve škole. Mnohdy 
učitele zaměstnává na celý den. Bohužel 
chybí osobní kontakt mezi učitelem a žáky 
a i sociální kontakt mezi nimi samotný-
mi. Žáci se hůře motivují k práci a hodně  
záleží na jejich vůli. Schází možnost  
okamžité zpětné vazby, zda a jak žáci po-
rozuměli danému učivu. Taky hodnoce-
ní jejich práce je složitější. Naši učitelé  
permanentně reagují na dotazy žáků či 

rodičů. V mnohých případech tento způ-
sob vzdělávání neúměrně zatěžuje i ro-
diče, hlavně s více dětmi. V současnosti 
je to však jediný způsob, jak realizovat 
vzdělávání. Jsou to už bezmála dva mě-
síce, kdy jsme byli postaveni do situace, 
kterou jsme nikdo z nás nezažili, která je 
nová, která nás překvapila a nyní se učí-
me, jak se s ní vyrovnat. Ze dne na den 
jsme všichni bez rozdílu byli nuceni změ-
nit svůj dosavadní způsob života. A my 
učitelé i způsob vzdělávání žáků. Museli 
jsme urychleně vyřešit problém, jak co 
nejlépe využít nejnovější komunikační 
technologie a „přenést“ výuku k žákům 
domů. Možná, že se na počátku někteří 
žáci radovali, že mají volno. Dnes už je 
ale jasné, že to není tak jednoduché být 
doma, nemoci jít ven za kamarády, učit 
se a v mnohých případech spoléhat na 
pomoc rodičů, kteří v této nelehké době 
neví, co dřív. Tato změna způsobu vzdě-
lávání není pro nikoho snadná, ale věřím, 
že ji společně zvládneme, za což žákům, 
rodičům i pedagogům naší školy patří  
velký dík.

ZDRAVÍ

Foto: archiv ZŠ Hornická



Michal Srovnal
pedagog volného času DDM Hlučín

V rámci nynější situace, kdy jsou všech-
ny SVČ (Střediska Volného Času) a DDM 
(Domy Dětí a Mládeže) po celé České 
republice zavřené, dali vedoucí a ředitelé 
těchto organizací hlavy dohromady a vy-
mysleli geniální nápad! Jelikož děti, ro-
diče, ani prarodiče nemůžou na nějakou 
dobu přijít k nám, vymysleli jsme způ-
sob, jak dojdeme my k Vám. Vznikl proto  
portál www.mitkamjit.cz, kde jsou zapo-
jeny všechny SVČ a DDM. Naleznete zde 
plno inspirací, jak se doma ve volném čase  
zabavit a nenudit se! Hned na úvod-
ní stránce portálu si můžete vybrat, co 
máte nejraději. Ať už jsou to náměty na 
výtvarné, hudební, vědecké, kuchtící, či 
sportovní aktivity atp. Garantujeme Vám,  
že každý si tam najde něco svého, stačí  
se jen kouknout a vybrat si. Na facebooko-
vých stránkách našeho DDM Hlučín jsme 
pro vás také připravili několik tipů, jak  
s dětmi trávit volný čas a něco si vytvořit, 
upéct, či poslechnout čtení pohádky tety 
Edity.

VOLNÝ ČAS ON-LINE

Městu Hlučín se velmi daří žít sportovním 
a kulturním životem, pořádá spoustu akcí 
pro občany a co nás nového čeká v roce 
2020? Od 1. května 2020 přivítáme nové-
ho ředitele příspěvkové organizace Spor-
tu a kultury (SAK), kterým je pan Martin 
Nováček. Zaslala jsem mu několik otázek, 
abychom se dozvěděli více o jeho soukro-
mí, odkud pochází, jaké má vzdělání, jeho 
dosavadní zaměstnání, zda-li má děti, jaké 
jsou jeho koníčky, jestli se věnuje sportu 
a je mu kulturní a sportovní dění blízké 
a také o jeho plánech na pozici ředitele. 

