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HLUČÍNSKO SLAVÍ NAROZENINY
Dne 4. února 2020 nastává sto let od
chvíle, kdy byla k Československu připojena část Slezska na jih od města Ratiboře. Podle největšího města se oblasti
brzy začalo říkat Hlučínsko. Přítomnost
hranice, soupeření státních mocí a rychlé střídání režimů způsobilo, že se region stal v mnoha ohledech výjimečným.
Tuto výjimečnost lze zhlédnout v Muzeu
Hlučínska, která v rámci své stále expozice mapuje dramatickou historii regionu.

SLOVO STAROSTY

Ústředním motivem je hledání identity
Hlučíňanů, která v průběhu dvacátého
století zaznamenala několik razantních
proměn.
V rámci oslav je po celý rok 2020 připraveno pro veřejnost mnoho akcí. Jednou z prvních je Mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí vzniku
regionu pro odborníky i veřejnost, která
se uskuteční 4. února 2020 v Kulturním domě v Hlučíně. Vstupné na kon-

ferenci je zdarma. Konferenci je možné sledovat i živě na webové adrese
https://www.muzeum-hlucinska.cz/live
a facebookových stránkách města.
Konference je realizována pod záštitou Města Hlučína a finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR. Další
mimořádnou akcí pro veřejnost je studentská konference „Sto let Hlučínska a hlučínského gymnázia“, která
se uskuteční v úterý 11. února 2020 od

10 hodin v Kulturním domě Hlučín
a navazující beseda s prof. PhDr. Rudolfem Šrámkem, CSc. a prof. PhDr.
Josefem Jařabem, CSc. Zároveň již
můžeme prozradit, že hlučínské gymnázium připravuje dokonce třídenní
oslavy, které proběhnou 18., 19. a 20.
září 2020.
Chcete se dozvědět o historii, zrodu, připojení města nebo jakým jazykem se zde
mluvilo? Přečtěte si více na str. 3.

Milí spoluobčané.
Právě držíte v rukou nové číslo Hlučínských novin, které je nové v mnoha
směrech. Má nový formát, díky kterému
bude více prostoru pro články. Nově si
noviny bude vydávat město samo, proto
máme na radnici nově i grafičku, kterou
budou moci využívat i naše příspěvkové organizace a ušetří tak za platbu této
služby soukromým firmám. Dlouhodobě
jsme se formátem novin i systémem jejich vydávání na radnici zabývali a doufáme, že budete spokojeni.
Tento měsíc si připomínáme také jednu
z největších událostí v historii našeho
města. V úterý 4. února uběhlo 100 let,
kdy se Hlučín stal, společně s většinou
dalších obcí regionu, součástí Československé republiky. Oficiálně hovoříme
od té doby o území Hlučínska, které se

až v roce 1923 rozrostlo o Hať a Píšť.
Před sto lety byly asi nálady po připojení značně rozdílné, ale v dnešní době
můžeme s hrdostí prohlašovat, že Hlučín
a celé Hlučínsko je nedílnou, ale přesto specifickou součástí České republiky.
A každý, kdo nás navštíví, obdivuje jeho
krásu, pořádek a množství opravených
domů, památek, cest a mnoho dalších
věcí. Ale hlavně si pochvalují ochotu
zdejších obyvatel, jejich soudržnost,
pořádkumilovnost a snahu o zachování
zdejších tradic. Ostatně my Prajzáci to
máme podložené i vědeckým výzkumem.
Výročí připojení Hlučína k Československu si budeme připomínat během celého roku různými akcemi. Věřím, že je
všechny rádi navštívíte.
Při různých výročích vždy něco končí
a něco začíná. Po dvaceti letech ve funk-

ci ředitele SRA a posléze SAK Hlučín
se rozhodl Petr Breitkopf tuto nelehkou
a časově náročnou práci opustit. Ještě
teď mi dělá potíže se s faktem, že ve
funkci skončí můj dlouholetý kamarád,
srovnat. Ale ani já si nedovedu představit, že bych byl 20 let starostou. Za
tu dobu prošel Petr obdobími úspěchů
i neúspěchů, ale vždy se snažil pracovat ve prospěch města. Chtěl bych na
tomto místě Petrovi moc poděkovat za
vše, co pro jezero, pro sport, pro kulturu v našem městě vykonal a přeji
mu, aby mu jeho nová práce přinášela
radost.
Pavel Paschek
starosta

www.hlucin.cz
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RADA MĚSTA
V LEDNU

MĚSTSKÁ POLICIE HLUČÍN AKTIVNĚ
REALIZUJE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

Rada města schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky Města Hlučína ve výši
39 558 korun pro klientku denního
stacionáře Dětské rehabilitace Hlučín, na pořízení specializovaných
zdravotnických pomůcek.

