
ROČNÍK 25 / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2020 / 100 LET VÝROČÍ VZNIKU HLUČÍNSKA

HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Tak jako loni, i letos se sportovní projekt 
na podporu onkologicky nemocných dětí 
„Na kole dětem“ koná pod záštitou starosty 
města.  Začátek letošní cyklotour je stano-
ven na 10. června, kdy ve 12 hodin odstar-
tuje z Hlučína 11. ročník tohoto dobročin-
ného projektu a peloton cyklistů vyrazí na  
desetidenní trasu napříč naší republikou. 
Letošní ročník veřejné cyklotour je upra-

ven dle pravidel nařízení vlády a uskuteční 
se  pouze v omezeném rozsahu pod hes-
lem „Nenecháme děti ve štychu“. „Všichni 
se jistě těšili na setkání po roce. Já jsem 
měl letos připravenou jízdu bez pádu (celý 
rok jsem na to trénoval). Současná situace 
může přinést bohužel i zklamání. Nedejte 
si vzít radost z pohybu a přátelství. Mysle-
te na nemocné děti, že si svou situaci také 
nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. 
Tak jim to pojďme ulehčit, jak to jen bude 
možné,“ říká Josef Zimovčák. Cyklotour 

bude letos pojata jako taková promo akce 
pro rok 2021, ve kterém se pojede naprosto 
totožná trasa, jako v letošním roce. Měs-
to Hlučín tak přivítá 10. června 2020 do-
poledne na Mírovém náměstí  30 cyklistů 
z celé republiky,  v 11. 30  hodin začne in-
teraktivní rozcvička se zapojením přítom-
ných. V poledne starosta města odstartuje 
cyklotour  a peloton se vydá směrem na 
Ostravu, Petřvald, Vratimov a Kopřivni-
ci.  V čele pelotonu pojede Josef Zimov-
čák na vysokém kole a bude následován  

ostatními cyklisty.  „Aby zůstal duch po-
moci naplněn, každý může sednout na kolo 
sám, nebo v menší skupině, ujet nějakou 
trasu, nejlépe blízko svého bydliště a po-
slat finanční částku ve výši ujetých kilo-
metrů na účet NF Na kole dětem. Z posla-
ných fotek uděláme report, jako bychom 
byli společně. Zajímavých a krásných míst 
na našem území je spousta, nemusíme být 
všichni v jeden moment na jednom místě, 
a přesto můžeme podpořit dobrou věc. 

Pokračování na str. 2

NA KOLE DĚTEM - STARTUJE Z HLUČÍNA NAPŘÍČ ČR

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané,
   fungování našeho města se po uvolňová-
ní opatření vlády pomalu vrací do normá-
lu. A doufám, že obdobné to je i ve vašich 
domovech. Přesto vás všechny moc prosím 
o dodržování všech platných nařízení. Kri-
ze ještě není zažehnána!
   S nastupujícím jarem se naplno projevi-
la potřeba nás všech konečně „vypadnout 
z brlohů našich domácností“ a jít poznávat 
krásy okolí. Proto jsem velmi rád, že se již 
po prvních měsících provozu naplno proje-
vila potřebnost zavedení systému sdílených 
kol v Hlučíně. Během března a dubna jste 
si vypůjčili kola víc jak 2000krát. A jejich 
obliba má vzrůstající tendenci. Nezřídka se 
stávalo, že po víkendu u stojanů nebylo 25, 
ale třeba i 40 kol! Takže napojení na ost-
ravský systém sdílených kol dává svůj smy-
sl. A my máme příjemné starosti s tím, kolik 
kol a kde všude je umístit v příštím roce. 
Děkuji všem, kteří využíváním těchto kol 
přispívají ke zlepšení životního prostředí  
ve městě.

  O životním prostředí, potažmo o dotacích 
pro spolky zabývající se životním prostře-
dím, se diskutovalo na dubnovém jednání 
zastupitelstva. A je mi smutno, když největší 
stížnost na výšku dotace vyjde z úst někoho, 
kdo porušil zásady pro její přiznání! Jeho 
email, následně zaslaný všem zastupitelům, 
vlastně jen obhajoval údajně banální po-
chybení žadatele. Jako občan s tím možná 
mohu souhlasit, ale jako zástupce města 
musím dbát na dodržování platné legislati-
vy!!! Jinak se z demokracie stane anarchie. 
Velice si všech, kteří se o přírodu starají, 
vážíme. Víme totiž, kolik je s tím starostí. 
Sami na radnici pracujeme na projektech 
dosadby stromů v parku, založení května-
tých pásů, výsadby nového městského sadu 
pod Vinnou horou a na obnově polních cest 
v lokalitách pod Vinnou horou a z Malánek 
na Rovniny. Jednání s vlastníky okolních 
pozemků jsou náročná a zdlouhavá a jen 
trpělivou snahou se domluvit na společném 
postupu prací dosáhneme kýženého výsled-
ku. Vždycky je to o domluvě a vzájemné in-

formovanosti. Proto bych ty z vás, kteří 
máte potřebu se na něco ohledně radnice 
zeptat, rád pozval na neformální setkání 
s vedením města, které bude od červen-
ce vždy první středu v měsíci od 17 hodin 
v zámeckém klubu. Již nyní se těšíme na 
hodinku, strávenou ve vaší společnosti.
  Začátek sanace našeho jezera se neú-
prosně blíží. Díky mimořádné snaze pra-
covníků ministerstva financí, pracovníků 
Povodí Odry, vysoutěžené firmy Garden-
line a díky mnohaleté precizní práci paní 
Jiřiny Kosmové z odboru městského 
majetku, vám snad již v příštím vydání 
Hlučínských novin budeme moci nastí-
nit harmonogram prací. Co můžu říci již 
nyní je fakt, že letošní sezóna na jezeře 
by neměla být ohrožená a hlavní stavební 
práce by měly začít až koncem prázdnin. 
A koukněte se na webové stránky Sport 
a kultura Hlučín. Do 8. června je možno 
zakoupit zvýhodněné permanentky.

Foto: archiv SAK Hlučín
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RADA MĚSTA  
V KVĚTNU
Rada města Hlučína projednala a do-
poručuje Zastupitelstvu města Hlu-
čína schválit zařazení území města 
Hlučína do území působnosti Míst-
ní akční skupiny Hlučínsko z. s., na 
programové období 2021–2027.

Rada města rozhodla o přijetí účelo-
vé dotace na projekt Zvířata a mlá-
ďata na statku z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje.

Rada města schválila nové Zásady 
zřizování školských rad při základ-
ních školách zřizovaných městem 
Hlučín.

Rada města rozhodla o prodlou-
žení termínu úhrady poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů, a to do 31. 10. 2020, bez 
jakýchkoliv sankcí.

Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo na 
svém 13. zasedání dne 29. 4. 2020 o vydá-
ní Prohlášení hostitelského města v záleži-
tosti organizace závěrečného turnaje Mis-
trovství Evropy žen ve fotbale v kategorii 
do 19 let na území města Hlučína v roce 
2022. Fotbalová asociace České republiky 
bude v roce 2022 pořádat ve třech městech 
ČR závěrečný turnaj ME žen ve fotbale v   
kategorii do 19 let pořádaný organizací 
UEFA. Fotbalový klub FC Hlučín a.s. byl 
předběžně vybrán  jako jeden z uvedených 
třech pořadatelských klubů.

ME ŽEN VE FOTBALE  
ZÍSKALO ZÁŠTITU

Petr Čegan
tajemník

Vážení občané Hlučína, dovolte mi předat 
Vám informaci o fungování Městského 
úřadu Hlučín během situace spojené se ší-
řením tzv. koronaviru. Stejně jako všech-
ny obecní úřady i Městský úřad Hlučín se 
musel řídit usnesením vlády a mimořád-
nými opatřeními Ministerstva zdravotnic-
tví, které nám v době neustále rostoucího 
počtu nakažených nařizovalo upravit naše 
úřední hodiny pouze na 3 hodiny v pondělí 
a ve středu. Po celou dobu šíření tzv. ko-
ronaviru jsme se snažili, a stále se snaží-
me, ochránit jak zaměstnance městského 
úřadu, tak i jeho návštěvníky využívající 
našich služeb. Z tohoto důvodu jsme mu-
seli povolit návštěvu budov městského 
úřadu pouze pro objednané a přijali jsme 
mnoho dalších ochranných a desinfekč-
ních opatření, jako např. povinné nošení 
roušek v budově městského úřadu, umís-
tění přenosného plexiskla na přepážky, 
nebo zavedení bezdotykových stojanů na 
desinfekci u každého vstupu do budov 
městského úřadu, či zvýšené aplikování  

desinfekce v rámci úklidu celého úřadu. 
Ani se zásobováním ochrannými a des-
infekčními prostředky jsme nezaháleli. 
I v době nedostatku tohoto zboží se nám 
podařilo zajistit dostatek desinfekčních 
prostředků nejen pro zaměstnance úřadu, 
ale i pro jeho návštěvníky. Celkově měst-
ský úřad pořídil za celou dobu situace přes 
900 litrů desinfekce na ruce nebo povrchy 
(jako stoly nebo podlahy). V roli prostřed-
níka dále úřad distribuoval do ostatních 
obcí, v rámci našeho správního obvodu, 
necelých 1 300 litrů desinfekce Anticovid 
a další ochranné pomůcky, jako např. re-
spirátory, šité roušky nebo materiály na šití 

NELEHKÁ DOBA ÚŘAD STMELILA
roušek. Tento čas byl velkou výzvou pro 
všechny z nás a museli jsme se přizpůso-
bit zcela nové a nepředvídatelné situaci. 
Věřím, že jsme si odnesli nové poznatky 
a jsme tak připraveni na případné nové ob-
dobné výzvy. Rád bych využil této příle-
žitosti a poděkoval Všem občanům, kteří 
vyjádřili v těchto nelehkých časech podpo-
ru Městu Hlučín a Městskému úřadu Hlu-
čín, a to jak materiální (například darování 
roušek pro jejich další distribuci občanům 
Hlučína), tak morální. Taktéž bych si tím-
to dovolil poděkovat i všem zaměstnan-
cům městského úřadu za příkladný přístup 
k zvládnutí celé situace.