  Na dotaz, odkud pocházím, není až tak 
jednoduchá odpověď. Narodil jsem se až 
na druhém konci republiky ve městě Cheb 
před 41 lety, kde mám část své rodiny 
a kde jsem prožil první tři měsíce svého 
života. Od té doby jsem, až do svých 15 
let, žil v Ostravě. Tam jsem také odchodil, 
tehdy ještě osmiletou, povinnou školní 
docházku a prožil své dětství. Nejproduk-
tivnější část svého života, a to celých 25 
let, jsem ovšem prožil v Děhylově, kde 
mojí rodiče postavili rodinný dům a kde 
nyní žije můj otec. Za tu poměrně dlou-
hou dobu jsem se tak mohl účastnit mnoha 
akcí a poznat město Hlučín a jeho okolí 
podrobněji. A to byl i jeden z hlavních 
důvodů, proč jsem se do výběrového ří-
zení na pozici ředitele SaK přihlásil. Chtěl 
bych tímto poděkovat výběrové komisi 
a také radě města za jejich důvěru. Na naši 
vzájemnou spolupráci se velice těším. 
  Tato práce je velice kreativní a všestran-
ná. A to já mám rád. Mělo by mi v ní také 
pomoci i mé vzdělání, kdy jsem po vystu-
dování Gymnázia Františka Hajdy v Ost-
ravě vystudoval postupně Vyšší odbornou 
školu ekonomickou a dopravní v oboru 
Finance, účetnictví a finanční řízení, Os-
travskou univerzitu v oboru Učitelství pro 
2. stupeň ZŠ se zaměřením na občanskou 
a tělesnou výchovu a postgraduální studi-
um na Univerzitě Palackého v Olomouci 
v oboru Trenérství.
  V mé práci by mi měly také pomoci mé 
sportovní a pracovní zkušenosti. Protože 
jsem pocházel ze sportovní rodiny, kde 
můj otec byl profesionálním trenérem há-
zené, tak jsem již od prvních kroků trá-
vil čas ve sportovních halách a od raného 
věku jsem se věnoval sportu. V prvé řadě 
to byla, jak se dá čekat házená, které jsem 
se věnoval do svých 15 let, než jsme se 
přestěhovali do Děhylova. Poté jsem při 
studiu na gymnáziu začal navštěvovat ta-
neční školu Miroslava Kuchaře, kde jsem 
začal tancovat a jezdit na taneční soutěže, 
mimo jiné i na tradiční Hlučínskou lilii. 
Za velice krátkou dobu jsem přešel do ve-
lice známého Tanečního klubu Jarky Ca-
lábkové, se kterým jsme se účastnili mno-
ha soutěží MČR, ME a MS. Samozřejmě 

MARTIN NOVÁČEK JE NOVÝM ŘEDITELEM 
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jsme se účastnili i mnoha prestižních ta-
nečních vystoupení, plesů a také natáčení 
televizních pořadů. A také proto jsem si ve 
svých 20 letech založil živnost a společ-
ně se svým bývalým trenérem Kuchařem 
jsme založili Taneční centrum KN Ostra-
va, s.r.o. kde jsme v roce 2000 vybudo-
vali z prostor bývalé MŠ taneční centrum 
pro výuku různých forem tance a posléze 
i aerobiku. V té době jsme pořádali akce 
na zakázku např. plesy, přestávkové spor-
tovní programy pro významné firmy, vy-
soké školy, sportovní kluby a to v plném 
rozsahu programu a služeb. V roce 2010 
nám však skončila nájemní smlouva a byli 
jsme nuceni činnost pozastavit a rozdělit 
se. Já jsem ještě v roce 2003 založil Aero-
bic Team KN Ostrava, z.s., ve které jako 
předseda působím dodnes a ve které se 
věnujeme sportovnímu aerobiku dětí na 
vrcholové úrovni. Dodnes se také účast-
ním jako rozhodčí a porotce některých 
významných tanečních a uměleckých 
soutěží.
  Od roku 2011 jsem pracoval jako vedou-
cí oddělení pravidelné činnosti na Stře-
disku volného času v Ostravě Zábřehu, 
p.o.. Zde jsem měl společně s otevřením 
tamějšího Sportovně rekreačního areálu 
na starosti jeho organizaci a údržbu. Také 
jsem měl jako vedoucí oddělení na staros-
ti organizaci zhruba 70 kroužků, pořádání 
akcí a sportovních letních táborů.
  Již 11 let žiji se svou přítelkyni a snou-
benkou Petrou, se kterou máme 4letou 
holčičku Timeu, která nám dělá samou 
radost. 
  Volný čas je to, co je u mne velikou vzác-
ností, protože jsem od svých 20 let byl 
neustále v jednom kole a moje dosavadní 
práce vždy byly v době, kdy většina lidí 
tráví volný čas. A tomu nebude jinak asi 
ani nyní. Jinak mezi mé záliby patří téměř 
většina sportovních aktivit, hrával jsem 
házenou, futsal, tenis, bowling. Jsem roz-
hodčí aerobiku, tance a florbalu, rád cho-
dím také do kina a divadla a to převážně 
na muzikály a komedie. 
  Jak jsem již dříve zmínil, tak se celý ži-
vot pohybuji v prostředí sportu a kultury, 
a tak doufám, že mé zkušenosti zúročím 
i v tomto zaměstnání. Práce v těchto ob-
lastech mě baví a naplňuje a i přes to, že 
současná doba je velice náročná, doufám, 
že se nám brzy povede dostat vše zpět do 
svých kolejí.
  V současné době se seznamuji s prostře-
dím a zaměstnanci firmy, ale je to poměr-
ně těžké, protože provoz je velice opera-
tivní a vzhledem k situaci je jiný, než by 
byl za běžného stavu. To se ale bohužel 
týká téměř všech. Naším aktuálním cílem 
bude dělat vše pro to, abychom se co nej-
dříve mohli bezpečně vrátit k naším plá-
novaným aktivitám a mohli tak nabídnout 
sportovní a kulturní vyžití, na které jsou 
obyvatelé Hlučínska zvyklí. Poté se určitě 
budeme soustředit na případnou realizaci 
sanace Hlučínského jezera a modernizaci 
sportovně-rekreačního areálu, kde bych 
chtěl využít i svých mnoholetých zkuše-
ností se získáváním grantových dotací.
Závěrem bych chtěl popřát všem čtená-
řům hlavně mnoho zdraví, to je v dnešní 
době nade vše.

