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SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 I když tomu začátkem července téměř 
nikdo nevěřil, tak máme za sebou další, 
většinou prosluněné léto. Počasí nepřá-
lo jen dovolenkářům, ale také stavebním 
firmám. V průběhu prázdnin se dokončila 
stavba nových šaten v areálu fotbalového 
hřiště. Z hlediska objemu financí (téměř 
42 mil. korun) se jedná o největší investici 
města za dobu mého působení na radnici. 
Fotbalisté i volejbalisté tak dostali důstoj-
né prostory, které splňují jejich součas-
né potřeby. Volejbalisté k tomu mají také 
nově zrekonstruované hřiště, které bude 
jistě jejich velkou chloubou. Firmě STA-
ZO, jejím subdodavatelům i všem, kteří 
přispěli radou, či námětem ještě jednou 
děkuji. Stavební ruch zde ovšem nekončí. 
Koncem srpna začaly stavební práce na 
rekonstrukci parkoviště u sportovní haly, 
a také jsou již v plném proudu práce na 

rekonstrukci sauny a vstupního prostoru. 
Do konce roku bude na fotbalovém hřišti 
fungovat umělé osvětlení a nová přetlako-
vá hala. I na tuto akci jsme z města přispě-
li nemalou částkou.
 27. července 2020 oficiálně minister-
stvo financí určilo za den zahájení sta-
vebních prací na našem jezeře. Přesto 
nám firma Gardenline umožnila až do 
konce prázdnin využívat prostory areálu 
bez omezení. Od 1. září nebude přístupná 
komunikace Jahodová, kde se jezdí k au-
tokempu. Poslední dvě akce v areálu je-
zera budou 4. až 6. září krmáš s kolotoči 
a 18. a 19. září hudební festival sCORO 
štěrkovna. Obě tyto akce budou přístupné 
jen po vodní lyžařský vlek. Zbytek areá-
lu bude uzavřen. Jsme si vědomi, že tato  
velká akce ovlivní také činnost všech spol-
ků a organizací, které mají s jezerem co 
do činění, ale zda budeme moci sportovní 

areál využívat, byť částečně, již v příš-
tím létě, to se snad uvidí až během jara 
2021. Dnes zatím můžeme jen doufat.
 Ještě jedna výborná zpráva k nám 
během prázdnin dorazila. Vodovody 
a kanalizace Hlučín získaly maximální 
dotaci na odkanalizování Darkoviček 
a Bobrovníků, a pokud vše půjde hlad-
ce s výběrem zhotovitele, tak se můžeme 
v příštím roce „těšit“ na velký stavební 
ruch v našich městských částech.
 Skončily prázdniny a dětem začala 
škola a s ní i povinnosti. Věřím, že plno 
školáků se během prázdnin osvěžilo pod 
mlžítkem na náměstí, které pro město 
perfektně nainstalovaly naše Technické 
služby. Přeji všem školákům, aby je uče-
ní bavilo, protože jak řekl římský filozof 
Seneca: „Pro život, ne pro školu se učí-
me.“

RUKU V RUCE S PŘÍRODOU
Foto: Kamil Vitásek

Petra Řezáčová
místostarostka

Vedení města Hlučína zve laickou i od-
bornou veřejnost na seminář Ruku v ruce 
s přírodu, který se uskuteční 14. září 2020 
v Červeném kostele v Hlučíně. Cílem je 
rozšířit povědomí o možnostech správné-
ho hospodaření s vodou a půdou ve městě 
Hlučíně i jeho okolí, projednat poznatky, 
zkušenosti a nápady, které by bylo mož-
né pro naše město aplikovat. Vstup na  

seminář je pro účastníky zdarma. Pro-
gram semináře bude rozdělen na dva 
bloky. První blok započne ve 13 hodin 
a bude prioritně zaměřen pro zástupce 
měst a obcí, ale je vítána i veřejnost. Pří-
spěvky vystupujících budou zaměřeny na 
problematiku životního prostředí, jeho 
tvorby a ochrany. Téma Smart city a do-
tační programy Ministerstva životního 
prostředí ČR přednese Mgr. Pavla Vida-
nová, ministerský rada MŽP ČR. Na téma 
hospodaření na městských a obecních  

pozemcích a dotačních programů Minis-
terstva zemědělství ČR vystoupí Ing. Josef 
Makovský Ph.D., vedoucí odboru ekolo-
gického zemědělství MZ ČR. A uznávaný 
odborník na modrozelenou infrastrukturu 
Ing. Jiří Vítek představí nejen praktické 
ukázky prvků hospodaření s dešťovou vo-
dou. Druhý přednáškový blok bude probí-
hat od 16:15 hodin. Pozvání přijali přední 
osobnosti ve svých oborech. Jako první 
přednese příspěvek na téma udržitelného 
rozvoje ředitel informační kanceláře OSN 

v České republice, pan Michal Broža. Ná-
sledovat bude přednáška na téma globální 
změny prof. RNDr. Ing. Michala V. Mar-
ka, DrSc., který je ředitelem ústavu vý-
zkumu globální změny Akademie věd. Na 
závěr programu semináře pozvání přijal 
bývalý ministr zemědělství ČR, poslanec 
Parlamentu České republiky a farmář na 
rodinném statku v Rokytnici, Ing. Marián 
Jurečka. Věřím, že spolu najdeme cesty, 
jak zajistit kvalitní a udržitelné životní 
prostředí pro nás i budoucí generace.
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RADA MĚSTA  
V ČERVENCI  
A SRPNU
Rada města Hlučína udělila souhlas 
Základní škole a mateřské škole 
Hlučín-Darkovičky k přijetí účelově 
určeného finančního daru v celkové 
výši 12 152 korun od WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s. , v rámci projektu 
„Obědy pro děti“.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí příspěvku základním ško-
lám zřizovaným městem Hlučínem 
na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ve 
školním roce 2020/2021.

Rada města Hlučína rozhodla o vý-
běru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky „Přetlaková hala Hlučín“ 
a uzavření smlouvy s dodavatelem 
JTA Holding, spol. s r.o..

Rada města Hlučína odsouhlasila 
změnu kapacity poskytovaných slu-
žeb Domova pod Vinnou horou tak, 
že bude navýšena kapacita domova 
se zvláštním režimem z 23 na 45 
míst a ponížena kapacita domova 
pro seniory z 90 na 68 míst. Celková 
kapacita služby zůstává zachována. 

Rada města Hlučína projednala 
žádost paní Martiny Štěpáníkové 
o poskytnutí finančního příspěvku 
z veřejné sbírky a rozhodla žádosti 
vyhovět a poskytnout finanční pod-
poru Františkovi Štěpáníkovi z účtu 
veřejné sbírky Města Hlučína na 
dofinancování speciálních ortéz.

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Městská policie Hlučín má od přelomu 
roku 2004/2005 zřízen městský kamerový 
dohlížecí systém. Jednoduše řečeno „ka-
mery“. Za těch patnáct let, prošel kamero-
vý systém řadou změn a vylepšení. Z pů-
vodních 8 kamer se rozrostl na 28 kamer + 
9 kamer zabezpečení městského majetku.
Osm kamer je otočných. Tyto kamery 
sledují hlavně centrum města, jedna ka-
mera je pak na OKD a dvě na Rovninách. 
Pevných kamer je 14. Ty jsou rozmístěny 
po celém městě a hlídají místa kde může 
docházet k narušování veřejného pořádku 
nebo poškozování majetku ať městského 
nebo soukromého. Jedná se zejména o vět-
ší parkoviště, SRA apod.  K těmto kame-
rám patří také 9 kamer zabezpečení měst-
ského majetku, kdy tyto kamery dohlíží 
nad pořádkem na městském hřbitově Bře-
ziny a v městské části Bovrovníky. V loň-
ském roce investovala městská policie ve 
spolupráci s městem do kamerového sys-
tému, kdy po této investici došlo ke zlep-
šení datového přenosu obrazu z jednotli-
vých kamer do monitorovacího pracoviště 
na služebně MP a k zakoupení nových ka-
mer. Také byl pořízen nový software, který 
umožňuje strážníkům snadnější obsluhu 
kamerového systému, zpětné dohledání 
záznamu a zejména čtení registračních 
značek vozidel. Tuto vlastnost využívá ve 
značné míře kriminální policie k dohledá-
ní pachatelů trestné činnosti dopravní po-
licie k objasnění dopravních nehod a po-
licisté obvodního oddělení k objasnění 
trestné činnosti. Víme, že kamerový sys-
tém není dokonalý a ne vždy vidí vše, co 
by měl. Jsme si také vědomi, že mnozí ob-
čané by preferovali umístění kamery také 
v jejich lokalitě. Toto bohužel není vždy 
možné, ať již ze zákonných důvodů nebo 
pro nemožnost přenosu obrazu z kamery 
na služebnu.  O to více jsme spokojeni, 
když se strážníkům podaří i díky kamero-
vému systému pomoci k odhaleni pacha-
tele protiprávního jednání nebo ještě lépe  
k zabránění takového jednání.

VELKÝ BRATR SE DÍVÁ

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

I  přes koronavirová opatření, která se  
dotkla všech obyvatel a  zrušení různých 
akcí, jako je oblíbený Den s IZS, besedy ve 
školách,  snažila se Městská policie Hlučín 
uskutečnit preventivní akce. Tak v  letoš-
ním roce provedla sedm značení jízdních 
kol v  Hlučíně a  okolních obcích. Stihla 
uskutečnit několik besed ve školách na 
nejrůznější témata. Od dopravní výchovy, 
přes setkání s (ne)bezpečnými zvířaty, po 
drogovou tématiku. Rozdávala seniorům 
osobní alarmy pro případ, že se senior do-
stane do tíživé situace. Po prázdninách až 
se snad opět rozběhne školní rok a děti se 
vrátí do školních lavic, budeme pokračo-
vat v besedách na všech typech škol. Tyto 
besedy se snažíme zpestřit ukázkami vý-
cviku služebních psů, služebního vozidla 
nebo ukázkou živého hada. Pokud nám 
to počasí dovolí, budeme pokračovat ve 
značení jízdních kol a  dalších doprav-
ních prostředků jako jsou koloběžky nebo 
kompenzační pomůcky. Doufejme, že si 
pro nás příroda a osud připraví jen to nej-
lepší a  my se budeme potkávat u  dalších 
preventivních akcích.

PREVENCE

Rada města Hlučína vyhlásila konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ky organizace: Základní škola a mateřská
škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace. Přihlášky je možné podávat 
do 4. 9. 2020. Více na úřední desce města 
a na www.hlucin.cz.

VYHLÁŠEN KONKURZ 
NA ŘEDITELE 

Roman Šťastný
jednatel TS Hlučín s.r.o.   

Ať už patříte mezi ty, kteří vnímají eko-
mobilitu zpovzdálí nebo se aktivně zají-
máte o její trendy, určitě oceníte každý po-
čin, který povede ke zlepšení ovzduší ve 
městě. Takovým počinem zajisté je napří-
klad zakoupení nákladního elektromobilu 
Technickými službami Hlučín, který bude 
sloužit převážně ke svozu odpadu z od-
padkových košů na území celého našeho 
„zeleného“ města. Elektromobil byl za-
koupen v rámci vyhlášených dotací Mini-
sterstva životního prostředí, které se bude 
podílet na kupní ceně do výše 40% z ceny 
1,18 mil. korun včetně DPH. A jaký to 
bude mít přínos pro ekologii? Pro předsta-
vu uvádím, že stávající vozidlo sváží  3x 
týdně odpad ze všech odpadkových košů 
na území města a v rámci dané služby uje-
de až 900 km měsíčně. Z uvedených úda-
jů je patrné, že tímto počinem dojde k ab-
senci vypouštěných škodlivin do ovzduší  

NOVÁ „KOŠOVKA“ PŘISPÍVÁ K EKOLOGII  
V NAŠEM MĚSTĚ

z cca 90 litrů nafty měsíčně, což odpoví-
dá vyprodukované hmotnosti CO2 cca 30 
kg. Novým vozidlem, které bylo vysou-
těženo dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek, je elektromobil francouzské vý-
roby GOUPIL řady  G5E. Pro milovníky 
technických údajů uvádím, že vozidlo je 
v kategorii N1 (užitkové vozidlo do 3,5 t) 
se jmenovitým výkonem motoru 9,4 kW. 
Vozidlo je schopné uvézt zátěž až 1,2 t 
a vyvinout maximální rychlost až 70 km/
hod, s dojezdovou vzdáleností až 150 km, 
a to na jedno nabití lithiových akumuláto-
rů.  Součástí vozidla je rekuperace energie 
při brždění a bezpečnostní prvky nejen 
pro jeho obsluhu, ale i pro kolemjdoucí 
tak, aby byl eliminován nežádoucí střet 
s chodci, jelikož vozidlo samo o sobě není 
za jízdy slyšet. Cílem pořízení uvedeného 
vozidla je nejen snížení provozních nákla-
dů, ale zejména pak snížení negativních 
vlivů dopravy na zdraví obyvatel a život-
ní prostředí, tj. snížení emisí a hluku ve 
městě.

Vladimír Chlebiš
člen rady

Počet parkovacích míst v rámci celé ČR, 
včetně Hlučína, je zcela nedostačující. 
Vytváření nových parkovacích míst je 
s ohledem na počet automobilů a míst 
k tomu vhodných velice náročný úkol, 
a to z hlediska časového i finančního. 
Jsem si vědom, že se nám vize vyššího 
počtu parkovacích míst pro hlučínské 
občany nedaří naplnit. Jako člen Rady 
města Hlučína jsem si řešení této neleh-
ké, avšak velmi důležité součásti našeho 
denního života, vzal na starost. Prozatím 
se podařilo vybudovat jen pár nových par-
kovacích míst, ale to rozhodně nesplňuje 
naše vize a očekávání. Společně s vede-
ním města a dopravní komisí města Hlu-
čína, jejíž práce je pro tuto problematiku 
klíčová a spolu s dalšími subjekty, máme  

NA PARKOVÁNÍ INTENZIVNĚ PRACUJEME
rozpracovány studie parkovacích domů, 
které jsou jedním a pravděpodobně jedi-
ným řešením. Může se zdát, že volných 
a dostupných ploch je na území města do-
statek, avšak není naším zájmem vytvářet 
parkovací místa na úkor zeleně. Zároveň 
musíme sledovat, zda „rádoby volné“ 
lokality jsou na vhodném geologickém 
podloží, neboť Hlučín je položen na tzv. 
tekutých píscích, které stavbu těchto para-
metrů neumožňují. Průběžně se zajímáme 
o dotační tituly na stavby a prostory spo-
jené se strategií zelených střech, aby pří-
padná výstavba parkovacích domů nebo 
parkovišť byla realizovatelná s ohledem 
na nemalou finanční náročnost takovéto 
investice. Věřím, že se nám podaří nalézt 
vhodnou lokalitu, třeba i díky nabídce 
soukromých vlastníků pozemků a vybu-
dujeme zázemí pro automobily pro nás 
všechny.

Foto: archiv TS Hlučín

Foto: Kateřina Konečná

Přijměte pozvání na veřejné zase-
dání Zastupitelstva města Hlučí-
na, které se uskuteční ve čtvrtek  
10. září 2020 od 15 hodin v Kul-
turním domě v Hlučíně. Jednání 
je veřejné, projednávání se mohou  
zúčastnit všichni občané.

ZASTUPITELSTVO

VOLNÉ PRACOVNÍ 
MÍSTO NA MĚÚ
Město Hlučín oznamuje poptávku na ob-
sazení volného pracovního místa - refe-
rent úseku vodohospodářského na odboru 
životního prostředí a komunálních služeb.  
Pracovní poměr bude sjednán na dobu 
určitou. Nástup je možný ihned. Platové 
zařazení: 9. platová třída, stupeň dle pro-
kázané praxe (v souladu s nařízením vlá-
dy č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů,). Požadovaná kvalifikace: mini-
málně středoškolské vzdělání technického 
směru, nebo VŠ bakalářský, nebo magis-
terský studijní program technického smě-
ru, nebo úpravnictví vody. Více na úřední 
desce města a na www.hlucin.cz.
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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Evropský týden mobility se koná každý 
rok od 16. do 22. září. Kampaň tradičně 
probíhá po celé Evropě.  Výzva v letoš-
ním roce zní:  „Tvůj styl, tvoje volba!“ 
(v originále „Choose your move“). Vý-
znam výzvy může být přeložen také „My 
jsme si vybrali, jdeme touto cestou, a co 
vy?“ Město Hlučín se opět letos připojí 
a podpoří kampaň v rámci Zdravého měs-
ta Hlučín a místní Agendy 21.