Lumír Prejda
Městská policie Hlučín

Rada města rozhodla o přijetí daru
- sady ke stabilizaci a zabezpečení
havarovaných vozidel, záchranných
saní a samonosné nádrže na vodu
záchranných saní RS 5 včetně příslušenství a samonosné nádrže na vodu
o objemu 3 000 litrů Městu Hlučínu
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Ve dnech 9. a 14. ledna 2020 uskutečnila
Městská policie Hlučín společně s Policií
ČR, v rámci programu prevence kriminality, besedy na Odborném učilišti a Praktické škole Hlučín na téma právní povědomí. Jelikož jsou všichni studenti této školy
již starší patnácti let, bylo toto téma více
než aktuální. Policisté s žáky probrali nejčastější přestupkové jednání a trestné činy
a jaký trest nebo ochranné opatření jim za
takové jednání hrozí. Žáci společně s učiteli se o problematiku zajímali a svými
dotazy a připomínkami se aktivně zapojo-

vali do diskuze. Městská policie tak systematicky pokračuje v preventivní činnosti
i v roce 2020. Na přelomu roku 2019 rozdávala osobní alarmy seniorům starším 75
let, o který byl velký zájem. S obdobným
projektem chce pokračovat i v budoucnu.
V jarních měsících začne mezi občany oblíbené forenzní značení jízdních kol a dalších kompenzačních pomůcek. 14. května
se uskuteční již šestý ročník Dne s IZS,
na kterém se prezentují hasiči, záchranáři, policisté a další. Společně s autoškolou
JANY organizujeme dopravní výchovu
pro žáky třetích a čtvrtých tříd základních
škol na dopravním hřišti a realizuje besedy na všech stupních škol.

Marcela Mikulová
ředitelka Domova pod Vinnpou horou
Domov pod Vinnou horou se těší obrovské přízni občanů, studentů a dětí z Hlučína i blízkého okolí. V loňské roce již Anděl
z pod Vinné hory potřetí plnil přání klientů našeho domova. Všechna přání, která byla sepsána, se díky štědrým dárcům
podařilo zajistit. Tentokrát nás překvapili
rodiče dětí z mateřské školy v Píšti a donesli drobné dárky pro všechny naše seniory. Děti z Hlučínských škol a mateřských
školek vyrobili osobní přání, které donesli
do domova a potěšili také všechny naše seniory. Díky Vám všem byly tyto Vánoce
štědré a zase o něco krásnější. Překvapení
a radost v očích našich klientů byl obrovský. Za všechny naše seniory a zaměstnance přeji všem klidný a láskyplný rok 2020.

DĚKUJEME
ZA SOLIDÁRNOST
Pavel Paschek a Petra Řezáčová
Všem zaměstnancům Městského úřadu
Hlučín, kteří přispěli na pozůstalé a oběti
útoku, jenž se stal 10. 12. 2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava, děkujeme. Vybralo
se 7 900 korun, které již byly odeslány na
účet veřejné sbírky.
Všem dárcům ještě jednou velký dík.

Novinkou v letošním roce je trénování paměti pro veřejnost ve spolupráci s Centrem
trénování paměti Ostrava. Aktivita proběhne dne 19. 3. 2020 od 14:00 do 15:30
hodin v malém salónku KD Hlučín. Zájemci se mohou hlásit do 29. 2. 2020 osobně na odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín, nebo na e-mailu lorencova@hlucin.cz,
tel.: 595 020 317. S ohledem na kapacitu
malého sálu KD je tato akce určena pro 40
účastníků. Cílem cvičení je aktivovat co
nejvíce mozkových center a drah.

Lukáš Petřík
ředitel FC Hlučín
Stejně, jako v loňském roce jsme se rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku na
dobrou věc a pomoc tam, kde se to nejvíc potřebuje. Uspořádali jsme tedy akci,
na které jsme měli svůj stánek na náměstí a během čtyř adventních nedělí jsme
rozdávali na své náklady lidem svařené
víno a punč. Celkem se vybralo 36 tisíc
322 korun, které byly předány Dětské rehabilitaci v Hlučíně.