Děkujeme Vám, že jste nám mnohé o sobě 
prozradil a přejeme Vám spostu pracov-
ních úspěchů na pozici ředitele Sportu 
a kultury Hlučín.

Kateřina Konečná
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Eva Neubauerová
SAK Hlučín

V průběhu posledních měsíců probíhaly 
ve sportovně rekreačním areálu Hlučín-
ského jezera rozsáhlé investice a opravy. 
Proběhlo rozšíření veřejného osvětlení  
u restaurace Nová Laguna a instalace no-
vého veřejného osvětlení od objektu Tera-
sa až po autokemp. Rodiny s dětmi se mo-
hou těšit na nové hrací prvky u akátového 
hřiště, kde vznikla tzv. „Tvrz rytířů dra-
čího řádu“. Pro odpočinek na pláži jsou 
pořízena nová dřevěná lehátka. K flor-
balovému hřišti se speciálním povrchem 
byly zakoupeny mantinely, bylo rozšířeno 
zázemí pro hráče a zajištěno je zde také 
osvětlení hřiště a ochranné sítě. Tyto jsou 

PŘÍPRAVY NA LETNÍ SEZÓNU VRCHOLÍ
také instalovány u beachvolejbalového 
hřiště vedle minigolfu. Méně viditelné, 
avšak neméně podstatné jsou průběžné 
opravy dětských hřišť, slunečníků, plav-
čických věží, výměna podlah v chatkách 
autokempu, výměna vstupních bran are-
álu, včetně elektrického ovládání, terénní 
úpravy v okolí sportovišť, a to u florbalo-
vého hřiště a u centrální budovy, vnitřní 
opravy recepce autokempu, instalace roz-
vaděčových sloupků, rekonstrukce jištění, 
instalace měření a další udržovací práce. 
Byl zakoupen také nový žací stroj pro 
údržbu trávy, přikoupeny jsou i nádoby na 
tříděný odpad. Připomínáme také, že od  
 1. května platí přísný zákaz vstupu se psy 
do areálu. Za porušení zákazu hrozí vyso-
ká pokuta.

Zuzana Pustelníková
ředitelka DDM Hlučín

Očekávaný prázdninový provoz Domu 
dětí a mládeže Hlučín je tu. Přihláš-

ky budou k vyzvednutí od 18. května 
2020. Realizace se uskuteční dle aktuální  
situace. Sledujte prosím nejnovější infor-
mace na webu a facebooku Domu dětí  
a mládeže Hlučín.

LETNÍ TÁBORY JSOU PŘIPRAVENY

Foto: archiv DDM Hlučín

Foto: archiv Martina Nováčka

Foto: archiv SAK Hlučín
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ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍ

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

�

�

�

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

ŠIROKÝ VÝBĚ
R

LETNIČEK

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a kácení stromů, prodej: okrasných
dřevin, ovocných stromů a keřů, hnojiv,
zahradních substrátů, postřiků a semen.

KRŮTY, KUŘATA,  
HUSOKAČENY

Drůbež běhá volně po trávě 
a v lesním porostu. 

Je krmena šrotem, pšenicí,  
ječmenem, naklíčeným obilím,  

kopřivami a bramborami.  
Maso je v kuchyňské úpravě. 
Možnost bezpečného dovozu 

zdarma až k vám domů.

Volejte 723 199 786

Prodej drůbežího masa  
z přebytku ze dvora: 
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Blanka Kotrlová 
zastupitelka města Hlučína

Letos v srpnu to budou už čtyři roky, co 
Darkovičky zasáhla blesková povodeň. 
Silná průtrž tehdy zatopila sklepy a sil-
nice, kam spláchla hlínu z okolních polí. 
V ulicích po ní zůstala místy až třiceticen-
timetrová vrstva bahna. Několik dní hasiči 
uklízeli hlavně ulice Kozmická a Pěkníko-
va, několik týdnů se ve městě živě disku-
tovalo, jak se chránit a zmírnit následky 
extrémních výkyvů počasí.  Padlo hodně 
slibů, řeklo se hodně slov, ale na činy už 
nedošlo. Řešení přitom existuje. Podle 
údajů v historických pramenech a vzpo-
mínek pamětníků postihují bleskové po-
vodně Darkovičky od 60. let 20. století. 
Co se stalo zrovna v 60. letech 20. století 
a do současnosti přetrvává? Po kolektivi-
zaci zemědělství zmizeli drobní hospodáři 
a tím i malá políčka. Velké půdní bloky 
se začaly obhospodařovat monokulturně. 
Konkrétně v Darkovičkách dnes půdní 
blok mezi ulicemi K mýtu a Kozmickou 
představuje souvislou monokulturu na 
ploše zhruba 50 hektarů. Není proto divu, 
že s lokálními přívalovými dešti způsobu-
je v nepravidelných periodách bleskové 
povodně. V tomto půdním bloku se na-
chází dvě údolnice, kterým jsou sváděny 
veškeré srážky přímo do vesnice, a to buď 
do ústí ulice Kozmické (cca 35 ha půdního 
bloku), nebo na hranici ulic K mýtu a Vře-
sinské (cca 15 ha půdního bloku). Protože 
také na pravé straně od Kozmické se na-
chází blok o zhruba 18 ha půdy, je ulice 
Kozmická sběračem povodí o značné roz-
loze. Nevhodný způsob obhospodařování 
dvou velikých půdních bloků je tak hlavní 
příčinou povodní, které nejhůře postihují 
právě ulici Kozmickou, a dále část uli-
ce K mýtu a Vřesinskou. Povodně, které 

