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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Petr Rak
farář

Milí farníci, vážení občané města Hlučí-
na a jeho okolí, v tomto roce si připomí-
náme 200 let od vysvěcení hřbitovního 
kostela sv. Markéty. Tento chrám je vý-
znamnou kulturní památkou, nese prvky 
regionální barokní architektury a je pro 
nás cenným dokladem řemeslné zruč-
nosti našich předků. Původně dřevěný 
kostelík založený roku 1538 Kryštofem 
ze Zvole, kanovníkem v Olomouci, byl 
pojmenován podle matky zakladatele – 
Markéty. Kostel zcela shořel při požá-
ru v roce 1802 a byl nahrazen kostelem 
zděným postaveným v roce 1820. Ani 
naše generace nezahálí a usiluje o to, 
aby kostel sv. Markéty vzkvétal nejen  

po duchovní stránce, ale také po stránce 
estetické. Podařilo se nám opravit kos-
telní věž s bání a také interiér kostela 
prošel několika změnami - opravili jsme 
varhany, nainstalovali nové jasanové la-
vice a zrenovovali šest kněžských hrobů. 
Věřím, že patronka, sv. Markéta, naše-
mu dílu stále žehná, a proto mi dovolte, 
abych Vám přiblížil život této světice.  
Sv. Markéta pocházela z Malé Asie a žila 
asi ve 3. století. Narodila se jako pohan-
ka, ale chůvu měla křesťanskou a ta Mar-
kétě pomohla najít cestu ke Kristu. Zůsta-
la víře věrná, neboť věděla, komu uvěřila 
a sílu čerpala ze svátostí. Snesla zavržení 
vlastním otcem, který sloužil modlám 
a o síle pravého Boha svědčila svým 
mučitelům a všem, kteří ji radili mís-
to na duši myslet na tělo. Nakonec byla 

sťata. Sv. Markéta se řadí mezi tzv. 14 
svatých pomocníků. Tito svatí před smrtí 
prosili Boha, aby směli pomoci každé-
mu, kdo je o to požádá. Markéta se stala 
patronkou žen při porodu, neboť těsně 
před svou smrtí slíbila těhotným ženám, 
že zajistí, aby jejich děti přišly na svět 
v pořádku, pokud se k ní budou modlit.  
Dále budou všechna přání splněna tomu, 
kdo postaví na její počest kostel nebo 
bude zapalovat svíce. Také je patronkou 
dívek a panen, kojných a manželek, rol-
níků a pastýřů, je uctívána jako patron-
ka polních i jiných plodin, při nemocech 
obličeje a při neplodnosti. Bývá zobra-
zena se zabitým drakem, což má sym-
bolizovat vítězství dobra nad zlem. Pro 
mnohé z nás může být sv. Markéta pří-
kladem odvahy, vytrvalosti a pevné vůle.  

Můžeme být hrdí na to, že si zakladatel zvo-
lil za patronku kostela právě sv. Markétu.  
Nejen že je ochránkyní žen v požehna-
ném stavu, ale její křesťanský svátek,  
20. červenec, souvisí s přírodním kolo-
během. Kolem tohoto data začínaly žně 
a zemědělci, rolníci, statkáři se modli-
li právě k sv. Markétě za dobré počasí. 
A tak, drazí přátelé, nezapomínejme na 
sv. Markétu, ani v současné době. Náš 
kostel je místem pro všechny, je místem 
setkání člověka s Bohem, je místem, bez 
kterého si nedovedeme město Hlučín 
představit. Je to odkaz našich předků pro 
nás i pro další generace. Naše dvousté 
výročí oslavíme slavnou mší svatou, 
která se uskuteční v neděli 19. července 
2020 v 10:00. Na tuto oslavu jste všichni 
srdečně zváni.

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Minule jsem vám slíbil, že v tomto čís-
le vás budu informovat o harmonogramu 
prací během sanace našeho jezera. Ten 
ovšem stavební firma stále konzultuje 
s ministerstvem financí, zveřejníme jej 
ihned po jeho schválení.
 Dnes bych vás rád seznámil s jednou 
novinkou. Již pár týdnů platí novela zá-
kona, která umožňuje městům a obcím 
velmi účinně řešit problémy s odstavený-
mi vraky aut. Konečně!!! I u nás ve městě 
by se pár takových našlo. Dokonce mají 
mnozí majitelé těchto „automobilů“ za-
placenou parkovací kartu. Ale vzhledem 
k naplněnosti parkovišť ve městě i těch 
pár odtažených vraků pomůže některým 

z vás získat místo k zaparkování svého 
auta. Ovšem i nadále pracujeme na mož-
nostech vybudování dalších parkovacích 
míst. 
 Nedávno schválený generel dopravy 
ve městě ukázal na největší problémová 
místa, ať už v parkování, či plynulosti 
dopravy. Prioritně musíme vyřešit křižo-
vatku ulic Ostravská a Zahradní, samo-
zřejmě ve spolupráci s ŘSD, kterému prů-
tah městem patří, aby do doby výstavby 
obchvatu nedošlo ke kolapsu dopravy ve 
městě. Na různých jednáních či z dobře 
informovaných zdrojů se začínají obje-
vovat informace o roce 2030 jako o mož-
ném datu dokončení obchvatu. Moc rád 
bych tomu věřil, ale i přesto musím tuto 

pozitivní informaci zatím brát jako jed-
nu z mnoha dalších.
 Život v Hlučíně se po pár měsících 
fungování krizových opatření vrací do 
normálu a tak bych vás všechny rád 
pozval na Řezbářskou show, která le-
tos bude bez Pivních slavností. I tak si  
myslím, že vidět přerod kusu dřeva 
v umělecké dílo, stojí za to. A již tra-
dičně se druhou červencovou neděli 
koná na našem náměstí Festival kultu-
ry a hlučínských řemesel. Tak přijďte 
„pobejt“ s přáteli, protože jak řekl Jan 
Werich: „Přátelství je součástí lidského 
štěstí“.    

SLAVÍME VÝROČÍ 200 LET OD POSTAVENÍ KOSTELA SV. MARKÉTY
Foto: Kateřina Konečná
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RADA MĚSTA  
V ČERVNU
Rada města Hlučína projednala zá-
měr na restaurátorskou rekonstruk-
ci varhan v evangelickém kostele 
a rozhodla vyhlásit výběrové řízení 
na zhotovitele akce s tím, že na var-
hany nebude nahlíženo jako na kul-
turní památku.

Rada města Hlučína neudělila ža-
datelce výjimku z článku 3 obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018 O stano-
vení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejných hudebních pro-
dukcí k zajištění veřejného pořádku 
na veřejné produkce v areálu Hlučín-
ského jezera, u bufetu Terasa, kona-
né v červnu, červenci, srpnu a září 
2020, a to vždy v pátek a sobotu od 
20:00 – 03:00 hod. následujícího 
dne. 

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru pronájmu bytu č. 29 v Hlučíně, 
Severní 853/2 o velikosti 1 + 1 for-
mou výběrového řízení obálkovou 
metodou s termínem ukončení podá-
vání nabídek do 8. 7. 2020. Více na 
úřední desce MěÚ Hlučín.

Rada města Hlučína vzala na vědomí 
vzdání se pracovního místa ředite-
le Základní školy a mateřské školy 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvkové 
organizace, Mgr. Jana Volfa ke dni  
31. 7. 2020.

Co takhle projednat s vedením měs-
ta Vaše nápady, podněty, stížnosti na 
neformální úrovni? Jdeme Vám na-
proti! Jsme tu pro vás 5 dní v týdnu 
v rámci úřadu, ale nově i vždy jednu 
středu v měsíci v Zámeckém klubu 
Muzea Hlučínska od 17 hodin. Těší-
me se na Vás na první setkání 8. 7. 
2020! Za Radu města Hlučína Petra 
Řezáčová a Pavel Paschek.              

NA SLOVÍČKO…

Společnost Gardenline s.r.o., Litoměřice

Vážení obyvatelé Hlučína, po dlouhých 
přípravách zahajuje společnost Gardenline 
s.r.o. stavební práce na řece Opavě a Hlu-
čínském jezeře, které přinesou vyšší pro-
tipovodňovou ochranu obyvatelům území, 
úpravy a nová opevnění břehů jezera, které 
jsou již nyní silně poškozeny vodní erozí, 
dvě nové lávky pro cyklisty a pěší (přes 
potok Juliánku a přes řeku Opavu) či nový 
most na komunikaci Jilešovice – Kozmice.
Součástí úprav jezera budou i nové vodo-
hospodářské objekty na jeho břehu, které 
nahradí ty dnes již dosluhující. Jedná se 
tedy o rozsáhlé práce, které budou trvat 
24 měsíců a které se dotknou životů oby-
vatel celého Hlučínska. V okolí jezera a 
řeky Opavy se zvýší provoz těžké nákladní 
dopravy, bude omezen provoz jezera a do 
některých jeho částí bude v době tam pro-
bíhajících stavebních pracích i zákaz vstu-
pu. Prosíme proto o respektování omezení 
(oplocení, aktuální informace, dopravní 
značení apod.), která budou vždy jen do-
časná a o změnách vás budeme ve spolu-
práci s městem Hlučín a obcemi Kozmice, 
Jilešovice, Děhylov, Dobroslavice a Háj ve 
Slezsku včas informovat. Předem vám dě-
kujeme za vaši trpělivost. Bez průvodních 
negativních vlivů se stavba tak rozsáhlého 
díla nikdy neobejde, ale pozitivní dojem z 
výsledku vám potom vše vynahradí.

SLOVO ZHOTOVITELE 
SANACE JEZERA

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Sportovní projekt na podporu onkologic-
ky nemocných dětí odstartoval z hlučín-
ského Mírového náměstí 10. června 2020 
ve 12 hodin na desetidenní trasu napříč 
ČR. Projekt Na kole dětem se i letos konal 
pod záštitou starosty města Pavla Paschka 
a jelikož se nejednalo o závod, ale o dob-
ročinnou jízdu, která má pomoci, město 
Hlučín finančně podpořilo projekt část-
kou 20 000 korun. Cyklotour a peloton se 
vydal směrem na Ostravu, Petřvald, Vra-
timov a Kopřivnici. V čele pelotonu jel 
Josef Zimovčák na vysokém kole násle-
dován ostatními cyklisty. Projekt Na kole 
dětem se svojí činností především zamě-
řuje na sportovní aktivity a zajištění re-
kondičních pobytů, které usnadňují dětem 
a jejich rodičům překonávat traumata způ-
sobená těžkou nemocí. Děkujeme všem 
realizátorům, účastníkům i podporovate-
lům a již nyní se těšíme na další ročník. 

KOLA ODSTARTOVALA  
VLNU POMOCI

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

S ohledem na dění a bezpečnost seniorů, 
město Hlučín změnilo původní zájezd 
pro seniory s výjezdem do Polska a pořá-
dá na podzim pro seniory dva poznávací 
zájezdy. Tématem zájezdu bude úrodná 
Haná a její historie a konají se ve dnech 
8. září a 23. září. Na začátku na vás čeká 
návštěva poutního místa Svatý Kopeček.  
V samotném srdci Hané, městě Olomou-
ci, prohlédneme interiéry slavné vily Pri-
mavesi a poslechneme si příběhy, které 
se v ní udály. Ve městě Prostějov, rodišti 
J. Wolkra, vás čeká procházka historic-
kým centrem, vyhlídka z radniční věže na 
město a oběd. Klasicistní zámek Čechy 
pod Kosířem je spjat se šlechtickým ro-
dem Silva Tarouca a patří k nejkrásnějším 
památkovým budovám v regionu, jeho 
návštěva je součástí programu. V pro-
storách zámku také zhlédneme filmovou 
expozici Jana a Zdeňka Svěrákových.  
Na závěr navštívíme Muzeum kočá-
ru v Čechách pod Kosířem, ojedinělou 
a největší sbírku historických kočárů, 
saní a luceren. Uvidíte řemeslnou prá-
ci našich předků, kombinaci skvostných 
kočárů, které sloužily člověku v těch nej-
radostnějších chvílích života, ale shlédne-
te i takové, které se vybíraly na posled-
ní cestu. Cena zájezdu činí 420 korun.  
V ceně jsou 4 vstupy a oběd. Zájezd je 
středně náročný a mohou se přihlásit se-
nioři s trvalým pobytem v Hlučíně a jeho 
částech Bobrovníky a Darkovičky. Zá-
jezdem provází p. Alena Bartusková.  