17. září „JÍZDA ZRUČNOSTI PRO 
ŽÁKY 5. tříd ZŠ“
Letos bude akce probíhat na dopravním 
hřišti. Jízda zručnosti je určena pro žáky 
prvního stupně základních škol a zúčast-
ní se jí přes sto dětí ze čtyř hlučínských 
škol. Žáci si budou moci vyzkoušet svou 
zručnost v prostoru. Součástí jízdy bude 
písemný test, který bude obsahovat otázky 
zaměřené na dopravu. Pro nejšikovnější 

HLUČÍN SE OPĚT PŘIDÁ K EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY 2020

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb 

Město Hlučín v rámci systému nakládá-
ní s komunálními odpady odpady třídí, 
aby mohly být v maximální míře dále 
využívány.

Do kontejnerů na plasty /žlutá barva/ 
a do pytlů patří nejen PET láhve. Lze 
sem vhazovat také kelímky, sáčky, fó-
lie, výrobky a obaly z plastů, polysty-
ren, ale i nápojové kartony a drobné 
kovové odpady. Na druhé straně do 
kontejnerů v žádném případě nepatří 
novodurové trubky, obaly od nebezpeč-
ných látek, jako jsou motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod. Vždy ale sle-
dujte nálepku na Vašem kontejneru.

Do kontejnerů na sklo /bílá nebo ze-
lená barva/můžeme vhazovat láhve 
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné 
střepy i tabulové sklo. Pozor! Do kon-
tejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré 
sklo, sklenice apod. Vhodíte-li barevné 
sklo, znehodnotíte obsah celého kon-
tejneru. Do kontejnerů na sklo nepatří 

KAM S ODPADY V HLUČÍNĚ

jsou nachystány hodnotné ceny, jako třeba 
přilba na kolo a další cyklistické doplňky 
pro děti.

18. září  „MALOVÁNÍ PRO DĚTI 
z MŠ a Dětské rehabilitace“ 
Také letos je pro děti z hlučínských mateř-
ských škol a dětské rehabilitace připrave-
no malování venku na čerstvém vzduchu. 
Malování začíná od 9.00 hodin v prostoru 
u Kulturního domu Hlučín.  Rádi uvítáme 
také maminky na mateřské dovolené, kte-
ré mohou přijít se svými dětmi. 

18. září  „NA ÚŘAD BEZ AUT“ 
Zaměstnanci hlučínské radnice se zapojí 
do kampaně a společně se zaměstnanci 
z jiných měst a obcí do práce dojedou ve-
řejnou hromadnou dopravou nebo využijí 
alternativní dopravní prostředek jako kolo 
či koloběžku, nebo do práce dorazí pěš-
ky. Loni se do kampaně zapojilo více než         
60 % zaměstnanců radnice a také pracov-
níci Základní školy Hornická Hlučín. 

20. září „CYKLOJÍZDA PRO VEŘEJ-
NOST“
20. září v 10 hodin z Mírového náměstí 
startuje pro milovníky cyklistiky a dob-
ré nálady další ročník nejoblíbenější 
a nejatraktivnější sportovní akce pořáda-
né městem „Cyklojízda pro veřejnost“. 
Cílem akce je propagace cyklistiky jako 
způsobu dopravy, který je zdraví prospěš-
ný a zároveň šetrný k přírodě. Cyklojízda 
je otevřená všem věkovým kategoriím, 
malé děti a cyklisté mladší 18 let se smí 
zúčastnit, jen pokud nezapomenou doma 
přilbu.Připraveny budou dvě trasy v dél-
kách cca 10 a 20 kilometrů po cyklostez-
kách Hlučínska. Trasy je možno absolvo-
vat ve vlastním tempu. Obě trasy budou 
končit u KD Hlučín, kde bude pro účastní-
ky přichystáno občerstvení a také tombola 
o věcné ceny. Startovné se nehradí.

21. září „ODISbus“ 
Od 8:00 do 12:00 u KD Hlučín budou 
probíhat v autobuse cílené prezentace  

keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla.

Do kontejnerů na papír /modrá barva/ 
můžete ukládat veškerý neznečištěný pa-
pír. Patří sem noviny, časopisy, kartony 
a jakýkoliv ostatní papírový odpad, který 
není znečištěn např. jídlem, mastnotou či 
nebezpečnými látkami.

Do kontejnerů na elektroodpad /červe-
ná barva/ lze vhazovat veškerý drobný 
elektroodpad.

Do zelených nádob na potravinářské 
oleje můžeme vhazovat použitý potravi-
nářský olej a tuk a to vždy v uzavřených 
PVC obalech a PET lahvích.

Veškerý velkoobjemový, nebezpečný 
odpad a elektroodpad (např.motorové, 
převodové a mazací oleje, akumuláto-
ry, zářivky, zbytky barev, lepidel, pneu-
matiky a veškeré elektrozařízení) patří 
do sběrného dvoru TS Hlučín, na ulici 
Markvartovická: http://www.tshlucin.cz/
sberny-dvur.html
tel: 595043591.

Elektroodpad je třeba v maximální míře 
odevzdávat nepoškozený, likvidace ta-
kového odpadu je pro město zdarma.

Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00 - 18:00
So: 8:00 - 13:00

Papír a železné i neželezné kovy lze 
odevzdat ve Sběrných surovinách – 
RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostrav-
ská (u Dřevařských závodů).
tel:. 724890347

Otevírací doba:
Po: 8 - 12:00   12:30 - 15:00
Út - Pá: 8 - 12:00   12:30 - 16:15
So: 9 - 12:00 
(vždy 2. a 4.sobota v měsíci)

Žádáme občany, aby odpady byly 
ukládány pouze do kontejnerů a ne 
okolo nich. To, že jsou zpevněné plo-
chy okolo kontejnerů ohrazeny, je 
zejména z estetického důvodu ale ne-
znamená to, že je to jeden velký od-
padkový koš a že se okolo kontejnerů 
mohou hromadit odpady a odpadky.

a přednášky pro seniory: ceny jízdného, 
jak je možné platit, slevy pro seniory, nový 
dopravce na Hlučínsku a mnoho dalšího.

Podpořte i Vy Evropský týden mobility 
tím, že do práce využijete alternativní do-
pravu. Závěrem uvádíme, že akce v rám-
ci evropského týdne mobility proběhnou 
pouze za příznivého počasí, bez deště.  
O aktuálním dění budete informování na 
facebookové stránce města. 

Na spolufinancování akcí je určena dotace 
z programu Podpora dobrovolných akti-
vit v oblasti udržitelného rozvoje a míst-
ní Agendy 21 – projekt Aktivní a zdravé 
město Hlučín.  

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Ministerstvo dopravy ČR souhlasí s dal-
ším rozpracováním technicko-ekono-
mických parametrů stavby ve věci další 
přípravy záměru přeložky silnice I/56 
v úseku Ostrava – Opava, na základě, 
kterého byla stavba zařazena do priorit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Odbor stra-
tegie Ministerstva dopravy ČR projednal 
tuto studii též s Odborem infrastruktury 
a územního plánování Ministerstva do-
pravy ČR a doporučil její realizaci. „Pev-
ně věříme, že se nám podaří zahájení re-
alizace tzv. VELKÉHO OBCHVATU co 
nejdříve“, sdělil radní Vladimír Chlebiš. 
To, co výstavbu může urychlit nejvíce 
je návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruk-
tury a infrastruktury elektronických ko-
munikací, ve znění pozdějších předpisů,  

PŘÍPRAVA REALIZACE OBCHVATU FINIŠUJE
a další související zákony. „Senátoři za-
řadili silnici I/56 do transevropské sítě 
TEN-T a tak půjde čerpat na stavbu Ev-
ropské peníze, což je naprosto klíčové,“ 
uvedl radní Chlebiš. Projednávání zákona 
se uskuteční ve sněmovně v polovině září 
tohoto roku. Senátní výbor tento návrh již 
podpořil s tím, aby byla silnice I/56 pro-
pojující Opavu s Ostravou zařazena mezi 
prioritní stavby. Projde-li ve sněmov-
ně tento zákon, bude realizace výstavby 
obchvatu výrazně urychlena. „Společně 
s vedením města a zástupci Moravskoslez-
ského kraje jednáme usilovně se spřízně-
nými poslanci a senátory, aby zákon pod-
pořili a náš společný cíl nabyl konkrétních  
rozměrů,“ přibližuje radní Vladimír Chle-
biš.

Na obrázku: 
Výřez z dopravního modelu intenzit. 
Zdroj: 
Řízení silnic a dálnic České republiky

DDM ONLINE
Zuzana Pustelníková
ředitelka DDM Hlučín 

Ve školním roce 2020/2021 spouštíme 
přihlašování na kroužky, akce a  tábory 
online. Velmi jednoduchým systémem 
bychom chtěli naš Dům dětí a  mládeže 
více zpřístupnit všem klientům. Jediným 
úkolem bude se zaregistrovat v  našem 
klientském centru (odkaz naleznete na 
webových stránkách www.ddmhlucin.cz) 
a vybrat si kroužek, akci či tábor, který Vás 
zaujme. On-line přihlašování umožňuje 
přihlašování dětí do kroužků, na tábory 
i  jiné akce pořádané Domem dětí a mlá-
deže (funguje na podobném principu jako 
běžný e-shop). Jakmile si vytvoříte svou 
registraci, můžete do adresáře přidávat 
nové účastníky (sám sebe, nebo své děti). 
Na základě toho pak můžete vybírat z na-
bídky kroužků, táborů a  akcí, kam jed-
notlivé účastníky chcete přihlásit. Pevně 
věříme, že tenhle krok bude pro všechny 
přínosem.



HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
POŠTA A TELEGRAFNÍ ÚŘAD

Když český novinář a politik Ignát  
Hořica navštívil někdy před rokem 1895 
Hlučín, poznamenal si „Obracím se tro-
chu po náměstí, ne právě příliš pěkném, 
ani zvláště pozoruhodném, a vidím 
nového známého, který mne potěšil.  
Už jsem ho v tolika městech německé 
říše viděl, ale všude je stejný“. V Ně-
mecku mají totiž zvláštní poštovní goti-
ku. Kde se staví nová „kaiserliche Post“, 
všude se staví z holých cihel barvy račí, 
v určitých typech stylisace gotické. Kdo 
viděl dva „kaiserliche Post“, třetí po-
zná už zdaleka. (Pamatujte na Slezsko, 
1895) Budova hlučínské pošty a teleg-
rafního úřadu přesně odpovídala uve-
denému německému typu. I přesto, že 
nebyla tak honosná, jako pošty ve vět-
ších městech, byla výraznou ozdobou 
náměstí. Postavena byla v roce 1886 
ve středu severní fronty v místech, kde 
dříve stávala stará škola. Kuriozitou je, 
že jejím autorem nebyl žádný ze stát-
ních projektantů císařských pošt, ale 
tehdejší hlučínský starosta Stanislav 
Woytych (1850-1909), který navrhl 
v témže duchu pruské cihlové neogotiky 

i nedalekou budovu hasičské zbrojnice  
(1888-1889). „Račí“ (tj. červenou) ba-
revností režného cihlového zdiva a plas-
ticitou zubořezů tvarovek se výrazně 
odlišovala od okolní zástavby. Jednalo 
se vůbec o první světskou budovu rež-
né neogotiky ve městě. Fasádě domi-
noval vysoký stupňovitý gotizující štít 
doplněný o obloučkový vlys a lomené 
oblouky trojice oken štítu. V kruhovém 
otvoru nahoře měly být umístěny hodi-
ny. Štít vrcholil kovovou korouhvičkou, 
tu ale převyšovala konstrukce telegraf-
ních antén na hřebenu sedlové střechy.  
Očividně německý charakter budovy 
působil po druhé světové válce pro-
vokativně a ze strany vedení města se 
ozývaly hlasy požadující odstranění vi-
zuálních symbolů německé minulosti, 
k nimž svým stylem patřila i tato stav-
ba. Poté, co byla pošta přestěhována do 
nové budovy na Školní ulici, byl původ-
ní objekt roku 1963 radikálně přestavěn. 
Zvýšením o patro, novým rytmem oken 
a nahozením bílé omítky zcela ztratil 
svůj původní charakter.

Jiří Jung

Budova pošty byla bohatá na nejrůznější ozdobné detaily.
 (Muzeum Hlučínska)

Severní strana náměstí s poštou na počátku dvacátých let 20. století.  
(Muzeum Hlučínska)

Až do počátku šedesátých let si náměstí udrželo svou historickou podobu. (Muzeum Hlučínska)
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V budově oděvní služby (zcela vpravo) by dřívější poštu poznal jen málokdo.  
Náměstí tak nenávratně přišlo o jednu ze svých dominant. 

(Muzeum Hlučínska)



Kristina Neničková
tisková mluvčí

Stavební práce na projektu „Sanace, re-
kultivace a revitalizace území po těžbě 
štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“ započala 
společnost Gardenline s.r.o. v souladu se 
smlouvou s Ministerstvem financí ČR dne 
27. července 2020. Aktuální práce však do 
6. září 2020 výrazně neomezí provoz na 
Hlučínském jezeře. Od 1. září 2020 bude 
omezen provoz na ulici Jahodová a také 
bude omezena již značná část oplocené-
ho sportovně-rekreačního areálu Hlučín-
ského jezera. „Poslední akcí tohoto roku, 
jež bude pořádána u restaurace Nová La-
guna na břehu Hlučínského jezera, bude 
festival sCoro Štěrkovna v termínu 18. 
a 19. září 2020. Do sportovně-rekreační-
ho areálu vstup již nebude možný,“ sdělil 
starosta Pavel Paschek. Od října započ-
nou práce na korytu potoka Vařešinka, 
a také na zkapacitnění jeho zatrubněné 
části pod parkovištěm. Rovněž bude bu-
dována staveništní komunikace z místní 
komunikace Kozmice - Jilešovice, k lávce 
přes Juliánku v oblasti Kolečkova mlýna.  

SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA ZAHÁJENA
Lze očekávat zvýšenou dopravu materiálu 
na pravobřežní hráz na silnici Chabičov 
- Jilešovice, místní komunikaci Kozmice 
- Jilešovice (po most přes Opavu, a ze sil-
nice Kozmice - Hlučín přes ulici Jahodová 
do oblasti západní části jezera. „Do kon-
ce roku 2020 začnou práce na čelní hrázi 
(levobřežní hráz potoka Juliánka ve směru 
na Kozmice, ulice Poručíka Hoši), na za-
ložení lávek přes potok Juliánka a vodní 
tok Opava a taky práce na levobřežní hrá-
zi řeky Opava a pravobřežní hrázi v úse-
ku most přes řeku Opava - rampa na pra-
vobřežní hráz, za penzionem Kamenec. 
Rovněž se bude intenzivně pracovat na 
systému napouštění jezera (odběrný ob-
jekt, napouštěcí potrubí a funkční objekt) 
a na zkapacitnění zatrubněné části potoka 
Vařešinky Postupem času se budou rea-
lizovat přeložky, které jsou projektovou 
dokumentací předepsány a schváleny,“ 
sdělil zástupce firmy Gardenline s.r.o. Ing. 
Petr Skřivánek. Pokud to klimatické pod-
mínky dovolí, budou se v průběhu zimy 
a jara zpevňovat břehy Hlučínského jeze-
ra. O dalším postupu prací budeme prů-
běžně informovat.
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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství 

Město Hlučín dle Plánu zlepšování na rok 
2020 pro Zdravé město Hlučín a místní 
Agendu 21 připravuje na podzim tohoto 
roku mnoho aktivit pro hlučínské senio-
ry. “Naší snahou je maximální zamezení 
sociální izolaci všech věkových skupin, 
obzvláště pak našich seniorů. Máme tedy 
připravenou pestrou nabídku aktivit a čin-
ností, které jsou atraktivní pro různé sku-
piny seniorů, jež je povzbuzují k většímu 
integrování do městské komunity,” sdělila 
místostarostka Petra Řezáčová.