BLESKOVÉ POVODNĚ V DARKOVIČKÁCH MAJÍ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
v roce 1997 potrápily obyvatele lokality 
kolem obchodu, nebyly bleskové, ale do-
stavily se po delších vydatných deštích. 
Podle dostupných informací mělo město 
snahu vybudovat poldr v ulici K mýtu, 
ale kvůli majetkovým vztahům se stavba 
nekoná. Část případné povodňové vlny by 
se tedy nyní zachytila pouze na loukách 
v dolní části údolnice v lokalitě K mýtu, 
což by při větší intenzitě srážek na ochra-
nu Darkoviček nestačilo. Rybníček, který 
byl mohl pomoci s ochranou, je v majetku 
soukromé osoby a má nefunkční sběrač. 
Je zavalen bahnem z různých povodňo-
vých vln a částečně zdemolován orbou. 
Daleko větší část srážek je však sváděna 
údolnicí přímo do ulice Kozmické. Tam 
se o stavbě poldru ani neuvažovalo, a to 
i přesto, že některé poltické strany před 
volbami deklarovaly, že povodně v ulici 
Kozmické už nikdy. Jaké řešení se nabízí?  
Tématu se již věnoval spolek Žít s kraji-
nou Darkovičky, Hlučín a Bobrnovníky 
(více zde: https://1url.cz/EzNFM). Toto 
téma také otevřel již loni na jednání zastu-
pitelstva města i na komisi pro zeleň před-
seda spolku ing. Tomáš Matýsek. Řešením 
totiž nemusí být náročné budování poldrů. 
Existuje daleko jednoduší a ekologičtěj-
ší postup. Organizační opatření spočívají 
ve změně tvaru pozemku, jeho velikosti 
a polohy vzhledem ke svahu, případně ve 
změně druhu pozemku. Pozemky by měly 
být orientovány tak, aby delší strana leže-
la ve směru rovnoběžném s vrstevnicemi.  
Plodiny by měly být na pozemcích roz-
misťovány s ohledem na jeho sklonitost.  
Širokořádkové plodiny, jako jsou kukuřice, 
brambory nebo cukrová řepa, by měly být 
z pěstování na svažitých pozemcích zcela 
vyloučeny, nebo pěstovány ve vrstevnico-
vých pásech s víceletými pícninami. Ag-
rotechnická opatření pak míří především  

na zlepšení vsakovací kapacity půdy 
a omezení doby, kdy je ponechána bez  
pokryvu. Patří sem nejrůznější půdoochran-
né technologie zpracování půdy od omeze-
né orby po vrstevnicové obdělávání nebo 
hrázkování. Zakrytí povrchu napomáhají 
opatření jako je mulčování, ponechává-
ní strniska nebo posklizňových zbytků,  
případně střídání pásů plodin s různou 
dobou setí a sklizně. Zastupitelé města 
Hlučína na popud spolku Žít s krajinou už 
schválili vyvolání částečných pozemko-
vých úprav v katastru Darkoviček a části 
Hlučína. Doufejme tedy, že se pozemkové 
úpravy nebudou táhnout deset let a Darko-
vičky nezažijí ještě několik povodní. Věř-
me, že si současné vedení města vezme 
vyřešení této situace za svou skutečnou 
prioritu a přejdou už od slov a slibů také 
k činům. Dočasným řešením by mohla být 
dohoda města Hlučína s hospodařícími 
zemědělci na změně pěstovaných plodin 
v údolnici na travní porosty s případnou 
kompenzací výnosu. Stabilním řešením by 
pak mohla být zásadní změna hospodaře-
ní v údolnicích. Vlevo od ulice Kozmické 
by mohly vzniknout remízky a travní po-
rosty, které by přirozeně zadržovaly sráž-
ky. V půdním bloku vpravo od Kozmic-
ké cesty by stačilo orat nejblíže tři metry  