ZÁJEZDY PRO SENIORY ANEB JEDEME  
POZNÁVAT ÚRODNOU HANOU 

Podrobnější informace získáte na odboru 
rozvoje a školství MěÚ Hlučín, tel. číslo 
595 020 317 nebo 725 053 622. Přihláš-
ku je možné podat POUZE OSOBNĚ 
(případně jeden z manželského párů) 
ve dnech 25. srpna a 26. srpna v čase od 
8 do 11 hodin na odboru rozvoje a škol-
ství, budova B. V jiném termínu není 
možné se na zájezd přihlásit. 

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Výkonná agentura pro inovace a sítě, na 
základě pravomocí, které na ni přenes-
la Evropská komise, udělila městu Hlu-
čínu grant na akci s názvem „WiFi4EU 
Podpora připojení k internetu v místních 
komunitách“. Iniciativa WiFi4EU slou-
ží k vybudování wi-fi sítí umožňujících 
bezplatný přístup k internetu ve vnitřních 
a venkovních veřejných prostorách (např. 
na úřadech, ve školách, knihovnách, zdra-
votních střediscích, muzeích, veřejných 
parcích a na náměstích). Místní komunity 
má přiblížit jednotnému digitálnímu trhu 
a uživatelům umožnit, aby se stali sou-
částí gigabitové společnosti. Měla by se 
tak zlepšit digitální gramotnost a zvýšit 
nabídka veřejných služeb poskytovaných 
v těchto prostorách.

Celkem je v Hlučíně instalováno 11  
přístupových bodů, z toho 8 venkovních  
takto: 
• 3 ks - na budovu ZŠ Rovniny, Cihelní 
1417/8, 748 01 Hlučín
• 1 ks - na budovu ZŠ Miroslava Tyrše, 
Tyršova 2/1062, 748 01 Hlučín
• 1 ks - na budovu ZŠ Hornická, Hornická 
7/1266, 748 01 Hlučín
• 1 ks - na budovu Kulturního domu Hlu-
čín, Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín
• 1 ks - na budovu Sportovní haly, Tyršova 
1668/5a, 74801 Hlučín
• 1 ks - na budovu Dům dětí a mládeže  
Hlučín (DDM), Zámecká 6, 74801 Hlučín
• 3 vnitřní přístupové body v budově 
DDM Hlučín, Zámecká 6, 74801 Hlučín

VEŘEJNÁ WI-FI ROZŠÍŘENA

Akce je spolufinancována Moravskoslez-
ským krajem v rámci Programu na podpo-
ru zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2020, projekt Podpora aktivit 
pro seniory v Hlučíně.

Červené šipky určují umístění venkovních 
přístupových bodů, zeleně je označena 
budova, v níž budou umístěny vnitřní pří-
stupové body.

Akce je spolufinancována Evropskou unií 
v rámci iniciativy WIFI4EU. 

Podílejte se na zlepšení služeb obchodní 
společnosti města Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. Vyplňte dotazník na www.
vakhlucin.cz. Děkujeme.

VYJÁDŘETE SE!

 Svatý Kopeček u Olomouce.
 Foto: Darina Krejzlová

3, 2, 1... START. Foto: Kateřina Konečná

ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města, na základě dopo-
ručení Rady města Hlučína, odvolalo na 
vlastní žádost paní JUDr. Jaroslavu Mi-
ketovou z funkce předsedkyně a členky 
Osadního výboru Hlučín-Rovniny a zvo-
lilo nového předsedu Osadního výbo-
ru Hlučín-Rovniny pana Ing. Václava  
Škvaina.

Zastupitelstvo města Hlučína schválilo, 
na základě doporučení Rady města Hlučí-
na, navýšení vyčleněné částky z rozpočtu 
města Hlučína pro rok 2021 na předfi-
nancování projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/1
8_102/0008940 s názvem „Rekonstrukce 
Dětské rehabilitace“ z 12,0 mil. Kč na 
16,8 mil. Kč.
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JUBILANTI SE SETKAJÍ 
V ZÁŘÍ

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Předání ocenění se uskutečnilo 17. června 
2020 v Obřadní síni MěÚ Hlučín. Výraz-
nou osobností roku 2019 ve městě Hlučíně 
se stal Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea 
Hlučínska. Dále byly oceněni: Alžběta 
Kotlářová, Pavel Kuchejda, The Beatles 
Collection Band, Markéta Kašná, Patrizio 
Stronati, Sebastián Dávidek, Barbora Štef-
ková, Šimon Guřan, Florbal Hlučín - muži 
A, SK mažoretky Paprsky Hlučín, MK 
Ballerisimo Hlučín, z. s., Klub sportovní-
ho tance KD Hlučín, Tomáš Plaček, Veron-
ka Zoubková, Jakub a Lenka Dávidkovi,  

OSOBNOST A REPREZENTANTI MĚSTA  
HLUČÍNA ZA ROK 2019 OCENĚNI

Již tradiční setkání seniorů, kteří v  letoš-
ním roce dovrší osmdesáti a více let, uspo-
řádá město Hlučín ve středu 16. září 2020 
v  Kulturním domě Hlučín. „Společné 
posezení s  hudbou a  občerstvením mělo 
v minulých letech velký ohlas. Proto bude-
me v této pěkné tradici pokračovat i v le-
tošním roce“, řekla místostarostka Hlučí-
na Petra Řezáčová. Zájemci, kteří chtějí na 
tuto akci obdržet pozvánku, se mohou při-
hlásit osobně na odboru rozvoje a školství 
Městského úřadu Hlučín u paní Křižáko-
vé, nebo telefonicky na čísle 595 020 238, 
případně mailem na adrese krizakova@
hlucin.cz. Akce je spolufinancována Mo-
ravskoslezským krajem v  rámci Progra-
mu na podporu zdravého stárnutí v Mo-
ravskoslezském kraji na rok 2020, projekt 
Podpora aktivit pro seniory v Hlučíně.

Leoš Jakubec
ředitel 
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Hlučíně

Vláda České republiky schválila návrh 
ministryně práce a sociálních věcí Jany 
Maláčové (ČSSD) na prodloužení reži-
mu A programu Antivirus, který zmírňuje 
přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná 
se o kompenzaci nákladů zaměstnavate-
lům, jejichž zaměstnancům byla nařízena 
karanténa, nebo museli částečně či úplně 
omezit svůj provoz. Důvodem tohoto pro-
dloužení je zejména stávající epidemiolo-
gická situace a dosud trvající mimořádná 
vládní opatření, v jejichž důsledku některá 
pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, 
kulturní festivaly atd.). Antivirus A se 
prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady 
MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

„Přestože v současné době dochá-
zí k rozvolňování protikoronavirových 
opatření a hodně lidí se vrací zpátky do 
práce, stále tu jsou zaměstnavatelé, kteří 
potřebují, aby je stát podržel. Nadále jsou 

PROGRAM ANTIVIRUS „A“ SE PRODLOUŽÍ DO KONCE SRPNA

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí a ko-
munálních služeb

Odbor životního prostředí a komunálních 
služeb, MěÚ Hlučín jako správce poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy třídění, využívání a  odstraňo-
vání komunálních odpadů oznamuje, že 
s  ohledem na stávající situaci spojenou 
s pandemií koronaviru, bude vyměřování 
nedoplatků na místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů v  roce 2020 reali-
zováno až od 1. 11. 2020, tedy že u všech 
předmětných místních poplatků uhraze-
ných do 31. 10. 2020 nebude účtováno na-
výšení tohoto poplatku.  V praxi to zna-
mená, že lhůta pro zaplacení poplatku 
je posunuta do 31. 10. 2020.

TERMÍN ÚHRADY JE  
PRODLOUŽEN

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Na jaře 2019 byl z rozpočtu města Hlučína 
zakoupen přístroj Varroa Controller VC03
XLarge, na tlumení výskytu roztočů Va-
rroa ve včelstvech. Přístroj je v majet-
ku města Hlučína a na základě výpůjční 
smlouvy je přístroj zapůjčen panu Přemy-
slu Štenclovi. Pan Štencel přístroj půjčuje 
jednotlivým včelařům na základě Dohody 
o poskytnutí přístroje ke krátkodobému 
bezúplatnému užití a protokolu o předá-
ní a vrácení přístroje. Léčení tímto pří-
strojem se provádí hlavně od června do 
října, a i když je jeho použití časově ná-
ročnější než chemické ošetření včelstev 
(chemie působí 10 sekund, přístroj cca 
2 hodiny), je snahou současného vedení 

PEČUJME O VČELY

Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ky organizace: Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace

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

Předpokládaný termín nástupu do 
funkce 1. 9. 2020. Termín podání při-
hlášek do:  8. 7. 2020. Přihlášky doručte 
osobně na podatelnu MěÚ Hlučín nebo 
zasílejte doporučeně na adresu: Město 
Hlučín, odbor rozvoje a školství, Mírové 
náměstí 23/24, 748 01 Hlučín. Více na 
úřední desce MěÚ Hlučín.

VYHLÁŠEN KONKURZ 
NA ŘEDITELE 

evidovány nové případy nařízení karanté-
ny a s ohledem na aktuální statistiky lze 
v příštích měsících očekávat další. Hro-
madné akce se už sice konají, ale omezení 
počtem max. 500 účastníků pořadatelům 
situaci i nadále komplikuje. Abychom 
zamezili propouštění zaměstnanců ve fir-
mách ohrožených těmito faktory, je pro-
dloužení Antiviru A do konce srpna ne-
vyhnutelným krokem,“ řekla ministryně 
Jana Maláčová.

Epidemiologická situace
Přes výrazné zlepšení epidemiologické 
situace v České republice existují na-
dále lokální centra nákazy COVID-19 
(např. Praha, Karvinsko - důl Darkov) 
a Česká správa sociálního zabezpečení 
stále eviduje nové případy nařízení ka-
rantény. V týdnu od 25. května do 31. 
května 2020 se jednalo až o 278 nových 
případů za den (dne 25. května 2020, 
denní průměr v tomto týdnu činil 118).  
Prognóza je taková, že nové případy naří-
zených karantén budou v dalších měsících 
přibývat. 

Omezení konání akcí s účastí nad 500 
osob
Přes významné uvolnění v oblasti podni-
katelských aktivit nadále existují ekono-
mické činnosti, jejichž výkon je mimořád-
nými vládními opatřeními do značné míry 
omezen. V tomto případě se jedná ze-
jména o stále trvající zákaz hromadných 
akcí nad 500 osob (od 8. června 2020 do 
odvolání). Tento zákaz fakticky znemož-
ňuje realizaci veletrhů, festivalů a jiných 
velkých kulturních akcí. V oblasti zajišťo-
vání veletrhů, jejich organizace a správy 
veletržních prostor MPSV odhaduje do-
tčení zhruba 1 500 zaměstnanců. Pokud 
jde o velké kulturní akce, zde se mohou 
setrvávající omezení negativně projevit 
až u cca 3 000 pracovních míst.  

Příspěvek poskytovaný v režimu A činí 80 
% uznatelných výdajů zaměstnavatele, ma-
ximálně však 39 000 Kč měsíčně na jednoho 
zaměstnance. Celkové náklady prodloužení 
uznatelnosti výdajů režimu A programu An-
tivirus do 31. srpna 2020 odhaduje MPSV 
na maximálně 604,8 mil. Kč.

města omezování užívání chemie a vyu-
žívání alternativních zdrojů ochrany pří-
rody. V letošním roce došlo k 40 až 50% 
úhynům včelstev na Opavsku. Prevence je 
tedy více než žádoucí, neboť bez včel do-
chází k devastaci ekosystémů. Pro místní  

Tereza Kremrová, Tomáš Malurek. Dále 
byla předána ocenění za dobrovolné dár-
covství krve a krevních složek. Zlatý kříž 
I. třídy za dovršený počet 160 bezpříspěv-
kových odběrů krve získal dárce Jaroslav 
Böhm, Zlatý kříž II. třídy za dovršený 
počet 120 bezpříspěvkových odběrů krve 
získal Vincent Biznár a Daniel Švik, Zlatý 
kříž III. třídy za dovršený počet 80 bez-
příspěvkových odběrů krve získal Miro-
slav Maťovka. Udělení zlaté medaile prof. 
MUDr. J. Janského dárcům krve, za dovr-
šený počet 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve obdrželi Aneta Bobříková, Kamil Za-
vadský, Tomáš Malurek a Vladislav Stříb-
ný. Všem patří velké poděkování!

včelaře je zapůjčení přístroje Varroa Con-
trolle zcela zdarma, s možností zajištění 
generátoru. Samozřejmostí je proškolení 
panem Štenclem, kterého je možné kon-
taktovat na telefonním čísle 605 282 254 
či emailu stencel@email.cz.