Pokračování ze str. 1
Do dnešní doby se přímo hodí další tra-
dice posledních ročníků, což je odlití 
a následná dražba zvonů. Zvony svým 
hlasem ohlašovaly smrt i nový život, va-
rovaly před nebezpečím, vybízely k poko-
ji a míru. Naše dva zvony mají pomoci 
nejen finančně, ale především probudit 
naději, a to nejen u nemocných dětí, které 
potkal nelítostný soupeř v podobě vážné 
nemoci, ale vybídnout i ostatní k zamyš-
lení nad smyslem života. Za deset let se 
podařilo získat pro děti více než dvanáct  

milionů korun, což není málo, ale ani dost. 
Pokusíme se zase trochu děti potěšit,“ 
sdělila koordinátorka akce Martina Střížo-
vá. Jelikož se nejedná o závod, ale o dob-
ročinnou jízdu, která má pomoci, město 
Hlučín finančně podpoří projekt částkou 
20 000 korun. Finance jsou určeny  pro  
nadační fond Josefa Zimovčáka na pod-
poru onkologicky nemocných dětí v boji 
proti zákeřnému onemocnění. Nadační 
fond  Josefa Zimovčáka svou činnost za-
měřuje na sportovní aktivity a zajištění re-
kondičních pobytů, které usnadňují dětem 
a jejich rodičům překonávat traumata způ-
sobená těžkou nemocí. Cyklotour je o po-

moci, pohybu, radosti, poznání, zážitku 
a přátelství, tedy o aktivitách, které město 
Hlučín podporuje v rámci Zdravého města 
a Místní agendy 21.  Do předchozích roč-
níků se aktivně zapojili známé osobnosti 
a odborníci z různých oborů jako napří-
klad Pavel Pafko, Jan Pirk, Petr Koukal, 
Jirka Ježek, Martina Trnková. Kdo v le-
tošním roce zavítá do Hlučína, je překva-
pením.  Mírové náměstí nebude uzavřeno 
pro parkování aut, pouze žádáme občany 
o zvýšenou toleranci při startu a průjezdu 
cyklistického pelotonu městem v tento 
den. Podrobnosti o projektu naleznete na 
www.nakoledetem.cz.

NA KOLE DĚTEM

 Foto: MěÚ Hlučín
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NOVĚ JE NAŠÍ ENERGIÍ I SLUNEČNÍ SVĚTLO

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště ÚP Hlučín

Dopady koronavirové krize se v dubnu již 
začaly projevovat i v našem regionu. Za-
tímco v březnu zůstávaly hodnoty neza-
městnanosti zhruba na stejné úrovni jako 
v předchozím měsíci, dubnové hodnoty 
jsou již ovlivněny koronavirovou pande-
mií a s ní spojenými vládními opatřeními, 
které měly negativní dopad nejen na jed-
notlivé zaměstnavatele, ale na celou eko-
nomiku. Podíl nezaměstnaných se v měsí-
ci dubnu zvýšil o 0,4 %  a stejně tak počet 
uchazečů v evidenci se zvýšil o 94 osob. 
Na konci měsíce dubna 2020 bylo v evi-
denci celkem 516 uchazečů o zaměstnání, 
což je o 94 více než koncem března 2020. 

OKÉNKO ÚŘADU PRÁCE HLUČÍN

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

Stávající pandemie zásadním způsobem 
zasáhla do života Charity Hlučín. Ještě 
více, než kdy předtím, jsme si uvědomili, 
jak důležité je naplňovat charitní poslání 
– pomáhat těm nejpotřebnějším za všech 
okolností. Krizové období přináší řadu 
zkušeností a  poznatků. Mimo jiné také 
neuvěřitelnou vlnu dobrých skutků, která 
nám dodává mnoho energie. Od začátku 
mimořádného stavu jsme nechtěli dopus-
tit situaci, že někdo zůstane bez pomoci 
a  sám. Vůbec to nebylo samozřejmé, ale 
podařilo se. Jedinou uzavřenou službou 
zůstala vzhledem k nařízení vlády Sociál-
ně terapeutická dílna v Ludgeřovicích, kde 
následně probíhalo šití roušek. Domá-
cí péči jsme navíc rozšířili o další služby, 
nejčastěji rozvoz roušek a nákupů. Přijali 
jsme desítky opatření, abychom ochránili 
klienty i  naše pracovníky před nákazou. 
Jejich zavádění, ať už v domově pro senio-
ry nebo v domácí péči, bylo a je velmi ná-
ročné. Technicky i finančně. Řadu z nich 
jsme přijali ještě před tím, než je nařídily 
úřady. Na ostatní bylo nutné reagovat oka-
mžitě, a to s ohledem na složitosti provo-
zu, které obecná nařízení nemohla brát 
v úvahu. Vzhledem k tomu, že našimi kli-
enty jsou zejména senioři, tedy nejohro-
ženější skupina, přistupujeme ke všem 
opatřením s  maximální pečlivostí. Těžko 
hledám slova, která by dokázala vyjádřit 
mou obrovskou vděčnost a  poděkování 
našim charitním pracovníkům, a to napříč 
celou organizací. Neutekli a zůstali v prv-
ní linii. S vědomím toho, že i přes přísná 
preventivní opatření se mohou nakazit 

CHARITA HLUČÍN ZŮSTALA S POTŘEBNÝMI A DĚKUJE ZA PODPORU 

a ohrozit tak sebe i své blízké. Denně pro-
kazují obrovskou odvahu a  odhodlání. 
Nebojím se je označit slovem „hrdinové“. 
Pandemie nám znovu odhalila, jak jsou 
zdravotnické a  sociální služby pro spo-
lečnost důležité a že bychom si měli vážit 
a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti 
pracují. Situaci v domově pro seniory, do-
mácí péči i dalších službách bychom těžko 
zvládli bez podpory ze strany Moravsko-
slezského kraje, města Hlučín, obce Lud-
geřovice a dalších měst a obcí Hlučínska.  

Za pomoc z  celého srdce děkujeme. Vá-
žíme si i  desítek dalších podporovatelů, 
kteří nám nosili roušky, nabízeli dobrovol-
nickou pomoc, věnovali nám věcné a  fi-
nanční dary. Nebylo v našich silách všem 
jednotlivě poděkovat. Velké poděkování 
patří našim klientům a jejich rodinám. Na 
řadu z  nich dopadla preventivní opatře-
ní velmi silně. Většinou se ale setkáváme 
s pochopením a podporou. V neposlední 
řadě děkujeme, že na pracovníky Charity 
i naše klienty myslíte ve svých modlitbách. 

Monika Svobodová
investiční technik 

Na konci března byly zahájeny práce, 
spojené s  realizací fotovoltaického systé-
mu, na střeše hlučínské radnice. Vlastní 
instalace o  velikosti 23,18 kWp se skládá 
ze 76 panelů, každý o jmenovitém výkonu 
305 Wp, typové pomocné konstrukce a ze 
střídače, který je umístěn na střeše atiky. 
Vyrobená elektrická energie je určena pro 
vlastní spotřebu objektu. Na konci dubna 
byla dokončena dílčí část akce, a to staveb-
ní a  montážní práce a  následné uvedení 
fotovoltaické elektrárny do provozu. Je to 
další krůček k  čistějšímu životnímu pro-
středí v Hlučíně.

Petra Řezáčová
místostarostka

S příchodem pěkného počasí vyjíždí více 
cyklistů, i těch svátečních, na výlety. 
Rádi bychom vás informovali o stavu cy-
klostezek a cyklotras v Hlučíně a okolí. 
Začátkem května proběhlo jednání se zá-
stupci Klubu českých turistů, kteří mají 
cyklistické značení na starosti. Byly kon-
zultovány možné úpravy značení, kont-
rola stávajících tras, nejen hlavních, ale 
i místních, jejich správné označení, ak-
tualizace, popřípadě přeložení, doplnění 
o nové úseky a okruhy v okolí města. Je-
den z konkrétních námětů k dalšímu po-
souzení a řešení je v této souvislosti mož-
nost přeložit na opravenou polní cestu 
Bobrovníky - Hlučín stávající cyklotrasu 
6185 a na Vinnou horu z ní udělat od-
bočku. A co připravujeme? Momentálně  
se plánuje výstavba cyklostezky z Hlu-
čína od supermarketu Billa do Kozmic 
podél železniční trati.  Na tento úsek je 
zpracována projektová dokumentace 
a probíhá správní řízení o umístění této 
stavby ve spolupráci s obcí Kozmice. 
Spolu s dalším úsekem z Kozmic do 
Dolního Benešova, který se v současné 
době projektuje, dojde k lepšímu cykli-
stickému propojení přes Kravaře směrem 
na Opavu. Další připravovanou cyklo-
stezkou je pak propojení sídliště OKD 
k bunkrům v Darkovičkách. Stezka by 
měla začínat mezi garážemi u sídla Tepla 
Hlučín a pokračovat po pravé straně sil-
nice II/469 ve směru na Darkovičky, kde 
je ukončena vyústěním na polní cestu, na 
kterou navazuje část stezky „Cyklostez-
kami po linii objektů opevnění“. Trasa je 
vymezena v novém územním plánu Hlu-
čína a měla by sloužit k lepšímu zpřístup-
nění turistických zajímavostí a propojení 
obcí v severní části Hlučínska. Hlučín se 
tak postupně stává důležitou křižovatkou 
pro cyklisty ve směru z Ostravy do Opa-
vy, nebo z Ostravy do severní části Hlu-
čínska, včetně Polska. Z tohoto důvodu 
je také bezpochyby nutné řešit bezpečný 
a pohodlný průjezd pro cyklisty samot-
ným městem. Mimo jiné i na základě čer-
stvě zpracovaného dopravního generelu 
budeme postupně plánovat možné úpra-
vy organizace dopravy, které by zlepšily 
podmínky pro cyklisty ve městě. V této 
souvislosti bude již letos několik schů-
zek s dotčenými institucemi, vlastníky 
pozemků či s dopravním inspektorátem 
Policie ČR. 