od příkopy a vytvořit vyvýšené meze 
v rozmezí od 100 do 200 metrů o šířce 
jeden metr. Poldr, který bude postaven na 
toku Brdku u vjezdu do vesnice ze směru 
od Vřesiny, vyřeší případné povodně z lo-
kality od lesa směrem do středu vesnice. 
V této lokalitě je příčinou povodní lidská 
činnost v minulém století, kdy byl potok 
Brudek přejmenován na Jásenku a násilně 
utopen v terénu. Koryto bylo někde na-
přímeno a vydlážděno. Do tohoto potoka 
byly svedeny veškeré meilorace z okol-
ních polí, a ještě byl v centrální části zat-
rubněn. V zatrubněné části se snížil průtok 
a potok se vylíval do vesnice. Správným 
řešením tedy není postavit zde poldr, ale 
nechat potok volně se rozlívat v jeho po-
vodí tak jako v minulosti. Tím se bude zá-
roveň v lokalitě doplňovat stav podzemní 
vody. Závěrem tedy lze říct, že bleskové 
povodně v Darkovičkách nesouvisí se 
současnou změnou klimatu, ale způsobili 
jsme si je sami svými kroky. Přejeme tedy 
našemu městu pracovité politiky s tahem 
na branku, kteří dokážou najít konsensus 
mezi zemědělci, vlastníky půdy a občany, 
aby veřejný zájem měl navrch před jiný-
mi zájmy. Za přispění Tomáše Matýska 
připravila Blanka Kotrlová, zastupitelka 
města Hlučín. 

Roman Šťastný
jednatel společnosti TS Hlučín s.r.o.

V článku „Opozice si stěžuje na pří-
stup města k projektům“ uveřejněném 
v Opavském a hlučínském deníku / „Dob-
rá myšlenka participativního rozpočtu se 
rozmělňuje“ v Hlučínských novinách, 
který se věnuje problematice ořezu jmelí 
ve městě v kontextu participativního roz-
počtu, je citováno tvrzení pana Ing. Ma-
týska, člena městské komise pro zeleň, 
které obsahuje dle mého názoru zavádě-
jící a zcela nepravdivé formulace poško-
zující společnost TS Hlučín jak v očích 
veřejnosti, tak v očích potenciálních ob-
chodních partnerů. Proti těmto informa-
cím bych se rád touto cestou ohradil: For-
mulace „hrozí, že se 400 tisíc rozplyne 
na plošině Technických služeb Hlučín,“ 
evokuje, že TS Hlučín s.r.o. neposkytují 
své odborné služby za tržních podmínek 

(jsou předražené?), případně snad evokuje, 
že dojde přímo k nějaké formě podvodu. 
Dovolte mi touto cestou širokou veřejnost 
ujistit, že společnost TS Hlučín, kterou 
100% vlastní město Hlučín, vždy posky-
tovala a poskytuje své služby odborně, za 
tržních podmínek a zcela v souladu s plat-
nou legislativou (v tomto případě zejmé-
na v souladu se Zákonem o zadávání ve-
řejných zakázek). Pakliže si město Hlučín 
u nás objedná jakoukoliv službu, kterou 
poskytujeme, tak tuto službu poskytneme, 
a to dostatečně odborně a v souladu s cení-
kem služeb či jiným cenovým ujednáním, 
které je však vždy dostatečně transparentní 
a určité. Rozhodně tedy nehrozí, že by se 
na „plošině Technických služeb Hlučín“ 
rozplynula jakákoliv částka. Společnost TS 
Hlučín mimo jiné pečuje o městskou zeleň 
dlouhodobě (včetně ořezu jmelí, který je 
dlouhodobě prováděn i mimo akce podpo-
řené participativním rozpočtem) a pakliže 

se město Hlučín rozhodne si u nás objed-
nat ořez jmelí na dalších stromech či ořez 
většího rozsahu (z jakékoliv důvodu), tak 
tuto službu rádi poskytneme. Dále formu-
lací „ředitel ani neměl ponětí, že pracuje 
na nějakém občanském projektu. Což by 
znamenalo, že ho nejenže nikdo neinfor-
moval, ale ani nečte oficiální informační 
kanály města, kde se o projektu psalo“ pan 
Ing. Matýsek říká, že společnost TS Hlu-
čín (která v zásadě působí zejména v měs-
tě Hlučíně) je vedena osobou, která nemá 
povědomí o aktuální situaci a tématech 
města, které se společnosti TS Hlučín s.r.o. 
a jejího předmětu podnikání přímo dotýká. 
Proti tomuto tvrzení bych se rovněž rád 
důrazně ohradil. Nejen jako jednatel spo-
lečnosti TS Hlučín s.r.o., ale zejména jako 
občan města Hlučína pochopitelně velice 
bedlivě sleduji lokální dění a o partici-
pativním rozpočtu a projektu ořezu jmelí 
jsem byl detailně informován, což ostatně 

plyne i ze schůzky, kterou jsem absolvo-
val také i s paní RNDr. Soňou Práškovou, 
městskou zahradnicí p. Alenou Gebaue-
rovou a Mgr. Evou Kotkovou, na které 
jsem mj. sdělil svou osobní účast na da-
ném participativního rozpočtu a součas-
ně zapojení TS Hlučín na ořezech jmelí 
na území města. Skutečně tedy nevím, co 
pana Ing. Matýska k uvedeným tvrzením 
vede. Vážení spoluobčané, závěrem bych 
rád poznamenal, že společnost TS Hlučín 
s.r.o. je vedena striktně apoliticky jako 
standardní obchodní společnost a není 
mým zájmem, ani zájmem nikoho jiné-
ho, aby společnost jakkoliv vystupovala 
v předvolebním či jakémkoliv jiném ko-
munálním boji. Nicméně pokud je spo-
lečnost mediálně napadána, tak je mou 
povinností jako jednatele společnosti po-
stupovat za účelem ochrany jejího dob-
rého jména a veřejně se proti takovýmto 
zjevně nepravdivým útokům ohradit.