ZAPOJTE SE DO PODZIMNÍCH PROGRAMŮ PRO SENIORY 

Akce pro Kluby seniorů 2020

Září:
Trénování paměti. Určeno pro Klub 
seniorů Hlučín, Darkovičky, Vrablo-
vec, Bobrovníky, Svaz tělesně postiže-
ných Hlučín. 

Říjen až listopad:
Přednášky na téma první pomoc. 
Určeno pro Klub seniorů Hlučína, 
Darkoviček, Bobrovníků, Vrablovce 
a Svaz tělesně postižených Hlučín.

Akce pro senior veřejnost 2020

Září: 
8. 9. „Jedeme poznávat úrodnou  
Hanou“ Zájezd pro seniory
15. 9. Den Senior Legionář
3. ročník dne pro seniory z celého ORP 
Hlučínsko
16. 9. Jubilanti Slavnostní setkání 
s občany města (80 let a více) v KD 
Hlučín
23. 9. „Jedeme poznávat úrodnou 
Hanou“ Zájezd pro seniory
Senior bez nehod. O termínu jednáme 
s pořadatelem. Úspěšný celorepubliko-
vý projekt opět v Hlučíně. 

Říjen: 
1. 10. Kluby klubům
8. 10. Divadlo pro seniory  
„NOVINKA“
18. 10. Čaj o páté pro seniory  
„NOVINKA“ 
19. 10. Trénování paměti pro seniory 

Listopad: 
15. 11. Čaj o páté pro seniory 
„NOVINKA“ Kluby klubům 2019. Foto: Kateřina Konečná

Štěrkovna 2017. Foto: Kamil Vitásek

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Dne 25. 6. 2020 přijala stálá služba Měst-
ské policie Hlučín oznámení správce 
Sportovně-rekreačního areálu u Hlučín-
ského jezera, že se v areálu nachází muž, 
zjevně pod vlivem návykové látky, který 
bezdůvodně napadá lidi, včetně jej sa-
motného. Na místo vyjela hlídka, která 
zajistila osmnáctiletého muže. Po prvot-
ních úkonech byla přivolána zdravotnic-
ká záchranná služba z důvodu zhoršení 
zdravotního stavu dotyčného. Pro agre-
sivní chování byly zadrženému přiloženy 
služební pouta a byla provedena asistence 
při převozu do Městské nemocnice Ostra-
va. Událost byla postoupena ke správnímu 
orgánu.

AGRESIVNÍ PACHATEL
ZADRŽEN

Volby do zastupitelstev krajů a Se-
nátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech 2. - 3. října 2020. 
Případné II. kolo voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky se bude 
konat ve dnech 9. - 10. října 2020.

Upozornění pro voliče volebních 
okrsků číslo 8 a číslo 9 v Hlučíně - 
Darkovičkách: 
Volební místnosti volebních okrs-
ků číslo 8 a číslo 9 pro volby do za-
stupitelstev krajů a Senátu Parla-
mentu České republiky mají nově 
sídlo v budově Základní školy  
Hlučín - Darkovičky, Jandova 9/7, 
Hlučín - Darkovičky.

UPOZORNĚNÍ  
K VOLBÁM  
DARKOVIČKY

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Muzeum Hlučínska se přihlásilo do dotač-
ního programu Moravskoslezského kraje: 
Vstupy do turistických atraktivit zdar-
ma. Záměrem je podpořit cestovní ruch 
v souvislosti s jeho výrazným utlumením, 
v důsledku šíření nemoci Covid-19. Cílem 
dotačního programu je umožnit široké ve-
řejnosti bezplatný vstup do turistických 
míst v průběhu měsíců září a října roku 
2020. Z prostředků tohoto dotačního pro-
gramu bude provozovatelům turistických 
atraktivit kompenzován ušlý příjem ze 
vstupného. Ke shlédnutí jsou výstavy:
• „ Kouzlo starých plováren“ (do 15.9.)
• „Repliky oděvů první republiky“
     (28. 9. - 31. 10.)
• „ Kdo jsou lidé na Hlučínsku“  
     (stálá expozice)

DO HLUČÍNSKÉHO MUZEA BEZ VSTUPNÉHO

Foto: Kamil Vitásek

 



Kristina Neničková
tisková mluvčí

Máte nápad, zájem a chcete se zapojit do 
plánování a přípravy studie ideového ře-
šení funkčního využití Hlučínského jezera 
po provedení sanace a rekultivace? Pokud 
ano, jste vítáni na veřejném projednávání, 
které se uskuteční 15. října 2020 v odpo-
ledních hodinách. Vaše podněty a násled-
né studie by měly stanovit, jaká zde bu-
dou umístěna sportoviště, sociální zázemí 
a občerstvení, kde by případně mohlo být 
umístěno technické zázemí, ubytovací 
a společenské prostory. Vzhledem k nad-
místnímu významu a doposud nevyuži-
tému rekreačnímu potenciálu jezera je 
stěžejním úkolem studie právě zapojení 
vás občanů tak, aby zahrnovala sběr po-
žadavků a námětů na řešení. Je tedy i na 
vás, vašich nápadech a názorech, aby bylo 
v okolí Hlučínského jezera následně vy-
budováno co nejlepší využití prostoru.

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb 

                          V termínu od 29. 9. - 30. 9. 2020:

Hlučín:             ul. Hornická - u kotelny
                        ul. Hornická  ul. - u věžáků
                        ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
                        ul. Jarní + Severní - křižovatka
                        ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
                        ul. 1. Máje - vedle kavárny
             ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
             ul. Opavská - za bytovými domy
             ul. Čs. armády naproti polikliniky - za byt. domy

                          V termínu od 5. 10. - 6. 10. 2020:

 Hlučín:             ul. Hrnčířská - u parčíku
                          ul. Dr. Ed. Beneše
              ul. Na Krásné Vyhlídce- na konci ulice
  ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 8. 10. - 9. 10.
                          ul. Dlouhoveská - u kapličky 10. 10. - 11. 10.
   
Darkovičky:   zpevněná plocha za obchodem
                        ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka Patorie

                          V termínu od 12. 10. - 13. 10. 2020:

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

                          V termínu od 19. 10. - 20. 10. 2020:

Hlučín:  nad cihelnou - na pravé straně
                          Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky :     Malánky - odbočka na Vrablovec
                          ul. Požárnická - Hrabová
    ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
                       ul. Na Sídlišti - konec ulice
                       ul. Střední + Křivá - křižovatka
            ul. U Hájenky
            na točně MHD č. 34 
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Rozmístění kontejnerů v Hlučíně a městských částech v Darkovičkách a Bobrovníkách:

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude mezi  
7 a 12 hodinou. Mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat od 29. září do 21. října 2020 dle níže uvedeného harmonogramu. Kontejnery budou na 
jednotlivých místech přistaveny oproti minulým svozům vždy pouze dva dny. Důvodem je úspora nákladů, neboť v důsledku koronavirové krize dochází ve všech 
položkách ke snižování rozpočtu města Hlučína. Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich  
nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Do kontejnerů je přísně zakázáno 
ukládat jakýkoliv stavební odpad a zeleň. Svoz velkých kusů je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území města 
Hlučín! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlaství náklady!

Děkujeme, že spolu s námi udržujete čistotu a pořádek ve městě.

Možné způsoby řešení konkrétních míst a staveb. Návrhy studentů VŠB - TU Ostrava, Fakulty stavební.

Technické služby. Foto: Kateřina Konečná



Kristina Neničková
tisková mluvčí

Zúčastněte se veřejného projednávání 
projektu Regenerace veřejného prostran-
ství na sídlišti OKD Hlučín - západ, které 
se uskuteční 15. 10. 2020. Vedení města 
Hlučína ve spolupráci s Osadním výbo-
rem OKD připravilo a zadalo zpracování 
dokumentace začátkem letošního roku, 
se záměrem zahájit regeneraci veřejných 
prostor sídliště s použitím peněžních pro-
středků Státního fondu rozvoje bydlení. 

Cílem projednávaného projektu regene-
race je všestranné zlepšení užitné, poby-
tové i rekreační hodnoty prostředí síd-
liště. Přijďte vyjádřit Váš názor, návrhy 
a poznatky. Zhotovitelem projektu je Ing. 
arch. Pavel Klein - KT architekti, přičemž 
řešené území má 19,86 ha a zahrnuje 87 
bytových domů, 29 rodinných domů, a 4 
ostatní domy (MŠ, hospůdka, obchod, 
centrum). 

Lokalita Hlučín OKD – západ je nověj-
ší část města s různými urbanistickými 
strukturami (struktura rodinných domů, 
dvojdomů, bytových domů a novodobé 
sídlištní struktury), které vznikly postup-
ným vrstvením a vzájemným prorůstáním 
bez vzájemného respektování. V řešeném 
území se nachází velmi odlišná měřítka 
staveb, někde s předělem, někde ve zcela 
„tvrdém“ kontaktu. Dále se zde nachází 
volná nedefinovaná prostranství. Řešené 
území má nejasnou / nečitelnou urbanis-
tickou strukturu, síť komunikací a obraz 
sídla. V jihozápadní části oblasti je kon-
centrovaná monofunkční zástavba hro-
madných garáží. Sídliště je územně oddě-
leno od města stávající železnicí a ulicí. 
Čs. armády. Po obvodu oblasti (sever, jih, 
západ) je vytvořen pás zahrádek pro oby-
vatele sídliště, který vytváří rušivý pohled 
na město při příjezdu (nesourodé zástav-
by, různých výšek a materiálů). 

Součástí řešeného území je točna autobusů 
a navazující dvě zastávky (Hlučín sídliště 
a Hlučín Petra Bezruče) na ul. Čs. armá-
dy. V řešeném území se nachází vzrostlá 
výrazná zeleň. Některé ulice, chodníky 
a parkoviště jsou již obnoveny (např. par-
koviště a komunikace u MŠ Severní, ulice 
1. máje a další). První stavby v této oblasti 
byly postaveny v letech 1924-1927. Jedná 
se o 14 dvojdomů pro hornické penzisty 
(ul. Pekařská). V letech 1948-1953 zde 
byla postavena nová kolonie pro horníky 
„Karla Marxe“ – 14 obytných bloků s 2-3 
patrovou výstavbou. Panelová zástavba 
na ulici severní s orientací obytného bloku 
sever – jih byla postavena mezi lety 1961 
– 1970.

Stávající sídliště OKD – západ se potýká 
s problémy, které jsou společné pro vět-
šinu sídlišť. Jde o monofunkčnost, tech-
nické závady, nevyhovující řešení dopra-
vy v klidu, nedostatek parkovacích míst, 
nekoncepční úpravy a nedostatek údržby 
volných ploch, morálně a technicky za-
staralý mobiliář a osvětlení, nevyhovující 
stav a množství dětských hřišť a dalších 
sportovních aktivit.

Využijte příležitosti podílet se na tvorbě 
našeho města a nenechte si ujít veřejné 
projednávání.

Zdroj: Ing. arch. Pavel Klein - KT architekti

1.) LEPŠÍ NABÍDKA PRO VENKOVNÍ AKTIVITY:
 • REVITALIZACE STÁVAJÍCÍCH PARKŮ
 • VYCHÁZKOVÁ OKRUŽNÍ TRASA S POBYTOVÝMI MÍSTY
 • PODMÍNKY PRO POBÝVÁNÍ „NA ZÁPRAŽÍ“ BYTOVÝCH DOMŮ
 • (DOSTUPNÁ MÍSTA PRO VENČENÍ PSŮ)
 • REKREAČNÍ PROPOJENÍ DO KRAJINY

2.) ŘEŠENÍ DOPRAVY:
 • DOPLNĚNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ
 • ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ A CYKLISTŮ
 • KULTIVOVAT PROSTOR ŘADOVÝCH GARÁŽÍ - DOPLNIT PARKOVACÍ STÁNÍ A ZELEŇ

3.) MÍSTNÍ CENTRUM:
 • VYTVOŘENÍ UCELENÉ ZÓNY S PŘEDNOSTÍ CHODCŮ 
 • DOPLNĚNÍ MÍST PRO POSEZENÍ
 • PODPORA OBCHODU A SLUŽEB V PŘÍZEMÍ DOMŮ

4.) PESTRÁ SKLADBA ZELENĚ:
 • PODPORA A ZACHOVÁNÍ ZAHRÁDEK PO OBVODU SÍDLIŠTĚ
 • POBYTOVÉ TRÁVNÍKY S INTENZIVNÍ ÚDRŽBOU
 • KVĚTINOVÉ LOUKY S MÉNĚ ČASTÝM SEČENÍM
 • TRVALKOVÉ ZÁHONY
 • DOSADBA STROMŮ PRO LEPŠÍ MIKROKLIMA   

PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI HLUČÍN OKD – ZÁPAD
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Starosta města Hlučína podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamu je:

1. Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční
dne 2. října 2020  od 14 hodin do 22 hodin 
a dne 3. října 2020   od 8 hodin do 14 hodin

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1: je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučí-
ně, Zámecká 285/6, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na 
Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Průchozí, Růžová, 
U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo indi-
viduální rekreaci, jemuž je přiděleno číslo evidenční 209.

ve volebním okrsku č. 2: je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše 
v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen. Svobody,  Hluboká, K Pile, Komenského, 
Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní.

ve volebním okrsku č. 3: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládež-
nická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny.

ve volebním okrsku č. 5: je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bob-
rovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech 
určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 
na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo 
evidenční 26.

ve volebním okrsku č. 6: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlu-
číně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, 
Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individu-
ální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13,15-17,27,28,201-203,206,211,212,217-
219,222,224,225,228.

ve volebním okrsku č. 7: je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlu-
číně, Ostravská 124/18, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke 
Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v ob-
jektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno čís-
lo evidenční 19-22,89,110,150,154,163,164,169,175,176,185,204,205,207,208,210,213-
216,220,221,223,226, 227,229.

ve volebním okrsku č. 8: je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Dar-
kovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, 
Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská.

ve volebním okrsku č. 9: je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Dar-
kovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Hlučíně, Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, 
Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny.

ve volebním okrsku č. 10: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky.

ve volebním okrsku č. 11: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekař-
ská, Petra Bezruče, Příční.

ve volebním okrsku č. 12: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín. Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku.          

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České repub-
liky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB  
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Starosta města Hlučína podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamu je:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 2. října 2020  od 14 hodin do 22 hodin 
a dne 3. října 2020   od 8 hodin do 14 hodin

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1: je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučí-
ně, Zámecká 285/6, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, 
Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, 
Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Průchozí, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká 
a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno 
číslo evidenční 209.

ve volebním okrsku č. 2: je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše 
v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dr. Ed. Beneše, 
Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenského, Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, 
Zahradní.

ve volebním okrsku č. 3: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, 
Okrajová, Přímá, Viléma Balarina.

ve volebním okrsku č. 4: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín. Pro voliče bydlící v  Hlučíně, v ulicích  Boční, Dělnická, Družební, 
Kosmonautů, Lelkova,  Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, 
U Vodárny.

ve volebním okrsku č. 5: je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrov-
níkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky. Pro voliče bydlící v Hlučíně - Bobrovníkách 
a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo indi-
viduální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na katastrálním území Bobrovníky a na 
katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo evidenční 26.

ve volebním okrsku č. 6: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, 
Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech 
určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 
1-13,15-17,27,28,201-203,206,211,212,217-219,222,224,225,228.

ve volebním okrsku č. 7:  je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostrav-
ská 124/18, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapko-
va, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zá-
tiší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno 
číslo evidenční 19-22,89,110,150,154,163,164,169,175,176,185,204,205,207,208,210,213-
216,220,221,223,226,227,229.

ve volebním okrsku č. 8: je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Dar-
kovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky. Pro voliče bydlící v Hlučíně, Hlučíně - 
Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, 
Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská.

ve volebním okrsku č. 9: je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darko-
vičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky. Pro voliče bydlící v Hlučíně, Hlučíně - Dar-
kovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, 
U Hřiště, U Rybníku, Za Humny.

ve volebním okrsku č. 10: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, 
Vařešinky.

ve volebním okrsku č. 11: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně v ulicích 1. máje, Boženy Něm-
cové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční.

ve volebním okrsku č. 12: je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín. Pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, 
Pavla Strádala, Ve Statku.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 9. října 2020 od 14 
hodin do 22 hodin a dne 10. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin. Volič obdrží hlasovací 
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
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VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
JMÉNEM ŠKOLA ZAČNE 
NOVÝM PRVŇÁČKŮM Darina Krejzlová

vedoucí odboru rozvoje a školství 

Nástup dítěte do školky je významným 
milníkem v životě celé rodiny. Město  
Hlučín je zřizovatelem čtyř mateř-
ských škol, do kterých ve školním roce 
2020/2021 nastoupí do předškolního 
vzdělávání 122 nových dětí.  Děti nastu-
pující do Mateřské školy Hlučín-Severní 
se mohou těšit na novou přírodní zahra-
du zaměřenou na environmentální výu-
ku realizovanou za podpory Národního 
programu životního prostředí.  A na děti  
v největší hlučínské mateřské škole 
Hlučín - Cihelní čeká spousta nových  
kamarádů.    