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Technické služby Hlučín v květnu pečo-
valy o městské travnaté plochy, prořezá-
valy stromy, připravily plochy pro letní 
výsadbu a vysadily keře a trvalky. Zalo-
ženy byly i tři květnaté louky. Vaky na 
vodu, které jsou umístěny u více než 60 
stromů, jsou pravidelně doplňovány. Do-
končen byl i svoz velkoobjemového odpa-
du z Hlučína i jeho městských částí. Smu-
teční síň v Hlučíně-Březinách obnovila 
pořádání smutečních obřadů. Standardně 
byl prováděn úklid komunálního odpadu, 
pletí záhonů, běžná údržba komunika-
cí a veřejných prostor a další činnosti ke 
zvelebení našeho města.

PÉČE O NAŠE MĚSTO V KVĚTNU

INFORMACE  
PRO CYKLISTY

Foto: Monika Svobodová

Foto: Ivana Kostková

V meziročním srovnání se jedná o nárůst 
o 68 uchazečů. Podíl nezaměstnaných se 
v dubnu zvýšil na hodnotu 1,8 %. Stej-
ná hodnota byla naposledy zaznamenána 
v lednu 2019. U dlouhodobé poptávky 
ze strany zaměstnavatelů je ještě mimo 
výše uvedené největší zájem o montáž-
ní dělníky ostatních výrobků, řidiče ná-
kladních automobilů, zedníky, obsluhu 
strojů a zařízení pro chemickou výrobu 
a kuchaře. O jedno volné pracovní místo 
se v regionu Hlučína v dubnu ucházelo 
2,1 osob. Kontaktnímu pracovišti ÚP ČR 
v Hlučíně nebyl v dubnu nahlášen žád-
ný záměr hromadného propouštění. Ak-
tuální informace o možnostech pomoci, 
podpory či úředních hodinách naleznete  
na www.uradprace.cz/hlucin.                                               

Foto: TS Hlučín
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ZÁMEK

Předchůdcem zámku bývala opevněná 
tvrz, pramenně doložená k roku 1439. 
K její přestavbě na modernější zámek 
došlo až poté, co byl koncem 15. století 
pobořen nedaleký hrad Landek a cent-
rum správy panství se tak z tohoto dů-
vodu muselo přesunout do města. K pře-
stavbě zámku došlo někdy na přelomu 
15. a 16. století za Balcara Vlčka z Dob-
ré Zemice a zvláště pak za Bernarda ze 
Zvole (držba 1518-1536) a jeho nástup-
ců. Tehdy zámek dostal podobu patrové 
trojkřídlé budovy s prvky renesančního 
slohu. Severovýchodní křídlo bylo kon-
cem 16. století doplněno z nádvorní stra-
ny o arkády v patře a snad tehdy byla po-
stavena také vysoká kamenná hodinová 
věž, dnes již neexistující. I když úpravy 
pokračovaly i v následujících stoletích, 
majitelé zámku nikdy neměli ambice 
dát zdejšímu sídlu náročnější architek-
tonickou podobu. Dokládá to absence 
architektonických detailů a bohatších 
kamenických prvků. Řada destrukcí 
a negativních zásahů, které ochudily 
zámek o atributy šlechtického sídla, za-
počala s 19. stoletím. Hrabě August von 
Poser-Nädlitz nechal v roce 1808 strh-
nout zámeckou věž a rozebrat kamennou 

kašnu na nádvoří. Tehdy zřejmě došlo 
také k zazdění arkád. Poté, co v červenci 
1811 vyhořel panský dvůr na opavském 
předměstí, rozhodl tehdejší majitel pan-
ství Jan Miketta rozebrat barokní díl 
zámku (jižní a západní křídlo postavené 
kolem roku 1733) a z tohoto materiálu 
znova vystavět budovy hospodářského 
dvora. Během zářijové revoluce 1848 
byl zámek obyvateli města vyrabován. 
Následně byl Rothschildy opraven, 
ale vyjma schodiště a bývalé arkádové 
chodby nebyly provedeny výraznější 
dobové úpravy. Od 18. století neměl zá-
mek rezidenční funkci a fungoval jako 
administrativní sídlo panství a správy. 
Byly zde tedy byty úředníků a dalších 
zaměstnanců. Další prostory Rothschil-
dové pronajímali různým veřejným in-
stitucím. Až do konce 20. století se zde 
vystřídaly úřady, charitní domov, soud, 
oddělení veřejné bezpečnosti a učiliš-
tě. Teprve v roce 1999 převzalo objekt 
do své správy město a po nutné rekon-
strukci (probíhala v letech 2002-2007) 
se zámek stal sídlem kulturních institucí 
města (muzeum, městská knihovna a zá-
kladní umělecká škola).

Jiří Jung

Nádvoří zámku v období reálného socialismu. Foto: Muzeum HlučínskaZámek okolo roku 1920. Foto: Muzeum Hlučínska 

Foto v pravo: K zámku přiléhal také anglický park, jehož oblíbenou součástí 
byl od roku 1928 stylový altán. Muzeum Hlučínska. 

Foto: Petr Gašpárek, 2015 Foto: Petr Gašpárek, 2015
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Monika Tomisová
vyučující

Bylo to jedno slunečné nedělní odpoled-
ne, kdy roku 1955 na ulici Tyršově, číslo 
popisné 2, došlo k slavnostnímu otevření 
nové budovy. A právě tehdy se začala psát 
historie školy, které dnes nikdo neřekne 
jinak než Tyršovka. Letošní školní rok 
se nesl v duchu narozeninových příprav. 
Když má škola za sebou 65 let fungování 
a pestrého života, je na co vzpomínat, je co 
slavit. A slavit jsme chtěli v květnu. Těšili 
jsme se na návštěvu družební školy ze slo-
venské Likavky, která nám v naší historii 
dělá společnost už od roku 1975. Chysta-
li jsme zahradní slavnost pro rodiče, žáky 
a veřejnost. Žáci chtěli zazářit v kulturním 
programu. Učitelé i sdružení rodičů pláno-
vali formální i neformální setkávání s rodi-
či a se všemi, kteří se o naši školu zajímají. 
Vytvořili jsme školní almanach, který před-
stavuje pestrou činnost školy a obsahuje 
také vzpomínky některých našich absol-
ventů, působících v současnosti v různých 
oblastech života. Svými vzpomínkami na 
školu nás potěšili mimo jiné například 
Eva Hadwigerová, scénáristka, asistentka 
režie i produkce pro Českou televizi, Jiří 
Pavlenka, fotbalový hráč bundesligového 
klubu Werder Brémy, Spolková repub-
lika Německo, organizátoři hudebního  

ŠKOLNÍ NAROZENINOVÁ OSLAVA ODLOŽENA
festivalu Štěrkovna Open Music David 
Moravec a Matěj Ostárek, zakladatel tá-
bornického oddílu Orion Jiří Kinďura, milá 
slova jsme četli od bývalých pedagogů 
a se vzpomínkou se ozvali také žáci, kteří 
v současnosti studují na středních či vyso-
kých školách. Ze školních kronik na nás 
dýchaly vzpomínky na velkolepé i oby-
čejné a neméně důležité momenty školní 
historie a mezitím ve třídách, na chodbách 
nebo na hřišti pulzoval současný život. 
Oproti všem očekáváním je nyní, v květ-
nu, na který jsme se tolik těšili, ve škole 
spíše ticho. Ráno před ní nezastavuje mno-
ho aut, neotevírají se všechny třídy a opo-
zdilci nedobíhají se svačinou v rukách. 
Koronavirová pandemie zastavila všechny 
narozeninové plány. Za pracovním stolem 
v ředitelně sedí Pavla Mrůzková a snaží se 
pomáhat kolegům, rodičům i dětem zvládat 
tuto zcela novou a před časem jistě nepřed-
stavitelnou situaci. A protože nám často 
připomíná životní motto své první uvá-
dějící učitelky: „Psi štěkají, ale karavana 
táhne dál,“ věříme, že nepříznivou situaci 
v čele s ní překonáme a v příštím školním 
roce si slavnostně připomeneme to sluneč-
né nedělní odpoledne, kdy byla roku 1955 
otevřena naše škola. Děkujeme všem, kteří 
nám vyslovují slova chvály a podpory, dě-
kujeme také za Vaše připomínky, které nás 
posouvají dál. Už šedesát pět let…

Radka Josefusová
ředitelka MŠ Hlučín, Cihelní

Nebylo to vůbec lehké rozhodnutí v polo-
vině března, kdy strach a obavy z šíření 
nákazy coronavirem  byly na celém světě 
obrovské. Po neustálém sledování situ-
ace, telefonátech mezi námi ředitelkami 
a zřizovatelem padlo zásadní rozhodnutí.  
Ano, zavřeme. Zároveň obrovská zod-
povědnost za tolik rodin, zaměstnaných 
rodičů a v neposlední radě také zaměst-
nanců nám ředitelkám připravila nejed-
nu bezesnou noc. Jelikož Ministerstvo 
školství, ani Ministerstvo zdravotnictví 
se mateřskými školami nezabývalo vů-
bec, nebo jen minimálně, pomáhaly jsme 
si získanými informacemi a společnými 
postupy samy. Dnes vím, že toto rozhod-
nutí bylo správné. Od 16. března 2020 
bylo najednou v naší školce nezvyklé ti-
cho, jaké nepamatujeme. Pustily jsme se 
do práce - třídily a desinfikovaly všech-
ny hračky, pomůcky, nábytek, prosto-
ry vnitřní i venkovní, pralo se a čistilo.  
Do kontejneru putovalo vše nepotřebné. 