SPOLEČNOST TECHNICKÉ SLUŽBY HLUČÍN SE OHRAZUJE PROTI TVRZENÍ ING. MATÝSKA



KVĚTEN 2020 / STR. 11HLUČÍNSKÉ NOVINY

Zdeněk Seidl
pěstitel a šlechtitel

Tak jako je tomu již po mnoho let, jsme 
s dalšími přáteli z organizace Iris Hlu-
čín i na letošní rok připravovali výstavu  
květin. Měla to být výstava „Kosatce  
a pivoňky“ a měla se konat 30. a 31. květ-
na v Červeném kostele. Těšili jsme se na 
setkání se všemi, kdo mají rádi květiny, 
ale bohužel by to mohlo být kvůli letošní 
pandemie Covid 19 riskantní, a tak jsme 
museli výstavu odvolat. Tento článek by 
mohl posloužit k odpočinku od nega-
tivních zpráv. Kdysi jsme do pozvánek  
na výstavu psali, že květiny jsou jako  
„pohlazení po duši“. Tak snad se to pove-
de aspoň takto a potěšíme všechny, kdo 
mají rádi krásu. Je začátek května a pivoň-
ky pokvetou teprve koncem měsíce. Pro 
ně je typickým obdobím červen. Možná 
se k nim v červnu vrátíme. Za to z rodi-
ny kosatců postupně vykvétá již několik 
skupin. Na přelomu dubna a května to 
jsou nízké kosatce (SDB), uprostřed květ-
na prostřední (IB) a miniaturní vysoké  

OBRÁZKY MÍSTO VÝSTAVY POHYB V PŘÍRODĚ MÁ SVÁ PRAVIDLA
Tomáš Matýsek
Spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín 
a Bobrovníky

Pohyb či pobyt v přírodě je relaxační akti-
vitou, kterou v okolí měst a vesnic vyhle-
dává čím dál více obyvatel. S koronaviro-
vou epidemií a příchodem jara vyrazili do 
přírody i ti, kteří obvykle nemají na tuto 
aktivitu čas ani pomyšlení. V minulosti 
jsem si všímal přibývajícího nekoordino-
vaného pohybu obyvatel v přírodě, hlavně 
v otevřené krajině. Když jsem přemýšlel 
o obnově historických polních cest, měl 
jsem v hlavě i úvahu o tom, co přinese ote-
vření krajiny přírodě celkově. Nakonec ve 
mně zvítězilo přesvědčení, že je lépe ote-
vřít krajinu lidem koordinovaně, než aby 
se v krajině pohybovali nekoordinovaně. 
Proto vás žádám, abyste měli na paměti, 
že pohybovat se v otevřené zemědělské 
krajině můžete jen na stezkách k tomu 
určených. Stezky představují koridor 
pro pohyb lidí v přírodě. To, co je mimo 
stezky, představuje domov všeho živého 
v přírodě. Každé pole či louka má svého 
majitele a uživatele, který i když se vám to 
nezdá, na něm nějakým způsobem hospo-
daří. Pěstuje si svou komoditu, ať už obilí 
nebo nechává pole ladem odpočinout nebo 
na něm vytvořil bio pásek pro zvířata.  

Pavel Kuchejda
Agri Nostra

Opylovači jsou úžasnou skupinou hmyzu, 
jež si zaslouženě získala respekt. Napří-
klad většina našich potravin je přímo i ne-
přímo na jejich existenci závislá. Již časně 
z jara se po krajině rozletěly včely medo-
nosné, které jako jediný druh přečkávají 
zimu v podobě početného společenství 
a tím pádem jsou schopny opylovat ve 
velkém stromy, které kvetou brzy na jaře.  
Jde především o stromy ovocné, jejichž 
plody v době sklizně sbíráme, konzumu-
jeme a uskladňujeme. Hlavní užitek včel 
je právě jejích péči o krajinu. Jen přibližně 
20 % jejich užitku je v produkci potravin 
(med, pyl). Proto i stát relativně štědře 
podporuje začínající včelaře a i násled-
ně podporuje jejich činnost. Pokud i vy 
máte chuť podpořit opylovače ve svém 
okolí, naskýtá se vám cela řada možnos-
tí. Nejdůležitější je zvýšit pestrost krajiny 
výsadbou kvetoucích rostlin, například 
výsadbou květnatých luk, stromů a keřů. 
Dalším krokem je kupování medu a pylu 
od lokálních včelařů a zajímání se o to, 
jak se o své včely a krajinu starají. Ku-
příkladu Městský úřad Hlučín zakoupil 
a dal k dispozici v minulém roce přístroj, 
který umožňuje včelařům léčit včely bez 
chemie. Zvýšení konzumace medu dosáh-
neme tím, že začneme vnímat med jako 
plnohodnotnou potravinu a ne jen jako 
léčivo, kterého sníme pár lžiček za rok. 
Je také překvapující, jak málo lidí konzu-
muje včelí pyl, který je superpotravinou. 