Rada města rozhodla o uzavření
smlouvy o nájmu pozemků v k.ú.
Hlučín se ZŠ Gen. Svobody, Hlučín,
za účelem výuky pěstitelských prací
a k pobytu žáků o přestávkách venku
za dohodnutou cenu ve výši 1 koruny za m2 a rok.

ANDĚLÉ OPĚT
NADĚLOVALI

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

FC HLUČÍN DAL
DAR DĚTSKÉ
REHABILITACI

Rada města rozhodla o vyhlášení
výzvy k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností města Hlučína v oblasti sportu,
kultury a dalších součástí veřejného
života za rok 2019.

Rada města zve občany na veřejné
12. zasedání zastupitelstva města,
které se koná ve čtvrtek 27. února
2020 v 15 hodin v Kulturním domě
v Hlučíně.

TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI JE NOVĚ
I PRO VEŘEJNOST

Foto: Kateřina Konečná

PROGRAM EFEKT 2020 SNÍŽÍ ENERGETICKOU NÁROČNOST
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Rada města Hlučína rozhodla o přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu
z Programu Efekt 2020 na projekt Snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení
města Hlučín. Dne 21. 10. 2019 byla podána žádost o dotaci do Státního programu
na podporu úspor energie na období 2017
– 2020, do programu Efekt. Žádost byla

po vyhodnocení doporučena k podpoře ze
státního rozpočtu ve výši 2.000.000,- Kč.
Projekt řeší první etapu výměny stávajících svítidel veřejného osvětlení za nová
led svítidla, doplnění svítidel na exponovaná místa a zavedení systému řízení pro
soustavu osvětlení. Nová svítidla jsou
navržena tak, aby byly zajištěny hodnoty
intenzity osvětlení na komunikacích dle
zatřídění komunikací na základě světelně
technických výpočtů. Jedná se o cca 516

světelných bodů napojených na 6 rozvaděčů. Do jednotlivých rozvaděčů bude instalován systém řízení, který bude ovládán
z technického dispečinku, předpokládáme
pracoviště TS Hlučín, s.r.o. Tímto dojde
k zefektivnění samotného provozu. Systém
bude automatizován a za pomoci instalovaného systému řízení bude jednodušší
a levnější soustavu provozovat. Rovněž
dojde ke snížení energetické náročnosti
celé soustavy veřejného osvětlení.

NOMINUJTE OSOBNOSTI HLUČÍNA ZA ROK 2019
Město Hlučín spolu s Komisí pro tělovýchovu, sport a volný
čas mládeže a Komisí pro kulturu, školství a vzdělávání zveřejňuje výzvu k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů
a výrazných osobností města Hlučína v oblasti sportu, kultury
a dalších součástí veřejného života za rok 2019. Budou přijímány návrhy na ocenění výrazné osobnosti nebo kolektivu,
kteří v roce 2019 dosáhli velmi dobrého výsledku, výkonu či
umístění ve sportovních aktivitách nebo se na něm podíleli
jako trenéři nebo organizovali významnou sportovní soutěž či
akci nebo realizovali významný kulturní počin, dosáhli vynikajících úspěchů v uměleckých soutěžích a festivalech či dlouhodobě tvořivě působí v oblasti kultury a jejich činnost trvale
reprezentuje město Hlučín. Jednotlivci i kolektivy mohou být
nominováni za významný přínos v jakékoliv oblasti veřejného
života ve městě Hlučíně. Návrhy k ocenění mohou podávat tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, školy, školská zařízení,
kulturní a ostatní organizace mající sídlo na území města Hlučína a jeho městských částí Bobrovníků a Darkoviček a také
občané města Hlučína a jeho městských částí, a to nejpozději
do 29. 02. 2020. Nominovat lze reprezentanty nebo osobnosti
s trvalým bydlištěm v Hlučíně nebo ty, kteří jsou registrováni v SK nebo TJ se sídlem v Hlučíně (sport) nebo jsou členy
kolektivu či souboru působícího ve městě Hlučíně (kultura).
Výzvu a formuláře naleznete na stránkach města: www.
hlucin.cz / ÚŘAD A SAMOSPRÁVA / Formulaře / Ostatní.