HURÁ DO ŠKOLKY 

Tým Montessori centra Hlučín

Slavnostní happening s výtvarnými dílnič-
kami, divadlem pro děti a dalšími aktivita-
mi čeká na hosty, přátele a podporovatele 
Montessori centra ve středu 9. září. Jeho 
zástupci program připravili při příležitos-
ti slavnostního otevření nové Montessori 
herny. Tu do loňského školního roku  
navštěvovaly předškolní děti a jejich ro-
diče v prostorách ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. 
Od tohoto školního roku již bude fungo-
vat na nové adrese: Mírové náměstí 32,  
v 1. patře v budově Slezanu. Vcházet do 
herny se bude vchodem ze Zámecké uli-
ce (ulička z náměstí ke kostelu) a přesně 
tato ulička bude prostorem pro otevírací 
slavnost. Pokud máte čas a chuť, určitě se 
zastavte podívat na nové prostory, posedět 
s námi u dobrého jídla a pití a nezapomeň-
te na děti, pro ně bude připraven výtvarný 
a divadelní program. Srdečně zveme ve 
středu, 9. září od 16 hodin, ulička z náměs-
tí ke kostelu.  

PŘIJĎTE NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
MONTESSORI HERNY

Hana Strakošová
učitelka, speciální pedagog

V Hlučíně na křižovatce ulic Školní a Gen. 
Svobody stojí školní budova. Tato budova 
byla určena už při výstavbě pro výchovu 
a vzdělávání žáků. To se děje - stále stej-
ný dům, jen jeho oficiální název a obsah 
vzdělávání se v průběhu let měnil. Trochu 
krkolomnou historii této školy se vám po-
kusím připomenout u příležitosti neusku-
tečněných oslav 65. výročí… V roce 1886 
byla v Hlučíně na tehdejší ulici Ratibořická 
postavena nová škola. Její vzhled byl pod-
le historiků na tehdejší poměry poněkud 
skromný. Úplné začátky fungování školy 
jsem nedohledala. Následující údaje jsem 
údaje získala ve vlastní rodině. V roce 
1916 zde nastoupila do 1. třídy moje ba-
bička Marie Hlubková. Podle jejích in-
formací to byla v té době ŠKOLA DÍVČÍ 
a vyučovacím jazykem byla němčina. Ke 
změně vyučovacího jazyka došlo v roce 
1920, kdy se jím stala čeština. Babička 
byla pozorná žákyně a čtenou i psanou  

formou se naučila jazyky oba. V roce 1945 
zahájila ve stejné školní budově svou po-
vinnou školní docházku má matka Kristina 
Sonnková. Navštěvovala ŠKOLU OBEC-
NOU DÍVČÍ, od čtvrté třídy OBECNOU 
SMÍŠENOU a svůj rodný jazyk - němčinu 
z roku 1939 - vyměnila hned v 1. třídě za 
vyučovací jazyk český. Vzpomíná, jak si 
o přestávkách chodily dívky o svých pro-
blémech s českou mluvnicí špitat na dře-
věné latríny na školním dvorku. V roce 
1955 - po dostavění základní školy na 
ulici Tyršova - došlo k zásadní změně. Od 
1. září 1955 se zřizovací listinou Škol-
ského odboru rady okresního národního 
výboru v Hlučíně stala škola ŠKOLOU 
ZVLÁŠTNÍ, určenou po výchovu a vzdě-
lávání žáků s mentálním handicapem. Ten-
to vzdělávací směr je zachován doposud. 
Od školního roku 1955/56 se tedy v Hlu-
číně jedná o systematické vzdělávání žáků 
s mentální retardací, v současné době také 
s autismem a s kombinovanými vadami. 
I když se v průběhu let ze školy ZVLÁŠT-
NÍ, POMOCNÉ, PRAKTICKÉ, stala  

ŠKOLA ZÁKLADNÍ, zřizovaná podle 
§16 odstavec 9 školského zákona, vzdělá-
vací zaměření již zůstalo po 65 let nezmě-
něno. V roce 1984 jsem se stala součástí 
příběhu i já - nastoupila jsem do zvláštní 
školy v roli speciálního pedagoga a pra-
cuji tam dodnes. Narozeninová 65-ka se 
skrývá v letopočtech 1955 - 2020. Akce, 

nachystané na březen a duben 2020 se 
nekonaly. Snažím se tedy alespoň tímto 
připomenutím pogratulovat. Přeji škole 
k jejímu výročí zdravé cihly, obnovenou 
fasádu, novou střechu, zrenovovanou za-
hradu, veselé hlasy dětí a klidné, chápající 
hlasy pedagogů. Něco už má a na něco si 
v klidu počká. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA ULICI GENERÁLA SVOBODY SLAVÍ

Kristina Neničková
tisková mluvčí 

Rada města Hlučína jmenovala paní Mgr. 
Ing. Petru Fojtíkovou ředitelkou příspěv-
kové organizace: Základní škola a mateř-
ská škola Hlučín - Darkovičky, p. o. se 
sídlem Jandova 7/9, Hlučín - Darkovičky, 
a to s účinností od 1. 8. 2020. Přejeme jí 
i žákům a rodičům spokojenou spolupráci 
při výchovně-vzdělávacím procesu i vol-
nočasových aktivitách.

PRVŇÁČKY PŘIVÍTÁ 
NOVÁ PANÍ  
ŘEDITELKA

První školní den v první třídě je pro  
každého prvňáčka a jeho rodiče velkým 
zážitkem. Město Hlučín je zřizovatelem 
pěti základních škol, ve kterých od prv-
ního září začne plnit povinnou školní do-
cházku 136 nových žáků. Vedení města, 
stejně jako každý rok, slavnostně přivítá 
nové prvňáčky na jednotlivých základ-
ních školách a předá každému pamětní list 
a krásnou knihu nejznámějších českých 
pohádek. Přejeme dětem úspěšné zahá-
jení školního roku. Slavnostní přivítání 
prvňáčků vedením města proběhne dne  
1. 9. 2020. 

Foto: archiv ZŠ Gen. Svobody

Foto: Kateřina Konečná
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Zuzana Harazimová
ředitelka školy

Na úterý 15. září 2020 je od 15 hodin 
v Základní škole, Hlučín, Gen. Svobody 
8 naplánováno setkání dětí, rodičů, zá-
konných zástupců, učitelů a přátel školy. 
Program společně stráveného odpoledne 
je následující: 
• volby do školské rady
• informace o připravovaných akcích 
  školy
• zábavné aktivity pro děti i dospělé
• posezení s občerstvením

ODPOLEDNE  
VE ŠKOLE

Foto: Kristina Neničková
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Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Po květnovém koncertu Hany Fialové při-
vítáme v Hlučíně další vynikající uměl-
kyni z našeho kraje - Beatu Hlavenko-
vou. Beata Hlavenková je přední česká 
pianistka a skladatelka s nezaměnitelným 
nadžánrovým autorským rukopisem. Vy-
studovala skladbu na Janáčkově konzer-
vatoři v Ostravě, navázala třemi roky na 
Konzervatoři Jaroslava Ježka a v roce 
2004 absolvovala na University of Ma-
ssachusetts obor kompozice, jazzová 
kompozice a aranžování. Od roku 2013, 
po vydání  alba Theodoros, za něž získala 
cenu Anděl v kategorii jazz a blues a Inde-
pendent Music Awards, hrává častěji só-
lově u nás i v zahraničí. V repertoáru má 
například skladby z alb Scintilla (2015), 

KONCERT DRŽITELKY CENY ANDĚL

Ivan Motýl
publicista

Březnovou výstavu ostravského fotogra-
fa Martina Popeláře překazil koronavirus. 
Náhradní termín (24. září v 17.00 v KD) 
ale nebude jen realizací něčeho, co zrušila 
pandemie. Fotograf totiž proměnil i téma 
výstavy a namísto volné tvorby představí 
své divadelní snímky, především z mu-
zikálů a oper Národního divadla morav-
skoslezského. První snímky z ostravského 
divadelního života pořídil Martin Popelář 
už v druhé půli devadesátých let, když 
pracoval pro deník Mladá fronta DNES. 
Tehdy měly noviny jen černobílý tisk a do 
aparátu se strkaly kinofilmy na šestatřicet 
snímků, takže každé „cvaknutí“ si bylo 
potřeba dobře rozmyslet. Po delší pauze 
se autor vrátil k divadelním snímkům až 
v roce 2010, kdy se připojil ke kmenovým 
fotografům Národního divadla morav-
skoslezského, jejichž úkolem je pozasta-
vit prchavý a někdy až téměř jepičí život 
představení. Zkoušky, generálky, první 
premiéra, druhá premiéra a dernisáž, to je 
osud každé opery či muzikálu. A zůstanou 
jen ty fotografie. Kdo navštěvuje divadlo 
a zároveň si prohlédne snímky vystave-
né v Kulturním domě, brzy mu dojde, že 
tady „něco nehraje“. Tohle totiž není po-
hled na jeviště, na jaký jsou zvyklí diváci 

JEVIŠTĚ MARTINA POPELÁŘE 

BURČÁKOBRANÍ
Kateřina Klímková 
Sport a kultura Hlučín

Prostor u Kulturního domu v Hlučíně oži-
je vínem. V sobotu 26. září zde proběhne 
Burčákobraní. Lahodný, kvašený, vinný 
mok bude k prodeji od 10 hodin. Dopro-
vodný program zde zajistí cimbálová mu-
zika, kejklíři a další. Komu bude z burčá-
ku přecházet zrak, bude si moct dát třeba 
pivo nebo nealkoholický nápoj. Zajíma-
vým zpestřením bude degustace vín. Pří-
jemné posezení s vinnými výrobky dopl-
něné o sýry a uzeniny. V případě nepřízně 
počasí bude akce přesunuta do Kulturního 
domu v Hlučíně.

Kateřina Klímková 
Sport a kultura Hlučín

První zářijová neděle bude již tradičně 
zasvěcená Hlučínskému krmáši. K pří-
ležitosti krmáše, kdy se setkávají rodiny, 
přijíždí pravidelně k areálu Hlučínského 
jezera pouť. Ani letošek nebude výjim-
kou. Bude zde připraven také víkendový 
doprovodný program v režii Rodinného 
centra. Akce, která se váže k vysvěcení 
kostela sv. Jana Křtitele, proběhne ten-
tokráte i na Mírovém náměstí. V sobotu 
zde bude odstartována Krmášová jízda 
veteránů a v neděli bude připraven boha-
tý kulturní program. Ve 14 hodin zazpívá 
skupina Šohaj - studenti gymnázia pod 
vedením pana učitele Petra Hrabovského, 
v 15 hodin se můžete těšit na oblíbenou 
kapelu Dolbend  z Dolního Benešova, 
v 17 hodin zazní židovské melodie sku-
piny Mamalör a na závěr potěší skupina 
FOPA. Příjemné posezení u kávy a koláče 
nebo u piva a bramboráku doplní stánky 
s tradičními perníkovými srdíčky a jinými 
drobnostmi a pochutinami. Překvapením 
pro děti bude malý kolotoč.

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ 
JINAK

Marcela Červenáková
Svatováclavský hudební festival

Tradičně velkolepou hudební přehlídku 
nabídne ve dnech 3. - 28. září 2020 již 
17. ročník Svatováclavského hudebního 
festivalu (SHF). Do hlučínského kostela 
sv. Jana Křtitele letos zavítá představit 
triové sonáty českého barokního mistra 
Jana Dismase Zelenky v podání souboru 
Haydn Ensemble. Na středečním koncer-
tu 16. září 2020 18 hodin vystoupí i mezi-
národně uznávaný fagotista České filhar-
monie Martin Petrák (umělecký vedoucí 
ansámblu), který představí svou virtuozi-
tu v průběhu Zelenkovy páté sonáty. Nej-
větší festival duchovní a tzv. staré hudby 
v ČR bude realizovat nejen 29 koncertů 
v kostelích celého Moravskoslezského 
kraje. Letos se v rámci nové spolupráce 
tří hudebních festivalů (Concentus Mo-
raviae a MHF Lípa Musica) rozhodl pod 
mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit 

SHF CHYSTÁ 29 KONCERTŮ ŠPIČKOVÝCH  
ČESKÝCH INTERPRETŮ

Jana Kameníčková
Sport a kultura Hlučín

Již čtvrtý ročník festivalu malých divadel 
bude zahájen v kulturním domě 24. září 
v 19 hodin přestavením NA SPRÁVNÉ 
ADRESE v podání Divadla Slezský Grunt 
z Háje ve Slezsku. Uvidíme ztřeštěnou 
komedii autora Marca Camoletti o tom, že 
někdy nestačí jen podat si inzerát a přijít 
na správnou adresu… V říjnu a listopadu 
se můžete těšit na další čtyři představení 
ochotnických divadel, které Vám stejně 
jako v minulých ročnících nabídnou skvě-
lý zážitek. I letos můžete využít možnost 
zakoupení zvýhodněné permanentky na 
všechna představení.

UŽIJTE SI DIVADELNÍ 
PODZIM

Bethlehem (2017) a sólového alba Sně, za 
které letos získala cenu Anděl. Je i autor-
kou scénické a filmové hudby, například 
k dvoudílnému filmu Dukla 61 režiséra 
Davida Ondříčka z roku 2018. Spolu-
pracuje s českými i světovými muzikan-
ty. Mezi nejplodnější patřila spolupráce 
s Lenkou Dusilovou a Ivou Bittovou. 
Oskar Török nezústává ve svém věhlasu 
pozadu, jelikož je jedním z nejvýrazněj-
ších jazzových trumpetistů své generace. 
Vedle hraní ve své domácí kapele Vertigo 
je členem kapely Čikori Ivy Bittové a pů-
sobí i na mezinárodní scéně jako člen pol-
ské kapely Wojtek Mazolewski Quintet. 
Atmosféra Červeného kostela a vynikající 
Beáta Hlavenková a Oskar Török jsou zá-
rukou nevšedního kulturního zážitku v ne-
děli 4. října 2020 od 18 hodin. Vstupenky 
lze zakoupit v pokladně KD Hlučín.