HÝČKEJME SI NENAHRADITELNÉ OPYLOVAČE

Zajímavostí je třeba informace, že sv. Jan 
Křtitel se živil výhradně včelími produk-
ty a kobylkami. Uvažujete-li o produkci 
vlastního medu a pylu, je zde cesta, jak 
si zajistit přísun kvalitní vlastní potraviny 
i uprostřed města. S chovem opylovačů 
může začít každý. Skrze péči o včelstvo 
se u člověka rozvíjí cit a vnímání přírody 
v souvislosti s jednotlivými fázemi roku, 
se změnami počasí a chápáním úžas-
né spolupráce včelího superorganismu. 
V poslední době si vysloužili oprávněný 
zájem i samotářské včely, jež jsou pest-
rou a unikátní skupinou opylovačů. Stá-
le více lidí si nejen pro zpestření života  
na zahradě buduje takzvané „hmyzí ho-
tely“, které včely i jiný hmyz hojně  
využívá. Jeho tvorba je jednoduchá. Ná-
vod lze najít na internetu, v tištěných mé-
diích i televizních pořadech. Pokud do-
držíme pár základních pravidel, můžeme 
během jednoho dopoledne mít „hotýlek“ 
hotový a bude opylovačům, naší zahradě 

i okolnímu životnímu prostředí sloužit 
po mnoho let. Čmeláci dokážou opylovat 
květy, na které je i včela „krátká“, a to i ve 
velmi chladných dnech. I pro ně je důleži-
tá pestrost rostlinných druhů. Pro zájemce 
je třeba zmínit, že je možné si zakoupit 
čmelín i se čmeláky. Pestrost je jeden ze 
základních prvků harmonicky fungujícího 
prostředí a to platí obzvláště pro opylova-
če. Jednotlivé druhy se doplňují a suplují 
své funkce, když je například jeden druh 
na ústupu jiný druh převezme jeho místo. 
Jen pro úplnost uvádím, že existuje celá 
řada dalších opylovačů. Kupříkladu motý-
li, blanokřídlý i dvoukřídlý hmyz, ale také 
vítr a voda. Na závěr je třeba říct, že je 
Hlučín místem, kde je mnoho soukro-
mých i městských organizací a nadšených 
lidí, kteří se dlouhodobě aktivně podílejí 
na zlepšování životního prostředí ku pro-
spěchu nás všech. A jsou schopni a ochot-
ni pomoci těm, kteří mají zájem třeba prá-
vě o chov opylovačů.

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

První jarní den letos připadl, stejně jako 
vloni, na 20. března, ale mnoho záhonů 
bylo plných pestrobarevných květů již 
před tímto datem. Město nechalo loni na 
podzim vysadit na několika trávnatých 
plochách cibuloviny, které svými kvě-
ty těší kolemjdoucí. Nyní je Městským 
úřadem Hlučín objednáno u Technických 
služeb Hlučín založení květnatých luk 
podél ulice Čs. armády na sídlišti OKD, 
před Hlučínským zámkem a před Domo-
vem pod Vinnou horou. Dále pak výsadba 
keřů na ulici Písečná u kapličky, výsadba 
keřů před obchodem na ulici Jana Nerudy 
podle požadavků Osadního výboru OKD 
a výsadba letniček na záhonu u autobuso-
vého nádraží. Výsadba stromů je plánová-
na až na podzim.

VÝSADBA ROSTLIN 
PRO POTĚCHU  
I UŽITEK

Pohybujte se proto v otevřené polní kraji-
ně koordinovaně a vstupujte jen tam, kde 
je dovoleno - to jsou stezky, chodníčky, 
polní cesty. Pokud berete s sebou na vy-
cházku i svého čtyřnohého přítele - psa, 
pamatujte, že jeho volný pohyb v krajině 
je také nežádoucí. Zrovna v tomto obdo-
bí kladení mláďat může nějaké usmrtit, 
aniž byste to věděli, ale zároveň narušuje 
domovy zvířat. Mějte ho tedy pod svou 
vůli, nejlépe na vodítku, a nepouštějte 
ho mimo stezky. Pohyb v lesním prostře-
dí má svá stejná pravidla. Pokud zrovna 
nesbíráte houby, pohybujte se po stezkách 
či lesních cestách. Nezapomeňte však, že 
lesní cesty jsou hlavně určeny pro pohyb 
lesní techniky a pracovníků v lese, proto 
se nerozčilujte, že kolem vás může projet 
traktor či osobní auto. Zejména při jízdě 
na kole nejezděte jako závodník! O tom, 
že se v přírodě chováme tiše, nevyhazuje-
me odpadky a nerozděláváme ohně netře-
ba už ani psát. Je to tak zažitý evergreen, 
že pevně věřím, že ho dodržujete všichni. 
Nedávejte ani svíčky i když v ochranném 
skle k různým křížkům v lese. Požár může 
nastat opravdu náhodou. Letos má být 
velmi suchý rok. Přeji vám všem, ať se 
v přírodě všichni dobře zrelaxujete a buď-
te k ní ohleduplní. Ona vám to vrátí na 
1000krát.