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích:
1) za přínos v oblasti sportu:
Budou přijímány návrhy na ocenění v oblasti sportu v těchto
kategoriích:
A) Kategorie jednotlivci - dospělí
B) Kategorie jednotlivci - mládež do 19 let včetně
C) Kategorie kolektivy - dospělí
D) Kategorie kolektivy - mládež do 19 let včetně
E) Kategorie trenér, funkcionář, organizátor soutěží, akcí
(v oblasti sportu blíže specifikovat, např. dorost U 16 nebo
mladší žáci, trenér koho, apod.),
2) za přínos v oblasti kultury: jednotlivci, soubory, kolektivy, pracovní skupiny
3) za přínos v jakékoliv oblasti veřejného života „Výrazná
osobnost roku ve městě Hlučíně“
Své návrhy na ocenění odevzdávejte na předepsaném formuláři osobně nebo písemně na adresu: Městský úřad Hlučín,
Odbor rozvoje a školství, Mírové náměstí 24, 748 01 Hlučín,
případně elektronicky na e-mail: pinkova@hlucin.cz (kontakt
pro telefonické dotazy: 595 020 294).
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Hlučínsko, jižní Ratibořsko, Prajzská
či Prajzsko. Takto se za posledních sto
let označovalo území mezi Ostravou
a Opavou na sever od stejnojmenné řeky.
V mnoha ohledech je to výjimečný region, který 4. února oslaví své stoleté
narozeniny.
Proč hovoříme o narozeninách? Protože
právě v únoru roku 1920 celý region reálně vznikl, když oblast obsadilo československé vojsko. Nikdy předtím se žádné
Hlučínsko nenacházelo na mapě a zdejší
obyvatelé své území takto ani neoznačovali. Ukončení první světové války přineslo řadu významných změn. Měnily
se hranice i státní systémy. Některé země
jako například rakouské císařství se zcela
rozpadly. Na jejich troskách pak vznikaly
nové státy, které však neskrývaly ambice
získat něco z území poražených. Stejně
tomu bylo i v případě Československa, jehož výsledná podoba nebyla předem zcela
jasná a utvářela se ještě několik dalších
let po vyhlášení republiky. Na politických
jednáních padaly střízlivé i bizarní návrhy. Hlavní roli zde sehrávaly strategické
a hospodářské zájmy. Proto příliš nepřekvapí, že se pozornost zaměřila především
na oblast Horního Slezska. Byl to tehdy
jeden z průmyslově nejrozvinutějších regionů Evropy plný hojných nalezišť nerostných surovin, který se ve středověku
nacházel ve svazku českého státu. Zájem
o zisk průmyslového Slezska však projevilo i Polsko. To mohlo rovněž argumentovat historickou příslušností Slezska, ale
navíc i polsky hovořícím obyvatelstvem.
Aby situace nebyla jednoduchá, ani Německo se nehodlalo této oblasti vzdát,
neboť byla již od 18. století jeho součástí.

NÁROKY V HORNÍM
SLEZSKU
Za této situace požadovala československá reprezentace jihozápadní část Horního Slezska. Šlo o území zahrnující města
Hlucholazy, Hlubčice, Ratiboř a Rybník.
Územní nároky ovšem narážely na etnickou skladbu obyvatelstva, která zde byla
mimořádně komplikovaná. Na jednu stranu se hojně argumentovalo právem na sebeurčení národů, na jehož základě vznikla řada států, na druhou stranu bylo toto
právo některým menšinám upíráno. Ve
snaze spravedlivě vyřešit situaci, rozhod-

ly mocnosti uspořádat v Horním Slezsku
plebiscit, ve kterém by se obyvatelstvo
vyslovilo buď pro setrvání v Německu
nebo pro připojení k Polsku. Československé nároky tímto krokem spadly pod
stůl. Přesto však diplomaté mohli hovořit
o úspěchu, neboť nová republika získala
alespoň zlomek požadovaných území, a to
bez jakéhokoliv plebiscitu, který by pravděpodobně nedopadl v její prospěch.