Od června má odbor investic Městského 
úřadu Hlučín nového vedoucího. Je jím 
Ing. Jan Konečný. Než nastoupil do Hlu-
čína, byl projektovým manažerem a vy-
konával technický dozor na stavbách. Na 
nové pozici šéfa odboru bude mít na sta-
rosti řízení a koordinaci investičních akcí 
města, opravy komunikací, chodníků, ve-
řejného osvětlení, správu městských bytů 
a údržbu a opravy nemovitého majetku 
města. „Nová pozice vedoucího odboru 
investic je pro mne výzva a chtěl bych na 
ní uplatnit všechny své nabyté zkušenosti 
z předešlých zaměstnání“, uvedl Jan Ko-
nečný. Z větších investičních akcí ho v le-
tošním roce čeká dokončení stavby šaten 
a zázemí SK FC a TJ Hlučín, stavba par-
koviště u sportovní haly, stavba chodníku 
na ul. Okrajové nebo snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení v Hlučíně. 
Přejeme mnoho pracovních úspěchů.

ODBOR INVESTIC MÁ 
NOVÉHO VEDOUCÍHO

Pan Alois Socha stáčí med. Foto: Kristina Neničková

Z leva: Alžběta Kotlářová, Markéta Kašná, Šimon Guřan, Lenka a Jakub Dávidkovi. 
Foto: Kateřina Konečná

Foto: Kateřina Konečná



HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. MARKÉTY

První dřevěný kostel na hřbitově v Dlou-
hé Vsi vybudoval v roce 1538 tehdejší 
majitel Hlučína a zároveň kanovník při 
olomoucké kapitule Kryštof ze Zvole  
(+ 1542). Zasvěcen byl na počest jeho 
matky sv. Markétě. O sto let později  
(patrně v roce 1638) zcela vyhořel a zno-
vu byl vystavěn až v roce 1648. Jednalo 
se o orientovanou roubenou dřevěnou 
stavbu, dodatečně doplněnou o oltářní 
obraz sv. Markéty a sochy sv. Barbory 
a Kateřiny. I ten ale lehl popelem bě-
hem velkého požáru Dlouhé Vsi dne  
27. září 1802. Teprve v dubnu 1818 se 
započalo se stavbou současného zděného 
kostela, vysvěceného v říjnu 1820. Vy-
stavěn byl z odkazu Mariany Laštůvko-
vé a finančního daru Kryštofa Kintzera  
(1754-1832), mnicha z cisterciáckého 
kláštera ve slezských Rudách. Kostel 
je architektonicky nenáročnou pozd-
ně barokní jednolodní stavbou s mírně 
odsazeným presbytářem a předsunutou 
hranolovou věží. Byla změněna jeho 
orientace (kněžiště směřuje k severo-
východu), aby pohledově dominoval  

Dlouhoveské ulici. Původnímu oltáři vé-
vodilo plátno se sv. Markétou, které ne-
chal namalovat kolem roku 1820 Kryštof 
Kintzer. Obrazy Ukřižování a Vzkříšení 
Krista pro boční oltáře objednal hlučín-
ský děkan Šimon Richter (1804-1878) 
u malíře Jana Bochenka (1831-1909) 
v 70. letech 19. století. V roce 1917 uva-
žoval děkan Hugo Stanke (1861-1921) 
o výtvarně náročné neobarokní rekon-
strukci interiéru s bohatou štukaturou 
(projekt vypracoval architekt Hanns 
Schlicht z Vratislavi), ale realizováno 
bylo jen nemnohé. Kostel kompletně 
vyhořel na konci druhé světové války 
28. dubna 1945 během přechodu fronty. 
Obnova probíhala od roku 1946 dle pro-
jektu architekta Josefa Vysloužila z Ost-
ravy-Radvanic. Chybějící vybavení bylo 
doplněno ze zrušené kaple ústavu děka-
na Richtera, odkud pocházel také novo-
gotický oltář. Ten byl později odstraněn 
a poválečný obraz sv. Markéty byl vsa-
zen do rokokového rámu přeneseného 
z farního kostela sv. Jana Křtitele.

Jiří Jung

Foto: Kamil Vitásek, 2017

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

Foto: soukromý archiv Daniely Vjačkové, 30. léta 20. století Foto: soukromý archiv Daniely Vjačkové, 30. léta 20. století 
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Foto: archiv Národního památkového ústavu v Brně, 30. léta 20. století
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poř. název projektu Jméno a příjmení navrhovatele předpokládané 
finance místo realizace

1. Obnova polní cesty přes 
Vaňurku! Ing. Tomáš Matýsek 176 200 Darkovičky

2. Přístřešek na pískoviště. Bc. Veronika Tvrdá 115 000 areál MŠ Severní

3. Ochranná síť k zamezení 
padání míčů na silnici. Ing. Kateřina Glonková 94 000 areál ZŠ Hornická

4. Posilovací stanice VII. Pavlína Petrašová 398 030 areál ZŠ Hornická

783 230Celkem 

Participativní rozpočet pro rok 2020 - návrhy 

V rámci Participativního rozpočtu 2020 „JE TO NA VÁS!“ byly doručeny 
čtyři návrhy. Veřejná prezentace, diskuze a také veřejné hlasování nad před-
loženými realizovatelnými  návrhy proběhne v září  v rámci akcí „Farmářské 
trhy“ nebo „Burčákobraní“. Veškeré podrobné informace a konkrétní termín 
veřejné prezentace a hlasování najdete na stránkách Zdravého města Hlučín 
dle aktuálního dění, projekt je součástí zdravého města Hlučín a Místní agen-
dy 21.

JE TO NA VÁS! 

ZAPOJTE SE! 

KTERÝ NÁVRH PODPOŘÍTE?

ROZVOJ MĚSTA

100 let Hlučínska s podporou Ministerstva kultury

Město Hlučín se zapojilo do projektu „Strategické plánování města Hlučína“, reg. 
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007328 spolufinancovaného z Evropského so-
ciálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady či-
nily cca 2 miliony 700 tisíc korun, dotace 95% z celkových způsobilých výdajů. 
Zastupitelstvo města Hlučína schválilo dne 29. 4. 2020 tři strategické dokumenty, 
které byly vypracovány za finanční podpory Evropské unie a slouží jako podklad 
pro rozvoj našeho města. 

1. Strategický plán města Hlučína na období 2020 - 2030
Dokument řeší komplexně všechny oblasti rozvoje města, určuje priority a cíle na 
příštích deset let. Strategický plán města Hlučína na období 2020 – 2030 podléhal 
posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

2. Urbanistický generel města Hlučína
Dokument řeší městský prostor z hlediska urbanistického, určuje možnosti rozvo-
je města v oblasti zástavby a rozvoje veřejného prostranství. 

3. Dopravní generel města Hlučína
Dokument řeší dopravní situaci ve městě, navrhuje možná řešení v oblasti zlepšení 
plynulosti provozu, zvýšení bezpečnosti chodců a rozvoje infrastruktury pro alter-
nativní způsoby dopravy mimo motorovou. 

Součástí projektu bylo také vzdělávání úředníků na Městském úřadě v Hlučíně, 
které probíhalo v roce 2019.

Fotovoltaická elektrárna na Městském úřadě v Hlučíně

Hlučín získal tři dotace z rozpočtu  
Moravskoslezského kraje

Operační program Životní prostředí prostřednictvím Fondu soudržnosti schválil 
žádost o dotaci na projekt Fotovoltaická elektrárna pro Městský úřad Hlučín, regis-
trační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008616. Město Hlučín získalo dotaci ve 
výši 416 tisíc korun na podporu realizace projektu, který povede k energetickým 
úsporám na objektu. 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na budovu A Městského úřadu 
Hlučín, která vede k lepšímu využívání zdrojů, úspoře elektrické energie využívané 
pro ohřev vody a zvýšení podílu využité energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. 
Po instalaci je očekáváno snížení množství elektrické energie odebírané ze sítě, což 
má pozitivní vliv na zlepšení životního prostředí pro obyvatele města Hlučína díky 
snížení emisí znečišťujících látek. 

Petra Řezáčová
místostarostka

Město Hlučín získalo dotaci z Ministerstva kultury ČR, z programu Podpora regi-
onálních kulturních tradic na projekt 100 let Hlučínska. 

Projekt je realizován ve spolupráci s Muzeem Hlučínska p.o., které bylo hlavním 
organizátorem stejnojmenné celodenní vědecké konference, která se uskutečnila 
4. 2. 2020 v KD Hlučín. Konference s mezinárodní účastí se konala u příležitosti 
100. výročí vzniku regionu Hlučínska. Ministerstvo kultury schválilo účelovou 
dotaci ve výši 100 tisíc korun na tisk sborníku v nákladu 400 kusů. Sborník bude 
určen pro zájemcům o místní historii, neboť dokumentuje stav historického bádání 
a poznání a navazuje na konanou konferenci. 

Dotace ve výši 50 tisíc korun poskytnutá na projekt Zvířata a mláďata na statku 
v rámci programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 
pro rok 2020 je určena pro předškolní děti z hlučínských mateřských škol. Dotace 
bude použita na úhradu dopravy dětí na statek, kde absolvují výukový program 
zaměřený na environmentální výchovu přizpůsobený jejich věkové kategorii.

Hlavním cílem je prostřednictvím venkovních výukových programů poskytnout 
předškolákům možnost učinit první kroky k vytvoření vztahu a poznávání přírody 
a to přímým kontaktem s faunou a florou v ekosystému. Skupinky v počtu 40 dětí 
navštíví celkem 7 krát Jarošův statek ve Studénce. Program Zvířata a mláďata na 
statku probíhá tak, že si děti prohlédnou celý areál, seznámí se s prostředím a zví-
řaty na statku, zahrají si na Malého farmáře 

Již po několikáté město Hlučín získalo dotaci z programu Podpora dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Projekt pro rok 2020 
nese název Aktivní a zdravé město Hlučín a dotace ve výši max. 70 % a zároveň 
max. 111 tisíc 300 korun bude použita na spolufinancování kampaní určených pro 
veřejnost v rámci realizace Dne Země, Dny Zdraví, Dny bez úrazu, Dny seniorů, 
Den jógy, Evropského týdne mobility a dalších.  Aktivity jsou určeny jak dětem 
(např. přednášky na školách na téma zdraví, bezpečnost na sociálních sítích), tak 
i dospělým (např. akce v rámci týdne zdraví, přednáška o udržitelném rozvoji). 

Na spolufinancování akcí pro hlučínské seniory je určena dotace z Programu zdra-
vého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok 2020. Projekt s názvem Podpora 
aktivit pro seniory v Hlučíně je zaměřen na kulturní, sportovní i vzdělávací ak-
tivity nejstarší generace. Jedná se o akce, které jsou dlouhodobě velmi oblíbené 
a navštěvované velkým počtem hlučínských seniorů (ples seniorů, setkání jubilan-
tů, divadelní představení, den senior legionáře, odborné přednášky v jednotlivých 
klubech seniorů, poznávací zájezdy, zdravotní osvěta, kurzy počítačové gramot-
nosti). Na spolufinancování těchto akcí je poskytnuta dotace ve výši max. 50 % 
a zároveň max. 100 tisíc korun.