Byla vymalována spojovací chodba a vy-
zdobena výtvarnými pracemi dětí. Obno-
vily se nátěry dveří a zárubní. Jelikož bu-
deme po znovuotevření s dětmi trávit co 
nejvíce času venku na naší krásné zahra-
dě, také tam se pracovalo. Nová pískoviš-
tě, do kterých byl navezen  písek, usazen 
kolotoč pro nejmenší děti. Paní  učitelky 
se mimo jiné vzdělávaly prostřednictvím 
webinářů, zvelebovaly své třídy, chystaly 
dárečky ke Dni matek, nebo vyráběly po-
můcky ke vzdělávacím činnostem. S ro-
diči jsme komunikovaly prostřednictvím 
webových stránek a sms zpráv. Doufám, 
že všechny informace k nim doputovaly 
vždy včas. Ale už stačilo. Je nám smutno 
a děti nám tu chybí. Na společné schůzce se 
zřizovatelem jsme rozhodli, že otevíráme  
25. května 2020. V tuto chvíli máme 
přihlášeno přes 80 dětí. Zveřejnila jsem 
podmínky nástupu, a co bude dál, uvidí-
me. Rozhodně se ale na naše děti a jejich  
rodiče moc těšíme! Děkuji tímto kolegy-
ním ředitelkám, zřizovateli a rodičům, že 
jsme v našem městě tuto podivnou dobu 
ustáli. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA CIHELNÍ I OSTATNÍ  
SE ZNOVU OTEVÍRAJÍ DĚTEM

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Od 25. 5. 2020 jsou otevřené všechny 
mateřské školy na území města Hlučína 
zřizované městem Hlučínem, a to v sou-
ladu s dokumentem „Provoz mateřských 
škol v období do konce školního roku 
2019/2020“ vydaným 30. 4. 2020 Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
Dokument  upřesňuje základní provozní 
podmínky mateřských škol po dobu trvá-
ní potřeby dodržování epidemiologických 
opatření.  K otevření mateřských škol 
došlo na základě provedeného průzkumu 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V HLUČÍNĚ
u zákonných zástupců a město tak reagova-
lo na potřeby svých občanů. V souvislosti 
s otevřením mateřských a základních škol 
vedení města Hlučína zajistilo pro pedago-
gické i nepedagogické pracovníky ochran-
né pomůcky (šité roušky, jednorázové 
roušky, ochranné rukavice) a desinfekci 
pro provádění úklidu. S řediteli základních 
i mateřských škol proběhly ohledně pláno-
vaného provozu porady. Všechny školy 
včetně školského zařízení jsou schop-
né personálně zajistit zahájení a provoz 
v souladu s metodikou MŠMT. V dalších 
krocích i případných obtížích je zřizovatel 
připraven být ředitelům oporou.

NA HLUČÍNSKÝ TRÁVNÍK SE OPĚT VRÁTIL 
FOTBAL 
Lukáš Petřík
výkonný ředitel FC Hlučín a.s.

Příjemnější chvilky mohli opět zažít fot-
balisté třetiligového Hlučína. Přesně po 
dvou měsících jim bylo umožněno znovu 
obout kopačky a vyrazit na první společný 
trénink po uvolňování vládních omezení 
v souvislosti s COVIDEM-19. Dostali 
jsme informace z Fotbalové asociace ČR, 
že je možné ode dne 11. 5. 2020 opět za-
hájit tréninkový proces, čehož jsme po 
domluvě s trenéry využili. V nejbližších 

SPORT
Karin Wronová
trenérka MK Ballerisimo Hlučín

Mažoretky z klubu MK Ballerisimo Hlu-
čín trénovaly on-line Hlučínské taneč-
ní studio se zaměřením na mažoretkový 
sport MK BALLERISIMO nezahálelo ani 
v době karantény. I přes to, že se jedná 
o kolektivní sport, dokázaly jejich trenér-
ky Karin, Verča, Eliška a Magda vytvo-
řit domácí tréninkový plán přizpůsobený 
děvčatům dle věku, výkonnosti a trénin-
kových schopností přesně na míru. Děvča-
ta z MK Ballerisima Hlučín jsou zvyklá 
denně trénovat, protahovat se, procvičovat 
nejen choreografie, ale také práci s hůl-
kou, třásněmi, nebo třeba trénovat balet-
ní a gymnastickou průpravu. Tréninkový 
plán, který jim trenérky na míru sestavily, 
však nebyl jedinou aktivitou. Stejně jako 
online výuka ve škole, probíhaly online 
pravidelné tréninky. Pomocí různých apli-
kací se děvčata připojila přes své počíta-
če, notebooky nebo mobily. Trenérky pak 
vedly online tréninky, a to jak tréninky 
mažoretek, tak také pohybové průpravy. 
Mažoretky si všechny tréninky zapiso-
valy poctivě do tréninkových plánů a zá-
znamových archů, které svým trenérkám 

přinesly na první společný trénink v úterý 
12. května, kdy již sportovci mohou tré-
novat bez omezení. Na děvčata čekaly 
zasloužené odměny. Každá z nich získala 
zlatou medaili, plyšovou hračku, a navíc 
ozdobu do vlasů, kterou jim vlastnoručně 
učily trenérky v průběhu karantény. Tre-
nérky z MK Ballerisima Hlučín se během 
nuceného volna věnovaly nejen svým ma-
žoretkám, ale rozhodly se pomáhat šitím   
roušek. Pět set kusů jich ušily a darovaly 
do Fakultní nemocnice v Ostravě, konkrét-
ně na oddělení hematoonkologie, dětské 
onkologie, kardiochirurgie a do porodnice. 
Navíc stihly obdarovat i zaměstnankyně 
hlučínského Lidlu. Aktuálně mažoretky 
MK Ballerisimo Hlučín přijímají nováč-
ky po celý školní rok a právě nyní se těší 
na děvčata, která by chtěla patřit do rodi-
ny Ballerisima. Pokud hledáte pro svou 
dcerku moderní dívčí sport, skvělou partu 
kamarádek, profesionální trenérky a ro-
dinnou atmosféru klubu, je pro vás MK 
Ballerisimo Hlučín tou správnou volbou. 
MK Ballerisimo Hlučín přijímá všechna 
děvčata od 4 do 18 let, která ráda tancují 
a nevydrží dlouho sedět! Více informací 
získáte na webu klubu: www.ballerisimo.
cz. Těšíme se na společné zážitky!

MK BALLERISIMO TRÉNOVALO ON-LINE
dnech proběhne schůzka s celým reali-
začním týmem, který odprezentuje, ja-
kým způsobem budou společné tréninky 
vedeny. Nesmíme zapomenout, že hráči 
dva měsíce pouze běhali a připravovali se 
individuálně, proto musíme dbát na jejich 
zdraví a dělat vše proto, aby se nezrani-
li. Díky tomu, že na sportovišti může být 
maximální počet 100 osob, upravili jsme 
tréninkové plány tak, aby mohli začít své 
tréninky také všechny mládežnické kate-
gorie. Důležitou informací je také před-
běžně stanovený začátek soutěží, které 
jsou naplánované na 9. 8. 2020.

Foto: archiv FC Hlučín

Foto: Darina Krejzlová
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JASÉNKA (BRŮDEK) A JEJÍ REVITALIZACE

Anna Hájovská, Ing. Tomáš Matýsek
Spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín 
a Bobrovníky

V souvislosti se schválením Strategické-
ho plánu rozvoje města Hlučína pro ob-
dobí 2020-2030, který obsahuje opatření 
A.2.2.2. Revitalizace toku Jasénky, by-
chom vám rádi nastínili možnosti, které 
můžeme na toku provést. Tok Jasénky 
(Brůdku) můžeme rozdělit na pět čás-
tí: nad Darkovičkami, v Darkovičkách, 
mezi Darkovičkami a Hlučínem a spodní 
tok (v Hlučíně). Na území Darkoviček 
proběhne výstavba splaškové kanalizace, 
čímž by mělo dojít ke zlepšení kvality 
vody v toku. Tento projekt se již blíží k re-
alizaci. Děkujeme všem, kteří na tom mají 
podíl. Nyní něco k části toku nad Darko-
vičkami, který byl v minulosti narovnán, 
místy i zadlážděn travním tvárnicemi. Pro 
zvýšení samočistící schopnosti toku, pro 
zadržení vody v krajině by bylo nanejvýš 
nutné co nejvíce vodu zdržet, zpomalit 
a při zvýšené vodní hladině dát toku mož-
nost rozlití do okolí. Od prameniště poto-
ka, spolu s jeho pravostranným přítokem, 
by šlo využít zachovaných luk a nechat 
zde koryto toku meandrovat, samovolně 
si tvořit svou trasu a volně se rozlévat na 
louky. Tok by mohl být protkán tůněmi. 
Zároveň by měly být sníženy svahy koryta 
pro možnost rozlítí toků volně do krajiny. 
Některé již tam jsou, jiné připravujeme 
letos vykopat se spolkem Žít s krajinou. 
Prostřední část toku se do loňského roku 
zabývala Anna Hájovská, která tento 
úsek zkoumala pro svou bakalářskou prá-
ci. Pracovala s reálnými daty a je možné 
některá její opatření a návrhy převést do 
reality. Práce zohledňuje současný stav 
okolní krajiny i v souvislosti s pěstova-
nými plodinami a současný stav vodního 
toku. Uvádí také možný způsob revitaliza-
ce (úprava trasy toku, tvorba tůní) včetně 
návrhu výsadby vegetace. Během zkou-
mání mapových podkladů, územního plá-
nu autorka práce zjistila, že v této části se 
nachází lokální biocentrum a biokoridor. 
Také je zde dle územního plánu z roku 
2017 navržená plocha pro tvorbu biocen-
tra a biokoridoru čímž by došlo k napo-
jení na biokoridor vedoucí z PR Štěpán 
v katastru Děhylova. Spolek Agri Nostra 
se snaží o napojení z Děhylova do Hlu-
čína budováním tůní, které při dodržení 
správných rozměrů jsou vhodné např. pro 
migraci kuňky obecné. Tudíž minimálně 
vybudováním tůní bychom jejich práci 