Pondělí   8:00 - 11:30       12:00 - 15:30
Úterý   8:00 - 11:30       12:00 - 15:30
Středa   8:00 - 11:30       12:00 - 15:30
Čtvrtek 13:00 - 19:00
Pátek   8:00 - 11:30       12:00 - 14:00

OTEVÍRACÍ DOBA 
POKLADNY V KD

v hledišti. Jsou to pohledy přímo z prken, 
co znamenají svět, na nichž se i fotograf 
stává jedním z aktérů celé produkce. Vět-
šinou během hlavních zkoušek či na ne-
veřejné generálce. Prostě je u toho, když 
vzniká opera, muzikál nebo balet, což je 
pokaždé nezapomenutelný zážitek. Skoro 
jako by Martin Popelář vždy znova vle-
zl do divadelních fejetonů bratří Čapků. 
„Generální zkouška je v teorii zkouška, 
kdy má být všechno jako večer. S dekora-
cemi, světly, kostýmy, líčením a rekvizi-
tami. V praxi není pohromadě nic z toho 
všeho, obyčejně je na scéně polovina de-
korací, zatímco druhá polovina teprve 
schne nebo se rámuje,“ psávali Čapci ve 
třicátých letech. A všechen tenhle ruch si 
teď užívá i fotograf a zachycuje grimasy 
operních sólistů, ladné pohyby muzikálo-
vých tanečníků, vychytávky scénografa či 
detaily extravagantních kostýmů. Úkolů 
až nad hlavu, které jdou někdy i proti sobě, 
zpěváci třeba na fotkách touží být vždycky 
krásní, a to i když mají role odpudivých 
padouchů. A scénograf zase na snímku ne-
chce žádné sbory, čím více herců, tím více 
zakrývají kulisy. Martin Popelář dokáže 
vyhovět všem, a ještě si udělá radost, když 
dá některým snímkům umělecký rozměr, 
který je čistě v jeho režii. A skutečný re-
žisér představení o něm nemá ani tušení, 
a najde ho až na Popelářově snímku.

české umělce a soubory. Mnozí z nich ne-
sou evropské renomé - Collegium 1704 
s Václavem Luksem, Pavel Haas Quartet, 
Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto, 
sopranistky Simona Šaturová, Martina 
Janková a Hana Blažíková, mezzosopra-
nistka Markéta Cukrová či koncertní mi-
str České filharmonie Jiří Vodička. SHF 
bude hostit i osobnost Marka Ebena, kte-
rý nás provede Labyrintem světa a rájem 
srdce, nebo také fenomenálního íránsko-
-amerického cembalistu Mahana Esfaha-
niho, který se rozhodl v Česku natrvalo 
usadit. Pestrý program celého festivalu, 
který bude rámovat 250. výročí naroze-
ní Ludwiga van Beethovena, nenabídne 
pouze koncerty klasické hudby, ale také 
alternativní projekt Beaty Hlavenko-
vé, promítání filmů či besedy s umělci.  
Detailní informace naleznete na www.
shf.cz, kde také po rozhodnutí vlády 
bude možné zakoupit vstupenky v on-line 
předprodeji. 

Foto: archiv Beaty Hlavenkové  

Maškarní ples - Irena Parlov. Foto: Martin Popelář



ZÁŘÍ 2020 / STR. 11HLUČÍNSKÉ NOVINY

HLUČÍNSKÉMU FLORBALU CHYBÍ JEN KRŮČEK KE SPORTOVNÍ ŠPIČCE
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Tomáš Plaček
předseda a trenér

K založení nového florbalového týmu 
došlo na podzim v roce 2012. V první 
sezóně (2013/2014) jsme se přihlásili do 
Opavské ligy, kde jsme oslavili hned náš 
první postup. Oficiální založení ve formě 
spolku proběhlo na jaře 2014, kdy jsme 
se rovněž zaregistrovali do České Flor-
balové Unie jako oficiální oddíl v České 
republice. Jako nový tým jsme nastoupili 
do oficiální soutěže ČFbU, kde proběhla 
celkově naše druhá sezóna (2014/2015), 
která skončila úspěchem a mohli jsme tak 
slavit již druhý postup našeho týmu. Tak-
též tomu bylo i v další sezóně 2015/2016 
(tzn.: 3 sezóny = 3 postupy). Ve čtvrté 
sezóně (2016/2017) jsme skončili na 3. 
místě, a tak nám postup těsně utekl. Nic-
méně další pátá sezóna (2017/2018) byla 
mistrovská. Skončili jsme na 1. místě 
v tabulce bez jediné prohry (celkově 18 
vítězství a 2 remízy) a mohli jsme tak 
slavit celkově čtvrtý postup v pouhých 5 
sezónách. Celkově jsme neprohráli ligový 
zápas více než kalendářní rok! V sezóně 
další 2018/2019 jsme znovu postoupili, 
a tak jsme celkově oslavili náš pátý po-
stup v šesti sezónách (Muži A).  Muži 
A se stali také za poslední dva roky 2018 
a 2019 reprezentanty města Hlučín. Co se 
týče poslední sezóny 2019/2020, postou-
pilo do vyšší ligy poprvé naše družstvo 
Muži B. Muži A tentokrát do vyšší ligy 
nepostoupili i přesto, že jsme skončili na 
místě zajišťující postup. Byli jsme nuceni 
poprvé postup odmítnout. Jedním z důvo-
dů, byl právě fakt, že v Hlučíně není nová 
víceúčelová sportovní hala, která by spl-
ňovala rozměry hřiště pro všechny věkové 
kategorie, a tak bychom nemohli pořádat 
domácí zápasy před našimi fanoušky.  

Celkově je to, nejen pro nás, organizační 
omezení. Jak již bylo zmíněno mnoho-
krát, tak nová víceúčelová sportovní hala 
by mohla rovněž otevřít možnost pro naši 
mládež do budoucna. Tyto prostory by pro 
nás znamenaly plynulý přesun z kategorie 
mládeže do kategorie dospělých, a mohli 
bychom tak počítat s hráči, kteří budou 
odchovaní naším florbalovým týmem. 
V současné staré hlučínské hale nejsou pro 
naši mládež během pracovních dnů termí-
ny, můžeme ji využívat pouze o víkendu, 
a to zcela nepravidelně. Proto primárně 
užíváme prostory tělocvičny na ZŠ Rov-
niny a všechny oficiální zápasy stále hra-
jeme v Ostravě, což je ztráta pro samotný 
Hlučín, neboť právě díky nové víceúčelo-
vé hale by se mohl ve sportovních kruzích 
značně proslavit. Avšak to nás nesmí odra-
dit od našeho vzrůstu, a proto hned v září, 
na začátku sezóny 2020/2021, chystáme 
nové nábory mládeže ze všech základních 
školách po celém Hlučíně, Darkovičkách, 
Bobrovníkách a okolí. Rádi bychom ná-
sledně trénovali a otevřeli další tréninky 
v nových tělocvičnách v Bobrovníkách či 
Darkovičkách. Plánujeme vytvořit ještě 
větší hráčskou základnu tak, aby se děti 
během této sezóny poznaly. V následují-
cí sezóně také plánujeme pro naši mládež 
tréninky, přípravná přátelská utkání, neli-
gové turnaje a týmové kempy/soustředění. 
Tyto plány jsme vytvořili z toho důvodu, 
abychom mohli přihlásit hned v další se-
zóně 2021/2022 co nejvíce nových mlá-
dežnických kategorií do oficiálních sou-
těží. Nová víceúčelová sportovní hala je 
pro nás klíčová, proto budeme neustále 
usilovat o její vybudování. Poskytne nám 

Týmový turnaj (Muži a Junioři). Foto: archiv Florbal Hlučín

Týmový turnájek (Elévové). Foto: archiv Florbal Hlučín

potřebné zázemí, budeme mít místo k tré-
ninkům, zápasům, turnajům a dalším mož-
ným florbalovým aktivitám. Kromě záze-
mí pro náš oddíl se hala stane útočištěm 
určitě i pro další hlučínské sporty. Díky 
stavbě nové sportovní haly se sport v Hlu-
číně posune na vyšší úroveň. V další sezó-
ně 2020/2021 bychom se rádi rozšířili i na 
webových stránkách, Facebooku apod., 
aby se informace o nás a naší činnosti do-
staly širší veřejnosti. Plánujeme rovněž 
novou kolekci dresů, týmového vybavení 
a dalších předmětů, kterými budeme re-
prezentovat co nejvíce náš oddíl a město 
Hlučín. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali za dlouhodobou spolupráci s měs-
tem Hlučín, ceníme si jejich podpory, vy-
budování venkovního florbalového hřiště 
na štěrkovně, které slouží jako letní záze-
mí pro hráče všech věkových kategorií. 
Děkujeme také za otevřenou komunikaci 
při plánování výstavby nové víceúčelové 
sportovní haly. Dále bychom rádi podě-
kovali Základní škole Rovniny za dlou-
hodobou podporu, spolupráci a poskytnutí 
prostorů pro naši mládež. Děkujeme taky 
našim hlavním městským sponzorům: Au-
tocentrála Hlučín, Škoda Auto, Cihelna 
Hlučín a TOMPRES. Florbal je kolektivní 
halový sport. Hraje se na hřišti o rozmě-
rech 40×20 metrů ohraničeném mantinely 
s lehkým dutým plastovým míčkem. Při 
standardní herní situaci je z každého týmu 
na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli 
a jeden brankář. Hráči při hře používají 
speciální florbalové hole (tzv. florbalky). 
Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chyta-
jí pouze svým vlastním tělem, zejména  
rukama a nohama. 
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Blanka Kotrlová
zastupitelka města Hlučína 

Nedávno jsem odpovídala na dotaz, jak 
vnímám skutečnost, že v Hlučíně podle 
statistického úřadu klesá počet obyvatel. 
Protože moje odpověď do článku urče-
ného hlavně pro sociální sítě byla jednou 
z mnoha, soustředila jsem se na to základ-
ní, a to je bydlení. Stagnace nebo dokonce 
snižování počtu obyvatel bere každé měs-
to jako signál, že je třeba s tím něco dělat. 
Lidé mají zájem bydlet v Hlučíně, ale mu-
seli by pro to mít podmínky. Chybí volné 
pozemky, na kterých by se dalo stavět nové 
rodinné domy.  V územním plánu Hlučína 
jsou sice velké stavební plochy v soukro-
mém vlastnictví, určené k možnému zasta-
vění, ale v těchto lokalitách se nic neděje. 
Kde by lidé naopak chtěli stavět a jsou 
připraveni, tam jim to územní plán zaka-
zuje. I město vlastní pozemky, na kterých 
by se dalo v souladu s územním plánem 
stavět, ale musela by být vůle připravit je 
k prodeji. Pro mladé lidi, než si mohou 
dovolit vlastní dům, navíc chybí možnost 
kvalitního nájemního bydlení. Takže za-
tímco Ostrava i další města v regionu in-
vestují do moderního nájemního bydlení 
desítky milionů korun, opravují nájemní 
byty a domy, a dokonce připravují stavby 
městských domů s nájemními byty, my 
v Hlučíně jsme se spokojili se zakonzervo-
vaným stavem a varovné signály v podobě 
dat Českého statistického úřadu necháva-
jí místní politické vedení zcela v klidu. 
Pokud vedení města nezmění svůj postoj 
a nezačne být v tomto směru aktivní, po-
čet obyvatel Hlučína bude dále klesat. Ale 
nejen nabídka kvalitního bydlení dělá dnes 
určité lokality atraktivní hlavně pro mla-
dé lidi. Ještě jako místostarostka Hlučína 
jsem se začala hodně zajímat o podmínky 
života rodin s postiženými dětmi. Tenkrát 
jsem zjistila, že i když máme v Hlučíně na 

PÉČI O HLUČÍNSKÉ SENIORY BY POMOHLY ŘEŠIT STACIONÁŘE

české podmínky výjimečné zařízení Dět-
skou rehabilitaci Hlučín, přesto se musí 
rodiče potýkat s celou řadou nedostatků 
systému. Jsem ráda, že práce podporující 
rozšíření nabídky Dětské rehabilitace Hlu-
čín, ale i dalších služeb pro děti s handica-
pem, kterou jsem začala před pěti lety, dále 
pokračuje a rozvíjí se. Jenže v podstatě 
velmi podobné starosti prožívají a obdob-
né problémy řeší rodiny, které se rozhod-
ly pečovat o svého rodinného příslušníka 
seniorského věku, jemuž už dochází síly. 
Maminku nebo tatínka odmítají odložit 
do ústavu, chtějí se o něj starat doma. Ale 
v době, kdy jsou v zaměstnání, ho tam ne-
mohou nechat celý den bez dozoru. V Hlu-
číně pro seniory funguje na špičkové úrov-
ni Domov pod Vinnou horou, který ale 
poskytuje veškerou péči pouze ubytova-
ným klientům. Stejně jako se vedení měs-
ta spokojilo se zakonzervovaným stavem 
u bydlení, stalo se to i u péče o seniory. 
Dále se ve městě neposouváme, o další po-
třeby rodin se nestaráme, nové služby, kte-
ré jinde už patří ke standardu, nenabízíme. 
A tak není divu, že po nich někteří občané 
zoufale volají. Řešením pro podobné pří-
pady jsou takzvané stacionáře, kde mohou 
senioři smysluplně a pod dohledem odbor-
ného personálu trávit celý den a věnovat 
se užitečným činnostem včetně trénování 

paměti a dalším formám sociální rehabi-
litace. V odpoledních hodinách, když už 
jsou jejich blízcí zpět z práce, se mohou 
senioři vracet domů, kde to mají rádi, 
jsou tam zvyklí a cítí se tam dobře v ro-
dinném kruhu. V Moravskoslezském kraji 
takových stacionářů funguje devět, mnohé 
z nich provozuje Charita nebo Diakonie 
s podporou měst, ale například Bruntál, 
Nový Jičín, Třinec, Havířov nebo Orlová 
mají vlastní.  Hlučín neposkytuje žádnou 
takovou službu, nejbližší je v Opavě, což 
je opravdu poněkud z ruky. A zatím to ne-
vypadá, že by město plánovalo nabídnout 
rodinám pečujícím o seniory nějakou při-
jatelnou variantu pomoci. Náklady na po-
byt seniora v domově se pohybují kolem 
35 tisíc korun na měsíc, přičemž v podsta-
tě asi polovina z toho se často hradí z růz-
ných veřejných zdrojů. Poskytnout lidem 
přijatelnou alternativu je tak zároveň hos-
podárné k veřejným financím. Obracím se 
proto na členy vedení města, aby se zají-
mali o potřeby komunity. Aby místo plá-
cání se po ramenou, jak všechno báječně 
funguje, hledali další možnosti, jak lidem 
vytvořit příjemné podmínky k životu. Po-
moc s péčí o seniory k nim určitě patří. 
Citlivá a rychlá reakce na potřeby svých 
občanů je cestou k tomu, aby ve městě 
zase začalo přibývat obyvatel.    

ZASTUPITELÉ
KDYŽ JE OBCHVAT 
V NEDOHLEDNU, 
MOHLA BY POMOCI 
ZELENÁ VLNA

Lukáš Petřík 
výkonný ředitel FC Hlučín 

FC Hlučín pořádá ve čtvrtek 10. září od 
17:00 nábor do školičky a přípravkových 
kategorií. Na DEN FOTBALOVÝCH NA-
DĚJÍ zveme všechny kluky a holky roční-
ku narození 2010 až 2015. Trenéři mládeže 
FC Hlučín mají pro děti připraveno zábav-
né odpoledne plné her a dovednostních 
soutěží. Každý účastník se navíc může těšit 
na sladkou a věcnou odměnu. Ve výcho-
vě mládeže patří FC Hlučín dlouhodobě 
mezi nejúspěšnější kluby našeho regionu. 
Mezi odchovance, kteří prošli hlučínskými  
mládežnickými kategoriemi patří repre-
zentanti Jiří Pavlenka (Werder Brémy) 
s Vladimírem Coufalem (Slavia Praha), 
obránce Baníku Ostrava Patrizio Stronati 
nebo David Lischka z AC Sparta Praha. 
FC Hlučín také disponuje špičkovým zá-
zemím pro kvalitní tréninkový proces dětí 
a mládeže. Součástí fotbalového areálu 
je velká travnatá plocha, hřiště s umělou 
trávou třetí generace a nové moderní šat-
ny. Během podzimu letošního roku pak 
bude dokončena výstavba nafukovací haly 
s umělou trávou, díky které bude mít hlu-
čínská mládež ideální podmínky pro celo-
sezónní přípravu na jednom místě.