Strategický plán města Hlučína

Foto: Darina Krejzlová

Foto: Kamil Vitásek



Mgr. Jana Losíková
pedagožka

Po celou dobu školního roku 2019/2020 
pracovali žáci 6. ročníku na ZŠ Hornická 7 
v rámci výuky anglického jazyka na eTwi-
nningovém projektu s názvem Let´s get 
on board! Spolupracovali na něm s týmy 
z Řecka, Itálie a Turecka. Hlavním cí-
lem projektu bylo seznámit se s kulturou 
vybraných zemí v mnoha různorodých 
aspektech. Žáci v projektu pracovali na za-
jímavých úkolech především v týmech, ale 
i jednotlivě. Mezi projektové aktivity pat-
řila práce s informacemi, tvorba prezenta-
cí, žáci tvořili vlastní logo projektu a také 
hlasovali o to vítězné. Mezi témata aktivit 
patřilo např. národní jídlo, pověry a tradi-
ce, osobnosti, zajímavá místa a další. Žáci 
pracovali s výstupy partnerů, na jejichž 
základě zpracovávali otázky a odpovědi, 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT NA ZŠ HORNICKÁ 7 
neboť hlavním výstupem tohoto projektu 
byla desková hra i v online verzi s názvem 
Let´s get on board! Žáci se na její tvorbě 
aktivně podíleli od samého začátku projek-
tu, a to zmíněnou tvorbou otázek a zpra-
cováním odpovědí. V závěru projektu si 
vybrali typ hry a připravili hrací karty. Po-
myslnou třešničkou na dortu byl pro žáky 
společně strávený čas, kdy si zahráli hry 
vytvořené našimi partnery, ale především 
si zahráli hru svou, na které se pilně podí-
leli v průběhu celého školního roku. Jsme 
velmi pyšní, že se nám podařilo splnit pro-
jektové výstupy i přesto, že téměř celé 2. 
pololetí se žáci vzdělávali distančně. Ani 
zmíněná karanténa nás nezastavila v práci, 
ba naopak za celou dobu se nám podařilo 
s našimi zahraničními partnery zrealizo-
vat 7 online videohovorů. První setkání 
proběhlo v duchu sdílení našich dojmů 
z nově uvalené karantény, žáci si společně  

zahráli hru na Kahootu, kde hlavním té-
matem byla celosvětová problematika 
pandemie koronaviru. V dalších setkáních 
jsme hovořili o krásných místech našich 
zemí, sdíleli jsme monitory, abychom 
mohli ukázat své prezentace. V dalších 
setkáních jsme také hovořili o pověrách 
a zvycích, ukázali jsme si národní před-
měty, značky, představili jsme si národní 
jídla nebo jsme se naučili fráze jazyka na-
šich partnerů. Jelikož nás pandemie uvrhla 
v karanténu, společně jsme se svými part-
nery rozhodli vytvořit originální plakát  
#DISTANTBUTUNITED, který je tvořen 
fotkami siluet všech žáků včetně učitelů 
a symbolizuje tak naši spolupráci. Jsme 
rádi, že naši žáci přistupovali ke každému 
úkolu projektu zodpovědně a že na konci 
jeho období dokázal každý žák zhodnotit 
objektivně nejen celý projekt, ale rovněž 
svou práci. Všichni žáci byli za svou píli 

a spolupráci oceněni vyučujícím diplomy 
a drobnými cenami, přesto největší odmě-
nou pro všechny byl pocit skvěle odvede-
né práce. Věříme, že si žáci díky tomuto 
projektu rozšířili své obzory, zbavili se 
ostychu komunikovat v angličtině, kromě 
jazykových kompetencí si zlepšili i své 
ICT dovednosti, ale hlavně si uvědomili, 
že pocity, které zažívali poprvé ve svých 
životech v době karantény, byly podobné 
těm našich partnerů. Výstupy našeho pro-
jektu, deskové hry, naše škola určitě ráda 
využije v dalších letech pro zpestření ho-
din anglického jazyka. 

NEMOCI PŘENÁŠENÉ KLÍŠŤATY
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Klíště obecné je roztoč, který je pro člo-
věka velmi nebezpečný jako přenašeč 
řady nemocí, z nichž nejznámější a nej-
rozšířenější je lymská borelióza a klíš-
ťová encefalitida. Klíště je rozšířeno po 
celé Evropě, nejčastěji přežívá na trav-
ních stéblech vyšších než 20 cm nebo 
nízkých keřích. Odtud se lehce přichytí 
a přisaje na procházející zvíře nebo člo-
věka. Mezi boreliózou a klíšťovou en-
cefalitidou existuje několik zásadních 
rozdílů. Boreliózu přenáší bakterie a je 
možné ji léčit antibiotiky. Neexistuje 
však proti ní očkování. Typickým pro-
jevem nemoci je zpočátku zarudnutí, 
které je kruhového tvaru často s vybled-
lým středem. Druhé stádium nastupuje 
po několika týdnech až měsících od ná-
kazy s neurologickými projevy, postiže-
ním kloubů nebo očí. Po několika mě-
sících až letech se může jako následek  

imunitní reakce v těle rozvinout chronické 
postižení kloubů, kůže a nervového systé-
mu. Léčba pozdních stádii nemoci je slo-
žitá a dlouhodobá. Naproti tomu klíšťová 
encefalitida je infekční virové onemocně-
ní napadající nervovou soustavu. Nemoc 
probíhá ve dvou stádiích a dá se proti ní 
očkovat. První stádium je buď bezpřízna-
kové nebo probíhá jako chřipka s bolestí 
svalů, kloubů a hlavy, zvýšenou teplotou, 
malátností a únavou. Po pár dnech dochází 
k úlevě. Poté však může propuknout dru-
há fáze, kdy dochází k poškození nervové 
soustavy s vysokou horečkou, poruchami 
paměti, spánku, dezorientací nebo zvrace-
ním. Po tomto stádiu bohužel mohou zů-
stat neurologické trvalé následky. Protože 
se jedná o virové onemocnění, antibiotic-
ká léčba zde nemá význam, podávají se 
pouze léky na zmírnění symptomů. Paci-
ent musí dodržovat klidový režim bez fy-
zické i psychické námahy. Ochrana před 
těmito nemocemi primárně spočívá v pre-
venci před přisátím klíštěte, a to vhodným 

ZDRAVÍ

oděvem a používáním repelentů. Momen-
tálně dostupné repelenty obsahují větši-
nou diethyltoluamid (DEET), u kterého 
se s rostoucí koncentrací prodlužuje délka 
účinnosti. Původně byl testován jako pes-
ticid, později byl zjištěn jeho repelentní 
účinek na hmyz. Nekumuluje se v orga-
nismu savců, ale neměl by být používán 
v blízkosti vodních zdrojů pro určitou 
toxicitu u některých ryb. Citlivé jedince 
může dráždit a ojediněle vyvolávat kožní 
reakce. Proto je vždy lepší ho po pobytu 
v přírodě z kůže smýt nebo ho aplikovat 
pouze na oblečení.Mezi přírodní repelen-
ty se řadí mnoho éterických olejů, nej-
častěji z citronely, eukalyptu, pelargonie, 
hřebíčku či máty. Je třeba upozornit, že 
esenciální oleje se nesmí v koncentrované 
podobě aplikovat přímo na kůži. Ideální 
je naředit pár kapek do neutrálního ole-
je (olivového, jojobového apod.) a takto 
pak nanést na pokožku. Dnes jsou již do-
stupné repelentní náramky i spreje obsa-
hující tyto čistě přírodní složky. Některé  

náramky obsahují vyměnitelnou ná-
plň, takže ani tolik nezatěžují životní 
prostředí. Účinnost těchto náplní je až 
15 dní. O repelentní účinnosti užívá-
ní B-komplexu se stále vedou spory. 
Odbornými kruhy nebyla nikdy pro-
kázána, ovšem je řada jedinců, kteří na 
vitamin B nedají dopustit. Ať je to tak 
či tak, užívání tohoto vitaminu nikomu 
neuškodí a přebytek tělo bez problému 
vyloučí. Všichni víme, že po návratu 
z přírody je třeba kůži prohlédnout, 
přisáté klíště co nejrychleji odstra-
nit a vydezinfikovat. Stačí zakápnout  
jodovým antiseptikem a vytáhnout 
pinzetou. S klíštětem se nijak nemusí 
kroutit ani točit. Ke zklidnění rány lze 
mimo tradiční přípravky také použít 
naředěný oregánový nebo gerániový 
esenciální olej. Proti klíšťové encefali-
tidě je možné se nechat očkovat už od 
1 roku věku a klasické očkovací sché-
ma se skládá ze tří injekci. Přeočková-
ní je nutné po 3-5 letech.

ŠKOLSTVÍ
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Tomáš Hájovský 
zastupitel

Jedním z prvních běžeckých závodů, kte-
rý odstartoval letošní posunutou sezonu, 
byla Desítka z Jasének. Druhý ročník 
krosového závodu se uskutečnil v sobo-
tu 16. května za ideálního počasí. Trasa 
závodu vedla od areálu firmy GrasServis 
cyklostezkou na Malánky a do Bobrov-
níků, kde účastníci u tělocvičny odbočili 
na cestu do Kravího dolu, přeběhli most 
přes Jasénku, běželi podél řeky, a nakonec 
kolem nového kříže zastřeleným dezerté-
rům 2. světové války vyběhli na Vinnou 
horu. Alejí seběhli zpátky na Jasénky 
a cíl závodu byl opět na parkovišti firmy  
GrasServis. V cíli byli účastníci odměněni 
symbolickou desítkou piva a chlebem se 
sádlem a škvarkami. Na závod dorazilo 50 
běžců a 16 běžkyň. Na prvním místě se 
umístil Matouš Vrzala s časem 36:21,5, za 
ženskou kategorii vyhrála Petra Pastorová 
s časem 41:13,9. „Kvůli současné situaci 
se běžci přihlašovali pouze online, takto 
platili také startovné. Naštěstí bylo zá-
vodníků méně než osmdesát, a tak mohli 

DESÍTKA Z JASÉNEK LETOS PŘILÁKALA 66 BĚŽCŮ
všichni vyběhnout v jedné vlně,“ popisu-
je uzpůsobení závodu aktuálním naříze-
ním vlády organizátor Tomáš Hájovský. 
„Účast ale byla hojnější než při loňském 
prvním ročníku, a tak doufáme, že se nás 
na startu dalšího, tentokrát podzimní Dva-
náctky z Jasének, sejde ještě více,“ dodá-
vá Hájovský. Další fotografie mohou ne-
jen běžci najít na nově vytvořeném webu 
zavodyzjasenek.wz.cz. 

Běžecký závod Desítka z Jasének. Foto: Barbora Chlebišová
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Hana Paverová
za tým MAP II

Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) bada-
telem, profesionálním řemeslníkem, bez-
pečnostním inženýrem, zdravotníkem 
nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve 
školách a školkách, exkurze po zajíma-
vých lokalitách na Hlučínsku či do firem 
v celém kraji? To všechno a mnohem více 
si děti a/nebo žáci ze základních a mateř-
ských škol na Hlučínsku mají možnost vy-
zkoušet a zažít díky projektům Místní akč-
ní plán vzdělávání pro Hlučínsko východ 
II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlu-
čínsko západ II (zkráceně MAP II). V rám-
ci MAP II se realizuje několik desítek akti-
vit (projektů) převážně pro děti a žáky či 
učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější 
z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. 
V těchto dnech se více než kdy jindy uka-
zuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý 
životní styl. Toho jsme si v MAP II vědo-
mi, a proto jsme na podzim minulého roku 
postupně spustili několik spřízněných akti-
vit pro mateřské školy. Ve spolupráci 
s Českým červeným křížem Opava pořádá-
me vzdělávací program Méďa zdravotník 
na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou 
formou osvojí zásady první pomoci a na-
cvičí si způsoby ošetření, a to i včetně ma-
sáže srdce na figuríně. Během podzimních 
a zimních měsíců navštívila s programem 
Pes přítel člověka každou školku paní Šár-
ka Blokeschová spolu se svými fenkami, 
které mají složeny canisterapeutické 
zkoušky. A postupně také do každé mate-
řinky zavítají zoubkové víly – dentální hy-
gienistky z kliniky TREEDK v Opavě, kte-
ré budou děti ve skupinkách a individuálně 
instruovat, jak si správně očistit zoubky. 
Každé dítě si z edukačního programu Poví-
dání se zoubkovými vílami aneb Čistý 
zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček, 
malý balíček dentálních pomůcek a leták 
pro rodiče. Na zdravý životní styl dětí se 

pak zaměří lektoři a studenti ze Střední 
školy hotelnictví, gastronomie a služeb 
SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínsko-vý-
chod) a z Gastrocentra při Slezské univer-
zitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti 
dostanou - jako v potravinářské výrobě - 
ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy 
kompletní proces výroby jogurtu, včetně 
měření jeho teploty. Další den jim paní uči-
telky do jogurtu přidají marmeládu, kterou 
od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně 
vyrobený jogurt mohou sníst. Děti si rov-
něž mohly a mohou vyzkoušet řadu poku-
sů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kom-
petencí v polytechnickém vzdělávání 
s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích 
aktivit - Malý badatel aneb Začínající che-
mici - pořádáme ve spolupráci se zástupci 
a studenty z Katedry chemie Ostravské 
univerzity. Všem malým účastníkům je za-
půjčeno bílé triko s potiskem Malý badatel, 
každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brož-
urku s dalšími jednoduchými pokusy na 
doma. V rámci Malého badatele mohly 
děti absolvovat také zábavně-vzdělávací 
program Prima pokusy, kde si zkusily vy-
robit například i barevnou chrlící sopku. 
Od nového školního roku chystáme v kaž-
dé mateřince polytechnické odpoledne 
rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve škol-
kách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili 
interaktivní a vizuálně atraktivní Science 
show aneb zábavné divadlo fyziky a che-
mie, díky němuž mohli mladí diváci snad-
něji pochopit podstatu a příčiny řady  
překvapivých fyzikálních jevů. S poly-
technickými činnostmi však nekončíme. 
Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Ostrava 
chystáme pro žáky základních škol v dal-
ším školním roce praktické ukázky  
vybraných experimentů, měřicích úloh 
a přístrojů používaných v bezpečnostním 
inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých 
pokusů budou lektoři zábavnou formou de-
monstrovat fyzikálně-chemické principy 