Pavel Kuchejda
Agri Nostra

Louka je výsledkem harmonického soužití 
člověka s přírodou. Nemůže existovat bez 
člověka a naši předci nemohli existovat 
bez ní. V posledních sedmdesáti letech se 
však mnohé změnilo a louka plná života 
a květů z našeho prostředí téměř vymizela. 
Setkáme se s ní prakticky už jen v poezii, 
knihách či na obrázcích. Tento ekosystém, 
který naši předci utvářeli po staletí, a kte-
rý utvářel i nás, je pryč. Zůstalo jen pár 
výjimek. Kupříkladu na katastru města 
Hlučína se zachovaly necelé dva hekta-
ry původních luk. Předesílám, že je třeba 
nezaměňovat květnatou druhově bohatou 
louku plnou života, s monokulturou jed-
né nebo několika druhů travin popřípadě 
jetele a vojtěšky, které téměř zcela vytla-
čily i poslední zbytky luk. A samozřejmě 
už vůbec ne zelenou plochu s výškou dva 
centimetry, jež se nazývá trávníkem. Pro 
získání nejkomplexnějšího přehledu o lou-
kách mohu doporučit internetové stránky 
od tradiční české firmy Planta natura-
lis. Na jejich webových stránkách www.
plantanaturalis.com najdete všeobecný 
popis k založení luk a i mnoho dalších 
zajímavých a praktických informací. Dal-
ším skvělým zdrojem je webová stránka 
www.motylidalnice.cz. Jedná se o projekt 
Technologické agentury České republiky, 
na jehož realizaci se podílí i pan Vladi-
mír Hula hula@mendelu.cz, který umí 
namíchat směsi na míru pro daný region. 
Jeho směsi jsou druhově trochu chudší, 

I ZEMĚDĚLSTVÍ MÁ SVOU KULTURNÍ  
PAMÁTKU - LOUKU

ale naprosto bezpečné z hlediska regiona-
lity rostlin. Kdybych měl jmenovat jednu 
knihu k danému tématu, tak to bude kni-
ha „Kompletní návod k vytvoření Ekoza-
hrady a rodového statku“ od Jaroslav   a 
Svobody. Protože o květnatých loukách je 
napsáno mnoho, rád bych zde pouze v bo-
dech shrnul užitečné informace o tom, jak 
založit louku a následně se o ni starat. Při 
založení stačí danou lokalitu porýt a může 
se zasévat. Pokud máme obavu (často 
oprávněnou), že traviny, které tam rostly, 
by mohly zvítězit nad barevnými květy 
dvouděložných rostlin, pak se do osevné 
směsi doporučuje přidat i semeno kokrhe-
le luštince. Tento krásně žlutě kvetoucí 
poloparazit doslova vysaje trávy a otevře 
prostor pro naše dvouděložné rostliny. 
Zásadní péčí o květnaté louky je ovšem 
sekání. Většinou probíhá 1x-3x ročně.  
Nikdy nemulčujme a až na úplné výjim-
ky nehnojíme. Posečenou trávu využijeme 
pro zvířata, jako mulč nebo na ježkovníky. 
Pokud někde poblíž kvetoucí louky nechá-
me růst pár trsů kopřiv, na nich žije mnoho 
druhů motýlích housenek, pak se můžeme 
za pár let radovat z velkého počtu motýlů 
na naší louce. V neposlední řadě je třeba 
zmínit tradiční metodu v péči o louku, a tou 
je obhospodařování luk za pomoci zvyko-
vých nástrojů, kterými jsou kosa a hrábě. 
Tato metoda je jedním z nejlepších pohy-
bů pro krásu a zdraví těla i duše. Každá 
krásně kvetoucí louka je originál a šperk, 
jehož tvorby se může účastnit každý z nás. 
Důležité je začít, nebát se chyb a mít  
trpělivost. 

a zprovoznění biokoridoru podpořili. Dů-
ležitou roli pro uchování a podporu bio-
koridoru hraje i plánovaný obchvat města. 
Tato výstavba by měla být zvážena a měla 
by být vzata v potaz i jiná řešení než ve-
dení obchvatu v úrovni terénu. Jednou 
možností je výstavba v dané části na pi-
lířích, která je ale dosti finančně náročná.  
Existují i jiné možnosti. Jde jen o domluvu 
a dobrou informovanost, jak lze realizace 
provést. Další zjištěný problém se týká 
agrotechnických opatření. Lokalita mezi 
Darkovičkami a Hlučínem podléhá větrné 
a vodní erozi. Dochází k tomu také díky 
nesprávnému umístění plodin a následné-
mu sklízení. Na polích by měl být dodr-
žován tzv. osevní postup a sled. Důleži-
tým aspektem je také orba. Jestliže je orba  
prováděna po spádnici, voda může bez zá-
bran téct dolů do potoka. Při orbě po vrs-
tevnici je naopak eroze alespoň částečně 
eliminována. Také správné zvolení plodin 
může pomoci eliminaci eroze. Můžete 
si představit kukuřici a ječmen ozimý.  
Kukuřice je pouze jakýsi stvol, který nám 
vodu nezadrží. Ječmen svým růstem může 
proud vody zpomalit. Ideální kombina-
cí může být orba po vrstevnici a ječmen. 
Jsou ale i jiné plodiny, které mají schop-
nost eliminovat vodní erozi. V některých  
částech jde i o úzké nebo nulové přecho-
dové pásmo mezi korytem toku a ornou 
půdou. Při silném větru či dešti se může 
zemina dostat do toku a způsobit jeho za-
nesení. Z toho důvodu je vhodné rozšířit 
přechodové pásmo a osadit je vegetací 
vhodnou pro tuto lokalitu. Na posled-
ním úseku Jasénky můžeme vidět, jak se 
chová, pokud není člověkem omezována,  
upravována. Stačí sejít pod Kocibendu 
a projít se podél toku až k řece Opavě 
a všímat si, jak zde pracoval čas. Mys-
lím, že i dnešní – cetiletí již tyto změny 
v čase vidí. Ještě nedávno vypadala Jasén-
ka v těchto místech jinak. Dnes jsou bře-
hy vymleté, potok si během času vytvořil 
nové meandry, nové nánosy, jeho trasa 
a tvar dostali novou podobu. Právě začí-
nající pozemkové úpravy by mohli pomo-
ci získat městu pozemky pro provedení re-
vitalizace toku. Dle nás je to právě město 
Hlučín, které by mělo vytvořit pracovní 
skupinu ze všech dotčených stran a začít 
se tímto tématem a opatřením ze strate-
gického plánu zabývat. Dle mého uváže-
ní je revitalizace toku potřebná tak, jako 
obchvat města či revitalizace Hlučínské-
ho jezera. Vždyť jde o zachování přírody  
pro další generace. 

Kompost je registrován dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech (č. reg. 
UKZUZ – 4538). Jedná se o organické hnojivo, vyráběné téměř výluč-
ně ze zelených odpadů (tráva, listí, větve atd.). Kompost uvolňuje do 
půdy rostlinné živiny postupně a rovnoměrně. Organické látky, které 
jsou ve výrobku obsaženy, zvyšují obsah humusu v půdě. Živiny hojně 
zastoupené v kompostu (N, P, K, Ca, Mg, S) obsahují pro optimální 
růst rostlin všechny klíčové prvky v žádoucím vzájemném poměru. 
Kompost zároveň upravuje strukturu půdy, čímž zlepšuje její schop-
nost zadržet vláhu a průsak srážek do hlubších půdních vrstev.

Nabízíme kompost o různých zrnitostech 0-15 mm, 
0-30 mm. Možnost odběru kompostu v libovolném 
dostupném množství je k dispozici v našich 
kompostárnách:

SOMA Markvartovice a.s., Hlučín, Markvartovická 1148 (v areálu 
skládky Markvartovice)

EKO-Chlebičov a.s., Chlebičov 252 (v areálu skládky EKO-Chlebičov) 

ELIO Slezsko a.s., Holasovice 202 (v areálu skládky Holasovice)

Cena v místě kompostárny za volně ložený kompost 
je pro frakci 0-30 mm: 59,30 Kč/100 kg
Hnojivo vhodné pro větší odběratele – zemědělce (použití k hnojení polí 
běžnými zemědělskými rozmetadly nebo rozhozem)

Cena v místě kompostárny za volně ložený kompost 
je pro frakci 0-15 mm: 95,60 Kč/100 kg
Hnojivo vhodné pro maloodběratele (použití do květináčů, květinových 
záhonků, sportovních hřišť, zahrad, pařenišť a skleníků)

Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH. Kompost o hmotnosti 100 kg je 
cca 160 litrů kompostu sypaného. Z 1 litru kompostu a 3 litrů zemi-
ny lze vyrobit 4 litry zeminového substrátu.

Na základě Vašeho zájmu Vám můžeme připravit individuální nabíd-
ku (možnost odběratelských slev). Po dohodě možnost bezplatné 
nakládky kompostu čelním nakladačem. 
Tel.: 605 270 272, e-mail: Radka.Sprochova@mariuspedersen.cz 

Marius Pedersen Group Foto: Anna Hájovská, revitalizace Jasénky

Foto: Krista Balcar

KUP SI ZPĚT SVŮJ ODPAD
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Lukáš Tkačík je nynějším nejmladším 
zastupitelem města Hlučína a předsedou 
Osadního výboru Hlučín-Darkovičky. Zá-
roveň je studentem magisterského studia 
Masarykovy univerzity v Brně na fakultě 
Sociálních studií, obor Evropská studia.
Je vášnivým sportovcem, ať už jde o fot-
bal, hokej, tenis či badminton. Rád cestuje 
a věnuje se i letectví, konkrétně dopravní-
mu letectví. I přes svůj věk (ročník 1996) 
se profesně i osobně věnuje politice, a to 
především zahraničním vztahům České 
republiky a Evropské unie. Hovoří plynně 
anglicky a částečně rusky. Elegantní sym-
patický mladík mne po celou dobu rozho-
voru překvapoval mírou i hloubkou zna-
lostí. Věřím, že právě lidé jako on dokáží 
pro své okolí a společnost vykonat mnoho 
dobrého. 

Jak se občan stane součástí osadního 
výboru?
  Pět a půl roku jsem v Osadním výbo-
ru Hlučín-Darkovičky, po volbách v roce 
2018 jsem se stal předsedou. Mám v sobě, 
jako rodák z Darkoviček, osobní pocit, 
který mě motivoval udělat něco pro to, 
aby byl hlas z Darkoviček slyšet až na hlu-
čínské radnici, zvláště s důrazem na rovné 
dělení investičních prostředků a celkové 
vnímání a postavení Darkoviček. Komu-
nikaci a propojenost mezi občany, úřední-
ky a vedením města považuji za klíčovou 
pro rozvoj i udržitelnost. Darkovičky jsou 
městskou částí, která byla v minulosti 
značně opomíjena. Za rok 2019 se nám 
podařilo z přiděleného rozpočtu investo-
vat 90% prostředků na schválené investič-
ní akce. Pro letošní rok jsme do rozpočtu 

získali o 10% finančních prostředků více, 
což považuji za gesto důvěry a spoko-
jenosti s naší prací a efektivním cílením 
finančních prostředků v rámci plánů na 
rok 2020. Je to zároveň signál pro ostatní 
osadní výbory, že na dobré a realizovatel-
né nápady, které zlepší život občanům, se 
finance najdou. 