Blanka Kotrlová
zastupitelka města Hlučína 

Blíží se volby, tak už se můžeme začít těšit 
na další sliby, jak všechny kandidující stra-
ny udělají maximum pro to, aby se už co 
nejdříve začal budovat obchvat Hlučína. 
Buď velký, nebo alespoň malý. A mezitím 
každý rok přibývají další desítky aut, kte-
ré denně projíždějí Hlučínem a dělají z něj 
postupně téměř neprostupné město. Takže 
co takhle si přiznat, že i kdybychom se 
všichni na hlavy postavili, tak na obchvat 
si ještě mnoho let počkáme! Dělejme tedy 
maximum pro to, aby ho zodpovědné insti-
tuce neodložily na nekonečno, ale zároveň 
se pojďme postarat o to, aby Hlučín nebyl 
postrachem pro všechny řidiče. Už před 
více než deset lety mělo město zhotovenou 
studii pro takzvanou zelenou vlnu. Na sebe 
navazující semafory na světelných křižo-
vatkách by umožňovaly průjezd aut bez 
neustálého zastavování. Je to aktuálně také 
jediná možná varianta, jak zlepšit a zrych-
lit výjezdy z ulice Písečná u kulturního 
domu, nebo z ulice Zahradní či z Rovnin. 
I nově připravený dopravní generel před-
stavený letos v dubnu na zasedání zastu-
pitelstva to potvrzuje. A naše hnutí Dobrá 
volba, protože neslibuje nemožné, mělo 
zlepšení průjezdnosti Hlučína zelenou vl-
nou ve svém volebním programu už před 
minulými komunálními volbami. Vyzývá-
me proto vedení města, aby nezůstávalo 
jen u planých slibů obchvatu, a raději zařa-
dilo do rozpočtu Hlučína na rok 2021, je-
hož příprava se kvapem blíží, finance ales-
poň na zhotovení projektové dokumentace 
světelné křižovatky na hlavním tahu Hlučí-
nem na I/56. Byl by to první skutečný krok 
k reálnému řešení současného neutěšeného 
stavu dopravy v centru města. 

DEN FOTBALOVÝCH  
NADĚJÍ

Domov pod Vinnou horou. Foto: Kamil Vitásek

Lýdie Hájovská
spolupořadatelka akce
 
Už tradiční akce hlučínských lidovců 
Srostlí s krajem opět propojí běh a pochod 
pro malé i velké. Dvanáct kilometrů dlou-
hý okruh začínající v areálu firmy Tomáš 
Hájovský Gras Servis je příležitostí sejít 
se s přáteli a unavit nohy při poznávání 
místních krás. Sobotní odpoledne 19. září 
bude patřit sportu a setkání. Místní orga-
nizace KDU-ČSL a Tomáš Hájovský opět 
pořádají akci Srostlí s krajem, a stejně jako 
v loňském roce je její součástí pochod 
a běžecký závod. „Trasa povede údolím 
potoka Jasénky, účastníci překročí tok 
řeky Opavy, poté po hrázi rybníka Štěpán 
dojdou do Třebovic, opět překročí Opavu, 
a přes Hoštálkovice a následně bobrov-
nický les přijdou do cíle zpět na Jasénky. 
Pro přechod Opavy sestavíme stejně jako 
loni unikátní most, který spojí oba břehy,“ 
popisuje trasu organizátor závodu Tomáš 
Hájovský. Trasa závodu bude stejná pro 
pěší i běžce. Pěší si samozřejmě mohou 
zvolit i kratší úsek. Vyrazit na pochod mo-
hou zájemci v době od 15 hodin. Běh pro 
dospělé odstartuje v 15:15. Organizátoři 
akce nezapomněli ani na děti. Jejich zá-
vod začne o patnáct minut dříve. „Regist-
race běžců bude od 14 hodin do 14:45, ale 

DVANÁCTKA Z JASÉNEK NADCHNE PŘÍZNIVCE 
CHŮZE I BĚHU

doporučujeme dostavit se co nejdřív, aby 
se mohli zaregistrovat a v klidu připra-
vit,“ dodává koaliční zastupitel Hájovský. 
V cíli bude na účastníky čekat občerstvení 
a pro nejmenší také skákací hrad. 

Foto: Lýdie Hájovská

PŘIDEJTE SE  
K MAŽORETKÁM
Karin Wronová
šéftrenérka klubu

Úspěšný mažoretkový klub z Hlučína - MK 
Ballerisimo Hlučín - je sportovní klub, kte-
rý se věnuje již 6. rokem mažoretkovému 
sportu. V klubu trénuje 70 děvčat ve věku 
od 4 do 18 let. Mažoretky trénují nejen prá-
ci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, 
baletní průpravu a tanec. To vše totiž po-
třebují, aby uspěly v moderním mažoretko-
vém sportu. Ten je v dnešní době již zcela 
jiný, než ho známe z dřívějška. Mažoret-
kový sport je vhodný pro všechna děvčata, 
která rády tancují a nevydrží dlouho sedět. 
Přidat se do rodiny Ballerisima mohou 
všechny holčičky a slečny od 4 do 15 let. 
Nováčci se mohou přihlásit přes webové 
stránky klubu - www.ballerisimo.cz a mo-
hou přijít na náborové dny, které se konají 
v pátek 4. 9. 2020 od 18 hodin, v pátek 11. 
9. do 16 hodin a v pátek 18. 9. 2020 od 16 
hodin vždy v tělocvičně základní školy dr. 
Miroslava Tyrše. Přijímány jsou jak úplné 
začátečnice (od 4 do 15 let), nebo již po-
kročilé mažoretky, které se chtějí v mažo-
retkovém sportu dále zlepšovat (jakéhoko-
liv věku). Těšíme se na všechny nováčky, 
kteří chtějí být součástí velké party plné 
skvělých kamarádek a hodných trenérek.
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SEZNAM ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

DDM

Výuka zájmových kroužků začíná 5. října 2020.
Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích k dispozici na www.ddmhlucin.cz.

Název zájmového útvaru Doporučený věk Den, hodina Jméno lektora Příspěvek Var. sym.

předškolní děti
(od 4 let)

Výtvarné tvořeníčko II. 5 - 6 let ST 15:30 - 16:30 M. Nosiadková 700,- 1004
PÁ 17:00 - 19:00

2x měsíčně
Keramika žáci ZŠ PO 15:00 - 17:00 Mgr. L. Marková 700,- / 700,- 1005

Základy fotografie 10 a více let PÁ 16:00 - 17:30               
2x měsíčně B. Chlebišová 600,- 1006

Bc. V. Novosadová              

Mgr. M. Kostelňáková

12 a více let PO 17:15 - 19:15             
PÁ 17:00 - 19:00

(zač. i pokroč.) 2x měsíčně

Hlína je prima pro děti se speciálně vzdělávacími 
potřebami ÚT 14:00 - 15:30 Mgr. M. Kostelňáková 700,- / 700,- 1030

Hravá pastelka pro děti se speciálně vzdělávacími 
potřebami ST 15:30 - 16:30 Mgr. M. Kostelňáková 700,- 1031

Od zátiší k protrétu Od 12 let ÚT 16:00 - 18:00 Mgr. M. Kostelňáková 600,- / 600,- 1032
Výtvarný občasník rodiče s dětmi čtvrtletně B. Kladivová - -
Tvořivý svět I. 1. st. ZŠ ČT 14:45 - 16:00 B. Kladivová 700,- 1008
Tvořivý svět II. 9 a více let ČT 16:15 – 17:45 B. Kladivová 700,- 1009

Barvička - výtvarná školička 2 - 5 let ČT 10:00 - 11:00 Bc. V. Novosadová 500,- 1011

Moderní kaligrafie od 12 let PO 15:30 - 17:30               
2x měsíčně Bc. Z. Pustelníková 800,- 1012

Klub fajneho tvoření od 10 let ČT 16:00 - 18:00      
1 - 2x měsíčně     Zuzana Cigánová 500,- / 500,- 1042

předškolní děti
(od 3 let)

Hopíci 4 - 8 let PÁ 15:30 - 16:30      
2x/měsíc Bc. V. Novosadová 500,- 1037

JUDO přípravka Začátečníci ÚT 14:30 - 15:30 Mgr. M. Srovnal
J. Nohejl 800,- 1033

JUDO I. Mírně pokročilí PO, ST 15:15 -16:15 V. Mečár
Mgr. M. Srovnal 800,- 1013

JUDO  II. Pokročilí PO, ST 16:15 - 17:30 V. Mečár
Mgr. M. Srovnal 800,- 1014

JUDO III. 15 - 100 let PO 17:50 - 18:50 V. Mečár
Mgr. M. Srovnal 800,- 1015

Rybářský kroužek začátečníci ST 16:00 - 17:30 T. Klečka, D. Polášek 700,- 1017
Stolní tenis I. začátečníci PO 16:00 – 17:30 Mgr. P. Vondráček, 700,- 1018

Stolní tenis II. pokročilí PO 17:30 – 19:00  Ing. J. Kladiva 700,- 1019

ŠACHY 7 a více let ČT 17:00 - 19:00 Bc. L. Chrostek 600,- 1020
Hravá jóga I. 6 - 10 let ČT 15:00 - 16:00 Bc. V. Novosadová 600,- 1021
Hravá jóga II. 3 - 5 let ČT 16:00 - 17:00 Bc. V. Novosadová 600,- 1022
Kruhový trénink 18 - 99 let ČT 17:00 - 18:00 P. Bernátová 600,- / 600,- 1034

Empírové tance 12 - 99 let PÁ 18:00 - 19:30                
1x měsíčně Pharm. N. Karasová 400,- / 400,- 1035

Kroužek elektroniky a radiotechniky I. 10 a více let (začátečníci) ČT 16:00 – 17:30  Ing. I. Guňka 700,- 1021
Kroužek elektroniky a radiotechniky II. pokročilí ČT 18:00 – 19:30 Ing. I. Guňka 700,- 1022
Programování s ozoboty 10 a více let PO 17:00 - 18:00 Ing. R. Böhm 800,- 1038
3D tisk 12 a více let ÚT 17:00 - 18:30 Ing. V. Králík 1000,- 1039
Letecký a lodní modelář 9 - 15 let ÚT 15:30 - 17:30 T. Hurina 900,- / 900,- 1023

předškolní děti
(od 1 roku)

předškolní děti
(od 1 roku)

předškolní děti
(od 3 let)

PO 16:00 - 18:00
2x měsíčně

Znakujeme pro radost I. pokročilí ČT 15:30 - 17:00 Bc. Z. Pustelníková 600,- 1026

Znakujeme pro radost II. začátečníci ST 15:30 - 17:00 Bc. Z. Pustelníková 600,- 1027
Kroužek Velkých dobrodruhů 7 - 12 let ČT 16:30 - 18:30 Mgr. M. Kostelňáková 700,- 1036
Dračí doupě 11 a více let ST 16:30 - 18:30 Ing. R. Böhm 700,- 1028
Táborová kytara 9 - 15 let ÚT 15:00 - 16:00 Mgr. M. Malá 700,- 1040
Sbor DDM 10 - 18 let ÚT 16:00 - 17:00 Mgr. M. Malá 700,- 1041

VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. 1. - 2. tř. ST 13:45 - 15:00 B. Kladivová 600,- 2012
VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. 3. - 5. tř. ST 15:00 - 16:30 B. Kladivová 600,- 2013

ZÁVODNÍ RYBÁŘSTVÍ úč. poh. soutěží SO 10:00 – 12:00 T. Klečka, D. Polášek 700,- 2015

Hrátky s flétnou - zač. i pokr. 1. - 5. tř. ČT 15:00 - 16:30 Zdeňka Fojtíková 850,- 2016
Výtvarně - keramický kroužek 1. - 5. tř. ST 14:30 - 16:00 Pavla Mokrá 1 200,- 2017
Hrajeme si spolu 1. - 2. tř. PÁ 11:50 - 12:50 Mgr. Jana Šandalová 600,- 2020
Bavíme se spolu 3. - 4. tř. PÁ 13:40 - 14:40 Mgr. Jana Šandalová 600,- 2025
Fotbal / Florbal / sportovní hry 3. - 5. tř. PO 14:00 - 15:00 Mgr. Michal Srovnal 600,- 2022
Stolní tenis I. 2. - 5. tř. ST 13:30 - 14:30 Zdeněk Moravec 600,- 2024
Stolní tenis II. 2. - 5. tř. ST 14:30 - 15:30 Zdeněk Moravec 600,- 2021

POHYBOVÉ HRY 1. - 4. tř. PÁ 13:30 - 15:00 B. Kladivová 600,- 2023
Florbal Od 9 let PO 14:30 - 16:00 Mgr. Jakub Boček 600,- 2027

ZŠ Hlučín - Bobrovníky

ZŠ Hlučín - Rovniny

ZŠ Hlučín - Darkovičky

ZŠ Hlučín - Hornická

* Pokud je v kolonce Příspěvek na ZÚ uvedeno lomítko, kroužek je placen na každé  pololetí zvlášť.

Klub vaření 10 a více let E. Kupková 500,- / 500,- 1025

Školička ÚT 9:00 - 10:30 Bc. E. Studená 500,- 1024

Klub maminek s dětmi II. ST 9:00 - 11:30 Bc. E. Studená 20,- za lekci -

Ostatní

Klub maminek s dětmi I. PO 9:00 - 11:30 Bc. E. Studená 20,- za lekci -

1007

700,-

Sport a pohyb

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou ÚT 15:30 - 16:30 Bc. E. Studená 500,- 1011

1003

600,- / 600,-

Keramický klubík pro
rodiče s dětmi od 3 let

M. Nosiadková

Technické obory

Bc. V. Novosadová

Výtvarné obory a ruční práce

Výtvarné tvořeníčko I. ST 16:45 - 17:45

Mgr. L. Marková

500,- / 500,- 1029

Keramika pro mládež a dospělé

Keramika Fontána pouze pro klienty DOZP Fontána ST 9:00 - 11:00 80,- měsíc -
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Milovníci hudby, léta a festivalové  
atmosféry mají zase jeden důvod k ra-
dosti. Hudební festival sCoro Štěr-
kovna, který má být malou náhradou  
za přesunutý ročník oblíbeného fes-
tivalu Štěrkovna Open Music, na-
bídne na břehu jezera v Hlučíně na 
Opavsku 18. a 19. září řadu zvučných 
jmen české a slovenské hudební scény.  
Role hlavních hvězd obstarají Vojtěch 
Dyk s B-Side Bandem a legendární 
Richard Müller. Dnes to oznámili po-
řadatelé akce z agentury New Wind  
Production.

„Nechtěli jsme celý rok jen nečinně při-
hlížet tomu, jak koronavirus likviduje 
kulturní scénu. sCoro Štěrkovna je kap-
kou naděje, že se festivaly v podobě, jak 
je známe, opět rozjedou. A vše co bylo na 
letošní rok naplánované, se uskuteční,“ 
řekl za pořadatele David Moravec. 

Hudební program, který pořadatelé při-
pravili na akci koncipovanou pro 1 000 
lidí, je velmi pestrý. „Jako hlavní hvězdy 
jsme oslovili kapely z chystaného progra-
mu letošní Štěrkovny Open Music. Dále 
jsme oslovili kapely navázané na festival 
dlouhodobě a ty, se kterými máme přátel-
ské vazby,“ vysvětlil Moravec. Poslední 
letní víkend tak v Hlučíně vystoupí i O5 
a Radeček, Voxel, Citron, David Stypka 
s kapelou Bandjeez, -123minut, Skyline 
a řada dalších.

Festivalový areál bude podle pořadate-
lů dostatečně velký, aby lidé mohli mít 
bezpečné rozestupy podle vlastní potře-
by. „Budeme splňovat všechny podmínky 

dané hygienickými a epidemiologickými 
opatřeními,“ dodal další z pořadatelů akce 
Matěj Ostárek. 

„Chceme, aby se sCoro Štěrkovna blížila 
vysokým standardům festivalu Štěrkovny 
Open Music, jak jsme je nastavili v mi-
nulých letech. Proto bude festival bezho-
tovostní – cashless, i zde jsme zapojeni 

SCORO ŠTĚRKOVNA V HLUČÍNĚ NABÍDNE DYKA A MÜLLERA
v projektu Čistý festival, takže budeme 
třídit odpady, pivo načepujeme do vrat-
ných kelímků a chystáme i tradiční dět-
skou scénu,“ doplnil Matěj Ostárek. 