PROJEKT MAP II DÁVÁ DĚTEM MOŽNOST NAHLÉDNOUT  
POD POKLIČKU ŘADY ČINNOSTÍ I PROFESÍ 
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jevů jako hoření, hašení, výbuch či chová-
ní (ne)hořlavých plynů, interakce světelné-
ho záření s látkou a další. Také žáci základ-
ních škol si budou moci díky pestré nabídce 
Prima pokusů rozšířit své obzory na poli 
chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu. 
Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak 
vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou 
kapalinu nebo si dokonce zahrát na detek-
tivy! Velký úspěch mezi žáky (ale i peda-
gogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané 
v kulturních a obecních domech či škol-
ních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si 
na několika stanovištích vyzkoušeli řeme-
slné činnosti zaměřené na bezpečnost prá-
ce a požární ochranu, pokrývačství (po-
kládka krytiny a zkouška vodou), 
kominictví (čištění komínu a seznámení se 
s měřicí a inspekční technikou), životní 
prostředí a spalování paliv a také práci 
s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, 
řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metric-
kých matic. Lektorování se ujali přímo 
místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan 
Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík. 
Také díky zapojení místní komunity, pře-
devším díky stolaři panu Brunovi Fabiáno-
vi z Oldřišova, obdržely na přelomu roku 
všechny mateřské školy zapojené v projek-
tu MAP II dětský pracovní ponk včetně 
svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek 
jsou prvním krokem a dílčí aktivitou (mik-
ro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměře-
ného na rozvoj technického myšlení, krea-
tivity a fantazie. Do každé školky budou 
průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi 
v rámci dílniček - a s využitím ponků - bu-
dou vyrábět několik vlastnoručních výrob-
ků. Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné 
workshopy pro paní učitelky. A protože 
jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na 
téma regionální identity. Koncem loňského 
léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, kte-
rý obdržela každá základní škola na Hlu-
čínsku a jehož ústředním motivem jsou 
prameny. Účelem je představit žákům 
spektrum různorodých pramenů, resp. au-
tentických substitutů z Hlučínska a jejich 
prostřednictvím zpřítomnit minulost inter-
aktivní formou. Pramenů, a souvisejících 
tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé 
a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model 
Landecké venuše, historické délkové míry, 
soubor odlitků pečetí, středověký perga-
men, úryvky ze starých slabikářů, výtisky 
starých místních novin, jízdní řády, karika-
tury, propagandistické tiskoviny k volbám, 
soubory historických fotografií, fragmenty 

potravinových lístků, dopisy či úmrtní 
oznámení padlých ve válce, agitační plaká-
ty z 50. let a další. Součástí je také metodi-
ka a pracovní listy. Kufřík je primárně ur-
čený pro výuku na vyšším stupni, v rámci 
některých témat jej ale využijí i na stupni 
nižším. Druhý typ kufříku - tentokrát pu-
tovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je 
určen pro předškolní děti a žáky nižšího 
stupně. Prostřednictvím rozmanitých akti-
vit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, 
náčiní zedníka, skládací model kaple, skle-
něná vitráž), fotografií a pracovních listů 
se děti - za účasti lektorky z Muzea Hlučín-
ska - seznámí s postupem výroby pálené 
cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s růz-
nými typy staveb a jejich funkcí. Sestaví si 
dřevěný model strahovické kaple, a pozna-
jí tak tuto stavbu podrobněji. Až do konce 
realizace MAP II, tj. do června 2021, bude 
autorský tým pod vedením Radima Lokoče 
a Jiřího Nemináře. pracovat na největším 
projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahr-
nuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro 
nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do 
vybraných lokalit Hlučínska a vznik webo-
vého portálu. Web bude nasycen řadou di-
daktických pomůcek a historických pra-
menů, jako jsou mapy, fotografie, audio 
a audiovizuální záznamy, kvízy, hry, ani-
mace (např. postup válečné fronty, rozrůs-
tání železnic či stavba vesnic), metodiky 
a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu 
o Hlučínsku bude zveřejněno i množství 
doposud neznámých a nepublikovaných 
dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také 
přímo v některých animacích či kvízech 
bude typická „prajzská četka“ Truda. Na 
podzim letošního roku pak budou mít míst-
ní učitelé možnost prohloubit své jazykové 
dovednosti v kurzech prajštiny, které pove-
de známá regionální spisovatelka, paní 
Eva Tvrdá. Projekty MAP II navazují na 
předchozí dvouleté MAP I  -  tyto projekty 
realizuje v našem regionu Místní akční 
skupina Hlučínsko a jsou financované 
z prostředků Evropské unie. Informace 
o projektu a kompletní přehled (katalog) 
všech aktivit naleznete na www.mashlu-
cinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-
-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém profilu 
Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy 
II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlu-
čínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže 
z našich akcí. Přestože nám současná doba 
nepřeje, těšíme se, až budeme moci od no-
vého školního roku opět spustit všechny 
naplánované akce a aktivity!      

Science. Foto: archiv ZŠ Kozmice

 Chemici. Foto: archiv MŠ Hlučín Cihelní

 Příběh peněz. Foto: archiv ZŠ Markvartovice
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Pavel Kuchejda
Agri Nostra

Pokud pomineme kontroverzní tvrzení, že 
za současné sucho a horko ve městě Hlučí-
ně může vyšší hladina CO2, tak je zřejmé, 
že za to může výrazně naše hospodaření se 
zemským povrchem. Udělali jsme z naší 
krajiny step (pole) a poušť (město) a di-
víme se, že se tak chová. Na polích jsou 
pěstované stepní rostliny a pole tak vytvá-
ří podobné klima. Města a silnice se cho-
vají jako pouště. Když na ně zaprší voda, 
rychle odteče a sotva na ně zasvítí slunce, 
rozehřejí se na vysokou teplotu a tu si pak 
uchovávají dlouho do noci. Na prvním 
místě bychom se měli zamyslet, jak zarea-
govat na změnu klimatu a ujasnit si, jak si 
přejeme se ve městě cítit. Chceme-li ote-
vřené stepní prostředí, nebo vyrovnanější 
mikroklima a spíše parkové prostředí. Až 
se zase jednou ochladí, tak se může stát, 
že se zase vrátíme k městskému prostředí, 
které bude schopné teplo akumulovat, ale 
to se nyní asi jeví jako hudba budoucnosti. 
Klima, prach a kvalita ovzduší patří k těm 
nejožehavějším tématům. Pokud oprav-
du chceme zlepšit mikroklima v Hlučíně 
obzvláště v období léta, musíme výrazně 
zvýšit zastoupení stromů, v alternativním 
případě keřů či popínavých rostlin, a to 
jak ve městě, tak v jeho těsné blízkos-
ti (blízkém okolí). Dále zlepšit zadrže-
ní vody v krajině. Zmenšit plochy, které 
slunce může rozpálit (střechy, parkoviš-
tě, silnice, zdi atd.), zamezit tak sluníčku 
se k těmto plochám dostávat (popínavky, 
stromy, zelené zdi), zvětšit jejich odraz 
změnou barvy… Jak změnit lokální mik-
roklima a zároveň přispět svou troškou do 
světového mlýna? Nejtěžší krok je změnit 
představy o architektuře a krajině. Posune-
me-li hranice v našich představách co je 
možné a co je v módě, můžeme proměnit 
město Hlučín do krásného parku. Hlučín 
bude objímat pás lesa a ne vyprahlá pole 
(ty budou až za lesem). Uvnitř města po-
rostou vysoké stromy obzvláště tam, kde 
jejich stín bude moct zastínit cesty a par-
koviště. Obětujeme-li velké plochy tráv-
níků bez stromů a výsadby prérijního či 
skalkového typu, příroda se nám odvděčí 

KLIMATICKÁ ZMĚNA K LEPŠÍMU SNADNO 
A RYCHLE

mnohonásobně. (Někdo to může nazývat 
podřizování se diktátu přírody, já bych to 
nazval pokorným přijetím vývoje klima-
tu.) Jednotlivá opatření mohou být pro 
některé z nás nepříjemné, například kaž-
dý má jiné estetické cítění, ale věřím, že 
po zvážení kladů a záporů to stoji za to. 
Abychom snížili tepelné maxima v létě, 
musíme tepelné záření odrazit a hlavně ho 
též neakumulovat, aby se prostředí moh-
lo v noci ochladit až na rosný bod. Stro-
my, keře a popínavky mají dvě významné 
funkce. Za prvé - sami vytvářejí lepší mik-
roklima a za druhé - stíní plochy, které by 
se jinak rozpálily a naakumulovaly teplo. 
Například můžeme vysadit stromy vedle 
chodníku, nejen že zamezíme akumulaci 
tepla během dne, ale více lidí se rozhod-
ne jít pěšky nebo na kole, místo aby jeli 
klimatizovaným vozem. Což dále napo-
máhá ke zlepšení klimatu. Nehodí-li se 
vysadit strom, můžeme vysadit popínavku 
na nějakou vhodnou konstrukci. Když to 
podmínky dovolují, může konstrukce vy-
bíhat i nad chodník či až nad cestu. Pokud 
popínavkou bude například vinná réva, 
tak určitě potěšíte nejen mnoho dětí, kte-
ré budou mít o motivaci navíc nejet autem 
ale jít pěšky. Plochy střech a parkovišť, 
které nelze ozelenit, je možné upravit ba-
revně tak, aby odrážely co nejvíce tepla. 
Bílá střecha má v naších podmínkách až 
o 40 stupňů Celsia nižší teplotu něž čer-
ná. Chladnější střecha, má delší životnost, 
chrání jak konstrukci domu, tak vytváří 
lepší klima v domě i ve svém okolí. Nátěr 
na 150 m čtverečních se dá pořídit již od  
2 500 korun, takže se nejedná o astrono-
mické částky. Podobná úprava se dá udělat 
i na parkovištích… Každý motorista v létě 
raději zaparkuje své auto na chladnějším 
povrchu nejen kvůli tomu, že ušetří za 
klimatizaci auta. Bylo by úžasné, kdyby 
se tento odstaveček dostal k lidem, kte-
ří mají na starosti velké halové prostory 
v Hlučíně, jako jsou třeba supermarkety.
Pokrýt střechu fotovoltaickými články je 
vynikající, ale je to stále otázka financí.
Přizpůsobování se klimatu je cesta, která 
nikdy nekončí a je jen na nás, necháme-li 
se vléct, anebo k té pouti budeme přistupo-
vat aktivně a s hravostí.

Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
EKO-KOM, a.s.

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využi-
tí papíru, plastů, skla, kovů, nápojových 
kartonů a dalších komodit v rámci třídě-
ného sběru a využití odpadů v systému 
EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ ener-
gie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru  

EKO-KOM DĚKUJE OBČANŮM

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Město Hlučín objednalo u Technických 
služeb Hlučín ořezy vrb rostoucích podél 
ulice Celní, které se budou provádět po 
hnízdění ptactva cca od 15. července. Tři 
stromy budou seříznuty na torza, ostatní 
výrazně zakráceny. Důvodem je jejich 
špatný zdravotní stav. 

PEČUJEME O STROMY 
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb

Kontejnery na plasty, papír a sklo, 
které jsou po městě rozmístěny, jsou 
určeny pro občany města a to pouze 
pro fyzické osoby nepodnikající. Oso-
by podnikající musí veškeré odpady 
likvidovat na své náklady. 

UPOZORNĚNÍ 

spotřebuje za rok více než 332 tisíc domác-
ností. V případě tolik diskutovaného glo-
bálního oteplování přispěl systém tříděné-
ho sběru a využití odpadů EKO-KOM ke 
snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekviva-
lentu. Za rok 2019 se v Hlučíně vytřídilo 
a předalo k využití 1 313 429 tun, a tím 
Hlučín přispěl ke zlepšení životního pro-
středí a snížení uhlíkové stopy. Děkujeme 
Vám za dlouholetou spolupráci.