kosatce (MTB), následují obrubové ko-
satce (BB) a od poslední dekády květ-
na do poloviny června kvetou vysoké 
kosatce (TB) a sibiřské kosatce (SIB).  
Někteří zástupci těchto skupin jsou uve-
deni na obrázcích. Všechny kosatce, kte-
ré zde vidíte, jsou vyšlechtěny v Hlučíně 
a mnohé z nich úspěšně reprezentovaly 
naše město na soutěžích nejen v České re-
publice, v Polsku nebo na Slovensku, ale 
také v Mnichově, Paříži nebo ve Florencii.

PŘÍRODA KOLEM NÁS

odrůda Lucka

odrůda Zlaté vlasy odrůda Toskánský tulák

Foto: Kristina Neničková

Foto: Marie Drobíková

Foto: Kateřina Konečná
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JUBILANTI
František Kuřidem*1935

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pohřební službě Breuer za 
velmi profesionální  ohleduplný a lidský 
přístup při zajišťování pohřbu naší milo-
vané maminky a babičky paní Edeltru-
dy Floriánové. Za zarmoucenou rodinu 
dcera Dana a vnučka Gabriela. Děkuje-
me a jsme s pozdravem.                                            
                               Gabriela Bernatová

Milan Jakel
(ne)básník

O pracovitym pavukovi

Spichal pavuk do roboty
cestum myšlel na hlupoty
fedroval jak ščur
keho hnal kocur

Musi zrobič sedem siči
špagaty mu lezu z řiči
idu za nim take lajny
un arbajter je fajny

Ulapilo ze pjet much
nafoloval sebe břuch
potym valil dom
cičil sa jak hrom

HLUČÍNSKÁ FABULE

Jiří Neminář
muzejní pedagog

Možná se to někomu bude zdát neuvěři-
telné, ale časopis Hlučínsko vychází již 
desátým rokem! Přitom je pořád o čem 
psát a co objevovat. Tématem desátého 
ročníku je stoleté výročí Hlučínska. Čte-
náři se mohou těšit zejména na zajímavé 
rozhovory. O svůj pohled na Hlučínsko 
se podělil místní rodák profesor Pavel 
Kladiwa, ale i novinářka Julie Urbišová 
s antropoložkou Johanou Wyss. Zcela po-
prvé bude v časopise uveřejněn kompletní 
přepis historického pramene, a sice půjde  

o československé územní požadavky 
v Horním Slezsku. Dále se mohou čtenáři 
těšit na několik zajímavých osudů a dopo-
sud nepublikovanou vzpomínku nedáv-
no zesnulého novináře a básníka Güntra 
Motýla, který se ve své práci věnoval 
hlavně Ostravě a Hlučínsku. V časopise se 
objeví také několik doposud neznámých 
map a fotografií. Zájemci si mohou časo-
pis zakoupit v zámecké kavárně Logr Café 
za 35 korun (po - pá 15 - 18 hodin, so - ne 
13 - 18 hodin). Vedle příspěvků ve vztahu 
k ústřednímu tématu, obsahuje vlastivěd-
ný časopis také řadu jiných témat z oblasti 
vlastivědy, historie a přírody Hlučínska.

JARNÍ ZÁJEZDY PRO SENIORY ZRUŠENY. 
O PODZIMNÍM TERMÍNU  

BUDEME VČAS INFORMOVAT.

Valentýnský ples seniorů se letos mimo-
řádně vydařil a teď v nouzovém stavu 
na něj vzpomínáme o to intenzivněji. 
Bylo krásné se obléci do gala, upravit 
a slavnostně se naladit a užít si odpo-
ledne a večer s přáteli, známými a sou-
sedy. Sál byl nabitý k prasknutí, boha-
tý program i tombola nadchli každého,  
kdo měl možnost se akce, kterou  
pořádal Městský úřad Hlučín. Už teď 
se těšíme na další podobné akce v době 
klidnější.                                                                              
                              Günter Kania

NA BRZKÉ SHLEDÁNÍ

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Nouzový stav zaměstnanci Muzea Hlučín-
ska aktivně využívají k přípravě nových 
výstav, chystají vydání sborníků z loňské 
konference „Ve dvou uniformách“ a z le-
tošní konference „100 let Hlučínska“. Jed-
notlivé přednášky z této konference mohou 
zájemci shlédnout na webových stránkách 
muzea pod názvem „Záznam z konferen-
ce“ v sekci „Aktuálně“. Chystají vydání 
publikace historických pohlednic Hlučín-
ska a píší žádosti o dotace na nejrůznější 
nové projekty a na revitalizaci expozic. 
Probíhá katalogizace a evidence sbírko-
vých fondů, na které se za běžného provo-
zu muzea nedostává času. Už teď se těší na 
znovuotevření, kterého se snad dočkáme 
v nejbližších dnech.

V MUZEU NEZAHÁLÍ VYCHÁZÍ NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU HLUČÍNSKO