Už dříve pořadatelé oznámili, že na 
rok 2021 přesouvají program letošního  
ročníku festivalu Štěrkovna Open Music. 
Na něm měly vystoupit hvězdy jako Pa-

vol Habera a TEAM, Hradišťan s Vlastou 
Redlem a jeho kapelou, Tata Bojs či 
MYDY. Nový termín akce je naplánovaný 
na 29. až 31. července 2021. 

Vstupenky a přesný program mohou 
návštěvníci získat na stránkách fes-
tivalu Štěrkovna Open Music, a to  
www.sterkovnamusic.com. 

V. Dyk a B-Side Band. Foto: Tino Kratochvíl

VOJTĚCH DYK & B-Side Band
RICHARD MÜLLER

DAVID STYPKA / VOXEL / 05 A RADEČEK / CITRON / SKYLINE …
18. a 19. 9. 2020  Hlučínské jezero

sCORO

GENERÁLNÍ  PARTNER HLAVNÍ  PARTNER ZA PODPORY HLAVNÍ   MEDIÁLNÍ PARTNER

 

PARTNEŘI



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.

SLEVA

JEHLIČNANŮ

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem 
Ostrava

Hlučín 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA

SOUTĚŽ

• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

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

• Více než 90 klientských center

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma

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

Díky všem
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.
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Kristina Neničková
tisková mluvčí

Paní Světlana Selzerová je úplně normální 
žena, která před rokem zjistila, že má pro-
blém a není jediná. A proto, že je ženou 
činu, rozhodla se s tím něco udělat. A tak 
vznikl projekt „Když senioři pomáhají se-
niorům“. Setkání seniorů probíhá každé 
úterý v době od 9 do 12 hodin v Hlučíně 
na OKD v Rodinném centru (ul. 1. máje 
2, bývalá pekárna). Tato budova je v péči 
a v majetku Apoštolské církve. A právě 
lidé v tomto Rodinném centru poskytli 
„azyl“ pro tato setkávání. „Přišla jsem za 
nimi s prosbou, zda by byli ochotni pomo-
ci i seniorům a oni to prostě udělali. Do-
posud se věnovali pouze dětem, rodinám, 
pořádají pro ně různé akce, tábory, někte-
rým pomáhají i se životem samotným,“ 
sděluje s úsměvem na rtech paní Světlana. 
Už její křestní jméno napovídá, že je člo-
věkem, který přináší světlo a hřejivé teplo 
druhým. Setkání s ní Vás obohatí na mysli 
i na duši. Pár jejích myšlenek jsem se roz-
hodla předat touto formou i Vám, obča-
nům města Hlučína. 

Co je projekt „Když senioři pomáhají 
seniorům“?
Je to snad začátek něčeho, co by mělo být 
v naší společnosti běžné a samozřejmé. 
Stejně jako starší děti pomáhají mladším 
dětem (ať už ve školkách, či v rodinách), 
stejně tak mohou mladší a aktivnější se-
nioři pomoci těm starším a nemocným 
(třeba i pouhou přítomností). 

Kdy a jak tato myšlenka vznikla?
Vznikla v době, kdy já sama jsem byla 
postavena před hotovou věc s mou ma-
minkou. Do doby, než začala mít větší 
zdravotní problémy, jsem se - stejně jako 
mnoho mých vrstevnic - neměla důvod 
zajímat o tento aspekt života. Všechno 
šlo tak nějak  „samozřejmě“ - vlastní děti, 
domácnost, zaměstnání, občas k rodičům 
na návštěvu, a tak pořád dokola. Nikdo si 
neuvědomí, že to vše může nemoc rodiče 
(zvlášť pokud je už sám) doslova ze dne 
na den změnit. O to je to horší, když své 
rodiče nepovažujete ještě za “tak“ staré. 

KDYŽ SENIOŘI POMÁHAJÍ SENIORŮM
Komu je tento projekt společného se-
tkávání a vzájemné podpory seniorů 
určen?
Projekt směřuje především k tzv. NEAK-
TIVNÍM seniorům. V Hlučíně (nejen) je 
spousta aktivit, které jsou běžně seniorům 
dostupné. Velmi dobře fungují Kluby dů-
chodců, Senioři 55+, atd.  Senioři jezdí 
na vícedenní zájezdy, na výlety, hory, ta-
neční zábavy, dokonce studují (Univerzi-
ta 3. věku). Ale co mohou dělat senioři, 
kterým zdravotní stav nedovolí se těmto 
druhům trávení času věnovat? Teď ne-
mluvím o velmi těžce nemocných lidech, 
kteří jsou opravdu závislí na nemocniční 
a ošetřovatelské celodenní péči. Máme 
tady mnoho seniorů, kteří sice celodenní 
péči v zásadě nepotřebují, jsou schop-
ni se s pomocí rodiny o sebe v běžných 
záležitostech postarat, ale výlet na hory 
prostě nezvládnou (špatně vidí, obtížně 
chodí,…). Sedí tedy doma a čekají, až 
jejich dospělé děti nebo vnoučata přijdou 
z práce nebo ze školy, což bývá většinou 
pozdě odpoledne. A kteří mimochodem 
také mají své povinnosti (domácnost, ná-
kupy, pochůzky). Umím si představit, jak 
se celé dny cítí - osaměle, přestože mají 
rodinu. A kdo z rodiny si dnes může do-
volit přestat chodit do práce? Důchodový 
věk je stále vyšší, generace, které se stáří 
jejích rodičů týká nejvíce, bude do práce 
chodit ještě dlouho. A tenhle způsob bytí 
čeká i generace další, pokud se něco ne-
stane a nezačne se to řešit. Všichni se bu-
dou modlit, aby zrovna jejich rodiče patři-
li k těm „veselým a užívajícím si života“ 
i v důchodě.

Je možné se do projektu či jeho podpo-
ry zapojit a jakým způsobem?
Zapojit se do projektu může kdokoliv, 
i právě ti AKTIVNÍ důchodci. Nikdo 
z nich neví, kdy může ze dne na den přejít 
na tu druhou stranu a bude rád za každý 
kontakt. Proto si budu vážit každého dob-
rovolníka jak z řad důchodců, co by rádi 
pomohli, protože mají spoustu času, tak 
i mladých lidí. Víte, ono někdy stačí, když 
si navzájem jen popovídáte, či zahrajete 
nějakou hru. 

Co říci ke sponzorům? I majitelé firem 
mají rodiče, kterých se něco takového 
může týkat. Kdokoli bude chtít jakkoli 
přispět (tedy nejen penězi), je srdečně ví-
tán. Kdokoli bude chtít něco sdělit, poba-
vit se či si popovídat, je vítán také. A jak 
se mohou zapojit? Tím, že se zapojí, není 
třeba dlouhých řečí.

Jak může pomoci vedení města v reali-
zaci a dalších krocích Vaší vize do bu-
doucna?
Mým snem je docílit toho, aby ve městě 
vznikla „Školka pro seniory“, resp. den-
ní péče o ty, kteří se cítí osamělí a nejsou 
schopni se o sebe 100% postarat. Já tomu 
říkám školka, doufám, že se žádná ba-
bička či dědeček nebudou na mne zlobit. 
Ale v podstatě je to totéž, jen ti lidé v ní 
jsou už daleko za předškolním věkem. 
Ve větších městech to funguje a nazý-
vá se to Denní stacionář. Tady by moh-
lo vedení města udělat hodně. Je třeba to 
zaštítit nějakým druhem sociální služby, 
je nutné sehnat peníze, granty atd… Ne-
věřím,  že by senioři byli schopni platit 
velké částky za pobyt. Také by bylo dobré 
rozšířit Domovy pro seniory, čekací lhů-
ty na umístění jsou šílené, a to nejen tady 
u nás. Tohle je celorepublikový problém. 
Víte, seniorské domovy s volnou kapaci-
tou skutečně existují, ale tu částku za péči 
a umístění většina důchodců (a ani jejich 
rodiny) není schopna platit. Nedávno mi 
volala paní z jednoho nejmenovaného  

seniorského parku, že mi mámu za 30 ti-
síc měsíčně může umístit. Myslela jsem, 
že se mi to zdá... 

Žiju v Hlučíně od svých 20 let, nyní je mi 
51 a do důchodu mám velmi daleko. Neu-
mím si představit, že budu o mámu pečo-
vat v takovém rozsahu dalších 10 let (ne, 
že bych nechtěla, ale pracovat ještě mu-
sím). I když mi má rodina hodně pomáhá, 
a já jim za to moc děkuji, nemohu někte-
ré věci nechat zcela na nich. Kdo se stará 
o nemocného rodiče ví, o čem mluvím. 

Budu velmi ráda, když tato myšlenka ne-
zapadne v propadlišti dějin, jak se říká. 
Když se jí chytne více schopných a ochot-
ných lidí a pokusí se s ní něco udělat.  Je 
nutné to nastavit do budoucna, nemůžeme 
se tvářit, že to není problém. Dříve či poz-
ději se to bude týkat nás všech.

Vedení města je nadšeno tímto projektem 
a jeho úspěšnou realizací, a uvědomuje si 
potřebnost denního stacionáře pro seniory 
je více než aktuální a do budoucna zcela 
nezbytná. Místostarostka Petra Řezáčo-
vá hledá způsoby, jak tuto službu zajistit 
a v dané věci již aktivně jedná s Charitou 
Hlučín a dalšími subjekty. „Není vždy 
nutné zřizovat tyto služby městem, ale 
zapojit a propojit organizace a služby již 
stávající“, uvedla místostarostka. 

Děkuji za rozhovor. 

Když senioři pomáhají seniorům. Foto: Kateřina Konečná

Růžena Dvořáčková
Sousedé 55+ 

Asi stejně jako všichni ostatní. A stejně 
jako ostatní jsme je museli permanent-
ně měnit. Navzdory omezením se něko-
lik spolkových akcí vydařilo. K zážitkům 
z dvouletého “univerzitního” studia třetí-
ho věku se můžeme vrátit v čerstvé pub-
likaci s názvem Deník věčného studenta. 
Výtvarné práce dětí Montessori ZŠ, které 
dokreslovaly spolkové přednášky, na zpra-
cování teprve čekají. Turistiku za “studán-
kami” z roku 2015 jsme vyměnili za turis-
tiku za “lípami Hlučínska”, a to za každého  

počasí. Výchozím bodem je samozřejmě 
lípa zasazená spolkem Sousedé 55+ k 100. 
výročí založení Československa. Přednáš-
ky jsme si vyslechli v přírodě, obvykle 
vsedě pod lípou a vedené převážně  členy 
spolku. Témata? Flora a fauna, co je eco, co 
je retro? Od počátku roku jsme absolvovali 
pět cest za památnými lípami hlučínských 
obcí, každou o délce asi deseti kilometrů. 
A samozřejmě už zase plánujeme. Zájezd 
na Hostýn, spolu s Irisem, malou výstavu 
o svatbách rodičů. Možná se podaří obno-
vit i blešák. Adventní dílnu si vzít nedáme. 
A snad se konečně zamyslíme nad rituály 
s emeritní biskupkou Janou Šilerovou.

JAK JSME SI DĚLALI PLÁNY

Foto: archiv Sousedé 55+

Sabina Lorencová
odbor rozvoje a školství 

Město Hlučín ve spolupráci s organizací 
Sport a kultura Hlučín připravilo v rám-
ci divadelního podzimu divadelní před-
stavení pro seniory. Tohoto divadelního 
představení se můžou zúčastnit osoby 
seniorského věku z celého ORP Hlučín. 
Divadlo se uskuteční 8. 10. 2020 od 16:30 
v Kulturním domě Hlučín. V repertoáru 
je divadelní hra „Víš, přece, že neslyším, 
když teče voda“ od souboru ŠAMU. Cena 
1 vstupenky je 20 korun a občané si ji mů-
žou zakoupit na odboru rozvoje a školství 
v kanceláři B253 v úřední hodiny. Di-
vadelní představení je podpořeno MSK 
z programu na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2020. 

DIVADLO ŠAMU  
ZAHRAJE SENIORŮM

Osadní výbor OKD

Milí spoluobčané,
pojďme se znovu po roce pobavit a osla-
vit Den horníků na náměstíčku OKD!  
Rádi bychom vás pozvali na odpoledne 
plné dobré hudby, občerstvení a zábavy 
pro děti. Přijďte druhou zářijovou sobotu 
12. září 2020 od 14 hodin na náměstíčko 
OKD! Zahájíme dechovkou pod vedením 
pana Ondruše, poté určitě zaujmou svými 
vystoupeními i mažoretky Paprsky Hlu-
čín, od 16 hodin se připojí kapela Tři Vy-
křičníky a v 18 hodin zahraje kapela STK. 
Pro děti bude připraven skákací hrad 
a stánky s občerstvením pro všechny! Po-
kud máte chuť se setkat se svými přáteli, 
povykládat a strávit odpoledne v příjemné 
atmosféře, vezměte s sebou dobrou náladu 
a pojďte se pobavit! 

OSLAVTE S NÁMI 
DEN HORNÍKŮ

Veřejné projednávání  
participativního rozpočtu

Od 14 do 16 hodin, přijďte podpořit 
návrhy JE TO NA VÁS! 
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Adam Kratochvíl
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

Podpora rodin, manželství, mezilidských 
vztahů a dětí a mladých lidí se zdravotním 
postižením a osobám o ně pečující je na-
ším cílem již 27 let, a nově i pro hlučínské. 
Naši podporu uskutečňujeme prostřednic-
tvím Střediska VÝZVA a Střediska RO-
DINA. Středisko VÝZVA svou podporu 
nabízí prostřednictvím sociálních služeb 
a aktivit. Služba OASA poskytuje osobní 
asistenci dětem a mladým lidem do 30 let 
se zdravotním postižením, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. So-
ciálně aktivizační služba BRÁNA má za 
cíl skrze individuální a skupinová setkání 
doprovázet dospívající děti a mladé lidi 
se zdravotním postižením na jejich cestě 
k osamostatnění. Posláním služby odbor-
ného sociálního poradenství RODINNÝ 
PRŮVODCE je poskytnout podporu li-
dem při řešení nepříznivé sociální situace 
vzniklé důsledkem zdravotního postižení. 
Odlehčovací služba RESPIT poskytuje 
terénní a ambulantní službu dětem nebo 
mladým lidem od 1 roku do 35 let se zdra-
votním postižením, a tím podporuje od-
počinek a seberealizaci pečujících osob. 
Dále Středisko VÝZVA nabízí půjčovnu 
pomůcek (sportovních, didaktických, re-
habilitačních a kompenzačních) pro děti 
a osoby se zdravotním postižením; a re-
habilitační asistenci, která poskytuje te-
rénní i ambulantní rehabilitační asistenci 

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S. POMÁHÁ UŽ 27 LET!
dětem a mladým lidem se závažným tě-
lesným postižením nebo závažným těles-
ným v kombinaci s jiným postižením od 
7 do 30 let. Středisko RODINA nabízí 
programy a aktivity na podporu fungo-
vání rodiny, manželství a mezilidských 
vztahů. Přináší Program přípravy na man-
želství skrze školu osobního života, školu 
partnerství a bezprostřední přípravy na 
manželství - formou diskuzí, přednášek 
a vlastních prožitků připravuje na vstup do 
manželství.  Podporuje fungování rodiny 
prostřednictvím školy rodičovských kom-
petencí, kurzu efektivního rodičovství, 
cesty efektivní komunikace, manželských 
večerů aj. Nabízí Poradenství zaměřené 
na vztahy a rodinu  pro jednotlivce, páry 
i celé rodiny. Dále nabízí možnost media-
cí a konzultací. Doprovází pěstounské ro-
diny, které nabízí svou lásku, domov a ro-
dinu dětem, které nemohou vyrůstat ve 
své původní rodině; dětem pomáhá tuto 
náročnou situaci zvládnout. Nezanedba-
telná je přednášková a vzdělávací činnost, 
skrze kterou vzděláváme také pedagogic-
ké pracovníky. Přednášky probíhají také 
na školách; témata jsou např. plánování 
rodičovství přirozenou metodou; kurz 
o manželství a lásce nebo vyjmenovaná 
slova - přednášky ohledně vztahu k sobě, 
sebepřijetí, fungujícího manželství po 
zdravé rodinné prostředí. Další naší na-
bídkou jsou VÝSTAVY, kterými posilu-
jeme hodnoty rodiny, manželství formou 
fotografických a interaktivních výstav pro 
děti i dospělé. 