Pavel Kašing 
soukromý zemědělec

Vážení čtenáři, v poslední době zeměděl-
ci čelí stoupající kritice související s ne-
dostatečnou péčí o krajinu, či o životní 
prostředí jako celek. Smyslem zeměděl-
ské činnosti je vyprodukovat dostatečné 
množství kvalitních potravin pro stále se 
zvyšující množství obyvatelstva, avšak 
pro dosažení těchto cílů je zásadní urči-
tá formace krajiny. To však neznamená, 
že zemědělci nepečují o krajinu, právě 
naopak. V posledních letech v ČR narůs-
tá množství biopásů (což jsou části pole 
na nichž se vysévá speciální směs bylin 
vhodná pro opylovače či jako krmivo pro 
zvěř), nebo meziplodin (plodiny zase-
ty v meziprodukčním období slouží jako 
pokryv půdy zabraňující erozi, snižují 
odpar vody a v neposlední řadě poskytu-
jící úkryt volně žijící zvěři). Dále mohu 
uvést technologie zpracování půdy pro 
laika téměř neviditelné jako je podrývání 
(hloubkové zpracování půdy umožňující 
lepší vsak vody), přímé setí bez zpraco-
vání půdy (má za následek větší množ-
ství rostlinných zbytků na povrchu půdy, 
tím pádem pole lépe odolává vysychání 
či erozi).  Žádný zemědělec nechce při-
cházet o svůj hlavní výrobní prostředek, 
což je zcela pochopitelně půda, někdy je 
však velmi obtížné reagovat na extrémní  

PÁR SLOV O ZEMĚDĚLSTVÍ 

výkyvy počasí posledních let (zejména 
četnost přívalových dešťů), při kterých 
může ve velmi krátkém časovém úseku 
napršet i 10 % ročního úhrnu srážek. Vel-
mi často je nám vytýkána velikost polí 
(nově bude maximální výměra jedné plo-
diny 30 ha takže i zde dochází k progresi) 
a s tím spjaté pěstování monokultur, ano 
tak jako každý, se i my ve svém podniká-
ní snažíme být efektivní a není se čemu 
divit, práce v zemědělství je náročná a zá-
jem o tento obor minimální. Zároveň jsme 
silně zasaženi dovozem potravin ze zemí, 
kde národní rozpočty masívně dotují ze-
mědělskou produkci, případně ze zemí 
pro které je ekologie či životní prostředí 
absolutně okrajová záležitost. Musíme 
tomu čelit. Důležité je rovněž zmínit, že 
v rámci členských států EU patří Česká 
republika ke státům s nejmenší spotřebou 
pesticidů - v průměru pouze 2,08 l/ha. 
Pro porovnání např. Rakousko 3,98 l/ha, 
Francie 4,66 l/ha. Dále si troufám tvrdit, 
že nikdo v našem okolí nepocítil následky 
jedněch z historicky nejsušších let 2015 až 
2019 ve smyslu nedostatku potravin a při-
tom v poměrně nedávné minulosti (rok 
1947) sucho způsobilo jejich katastrofic-
ký nedostatek. Zemědělství se má rozhod-
ně v čem zlepšovat a do budoucna jistě 
i bude, avšak přehnaná kritika některých 
občanů, kteří si na tomto vytvářejí komu-
nální politiku, rozhodně není na místě. 

Foto: Kamil Vitásek

Hlučínské bažiny. Foto: Kristina Neničková
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Ivan Kula
Miniscéna Bez pódia z.s.

Pro všechny milovníky cestování, outdo-
orových aktivit a výprav za poznáním ji-
ných zemí, kultur a přírodních zajímavos-
tí, připravuje spolek Miniscéna Bez pódia 
cestovatelský festival OZVĚNY, který 
proběhne 6. až 8. listopadu 2020, tentokrát 
ve větších prostorách. Promítat budeme 
v malém sále Kulturního domu v Hlučíně, 
který poskytne návštěvníkům až 60míst. 
K úspěšným loňským přednášejícím se 
přidají další účastníci, kteří nás oboha-
tí o své cestovatelské zážitky. Vyzýváme 
všechny zájemce o prezentaci fotografií 
a videí z cest za poznáním, aby se podíleli 
svým příspěvkem na programu festivalu. 
Vítáme cestovatele pěšky, na kole, motor-
ce či autem, stopem, na koni, nebo lodí, 
prostě všechny, kteří poznali vůni dálek, 
objevování a dobrodružství. Své nabídky 
a dotazy posílejte na ivan.kula@email.cz.

FESTIVAL OZVĚNY  
OPĚT V HLUČÍNĚ

Klára Krejčířová
učitelka tanečního oboru ZUŠ Hlučín

Prázdniny, které nás letos čekají, budou 
zřejmě konečně uvolněním v pravém slo-
va smyslu. Byť budou v mnohém jiné, 
než na jaké jsme zvyklí. Cestovaní spíše 
po Česku i méně kulturních akcí. Mnohé 
festivaly a akce jsou přesunuty na příští 
rok, jiné zase díky aktuální situaci vznikly. 
Jedna taková se uskuteční na konci srpna. 
Ve dvoře Městského úřadu Hlučín odehra-
je skupina Saltatores dvě představení Car-
men pod širým nebem. Jde o taneční site-
-specific projekt, který pracuje s veřejným 
prostorem a vnáší do něj nové souvislosti. 
Celé představení je inscenováno na živou 
hudbu, kterou tvoří kytarový virtuos An-
tonín Viliš a jeho kvartet. „Je to i pro nás 
něco nového a bereme to jako výzvu, kte-
rá může přinést unikátní výsledek. Máme 
velkou radost ze spolupráce s hudebníky. 
Živá hudba dodá představení další roz-
měr.“ Říká choreografka projektu Klára 
Krejčířová. Carmen – taneční site-speci-
fic bude mít svou premiéru 28. a 29. srpna 
vždy ve 20 hodin. Vstupenky zakoupíte 
v síti GoOut. Všechny srdečně zveme. 

CARMEN ZATANČÍ NA ÚŘADĚ

Vladimíra Philippová
členka Kulturní komise města Hlučína

V kostele svatého Jana Křtitele se 31. květ-
na v 18 hodin uskutečnil koncert Hany 
Fialové, držitelky ceny Thálie a sólistky 
souboru operety a muzikálu Národního 
Divadla Moravskoslezského, za klavír-
ního doprovodu Jakuba Žídka, skvělého 
klavíristy, varhaníka, dirigenta a zároveň 
hudebního ředitele tohoto souboru NDM.
Původně koncert plánovala příspěvková 
organizace Sport a kultura Hlučín na za-
čátek dubna v Červeném kostele, ale kvůli 
pandemii koronaviru musel být odložen 
a posléze přeložen do kostela Svatého 
Jana Křtitele. V Božím chrámu mohli lidé 
vychutnat hudební zážitek a bez obav do-
držet rozestupy. Atmosféra byla nádherná, 
Hanka Fialová přizpůsobila svůj repertoár 
jedinečnému prostředí, kantiléna se vzná-
šela nad zlatým oltářem. Byl to nesmírně 
obohacující zážitek. Připomnělo mi to 
posvátné Lurdy, jen lidé neodhazovali ne-
moci, ale svůj strach. A protože koncert se 
uskutečnil na den slavnosti Ducha svaté-
ho, dá se říct, že pro všechny zúčastněné 
to bylo znovuvzkříšení kultury v Hlučíně 
po smutné pandemické době. Pan starosta 
poděkoval krásnou kyticí a slovy: ”Vždy 
pro nás bylo nejhorší nemít práci, teď 
jsme zažili, jaké to je mít práci, ale nemo-
ci ji dělat. A je vidět, že Hanka Fialová si 
to naplno užila.“ Po tříměsíční pauze to 
bylo její první vystoupení. A bylo opravdu 
strhující. Repertoár byl velmi pestrý. Zpí-
vala melodie z muzikálu Jesus Christ su-
pestar, Evita, Bídníci, Noc na Karlštejně, 
Sunset boulevard, dojemnou píseň Me-
mory z muzikálu Cats, a mnoho dalších 
nesmrtelných muzikálových písní. Kon-
cert zakončila jak jinak - šansony Edith 
Piaf a slovy „viru zmar“! Všichni odchá-
zeli naplnění krásou a nadějí.

HANA FIALOVÁ  
ROZZÁŘILA HLUČÍN Muzeum Hlučínska 

Čas starostí, strachu a omezení je za námi. 
Nyní nastává Hlučínské kulturní léto. Pro 
všechny, kdo touží si odpočinout a plnými 
doušky vychutnat atmosféru vlahých let-
ních večerů, jsme připravili sérii filmových 
promítání. Snímky jako Vlastníci, Po čem 
muži touží, Jumanji, Bohemian Rhapso-
dy, či Ženy v běhu se zaskví na plátnech 
v Bobrovníkách, Darkovičkách a na OKD 
a Rovninách. Vrcholem ovšem bude filmo-
vý Hastrman Ondřeje Havelky. Snímek je 
proslulý hravou poetikou, působivým zvu-
kem a překrásnými přírodními scenériemi. 
Spatřit jej pod širým nebem nad hladinou 
Hlučínského jezera může být hlubokým 
filmovým zážitkem. Pro ty, kteří podlehli 
Kouzlu starých plováren, bude promítáno 
letní kino na hlučínském zámku. Nepůjde 
o nic jiného, než o klasický snímek čes-
ké kinematografie Rozmarné léto. Než se 
setmí, bude v provozu komorní sál v Zá-
meckém klubu, kde poběží dokumentární 
filmy s hlučínskou tematikou. Zároveň 

HLUČÍNSKÉ KULTURNÍ LÉTO

LETNÍ FESTIVALY  
BUDOU JINÉ
Kateřina Klímková 
Sport a kultura Hlučín

Celý svět se v posledních měsících zpo-
malil, organizace omezují velké kulturní 
i sportovní akce a utkání, hledají alternati-
vy, jiné cesty a možnosti. Ani Hlučín není 
výjimkou. I my se snažíme najít jinou, al-
ternativní cestu, jak k Vám dostat nejen kul-
turu. Začali jsme minikoncerty pod okny, 
uspořádali koncert Hany Fialové, otevře-
li jsme své prostory klubům a kurzům. 
Chystáme pro Vás letní kina, Noční běh 
či Krmáš. Druhý červencový víkend pro-
běhne také Prajzská řezbářská show, které 
se zúčastní řezbáři dokonce s mezinárodní 
účastí. Ti budou vyřezávat lavičky, které 
následně ohodnotí odborná porota a hla-
sovat pro ně budete moci i Vy, návštěvníci 
Sportovně rekreačního areálu Hlučínského 
jezera. Přijďte svou účastí a hlasy podpořit 
obnovu kulturního života ve městě. Prajz-
ská řezbářská show bude probíhat od pátku 
10. do neděle 12. července. 

LÉTO U HLUČÍNSKÉHO 
JEZERA
Martin Nováček
ředitel Sportu a kultury Hlučín

Tento způsob léta může být i skvělým. Za 
hranice se sice nejspíš nepodíváme, zato 
můžeme objevovat krásy Česka, a proč 
nezačít rovnou v Hlučíně. Pro spoustu 
z nás bude letos ekvivalentem moře právě 
Hlučínské jezero. To je vyhledávaným cí-
lem nejen místních, ale i návštěvníků zda-
leka. Přispívá k tomu zejména dlouhodo-
bě jedna z nejčistších vod v celé republice, 
kterou se podařilo, zakoupením kombajnu 
a vysazením ryb, vyčistit i od stolístku 
klasnatého. Vodní plocha přírodního jeze-
ra je využívána nejen ke koupání. Mož-
ností je celá řada – od adrenalinové jízdy 
na vodních lyžích, přes paddleboardy a ja-
chting až po klidné projížďce po hladině 
jezera na šlapadle. Četná sportoviště, jako 
minigolfové hřiště, florbalové hřiště, teni-
sové kurty, kurty na plážový volejbal, bas-
ketbalové hřiště, lezecká stěna či disk gol-
fové hřiště, zase lákají všechny sportovní 
nadšence. Pro ty nejmenší je zde dětské 
brouzdaliště a akátové hřiště, pro větší 
třeba obrovská nafukovací trampolína. 
Areál Hlučínského jezera nabízí rozsáhlé 
možnosti pro aktivní odpočinek i relaxaci 
nejen pro rodiny s dětmi. Je místem setká-
vání pro všechny věkové kategorie napříč 
generacemi.