Co považujete za úspěch, za dobu Vaše-
ho působení v osadním výboru?
 Určitě Studii revitalizace prostoru za 
kulturním domem v Darkovičkách, revi-
talizaci zahrady MŠ Darkovičky a dále 
rekonstrukci chodníku na ulici Kozmická. 
Na prostoru za kulturním domem se již 
pracuje, workoutové hřiště je již v plném 
provozu. Aktuálně se připravuje zaháje-
ní vybudování lávky od ZŠ Darkovičky 
k tělocvičně, díky které se žáci bezpeč-
něji a rychleji dostanou na místo určení.  
Za největší úspěch ale považuji nastarto-
vání intenzivní komunikace mezi osadním 
výborem, vedením města a odbory měst-
ského úřadu, která přináší konkrétní hma-
tatelné výsledky. 

JASNÝ CÍL SE LUKÁŠI TKAČÍKOVI VYPLÁCÍ

Jaké máte další plány?
 V plánu máme rekonstrukci zastávky 
Rozcestí Píšť na ulici Jandová pro zvýše-
ní komfortu cestujících. Dále pracujeme 
na rekonstrukci prostoru pro kulturní akce 
na fotbalovém hřišti v Darkovičkách, ať 
už jde o nové lavičky, taneční parket či 
zázemí pro hudební produkce tak, aby je 
v co největší míře mohli užívat naši ob-
čané. Dále pokračujeme v projekční pří-
pravě revitalizace prostoru za Kulturním 
domem, ať můžeme příští rok začít první 
etapu rekonstrukce.

Čím se takový osadní výbor zabývá?
  Osadní výbor předkládá návrhy na rozvoj 
části obce a vyjadřuje se k předkládaným 
návrhům. Jeho členové jsou aktivní lidé 
z dané lokality, kteří mají zájem o dění 
a rozvoj obce. Máme veřejnou emailovou 
adresu, která je určena občanům Darkovi-
ček - ovdarkovicky@seznam.cz, na kte-
rou mohou psát stížnosti, nápady a dojmy. 
Samozřejmě jsme tu pro občany i osobně. 
Jednou za rok, většinou na podzim, pořá-
dáme veřejnou schůzi, kde je vždy účast 
občanů hojná. Projednávají se ožehavá 
i milá témata a předkládá se souhrn rea-
lizovaných akcí za uplynulý rok. Stát se 
členem osadního výboru může každý, kdo 
má zájem aktivně pracovat na nějaké kon-
krétní vizi či projektu, který zlepší život 
spoluobčanům v Darkovičkách.

Co nejvíce trápí občany Darkoviček?
  Občany aktuálně nejvíce trápí technic-
ký stav komunikace ulice Jandova. Měli 
jsme již několik jednání se zástupci Sprá-
vy a údržby silnic MS kraje, pod jejichž 
správu tato komunikace patří. Pokud vše 
dobře půjde, bude technický stav vyřešen 
v návaznosti na odkanalizování Darkovi-
ček. Druhým nejpalčivějším problémem 
je nedodržování stanovené rychlosti vo-
zidel na ulici Vřesinská. S Radou města 
Hlučína je již předjednán nákup stacionár-
ního radaru, který by měl zvýšit bezpeč-
nost občanů na této velmi vytížené komu-
nikaci. Nesmím ale opomenout problém 
s hromaděním odpadu v obci. Díky spolu-
práci s Technickými službami Hlučín ope-
rativně a nad rámec standardních odvozů 
odpadů uklízíme veřejné prostory, které 
jsou často přeplněny odpadky. Zde je to 
problém osob, bydlících mimo Darkovič-
ky, které k nám odpad dováží z okolních 
obcí. Dokonce jsme navýšili plán úklidu 
celých Darkoviček. 

Tereza Broďáková
vedoucí pracovnice NZDM Na Hraně

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Na Hraně je v Hlučíně provozováno or-
ganizací Elim Opava o.p.s. už desátým 
rokem. Jde o sociální službu v blízkosti 
autobusového nádraží, v přízemí budo-
vy technických služeb, která je otevírána  
každý všední den od 14:00 do 18:00 ho-
din. „Nízkoprahový klub“, jak je zkráce-
ně označován, je určen dětem a mládeži 
ve věku 11 – 20 let, kteří jsou ohroženi 
sociálně patologickými jevy, netráví 
efektivně svůj volný čas, nebo se nachází 
v nepříznivé sociální situaci. V klubu se 
denně děti a mládež setkávají se svými 
přáteli, známými a sociálními pracov-
níky. Zmiňovaná nízkoprahovost tkví 
v tom, že je pro všechny návštěvníky 

JSME PARŤÁCI
služba dostupná, anonymní, bezplatná. 
Službu mohou klienti využívat v inten-
zitě a četnosti jakou sami potřebují, mo-
hou se kdykoliv rozhodnout, že službu už 
nadále využívat nechtějí. Naše služba se 
může jevit jako volnočasová klubovna, 
kam děti a mládež přicházejí ve chvíli, 
kdy se nudí. Sociální pracovník v této 
službě však nemá jen roli dozoru, jak se 
zprvu může zdát. Mnoho z našich kli-
entů totiž nemá příznivé domácí zázemí 
a oporu, o jejíž poskytnutí se v naší služ-
bě snažíme. Často se setkáváme se situ-
acemi, kdy se klienti dostanou například 
do dluhů, mají problémy se vzděláváním, 
rádi by si přivydělali nějakou brigádou – 
a v té chvíli můžeme pomáhat či poradit 
my, sociální pracovníci. Vysvětlíme jim, 
kdy vzniká dluh na pojištění, jak se dá si-
tuace při vzniku dluhu řešit, pomůžeme 

jim vytvořit životopis, vysvětlíme fakta, 
kterým nerozumí. Mnohdy se totiž jedná 
o klienty, kteří nemají nikoho, kdo by jim 
v této situaci pomohl a poradil. Velkým 
tématem jsou také vztahy a komplikova-
né rodinné zázemí, výběr střední školy, 
hledání nového volnočasového zájmu, 

pomoc při jednání s úřady a jinými sub-
jekty. Sociální pracovník není pro klienty 
v klubu jen parťákem pro stolní fotbálek 
či deskové hry. Je parťákem pro všechny 
jejich problémy a starosti, které je v je-
jich životě potkávají a které by byly slo-
žité i pro řadu dospělých.

Máte nějakou dlouhodobější výzvu?
 Odkanalizování Darkoviček je jedna 
z největších výzev současné doby, která 
nás čeká ve spolupráci s obchodní spo-
lečností města VaK Hlučín. Jde o velký 
projekt, který nás nyní limituje v mož-
nosti investovat do oprav cest a chodní-
ků. Z městského úřadu jsme pravidelně 
informování o stavu příprav. Věřím, že 
celé odkanalizování se zahájí do dvou let. 
Po odkanalizování budeme schopni opra-
vit maximum komunikací a chodníků,  
na které si již nyní vytváříme finanční re-
zervu, abychom se mohli alespoň částečně 
spolupodílet na investicích Města Hlučí-
na, bez kterého by tyto mnohamiliónové 
investice nebyly vůbec možné.

Financujete jen investiční akce v obci?
  Přidělené finanční prostředky alokuje-
me prioritně na přímé investiční akce, ale  
také na kulturní a společenský život 
v Darkovičkách. Pro letošní rok jsme 
znovu získali, stejně jako všechny ostatní 
osadní výbory v Hlučíně, 50 tisíc korun na 
kulturní a společenské akce. Finance jsme 
v loňském roce využili na pořádání letních 
kin v Darkovičkách, rozsvícení vánoční-
ho stromu nebo ukončení léta. Pro letošní 
rok plánujeme představení amatérských  
divadel, rozsvícení vánočního stromu, 
letní kino. Vše proběhne, pokud nám  
současná situace v ČR dovolí jejich pořá-
dání. 

Chtěl bych tímto vyzvat občany, kteří 
mají nápad či projekt, který by si přáli  
realizovat - uspořádat, aby se na nás obrá-
tili. Rádi bychom se osobně, ale i finančně 
připojili a realizovali nápady občanů Dar-
koviček ku prospěchu nás všech.

Děkuji za rozhovor!
Kristina Neničková

Foto: Kristina Neničková

Foto: archiv Lukáše Tkačíka

Foto: archiv NZDM Na Hraně

Foto: archiv MěÚ Hlučín, Workoutové hřiště Darkovičky
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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

Zahradnictví Michňa 
realizace a údržba zahrad

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

zahradních substrátů, postřiků a semen.
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Blanka Kotrlová 
zastupitelka města Hlučína

Dočkáme se obnovy dalších polních cest 
s jejich ozeleněním tak, jak to měly ve vo-
lebních programech některé ze současných 
koaličních stran? Nebo město bude nadále 
jen čekat, že za ně tuto práci udělají aktivní 
občané? Mnohdy navíc s městskou podpo-
rou až v reakci na tlak veřejnosti! V bodu 
číslo 16 volebního programu pro komunál-
ní volby v roce 2018 volební strana a ná-
sledný vítěz voleb a současný lídr koali-
ce, Občané pro Hlučín, slibuje: „Obnovit 
co nejvíce starých polních cest do stavu 
vhodného k pěší turistice a cykloturistice.“ 
Rozdělení velkých lánů polí, které je mož-
né právě například i obnovou polních cest, 
navrhuje také Adaptační strategie na změnu 
klimatu pro město Hlučín, schválená hlu-
čínskými zastupiteli už v roce 2017. Mimo 
jiné doslova radí zvýšit a obnovit ekosys-
témové funkce a zvýšit retenční schopnosti 
krajiny v okolí Hlučína. Mezi přijatými do-
poručeními je například spolupráce se ze-
mědělci na opatřeních pro zlepšení funkcí 
půdy včetně omezení výsadby velkých mo-
nokulturních ploch zemědělských plodin 
a podpora výsadby pásů zeleně zejména 
na orné půdě jako prostředku její ochrany. 
Na obdobné krajinotvorné postupy myslí 