ZROD HLUČÍNSKA
Podoba připojeného území nebyla automatická. Od Německa nebyl oddělen žádný historický celek, nýbrž jižní část okresu Ratiboř o 36 obcích a zhruba 45 tisících
obyvatelích. O umělém vytvoření regionu
ostatně nic nesvědčí lépe, než že novou
hranici v Paříži narýsovali podle pravítka.
Co se ocitlo pod čárou, připadlo k Československu, ve vsích nad linií naopak měl
proběhnout plebiscit, ve kterém se obyvatelé mohli rozhodnout, kam chtějí patřit.
Rozhodnutí se stalo součástí Versailleské
mírové smlouvy, jejíž 83. článek celé připojení po právní stránce podrobně definuje. Samotné připojení nastalo již zmíněného 4. února 1920. Státní hranice, jež vedla
po několik generací korytem řeky Opavy,
se nyní posunula na sever. Stále však zůstala předmětem jednání, protože pařížská
čára protínala některé obce přesně v jejich polovině, což komplikovalo situaci.
Teprve v roce 1923 se proces utváření
Hlučínska uzavřel, když byly připojeny
sporné obce Píšť a Hať k Československu,
zatímco šilheřovická ulice Rakovec byla
odstoupena zpět Německu.

JAZYK A NÁRODNÍ
PŘÍSLUŠNOST
Klíčovou roli při rozhodování o opodstatněnosti územních nároků sehrál jazyk
obyvatelstva. Ve složité situaci nejasných
hranic a komplikovaných vztahů představoval jediné objektivně posuzovatelné
kritérium. Navíc právě jazyk měl podle dobového mínění určovat příslušnost
k národu. Co na tom, že dialekty okrajových území byly na hony vzdálené oficiálnímu spisovnému kódu. Co na tom, že
národ představoval pro obyvatele okrajových území zcela nesrozumitelnou kategorii. Společnost ovládal nekompro-

Výsledná podoba Hlučínska byla vytvořena na základě jedné úsečky na mapě. (Zemský archiv)

Německá armáda opouští Hlučín. (Zemský archiv Opava)
misní nacionalismus. Jedinec musel být
v dobových představách součástí národa
a neexistovala žádná jiná možnost. Přitom národní pospolitost jako taková byla
součástí společenské scény teprve krátkou
dobu. Ve starších dobách totiž nic takového neexistovalo. Vznik národů umožnila
až prudká modernizace: rozvoj průmyslu,
školství a vzdělanosti, centralizace státní
moci a práva, vznik občanské společnosti
a úpadek náboženství. Na těchto základech za přispění velkých dějepisných příběhů a spisovného jazyka, který však dříve také neexistoval, vznikly v 19. století
moderní středoevropské národy. Oproti
centrálním oblastem se tento trend projevil na hraničících územích se značným
zpožděním a aby to nebylo jednoduché,
střetávalo se zde obvykle více národních
hnutí a myšlenek. To byl i případ Slezska.
Tím se vysvětluje fakt, že obyvatelstvo
nově připojeného Hlučínska příchozí
československou armádu nevítalo a připojení k republice odmítalo. Po generace
žili v Prusku a posléze v Německu, takže
s českými zeměmi je vyjma církevní organizace nic nepojilo. Stejně tak zažili českoslovenští úředníci a učitelé nemalý šok,
když na vlastní kůži pocítili vlažné přijetí
a některé kulturní odlišnosti. V dobovém
rámci zkrátka nebylo představitelné, že
ten, kdo mluví česky, nemusí být nutně
Čechem.

PROČ JE NESMYSL
HOVOŘIT
O HLUČÍNSKU PŘED
ROKEM 1920
Obvykle se uvádí, že Hlučínsko bylo prohráno Marií Terezií již roku 1742. Budí to
dojem, jako by ztráta Hlučínska byla hlavním důsledkem válek o dědictví rakouské.
Ve skutečnosti však česká královna tenkrát
přišla o téměř celé Slezsko, v jehož rámci
navíc žádné Hlučínsko neexistovalo. Hlučínsko je až plodem uspořádání Evropy po
první světové válce. Kdyby tehdy nebylo
k Československu připojeno, kdoví, jestli
bychom si dnes vůbec připomínali Slezské války. Nikoho by tato událost zřejmě
nezajímala, stejně jako nikoho nezajímá
například ztráta Lužice. Proto je zásadním
okamžikem v historii regionu jeho vznik
roku 1920.
Jiří Neminář
muzejní pedagog

JAK PŘIPOJENÍ
PROBĚHLO
Československé vojsko překročilo dosavadní státní hranici na třech místech,
a to u Malých Hoštic, Háje a Děhylova.
Do Hlučína dorazila švadrona jezdeckého
pluku doprovázená pěchotou a vojenskou
hudbou krátce před polednem. Následoval
příjezd osmi automobilů s významnými
činiteli politické správy v čele se zemským
prezidentem Josefem Šrámkem. Hlučínští
zastupitelé jim vyšli vstříc s obnaženými
hlavami a starosta Johan Lindel na uvítání
veřejně prohlásil, že občané chtějí loajálně plnit své povinnosti vůči československému státu. Josef Šrámek mu v češtině
i němčině odpověděl, načež se přítomní
politici odebrali na radnici, kde pokračoval akt převzetí. Hlučínský děkan P. Hugo
Stanke následně sloužil slavnostní mši,
což mu bylo německými nacionalisty po
zbytek života vyčítáno.