Jiřina Kurková
RC Myška 

Zápis do RC Myška proběhne v Kulturním 
domě v Hlučíně ve středu 2. září v 10:30 
hod. Děti budou rozděleny do různých vě-
kových skupinek (od 6 týdnů do 6 měsíců)
(6 měsíců do 1 roku)(od 1 roku do 3,5 let). 
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny 
říkadly, písničkami a hrou. Děti se mohou 
naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd. 
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslí-
me a zpíváme s hudebními nástroji. Kdo 
jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás 
zveme. Blíže se můžete informovat u paní 
Jiřiny Kurkové tel. 605 866 906.

KURZY PRO MAMINKY  
S DĚTMI 

Od 1. 7. do 16. 8. 2020 ZAVŘENO

Otevřeno opět od 17. 8. 2020:
PO - ST  8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
ČT  10:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
PÁ    8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 
  

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA 
POKLADNY V KD V HLUČÍNĚbude zpřístupněné celé muzeum, zejména 

tematická výstava o plovárnách. Festival 
Hlučínské kulturní léto v červnu symbolic-
ky zahájilo letní kino na náměstí. Na konci 
srpna zde pak bude promítán také posled-
ní snímek - Poslední aristokratka. Kdo by 
žádné z promítání nestihl, nemusí zoufat, 
neboť i po ukončení festivalu proběhne ješ-
tě jedna projekce, třebaže již ne pod širým 
nebem. V rámci hlučínského krmáše bude 
v Kulturním domě promítán dokumentární 
film Muzea Hlučínska Generace životem 
zkoušená, ve kterém zazní vzpomínky de-
sítek, dnes již bohužel většinou zesnulých, 
pamětníků. A ještě jedno překvapení pro 
návštěvníky máme – v rámci oslav 100 
let vzniku Hlučínska bude před každým 
filmem promítán krátký animovaný film 
Hlučínské století. Hlučínské kulturní léto 
je realizováno ve spolupráci Sportu a kul-
tury Hlučín, Muzea Hlučínska a osadních 
výborů. Doufáme, že se nenaplní slova 
lázeňského Antonína Důry, ale naopak bu-
deme moci konstatovat, že: „tento způsob 
léta, zdá se nám poněkud přešťastným.“ 

Jana Sabolová
předseda Základní organizace Českého 
zahradkářského svazu Hlučín 

Ve čtvrtek 6. srpna 2020 pořádá ZO ČZS 
Hlučín autokarový zájezd do KROMĚŘÍ-
ŽE s následujícím programem: 1. Exkur-
ze do arcibiskupských vinných sklepů 
(vstupné 60 korun). 2. Prohlídka zámku 
- reprezentační sály včetně Sněmovního, 
soukromé pokoje arcibiskupa, knihovna, 
hudební a numismatický kabinet. S prů-
vodcem asi 90 min, (vstupné 130 korun). 
3. Procházka Podzámeckou zahradou 
(vstup volný) a historickým náměstím 
s možností občerstvení. 4. Návštěva Květ-
né zahrady (UNESCO), (vstupné 80 ko-
run). Cena za dopravu činí 240 korun pro 
naše členy, 280 korun pro ostatní. Odjezd 
v 7:30 z Dlouhoveské ulice v Hlučíně. Při-
hlášky přijímáme v prodejně Zahrádkář 
na Ostravské ulici. Všechny zveme za ne-
všedními zážitky!

ZÁŽITKOVÁ KROMĚŘÍŽ

Zuzana Pustelníková
ředitelka

Ve školním roce 2020/2021 spouštíme při-
hlašování na kroužky, akce a tábory onli-
ne. Velmi jednoduchým systémem bychom 
chtěli náš Dům dětí a mládeže (DDM) více 
zpřístupnit všem klientům. Jediným úko-
lem bude se zaregistrovat v našem klient-
ském centru (odkaz naleznete na webo-
vých stránkách) a vybrat si kroužek, akci či 
tábor, který Vás zaujme. On-line přihlašo-
vání umožňuje přihlašování dětí do krouž-
ků, na tábory i jiné akce pořádané DDM 
(funguje na podobném principu jako běžný 
e-shop). Jakmile si vytvoříte svou registra-
ci, můžete do adresáře přidávat nové účast-
níky (sám sebe nebo své děti). Na základě 
toho pak můžete vybírat z nabídky krouž-
ků, táborů a akcí, kam jednotlivé účastníky 
chcete přihlásit. Pevně věříme, že tenhle 
krok bude pro všechny přínosem.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
FUNGOVAL ON-LINE

František Solař a Agáta Tešnarová. 
Foto: Kamila Mihálová
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U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 

13:00 - 17:00 hod
So: 9:00 – 12:00 hod

Tel.: prodejna 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.

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

Nabízím pronájem 
nebytových prostor 

cca 20m2 a 100m2 (s vlastním 
vchodem) ve zdravotním středisku 

v Ludgeřovicích. Vhodné
pro kadeřnictví, masáže, obchod... 

Při zájmu volejte na
tel. č. 606 655 288

VŘES
35 Kč

Jděte na to onlajn
Moderní WWW stránky od 900,- /měsíc
Eshopy, firemní i osobní weby

www.webklient.cz
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So: 9:00 – 12:00 hod
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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

Nabízím pronájem 
nebytových prostor 

cca 20m2 a 100m2 (s vlastním 
vchodem) ve zdravotním středisku 

v Ludgeřovicích. Vhodné
pro kadeřnictví, masáže, obchod... 

Při zájmu volejte na
tel. č. 606 655 288

VŘES
35 Kč

Jděte na to onlajn
Moderní WWW stránky od 900,- /měsíc
Eshopy, firemní i osobní weby

www.webklient.cz

KRŮTY, KUŘATA,  
KAČENY, HUSY

Drůbež běhá volně po trávě a v lesním  
porostu, je krmena šrotem, pšenicí,  

ječmenem, naklíčeným obilím,  
kopřivami, bramborami.  

Maso je v kuchyňské úpravě.   
Možnost bezpečného dovozu  

zdarma až k Vám domů. 

723 199 786 nebo pište na email: 
domaci-drubez@seznam.cz

Prodej drůbežího masa  
z přebytku ze dvora:

Ahoj jmenuji se Marie. 
Zhubba jsem během 5 mesíců 
10kg a váhu si trvabe držím. 
Mám obrovský nárust energie. 

Díky vbastní zkušenosti pomáhám ostatním. 
Potřebujete zhubnout, jste unavení? 

Chcete zbepšit imunitu a kvabitu vbasů a pbeti? 
Navštivte mé stránky

 

Pomůžu vám.

www.menimzivoty.cz 

Koupím byt 2+1 v Hlučíně, 
nejlépe s balkónem.  

Tel.: 603 857 604

ZNOVUOTEVŘENÍ

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Marie Drobíková

Ti, kteří budou během prázdnin poprvé spát 
pod širákem, někde za městem, kde není 
světelné znečištění, budou určitě překvape-
níi z nesmírné vesmírné hlubiny. K pozoro-
vání nebudete potřebovat dalekohled, stačí 
nechat oči přivyknout na tmu (při tomto 
procesu se zorničky co nejvíce rozšíří, aby 
jimi mohlo proniknout co nejvíce světla) 
a můžete se vrátit do starověku. Ke Slunci 
nejbližší hvězdu - Proximu - najdete v sou-
hvězdí Kentaura. Dělí nás od ní čtyři svě-
telné roky. To znamená,  že fotony (částice 
světla) letěly z Proximy na naši Zem 4 roky. 
Přibližně čtvrt století musely vesmírným 
prostorem cestovat fotony, které nyní sledu-
jeme přicházet od Vegy ze souhvězdí Lyry. 
Ještě starší pohled do minulosti nabízejí 
hvězdy z obrazce Velkého vozu. Jejich svět-
lo na Zemi putuje asi osmdesát roků, takže 
se k nám vydalo v době, když ještě nebyla 
většina čtenářů těchto řádků na světě. Zář 
hvězd skupiny Plejády v souhvězdí Býka 
„odkazuje“ na události z poloviny 19. stole-
tí, hvězdokupa Vlasy Bereniky leží dvakrát 
dál, tudíž s sebou nese poselství z časů, ve 
kterých se konstruovaly první parní stroje. 
Zamíříte-li zrak na hvězdu Antares ze sou-
hvězdí Štíra, pak „nahlédnete“ do doby, kdy 
William Shakespeare sepisoval nesmrtel-
né divadelní hry. V případě zářivé hvězdy 
Betelgeuze ze souhvězdí Orionu se dosta-
nete ke Kryštofovi Kolumbovi a dnešní 
Rigel z Malého psa vysvitl v časech, kdy 
se v Kambodži stavěl chrám Angkor Wat. 
Vzdálenost Velké mlhoviny v Orionu (M 
42) se odhaduje na 1500 světelných let. Její 
světlo, které nyní na Zemi sledujeme, se 
tedy na cestu vydalo během rozpadu Říše 
římské. Obří hvězda μ Cephei připomíná 
souboj městských států Sparty a Athén. 
Ještě odlehlejší je mlhovina Laguna (M 
8) ze souhvězdí Střelce - její dnešní obraz  

vznikl před pěti tisíciletími, tedy v obdo-
bí, kdy obyvatelé Mezopotámie pokládali 
základy dnešního nebeského názvosloví. 
Dvojice hvězdokup χ a h Persei připomíná 
věk, ve kterém hrstka pozemšťanů stavě-
la tajemné megalitické svatyně. Kulovou 
hvězdo-kupu M 13 ze souhvězdí Herkula 
sledujeme ze vzdálenosti 25 tisíc světelných 
let - před 25 tisíci roky na Zemi skončila 
poslední doba ledová. Tím úplně nejodleh-
lejším vesmírným objektem, který můžete 
ještě spatřit bez dalekohledu na vlastní oči, 
je Galaxie v Andromedě (M 31). Její světlo 
letí vesmírným prostorem téměř tři miliony 
roků! Když se na ni dnes podíváte, spatří-
te minulost starou tři miliony roků. Tedy 
dobu, kdy se na naší planetě objevili první 
předci člověka. Nejoblíbenějším úkazem 
noční oblohy během prázdnin je kosmický 
„ohňostroj“ roku - meteorický roj Persei-
dy (lidově nazývány „Slzy sv. Vavřince“). 
V letošním roce se sice netěší nejlepším 
podmínkám, ale jistě si ho ujít nenechejte. 
Jednak proto, že už neodmyslitelně patří 
k letnímu přírodnímu koloritu a za druhé 
pro možnost uvidět opravdu jasné meteory 
ve větší četnosti. Maximum roje, za nímž 
stojí kometa 109P Swift-Tutlle, a které s se-
bou nese připomenutí přes 1760 let staré 
nespravedlnosti (nespravedlivou a krutou 
popravu svatého Vavřince), vychází v le-
tošním roce 2020 na odpolední hodiny 12. 
srpna, tedy ještě v době denního světla. 
Měsíc bude svým svitem rušit pozorování 
vysoko nad obzorem v druhých polovinách 
nocí 11./12. a 12./13. srpna, kdy má smy-
sl roj pozorovat pro výšku radiantu v sou-
hvězdí Persea nejvíce. Nebude možné vidět 
ty nejslabší meteory, ale v obou nocích se 
zejména mezi půlnocí a 4. hodinou ranní 
jistě rozzáří na několik desítek výrazných 
(a někdy opravdu jasných) meteorů v každé 
hodině. Zdroje: kniha Mark A.Garlick: Ta-
jemství vesmíru, https://www.astro.cz

NOČNÍ OBLOHA NAD HLUČÍNEM

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

V roce 2019 se konal druhý ročník bran-
ného závodu pro seniory a byl určen pro 
všechny kluby seniorů z celého Hlučínska 
a také pro seniory z řad veřejnosti. Akce 
měla velmi kladný ohlas, zúčastnilo se 
19 týmů, proto i v letošním roce pokra-
čujeme třetím ročníkem. Senior DEN le-
gionáře se bude konat 15. září dopoledne 
od 9:00 v prostorách Hlučínského jezera 
za restaurací Nová Laguna nebo v jiném 
sportovním prostoru (hřiště). Pro účast 
stačí jediné, přihlásit své tříčlenné druž-
stvo nejpozději do 9. září na odboru roz-
voje a školství, a to osobně nebo na tele-
fonním čísle 595 020 238 (p. Křižáková).  
Podmínkou účasti je vytvoření smíšené-
ho družstva, tj. v týmu musí být alespoň  

DEN LEGIONÁŘE PRO SENIORY 
jedna žena. Účastníci akce budou soutěžit 
v plnění úkolů u jednotlivých stanovišť.  
Vyhraje družstvo, kterému se podaří na-
sbírat největší počet bodů. Pro nejlepší tři 
týmy jsou připraveny hodnotné ceny. Hrá-
či si vyzkoušejí cestu bojovníka, hod gra-
nátem na cíl, střelbu z kuše, luku a vzdu-
chovky, koordinaci pohybu na lyžích, 
otestují své znalosti ze zdravovědy a to-
pografie. Soutěžní úkoly nebudou fyzicky 
nijak náročné, není třeba se obávat. Pořa-
datelé ale každopádně doporučují spor-
tovní obuv. Účastníci mohou být občané 
Hlučína nebo občané z některé obce na 
Hlučínsku, kteří spadají do věkové kate-
gorie 55+. Akce je spolufinancována Mo-
ravskoslezským krajem v rámci Programu 
na podporu zdravého stárnutí v Morav-
skoslezském kraji na rok 2020, projekt 
Podpora aktivit pro seniory v Hlučíně.