DOČKÁME SE OBNOVY DALŠÍCH POLNÍCH CEST?
také již schválený strategický plán rozvoje 
města Hlučína pro období let 2020 až 2030. 
Přesto ani po dvou letech současného vo-
lebního období nepřišla vítězná strana vo-
leb, či současná koalice s návrhem na ob-
novu jediné polní cesty, natož aby byl už 
nějaký dokonce schválen. První tři historic-
ké polní cesty v Hlučíně obnovil občanský 
spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín 
a Bobrovníky, bez finanční účasti města 
Hlučína. Obnovu schválila minulá Rada 
města Hlučína, ve které jsem osobně tento 
skvělý projekt podporovala. A stále mám 
dobrý pocit z toho, že se schválení nako-
nec podařilo prosadit i přes nesouhlasné 
stanovisko některých mých dalších kolegů 
v radě a jistou dávku rezistence zodpověd-
ných úředníků. Když za současnou vedou-
cí politickou reprezentaci plní její volební 
sliby aktivní občanské spolky, dalo by se 
očekávat, že se jim za to dostane alespoň 
náležité podpory. Přesto spolky zabývající 
se ochranou a tvorbou životního prostředí 
obdržely na dotacích pro letošní rok z po-
žadovaných 100 tisíc korun jen něco málo 
přes 52 tisíc korun z celkových 6,5 milionu 
korun. Spolky se přesto snaží pomáhat se 
zachováním kvalitního životního prostředí 
na Hlučínsku, seč jim síly stačí. Lidé se an-
gažují ve svém volném čase, mnohdy i za 
své peníze. Možností, kde by se mohlo také 

město ujmout své role a přispět k obno-
vě polních cest, je přitom dost. Mohlo by 
například navázat na obnovu historických 
cest v Darkovičkách a znova vytvořit ně-
kdejší cestu přes Vaňurku. Protože pozem-
ky jsou v majetku města, obnově této cesty 
nic nebrání. Krásným počinem by mohla 
být také spolupráce s farností Hlučín při 
obnově cesty, která by vedla od hlučínské-
ho kravína ke křížku v poli u Markvarto-
vic. Farnost jistě ráda přispěje k vytvoření 
vhodných podmínek pro krátkou pouť věří-
cích Hlučína k jednomu z drobných sakrál-
ních prvků, které v české, moravské i slez-
ské krajině připomínají významná místa, 
stará rozcestí, tragické události, bitvy i pro-
sté lidské příběhy zbožnosti místních oby-
vatel. Vhodné pozemky město nedávno 
farnosti prodalo. Město by se také mohlo 
chopit návrhu Jiřího Sonnka, který přišel 
s myšlenkou obnovy další cesty z Hlučína 
na hřbitov Březiny.  Spolek Malánky by 
uvítal cestu z Malánek na Rovniny. Všech-
ny tyhle nápady se členům vedení města 
líbily do okamžiku, než je navštívili ně-
kteří hlučínští velkozemědělci. Nabízejí se 
však i další cesty, které jsou města Hlučína, 
a zemědělci je stále zaorávají, aby zacho-
vali nežádoucí rozlehlé monokulturní lány. 
Důsledkem je eroze půdy, což je obrovský 
problém, když uvážíme, že i podle statistik 

Ministerstva zemědělství ČR vznikne v na-
šich podmínkách za 100 let pouhý jeden 
centimetr půdy. Velké a nevhodně obhos-
podařované lány jsou také jednou z příčin 
bleskových povodní na jedné straně a ne-
schopnosti krajiny udržet vodu na straně 
druhé.  Že je to ohraná písnička a všichni už 
to víme? Jistěže. Potom ale nechápu, proč 
se podle toho nechováme! Potřebujeme 
rozdělit velké lány, potřebujeme podél cest 
zasadit stromy a keře, potřebujeme zvýšit 
retenci vody v krajině, potřebujeme chránit 
půdu před vodní a větrnou erozí, potřebu-
jeme zachovat a zvýšit biodiverzitu. Jed-
nou z možností, jak toho docílit, je obnova 
historických polních cest, které navíc pak 
mohou využívat pěší i cyklisté v relaxaci 
a sportu v přírodě. Je tedy nejvyšší čas, aby 
město, potažmo strany koalice, začaly plnit 
své sliby a také se pustily do obnovy pol-
ních cest. Jistě bude zajímavé sledovat, zda 
to město zvládne s obdobně vysokými vy-
naloženými náklady, jako předseda spolku 
Žít s krajinou Tomáš Matýsek, jehož záslu-
hou má Hlučín své první tři obnovené his-
torické cesty. I podle hlučínských radních 
přece není důležité, kdo s dobrým návrhem 
přijde, ale aby se ho podařilo společnými 
silami realizovat. Takže do toho společně 
pojďme všichni, kdo můžeme pro zdárný 
výsledek něco udělat!

Marie Drobíková

Jednou z mála pozitivních věcí současné 
doby je jasná čistá obloha nad Hlučínem. 
Od počátku nouzového stavu můžeme po-
zorovat vesmírnou krásu, nádherné nebe 
poseté tisíci hvězdami, kterým dominuje 
planeta Venuše (nejlépe pozorovatelná od 
roku 2012 a až do roku 2028), putující po 
obloze jako večernice přibližně od jižní-
ho k západnímu obzoru. Ke konci dubna 
se mnozí divili, co se to na obloze děje, 
někteří si mysleli, že nás chtějí navští-
vit Marťané. Na nebi totiž zazářila série 
světýlek připomínající vláček. Nešlo však 
o hvězdy, ale o družice, které v rámci 
projektu Starlink vynesla na oběžnou drá-
hu firma SpaceX amerického vizionáře 
Elona Muska. Cílem jeho ambiciózního 
projektu je vytvořit takovou hustou síť 
satelitů (= umělých družic), aby umožnila 
poskytování vysokorychlostního interne-
tu, a to ať už se nacházíme kdekoliv na 
povrchu země. My jsme mohli pozoro-
vat na obloze 60 nově vynesených sate-
litů, které se mají postupně zvyšovat až 
na konečných 1200 satelitů. Každá věc 
má však dvě stránky, díky těmto sateli-
tům budou mít lidé internet v odlehlých 
oblastech (A je to dobře nebo špatně?), 
ale už nikdy nepořídíme krásné snímky 
pravé noční oblohy. Co můžeme v násle-
dujícím období očekávat? Především na-
stane léto, to astronomické začíná v den 
letního slunovratu. Datum letního sluno-
vratu nepřipadá vždy na 21. červen, ale 
může se měnit, v letošním roce je poprvé 
od roku 1796 letní slunovrat 20. června, 
přesněji ve 23 hodin a 44 minut SELČ 
(= středoevropského letního času). Proč 
SLUNOVRAT? Odkud se sluníčko „vra-
cí“? Když budete v den letního slunovratu 
stát na obratníku Raka, budete mít Slun-
ce v pravé poledne přesně nad hlavou, 
Slunce se při svém zdánlivém putování 
po naší obloze „obrátí“ a v den zimního 
slunovratu bude v pravé poledne přesně 

nad hlavou na obratníku Kozoroha, a tak 
se to každý rok opakuje. 5. června 2020 
přibližně po 21. hodině SELČ večer na-
stane druhé ze dvou měsíčních zatmění, 
které v tomto roce v česku spatříme, bude 
opravdu nevýrazné polostínové. Přesto 
však za zmínku stojí, protože nabídne 
nevšední příležitosti zejména fotogra-
fům. Uvidíme téměř všechny planety: Jak 
jsem již v úvodu napsala, na noční oblo-
ze bezkonkurenčně nejvíce (samozřejmě 
po Měsíci) září Venuše nad západním 
až severozápadním obzorem. Postupně 
z večerní oblohy se přehoupne do ranní 
a stane se jitřenkou. Mars můžeme po-
zorovat ráno nad jihovýchodním obzo-
rem, Jupitera - ve druhé polovině noci 
na jihovýchodě a jihu a  Saturn - ve dru-
hé polovině noci na jihovýchodě a jihu.  

NOČNÍ OBLOHA NAD HLUČÍNEM

A zajímá vás, jak jsou momentálně rozlo-
ženy planety ve Sluneční soustavě? Kde 
jsou přesně na obloze? Jak jsou vzdálené 
od Země či vzájemně od sebe? Zajíma-
vosti o planetách samotných? Doporučila 
bych vám Stellarium Web, které je open 
source počítačové planetárium. Zobrazuje 
realistickou 3D oblohu tak, jak ji můžete 
vidět pouhým okem nebo dalekohledem. 
Nebo využijte interaktivní a poměrně ná-
zorné digitální online planetárium Solar 
System Scope, aj.

Zdroje: kniha Mark A.Garlick: Tajemství 
vesmíru, https://www.astro.cz

V dalším čísle Hlučínských novin se 
můžete těšit na téma „Pozorování noč-
ní oblohy během prázdnin“. 

Monika Vokřínová

Kaplička na ulici Hluboké v Hlučíně sto-
jí na našem soukromém pozemku. Rádi 
bychom ji ale zvelebili a zpřístupnili ve-
řejnosti. Dnes kaple slouží jako vojenský 
zaměřovací bod, ale o její historii toho moc 
nevíme. Přestože jsme oslovili hlučínské 
pamětníky, nemůžeme se dopátrat napří-
klad přesné informace o jejím zasvěcení. 
Kdyby vám doma ležela nějaká stará fo-
tografie, nebo jste o kapličce něco věděli, 
budeme rádi za poslání na adresu redakce 
HN. Děkujeme za pomoc.

CO VÍTE O KAPLI?