Adam Kratochvíl

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 
se zapojuje do Dnů Fajné rodiny, akce 
připravované odborem Rodinné politiky 
města Ostravy. V rámci Dnů Fajne rodi-
ny připravuje naše organizace následující 
akce i pro rodiny z Hlučínska: 

Úterý 15. 9. 2020, od 12 do 19 hodin
Den otevřených dveří v CPR. Ukážeme 
Vám, odkud se naše aktivity připravují 
a kde se mnohé z nich realizují. Určitě se 
k nám stavte!

Úterý 15. 9. 2020, od 17:30 do 19 hodin
Přednáška p. Jana Zajíčka na téma Pře-
kážky trvalého vztahu. 

DNY FAJNE RODINY A RODINNÝ FESTIVAL FANDÍME RODINĚ! 

Čtvrtek 17. 9. 2020, od 18 hodin 
Prezentace knihy Domácí násilí.

Sobota 19. 9. 2020, od 15 do 21 hodin 
Rodinný benefiční festival Fandíme  
rodině! Připraveny jsou hudební i tanče-
ní vystoupení. Můžete se těšit na klau-
na, skákací hrad, ukázku zásahu hasičů,  
aktivity skautů a tvořivé dílny. Občerstve-
ní zajištěno. 

Akce budou probíhat v našem centru, na 
Syllabově 19 v Ostravě Vítkovicích; fes-
tival se uskuteční v parku, u našeho sídla. 
Neváhejte a přijďte, termíny si již dnes re-
zervujte do Vašich kalendářů!

Fota: archiv Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 



VITAMÍN C
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Je to již téměř 100 let, kdy byla kyselina 
L-askorbová rozeznána jako nezbytná 
látka, kterou si lidské tělo neumí samo 
vytvořit. Všeobecně je známa jako ve 
vodě rozpustný vitamin C, který má 
silné antioxidační účinky a tím chrání 
tkáně před nežádoucími účinky oxida-
tivního stresu ( zejména v průběhu záně-
tu). Vitamin C navíc hraje důležitou roli 
v mnoha dalších fyziologických proce-
sech jako je syntéza kolagenu a funkce 
imunitního systému. Ač je tento vita-
min velmi důležitý pro zdraví člověka, 
je jeho hladina v organismu současné 

populace nedostatečná. Zajímavé je, že 
u dětí do šesti let není deficit vitaminu C 
tak výrazný, což se přikládá většímu zájmu 
rodičů o stravu svých batolat a předškol-
ních dětí. U starších jedinců pak už dochá-
zí k menší konzumaci ovoce a zeleniny 
a hladina vitaminu C v organismu klesá. 
S přibývajícím věkem je navíc tělo vysta-
veno větší stresové zátěži a  vitamin C je 
využíván v protizánětlivých procesech. 
V době nárůstu metabolického syndromu 
v populaci, jsou nároky na spotřebu vita-
minu C organismem zvýšené. Deficitem 
jsou také více ohroženi kuřáci a lidé žijící 
v oblastech se  zhoršeným životním pro-
středím. Jelikož vitamin C hraje nezastupi-
telnou roli v protivirové imunitě a funkce  

ZDRAVÍ

imunitních buněk je na něm přímo závis-
lá, byl tento vitamin vedle jiných léčivých 
látek zařazen do terapie u pacientů se zá-
važným průběhem onemocnění Covid -19. 
Vitamin C muže být dodáván do organis-
mu buď perorálně nebo injekčně. Injekční 
podání patří do rukou lékaře a vitamin C je 
takto zcela rozlišně vstřebáván. Běžné uži-
tí je ve formě kapslí, tablet nebo šumivých 
tablet. Pro děti se vyrábí ve formě kapek. 
Při větším deficitu je vhodný liposomál-
ní vitamin C, který je dostupný ve formě 
kapslí nebo sirupu. Ideálním zdrojem je sa-
mozřejmě sezónní čerstvé ovoce a zeleni-
na. Každá manipulace s čerstvě utrženým 
plodem ovšem snižuje množství vitaminu 
C, ať už se jedná o krájení, mixování, su-

šení, var nebo uskladnění v nevhodných 
podmínkách. Nejšetrnější je konzerva-
ce zmražením. Největší obsah vitaminu 
C obsahuje černý rybíz, šípek, rakytník 
a paprika. Z tropických plodů je vitami-
novou bombou acerola neboli tropická 
třešeň. Tradičně propagované citrusové 
plody obsahují čtvrtinové množství vi-
taminu C než šípek nebo rybíz. Sporná 
je navíc sklizeň nezralých plodů a jejich 
dovoz tisíce kilometrů. Vitamin C je ve 
vodě rozpustná látka, nekumuluje se 
v těle a její toxicita je velmi nízká. Za-
jímavostí je, že většina zvířat si umí vi-
tamin C syntetizovat sama, u domácích 
mazlíčků (kromě morčete) není tedy nut-
né tento vitamin doplňovat .

ZAPADLÉ DNY
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Lenka Osmančíková
Sdružení obcí Hlučínska

Vychází nová kniha Anny Malchárkové 
pod názvem „Zapadlé dny“. Autorka v ní 
popisuje dnes již zašlé hlučínské tradice 
a zvyky, které jsou úzce spjaty s křesťan-
skými svátky. Kniha je rozdělena do čtyř 
kapitol podle ročních období. V kruhu 
tradiční rodiny prožijeme s dětmi celý ka-
lendářní rok od příchodů Tří králů, draní 
peří, masopust, přes postní dobu až do Ve-
likonoc. Pak přichází léto, poutě, žně a po-
stupně přejdeme do mlžného podzimu bo-
hatého na úrodu. Ke konci roku čekáme na 
svatého Mikuláše, budeme slavit Vánoce 
a rozloučíme se na Silvestra. Ve vyprávění 
nebude chybět ani svatba, pohřeb, zabi-
jačka a další zvyklosti, dnes už téměř ne-
používané a zapomenuté. Součástí knihy 
jsou i pohádky, které vždy k dětem patřily.  
Kniha mladým přiblíží dobu nedávno mi-
nulou a pamětníky vrátí o mnoho let zpát-
ky do dětství. Knihu zakoupíte od 11. září 
v Informačním centru v Hlučíně.

Josef Hlubek

Dne 19. června jsme si připomněli 200 
let kostela sv. Markéty. Jméno dostal po 
matce kanovníka Olomoucké kapituly 
a majitele Hlučínského panství Kryštofa 
ze Zvole. V roce 1818 začala výstavba 
nového zděného kostela na místě starého 
dřevěného kostela, který shořel při vel-
kém požáru Dlouhé Vsi v září 1802. Nový 
kostel byl vysvědcen v říjnu roku 1820. 
S několika přáteli jsme si řekli, že toto vý-
ročí oslavíme. Vybrali jsme termín na svá-
tek sv. Markéty, kdy vesnice Dlouhá Ves 
slavila odpust (posvícení). Připomenu, že 
kostel i hřbitov stojí na pozemcích bývalé 
Dlouhé Vsi. Paní Baruška napekla výbor-
né koláče, paní Jana, Rija a Alenka napek-
ly krásně zdobené perníkové srdce, pan 
majitel kavárny Café Carpe Diem nabídl 
dobrou kávu a Hlučíňanka po slavnostní 
mši svaté zpříjemnila nedělní dopoledne. 
Paní Brigita namalovala a nechala vytisk-
nout vzpomínkový obrázek i s básničkou, 
který dostal každý přítomný. Doufám, 
že se nám podařil tento svátek důstojně 
oslavit a přítomní občané byli spokojeni. 
Chci poděkovat za finanční příspěvek ob-
čanům, který bude použit, jak na obnovu 
kněžských pomníků, tak na opravu červe-
né kaple na hřbitově. Velké poděkování 
patří jmenovaným a všem, kteří se zaslou-
žili o důstojnou odpustkovou náladu.

Báseň: 
Markétka
Uprostřed města kostelík je malý.
Tam všichni čas od času se ubírají.
Markétka, Markétka, ta 
hlídá si nás 
a zavolá určitě 
až přijde náš čas.

VZPOMÍNKA

Autorkou ilustrace a veršů je Brigita Jiříková.

Pavel Cyrus
pořadatel 

Srdečně vás zveme, za podpory města 
Hlučína a dalších sponzorů, na 2. ročník 
kvalifikace na MČR v kombinovaných 
soutěžích chladnokrevných koní, jed-
nospreží a dvojspřeží, která se uskuteční 
12. záři od 9 hodin na louce u točny au-
tobusů v Bobrovníkách. Nebude chybět 
bohaté občerstvení, skákací hrad, jízda na 
velbloudovi, oslovi, traktoriáda a další bo-
hatý program. Posezení bude zajištěné pod 
velkokapacitními stany. 

FANDĚTE S NÁMI 
KONÍM I JEZDCŮM

ROZVOJ MĚSTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zdeňka Veselá

Obecně se neustále všude hovoří o důleži-
tosti životního prostředí. Ani naše město 
není výjimkou a klade důraz na mnoho 
věcí v této oblasti. Což je dobře a také 
projevuje jistou snahu. Přesto jsem zasko-
čena některými strategickými plány do 
budoucna (např. další stavby sportovního 
charakteru a stavby v zájmu cestovního 
ruchu), neboť v prvé řadě se jedná o dal-
ší betonové zástavby, což dále představu-
je zničení zeleně, nová parkoviště, nárůst 
automobilové dopravy a v místech, kde 
byl ještě klid, bude hlučněji atd. Je vědec-
ky dokázáno, že zeleň má největší vliv na  

zadržování vody v krajině a samozřejmě 
spoustu dalších pozitivních přínosů, na 
kterých závisí nejen zdraví, ale i životy 
lidstva a živočichů. I pouhá délka trávníku 
rovněž vypovídá o vztahu majitele k pří-
rodě či o jeho neznalosti nebo nezájmu 
o danou problematiku. Doba se jistě změ-
nila, pořád se někam spěchá a i za spor-
tem se v místě bydliště jezdí autem. A zda 
vždy současné sportovní aktivity přispívají 
k výchově odpovědného občana, to je dis-
kuse na další samostatnou kapitolu. Ovšem 
nic proti sportu jako takovému. Člověk by 
si měl velmi dobře rozmyslet, na čem teda 
doopravdy záleží a nezapomínat, že příro-
da dříve či později dá zpětnou vazbu.

Veřejné projednávání  
participativního rozpočtu 

12. září 2020
od 14 do 16 hodin
na náměstí OKD

přijďte podpořit návrhy:
• Obnova polní cesty přes Vaňurku!

• Přístřešek na pískoviště.
• Ochranná síť k zamezení padání míčů 

na silnici.
• Posilovací stanice VII.

JE TO NA VÁS!
www.zdrave-mesto.hlucin.cz
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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 

LANOVKA  
NAD LANDEKEM

Červený kostel Hlučín
Moderuje Jiří Siostrzonek.

Petra Čichoně  

v 17 hodin 
22. 9. 2020  

nový román rodáka z Ludgeřovic 
napsaný v prajštině 
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Jana Sabolová
výbor ZO

ZO ČZS Hlučín-město pořádá ve čtvr-
tek 1. října 2020 zájezd do Olomouce 
na podzimní FLORU - výstavu ovoce 
a zeleniny. Odpoledne pak pojedeme do 
Čech pod Kosířem, kde navštívíme  zá-
mek, který byl po náročné rekonstrukci 
zvolen Památkou roku 2019. Více než 
2O let navštěvoval zámek významný 
malíř Josef Mánes a jeho vrcholná díla 
vznikla právě zde. Obdivovat  bude-
me kromě slavné „Švadlenky“ i řadu 
portrétů majitelů zámku a jejich oblí-
bených koní. Je zde i filmová expozi-
ce Zdenka a Jana Svěrákových a sbír-
ka historických kol. K procházce zve 
i rozsáhlý zámecký park. Jízdné: 240 
korun pro naše členy, 280 korun pro 
ostatní. Odjezd v 7.30 z Dlouhoveské 
ulice. Přihlášky v prodejně Zahrádkář.

PŘIVÍTALI JSME
Hedvika Resová *2020
Gabriela Lasáková *2020
Ondřej Zdechovan *2020
Derik Katschmarz *2020
Natálie Koniorová *2020

JUBILANTI
Františka Svačinová *1923

POZVÁNKA  
NA PODZIMNÍ FLORU

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

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

Pátek 4. září - 6. září
          Hlučínský krmáš                   
          (Hlučínské jezero)

Sobota 5. září
8:00 „Krmášová jízda veteránů
          (8:00 - sraz Hlučínské jezero)
          (10:00  - Mírové náměstí)
19:00 Generace životem zkoušená
          (Kulturní dům Hlučín)  

Neděle 6. září
14:00 Hlučínský krmáš                   
          (Mírové náměstí)

Úterý 8. září
9:30 „Co se stalo u kafeja povědalo“  
          (Logr Café)

Čtvrtek 10. září
15:00 Zastupitelstvo
         (Kulturní dům)  

Sobota 12. září
6:30   Hlučínský pohár       
          (revír Opava 2C, Dolní Benešov)
14:00 Hornické slavnosti
          (Náměstí OKD)
14:00 PaRo - veřejné projednávání 
          (Náměstí OKD)

Pondělí 14. září
13:00 Ruku v ruce s přírodou      
          (Červený kostel Hlučín)

Úterý 15. září
9:00   Den senior legionář      
          (hřiště ZŠ Rovniny)

Středa 16. září
15:00 Jubilanti města Hlučína     
          (Kulturní dům Hlučín) 

Čtvrtek 17. září
19:00 Žena za pultem 2
          (Kulturní dům Hlučín)

Sobota 19. září
9:00   Hlučínská Činčila
          (DDM Hlučín)  

Středa 16. září - úterý 22. září
          Týden mobility     

Neděle 20. září
10:00 Cyklojízda pro veřejnost
          (Mírové náměstí)

Pondělí 21. září
18:30 Kde domov můj
          vítěz pan Zdeněk Res
          (vysílá ČT 1)

Úterý 22. září
9:30 „Co se stalo u kafeja povědalo“  
          (Logr Café)
17:00 Petr Čichoň - Lanovka nad  
          Landekem - autorské čtení 
          (Červený kostel)

Čtvrtek 24. září 
17:00 Vernisáž výstavy M. Popeláře 
          (Kulturní dům Hlučín)
19:00 Divadelní podzim - Na správné  
          adrese 
          (Kulturní dům Hlučín)

Pátek 26. září
10:00 Burčákobraní
          (Park u Kulturního domu)

Pondělí 28. září
          Oděvy první republiky - výstava     
          (Muzeum Hlučínska)

ROZLOUČILI JSME SE
Lucie Olšáková
Günter Kania

Vyměním byt 1+1 (v os. vlastnictví) 
v Hlučíně za větší. Hlučín a okolí.  
Tel.: 734 450 393

Jana Kameníčková
radní

Série benefičních koncertů, na získání 
finanční podpory na realizaci restaurá-
torské rekonstrukce varhan z Červené-
ho kostela, připravuje organizace Sport 
a kultura Hlučín pro konec roku 2020 
a začátek roku 2021. První koncert se 
uskuteční 8. 11. v Červeném kostele, 
vystoupí Petra Flámová a Michal Bárta. 
Každá koruna je potřebná! 

HUDBA PODPOŘÍ 
VARHANY 

Od 1. 9. 2020 pronajmu byt 1 + 1 na 
ulici 28. října v Hlučíně. 
Tel.: 602 726 428

VYMĚNÍM

PRONAJMU