Helena Mižičová

Pamatuji dobu, kdy řeka Opava, místními 
nazývaná Opavice přirozeně meandrova-
la mezi Jilešovicemi a okrajem Hlučína. 
Skýtala mnohá malebná zákoutí, která 
jsme znali pod jmény U Inzle, U Rybár-
ny, U Vantroků, Sluneční ostrov a další, 
kam jsme se chodili koupat. Tato kou-
zelná místa však musela později ustoupit 
vyšším zájmům, když se zde začal těžit 
štěrk. Během let vznikalo jezero, krajina 
se radikálně začala měnit, na štěrkovně ve 
dne v noci pracoval plovoucí bagr a její 
vody brázdil remorkér s nákladem štěrku, 
což bylo slyšet až do města. Pod hladi-
nou nenávratně zmizel kus krásné krajiny. 
Změny k životu patří, ať už se nám líbí 
nebo ne a člověk je naštěstí tvor adapta-

HLUČÍNSKÉ MOŘE
bilní. Už v době těžby se chodilo plavat na 
„Bahno“ nebo k „Bufetu“, hladinu začaly 
brázdit první windsurfingy. Po ukončení 
těžby, břehy jezera postupně zarůstaly, na-
šli jsme si nová místa, kam se dodnes cho-
díme koupat, kochat se západem slunce, 
procházet se za každého počasí, v zimě 
bruslit. Nejkrásnější na štěrkovně je ranní 
koupání, kdo nezkusil, nepochopí… Mu-
sím přiznat, že momentální polodivokost 
tohoto prostoru mi vyhovuje. V letošním 
roce se chystají úpravy okolí štěrkovny 
tak, aby zůstala nedotčená i v případě 
„velké vody“. Doufejme, že se vše zdaří, 
a že i následné plány, které se týkají dal-
šího rekreačního využití areálu štěrkovny, 
budou myslet i na nás starousedlíky a po-
nechají nám přístupnost, klid a soukromí 
míst, která máme rádi.

KRAJINA V OKOLÍ DARKOVIČEK A SÍDLIŠTĚ 
OKD V HLUČÍNĚ ROZKVÉTÁ
Tomáš Matýsek
Spolek Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín 
a Bobrovníky

Je to již dva roky od založení spolku Žít 
s krajinou. Letos na jaře jsme vstoupili do 
našeho druhého hospodářského roku na 
polnostech, které se nám zcela bezzištně 
podařilo získat do užívání od jejich majite-
lů. Celkem hospodaříme na 10 ekologicky 
stabilizačních plochách o celkové výměře 
3 hektary. Jednotlivé plochy mají různé 
výměry, a to od 0,10 ha do 1 ha. Střídavě 
se na plochách vyskytuji různé plodiny, 
jako např. pšenice, oves, hrach, netradič-
ní proso, lesknice, slunečnice atd. Cílem 
je nabídnout co nejpestřejší směs plodin.  
Každá plodina nabízí unikátní životní  
prostor pro různý hmyz, ptáky či sav-
ce. Nechybí však ani kousky s květnatou 
loukou či klasickou pastevní jetelotravní 
směsí. Na našich plochách dostávají šanci 
růst i polní trávy a byliny. Záměrně plochy 
nesekáme při prvních sečích, ale nechává-
me je volně růst až do léta či do podzimu.  
Některé dokonce i do jara. Právě to je 
žádoucí k zachování alespoň nějakého 
životního prostoru pro živočichy po skliz-
ní konvenčně užívaných zemědělských 
ploch. Zcela jistě toto hospodaření dělá 
vrásky některým zemědělcům či dokonce 

sousedům, jejichž nemovitosti se nachá-
zejí v blízkosti některých ploch. Je však 
třeba se zamyslet nad tím, jestli opravdu 
nemůžeme nechat kus přírody přirozeně 
se volně vyvíjet a podpořit tak mimopro-
dukční funkce krajiny, popř. zda je pro 
nás pořád prioritou jen ekonomický profit. 
Stav koroptve polní se před zimou v oko-
lí Darkoviček nečekaně zvedl na číslo 
přes 40 kusů, což je oproti jiným rokům, 
kdy stavy živořily na počtu do 10 kusů, 
skvělé číslo a dělá nám radost. V krajině 
dnes můžeme opět vidět i Čejku Chocho-
latou nebo slyšet Chřástala polního.  
Návštěvníci krajiny se tak mohou poko-
chat pohledem na kvetoucí kopretiny, chr-
py, vlčí máky, ale i další přirozené polní 
rostliny. Na obnovené cestě ke kříži ros-
tou například divoké macešky. Náš spolek 
má v současnosti přes 30 členů jak z řad 
dospělých, tak mládeže. Do budoucna 
plánujeme rozšíření ploch. Přáli bychom 
si dokončit obnovu páteřních polních cest 
v okolí Hlučína - OKD a Darkoviček, za-
čít s revitalizaci Brůdku (Jasénka) a na 
polích kolem ulice Kozmické vytvořit 
skladbu krajiny tak, aby zadržela blesko-
vé povodně. Děkujeme všem, kteří nám  
poskytli pozemky k obnově cest, nebo 
k našemu hospodaření.  Děkujeme všem, 
kteří naši činnost chápou a podporuji. 

Foto: Ingid Křižáková, 2019

Foto: Rostislav Matuška

Perseidy, ilustační obrázek
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PŘIVÍTALI JSME
Johanka Štefunko *2019
Tereza Kaděra *2020 
Terezie Pchálková *2020

JUBILANTI
Teofil Kusý *1930
Vilém Dudek *1938 
Jindřich Prudil *1923

PODĚKOVÁNÍ
Hluboce zarmoucená rodina děkuje 
všem příbuzným, přátelům, sousedům 
i známým za upřímná slova útěchy, 
květinové dary a účast na pohřbu pana 
Ing. Františka Kubly. Poděkování pa-
tří za velmi lidský přístup panu faráři 
Mgr. Petru Rakovi, za profesionalitu 
pohřební službě Breuer. Zvlášť velký 
dík patří všem stávajícím i bývalým 
členům Chrámového sboru sv. Cecilie 
za opravdu krásný zpěv, kterým našeho 
milovaného manžela a tatínka vypro-
vodili na poslední cestě.

Ludmila Kublová a dcery

Vážený pane starosto, ráda bych po-
děkovala odpovědným pracovníkům 
za péči o zeleň našeho města. Máme 
krásně posekané trávníky okolo našich 
družstevních domů na Zahradní ulici 
a v okolí. V Hlučíně se mi žije dobře 
i díky kulturním akcím, které tady pro-
bíhají. 

Zdraví a krásné dny přeje
Edeltraud Svobodová , občanka.

Červenec až  do 15. 9. 2020
          Kouzlo starých plováren
          (Muzeum Hlučínska)

Pátek 3. července
21:30 Letní kino - Po čem muži touží
          (Darkovičky - hřiště FK)

Neděle 5. července
21:30 Letní kino - Zrodila se hvězda          
          (Rovniny - u Agiťáku)

Úterý 7. července
9:30 „Co se stalo u kafeja povědalo“  
          (Logr Café)    

Středa 8. července
17:00 Na slovíčko  
          (Zámecký klub Hlučín)  

Pátek 10. července - neděle 12. července
          Řezbářská show 
          (Hlučínské jezero)

Neděle 12. července
14:00 Festival kultury a hlučínských      
          řemesel 
          (Mírové náměstí)

Sobota 18. července
21:30 Letní kino - Hastrman 
          (Hlučínské jezero)

Neděle 19. července 
10:00 Mše sv. k 200 letům výročí  
          kostela sv. Markéty

Pátek 31. července 
21:30 Letní kino - Bohemian Rhapsody
          (Darkovičky - hřiště FK)

Středa 5. srpna
17:00 Na slovíčko  
          (Zámecký klub Hlučín)  

Pátek 7. srpna
20:30 Letní kino - Ženy v běhu
          (Bobrovníky - u nové tělocvičny)

Sobota 8. srpna
18:00 Generace životem zkoušená 
          (Zámecký klub)
21:00 Letní kino - Rozmarné léto
          (Zámecké nádvoří)

Úterý 11. srpna
9:30 „Co se stalo u kafeja povědalo“  
          (Logr Café)

Pátek 14. srpna
20:30 Letní kino - Jumanji: další level
          (Hlučín OKD - u Rodinného centra)

Sobota 22. srpna
20:30 Letní kino - Poslední aristokratka                
          (Mírové náměstí)

Pátek 28. srpna 
20:00 Carmen: taneční site-specific
          (dvůr MěÚ Hlučín)

Sobota 29. srpna 
20:00 Carmen: taneční site-specific
          (dvůr MěÚ Hlučín)
21:00 Noční běh
          (Hlučínské jezero)

Středa 2. září
17:00 Na slovíčko  
          (Zámecký klub Hlučín)  

Vážený pane starosto, v současnosti 
procházíme nelehkou dobou v sou-
vislosti s pandemií koronaviru. Tato 
situace nás zaskočila všechny, a byla 
obrovskou zkouškou pro pomoc, při-
pravenost a odpovědnost. Dovolte mi, 
abych Vám, Vašim kolegům a přísluš-
níkům městské policie upřímně podě-
koval za pomoc, kterou jste poskyt-
li pracovníkům Zdravotního ústavu 
v průběhu plošného testování. Velmi 
si vážím Vaší vstřícnosti, rychlosti 
a ochoty zapojení se do této společně 
prospěšné akce. S úctou Vám chci po-
děkovat za samozřejmou reakci, kte-
rá potvrdila, že nám všem záleží na 
ochraně zdraví všech lidí - děkuji ne-
jen za rychlost, ale hlavně za solidaritu 
a velkou lidskost. 
   Eduard Ježo 

ředitel Zdravotního ústavu  
se sídlem v Ostravě

MĚSTSKÁ POLICIE 
OCENĚNA

Nabídka nových kroužků 

pro školní rok 2020/2021

Dům dětí a mládeže Hlučín pořizuje na těchto akcích obrazový a zvukový záznam, který bude
použit pro propagaci Dům dětí a mládeže na webových stránkách a sociálních sítích.

Další informace o ochraně osobních údajů a o svých právech naleznete na: www.ddmhlucin.cz
Své námitky můžete vznést pověřenci ochrany osobních údajů: info@ddmhlucin.cz 

Kruhový trénink - každý čtvrtek (17:00 - 18:00), cena 600,- na pololetí, pro dospělé
Empírové tance - 1x za měsíc - pátek (18:00 -19:30), cena 400,- na pololetí, 
od 12 let
Táborová kytara pro začátečníky - každé úterý (15:00 - 16:00), 
cena 700,- na celý rok, od 9-15 let, 
Sbor DDM (dobře doladěná melodie)- každé úterý (16:00 -17:30), cena 700,- 
na celý rok, od 10-18 let
Výtvarná dílna - každé úterý (15:00 -16:30), cena 600,- na pololetí, 
od 6-13 let
Barvička - výtvarná školička - čtvrtek (10:00-11:00), cena 600,- na celý rok,
od 2 - 5 let s rodiči
Hravá jóga I. - čtvrtek (15:00 -16:00), cena: 600,- na celý rok, od 6-10 let
Hravá jóga II. - čtvrtek (16:00 -17:00), cena: 600,- na celý rok, od 3-5 let
Moderní kaligrafie - co 14 dní za měsíc - pondělí (15:30 -17:30), 
cena: 800,- na celý rok, od 12 let 