ZASTUPITELÉ

DĚKUJI ZA NÁVRAT 
DO ŽIVOTA
Günter Kania

Má milovaná manželka se už nemohla dí-
vat, jak každým dnem slábnu, jaké mám 
bolesti. Šla za paní doktorkou Jaromírou 
Kazdovou, která jí pro mne sepsala do-
poručení do nemocnice. Pan doktor Petr 
Kovala mě ihned přijal na Gastroenterolo-
gické oddělení Městské nemocnice Ostra-
va. Byl jsem testován na koronavirus, ten 
se ale naštěstí nepotvrdil. Chirurgickému 
zásahu jsem se ale nevyhnul. Operoval mě 
pan primář Tomáš Mrázek, který ordinu-
je i v Hlučíně. Všichni tam byli vynika-
jící. Nyní jsem již v domácí léčbě, v péči  
Charity Hlučín. Chtěl bych tímto říci, že 
jsou stále ještě lidé, kteří se nebojí, tře-
ba právě koronaviru, a bojují o náš život.  
Takovýmto lidem děkuji. 
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PŘÍPRAVA LÉČIV V LÉKÁRNÁCH
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Příprava léčivých přípravků k lékár-
nám neodmyslitelné patří již od stře-
dověku. Až v posledních sto letech se 
tato odborná práce postupně přesunula  
do továrních hal a specializovaných 
laboratoří. Dnes již většina léčiv vyda-
ných v lékárnách patří mezi tzv. hro-
madně vyráběné léčivé přípravky, které 
jsou vyráběny v továrnách farmaceutic-
kých firem. Přesto individuální příprava 
v lékárenské laboratoři je stále nedíl-
nou součástí práce lékárníka. Zejména  
kožní lékaři rádi využívají možnosti 
přesně rozepsat složení mastí nebo roz-
toků pro konkrétního pacienta. V dneš-
ní době častých výrobních výpadků 
léčivých přípravků se stává, že jsme 
schopni připravit tento lék v lékárně 
z dostupných surovin. Týká se to hlavně 
zevních přípravků, ale v nedávné době 
jsme třeba přípravou čípků, nahrazovali 
nedostupné kortikoidní čípky pro děti. 

Na začátku koronavirové pandemie jsme 
takto řešili nedostatek bezoplachových 
antiseptických přípravků na ruce, kte-
rý jsme mezi prvními začali připravovat  
dle rozpisu Světové zdravotnické orga-
nizace. V případě dostupnosti certifiko-
vaných surovin jsme v lékárně schopni 
připravit nejen masti, roztoky, čípky,  
ale i prášky, oční, nosní i ušní kapky nebo 
globule. I v lékárnách jdeme s dobou 
a ruční práci nahrazují stroje, konkrétně  
pro míchání mastí využíváme tzv. ungu-
ator. Ten nejen, že nám pomáhá časově, 
ale zároveň zvyšuje kvalitu a prodlužu-
je použitelnost připravovaných mastí.  
Letošní novinkou je i pro nás indivi-
duální příprava přípravků obsahující 
konopí pro léčebné účely. To bývá pře-
depisováno pro speciální indikace na opi-
átový e-recept a nejčastěji se zpracovává  
do kapslí nebo rozvažuje na jednotlivé 
dávky do inhalátorů. Každá lékárna by 
podle zákona měla mít vybavenou la-
boratoř. Velká část lékáren však využí-
vá centrálních laboratoří, kdy odeslání 

ZDRAVÍ

a zpracování požadavku trvá i několik 
dní. U akutních stavů však prodleva v léč-
bě není žádoucí. Proto jsme velmi rádi, že 

Foto: Karolina Grabowska

v naší hlučínské lékárně jsme schopni 
individuální přípravu léčiv nejen za-
chovat, ale i dále rozvíjet.
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ROZLOUČILI JSME SE
Lokajová Krista 

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář, 
výtvarník

Za kariérou běžíš
a co na to Ježíš?

HLUČÍNSKÁ FABULE

Permanentka sezónní nepřenosná v akci,  
zakoupená v termínu do 8. 6. 2020 v pokladně KD Hlučín: 350 korun (1 vstup/den)

Dospělí: 50 korun/ vstup
Děti od 6 do 15 let: 30 korun/ vstup

Studenti od 16 do 26 let, senioři nad 60 let: 40 korun/ vstup
Rodinné vstupné: 120 korun / vstup (max. 2 dospělí a 2 děti)

Děti do 6 let, senioři nad 70 let, ZTP, ZTP/P včetně průvodce: ZDARMA
Permanentka 10 vstupů, přenosná: 400 korun
Permanentka 20 vstupů, přenosná: 750 korun

Permanentka sezónní nepřenosná pro děti do 15 let: 250 korun (1 vstup/den)
Permanentka sezónní nepřenosná dospělí: 690 korun (1 vstup/den)

VSTUPNÉ DO SPORTOVNĚ-REKREAČNÍHO AREÁLU  
U HLUČÍNSKÉHO JEZERA PRO SEZÓNU 2020

Město Hlučín v rámci Zdravého města 
a Místní agendy 21 pořádá novinku v ob-
lasti zdravého životního stylu. Pro své ob-
čany připravilo po celý červnový týden po-
hybové aktivity, ať už jde o jógu, workout, 
taichi, zumbu či latinsko-americké tance. 
Projekt byl podpořen dotací. „Aktivní 
a zdravé město Hlučín“. Tato akce je spo-
lufinancována z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje. Bližší informace získáte na 
fcb města Hlučín nebo na www stránkách  
http://zdrave-mesto.hlucin.cz. Zapojte 
se s námi do cvičení a během sportovní-
ho týdne posílejte na redakce@hlucin.cz 
fotografie o své sportovní aktivitě během 
týdne. Nejzajímavější fotografie budou 
oceněny, na autory čeká dárková poukáz-
ka jako motivace k dalšímu sportování. 

TÝDEN SPORTU  
V HLUČÍNĚ

Jiří Neminář
muzejní pedagog

K  létu neodmyslitelně patří sluníčko, 
opalování, koupání a vůbec všelijaké vod-
ní dovádění. Bylo tomu tak odnepaměti. 
Fenomén plováren se ovšem zrodil až 
v 19. století nejprve na březích řek, poz-
ději v podobě záměrně budovaných vod-
ních ploch. Protože to byla doba velmi 
upjatá a  sešněrovaná, nebylo myslitelné, 
aby se směly koupat i  ženy. Když se at-
mosféra poněkud uvolnila a  na trhu se 
objevily první plavky, připomínaly spíše 
skafandr. Neuběhlo ani sto let a  módu 
plavek ovládly bikiny. Starosvětské plo-
várny byly nahrazeny krytými bazény 
a moderními aquaparky. Pokud se chcete 
dozvědět víc, neměli byste si nechat ujít 

ZAŽIJTE KOUZLO STARÝCH PLOVÁREN  

Kateřina Klímková
Sport a kultura Hlučín

V návaznosti na mimořádnou situaci  
a omezením konání kulturních akcí jsme 
se rozhodli přivézt kulturu až k Vám. Vzni-
kl tak mimořádný projekt minikoncertů  
na území města Hlučína. Místa byla vy-
brána tak, aby nedocházelo ke shluková-
ní. Akce nebyla účelově zpropagována. 
Dvoudenní projekt měl za úkol udělat ra-
dost a přinést trochu rozptýlení do všed-
ních a nelehkých dnů současné doby. 
Koncert kapely Fopa mohli sledovat ob-
čané, klienti Domova pod Vinnou horou, 
Fontány a Charitního domova v Ludgeřo-
vicích, z oken a balkónů. 

MINIKONCERTY  
POHLADILY PO DUŠI

TÝDEN SPORTU V HLUČÍNĚ 
aneb

„ZDRAVÝ OBČAN, ZDRAVÉ MĚSTO“
PONDĚLÍ 

22. 6. 2020
ROZCVIČÍME SE

15:00 - WORKOUT,  
U TENISOVÝCH  

KURTŮ 

16:30 - WORKOUT,
U TĚLOCVIČNY  
DARKOVIČKY

17:30 - KRUHOVÝ  
TRÉNINK, 

PARK U KD HLUČÍN

ÚTERÝ 
23. 6. 2020

LATINA

17:00 - LATINA  
PRO DÁMY

KULTURNÍ DŮM
SÁL

STŘEDA 
24. 6. 2020

ZUMBA

10:00 - MAMINKY  
S DĚTMI

17:30 - VEŘEJNOST

PARK U KD HLUČÍN

ČTVRTEK 
25. 6. 2020

JÓGA

10:00 - SENIOŘI
15:00 - MAMINKY  

S DĚTMI
17:00 - VEŘEJNOST

PARK U KD HLUČÍN

PÁTEK 
26. 6. 2020
TRAMPOLÍNY

17:00

18:30

HLUČÍNSKÉ 
JEZERO

SOBOTA 
27. 6. 2020

TAICHI

18:00

PARK U KD HLUČÍN

NEDĚLE 
28. 6. 2020

NORDIC WALKING

10:00

15:00

HLUČÍNSKÉ 
JEZERO

VŠECHNY LEKCE JSOU ZDARMA
Aktivity jsou kapacitně omezeny a je potřeba se na ně hlásit  

na email: lorencova@hlucin.cz, nebo sms  
na tel: 725 053 622. V případě nepřízně počasí budou aktivity  

přesunuty do Kulturního domu Hlučín.  
Aktuální informace a podrobnosti k lekcím sledujte  

na Facebooku Hlučín a http://zdrave-mesto.hlucin.cz/

letní výstavu v Muzeu Hlučínska. Vydáte 
se do časů, kdy na zdech visely portréty 
fousatých císařů a opustíte ji v době, kdy 
se chodilo do prvomájových průvodů 
a  plán se plnil minimálně na 120 pro-
cent. Navíc se dozvíte také něco málo 
o historii veřejného koupání na Opavsku. 
Na hlučínském zámku zkrátka zažijete 
kouzlo starých plováren. Inspiraci, jak se 
stát královnou či králem plovárny může-
te v  Muzeu Hlučínska načerpávat až do  
15. září 2020. Součástí výstavy je samo-
zřejmě také interaktivní dílna pro nej-
menší a  zábavný fotokoutek. Kromě 
nejrůznějších exponátů v podobě histo-
rických plavek a nejrůznějších módních 
dopňků, uvidíte také originální vybavení 
z Opavských městských lázní z počátku 
třicátých let 20. století.