Vytyčování nové hranice probíhalo na
některých místech ještě další tři roky. Příslušnost obcí Hať, Píšť a Ovsiště se jevila spornou, takže státy vedly dlouhá jednání, komu vesnice nakonec připadnou.
Roku 1923 pak byly Píšť s Hatí připojeny
k Československu, zatímco Ovsiště zůstaly
u Německa. K drobné změně hranic došlo
i v Šilheřovicích, kde byl Německu odevzdán doposud československý Rakovec.
Novou hranici brzy začaly označovat hraniční kameny a na hraničních přechodech
vyrostly hraniční sloupy jako na snímku.
Lidé si museli začít zvykat na přítomnost
hranice v místech, kde nikdy předtím
nebyla. (Muzeum Hlučínska)
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RADNICE

Podoba hlučínské radnice před novostavbou současné budovy (rok 1866). (Muzeum
Hlučínska)

V roce 1959 došlo k vestavbě obřadní síně, elegantně upravené v roce 1975 dle návrhu Josefa Bartáka (nar. 1942). Její interiér doplnila tapisérie Strom života (1975)
Pavla Herynka (nar. 1943), přísálí pak zdobí mramorová plastika Ženské torzo (1973)
od Vincence Havla (1906-1992). (Muzeum Hlučínska)

Erbovní deska Bernarda ze Zvole, který
patřil k nejdůležitějším majitelům města. Během jeho držby (1518–1536) došlo
k přestavbě zámku či vybudování městského opevnění. (Muzeum Hlučínska)

Po stranách oken se nacházejí pilastry.
(archiv autora)

Neorenesanční radnici navrhl stavitel
Paul Jackisch (1825–1912) z Bytomi
dle vzoru italských renesančních paláců 15. a 16. století. Třípodlažní budova
s širokým průčelím jako první stavba ve
městě nerespektovala původní středověkou parcelaci a zároveň určila novou
výškovou hladinu zástavby náměstí,
které bylo v té době obklopeno převážně přízemními či patrovými domy. Původní radnice shořela během požáru
města 12. března 1761. Nová zděná
patrová budova s prostým obdélným štítem a valbovou střechou byla dostavěna
v roce 1765, ale nejednalo se o nikterak
architektonicky mimořádnou stavbu.
Vybudování nové reprezentativní radnice spadá do éry starosty Arnošta Lorenze (v úřadu 1858–1876) a předcházelo
jí vykoupení dvou sousedních domů.
V březnu 1867 byla stará radnice i vedlejší domy zdemolovány a 24. dubna do-

Radnice v Bytomi (na snímku). Radnici v Bytomi stavěl Paul Jackisch v letech
1877-1878 a vypadá zcela jinak. Styl italské neorenesance přestal být totiž po vzniku sjednoceného Německa (1871) módní a nahradila ho národně uvědomělejší saská
neorenesance či severská neogotika. (archiv autora)
šlo k položení základního kamene nové
budovy. Dokončena byla následujícího
roku. Plastická výzdoba průčelí je ve
shodě s renesanční tradicí založena na
principu postupného zjemňování dekoru
s každým vyšším patrem – kvádrová rusika přízemí je v patře drobnější a v dalším podlaží ji nahrazuje hladká omítka.
Okna tohoto patra jsou orámována dekorativními pilastry s korintskými hlavicemi nesoucími kladí s vavřínovými
věnci. Ve středu průčelí pod korunní
římsou se zavěšenými girlandami jsou
umístěné kruhové hodiny. Pravidelné
odbíjení cimbálu dotváří charakteristickou zvukovou kulisu města. Z interiéru
vyniká vstupní hala s klenbou nesenou
dvěma litinovými sloupy. Do stěny vestibulu je vsazena erbovní deska Bernarda ze Zvole (kol. 1530), sňatá ze zbořené Opavské brány.
Jiří Jung

Balkónový portikus nad vstupy byl přistavěn až počátkem padesátých let 20. století.

Časté střídání režimů se nejlépe projevilo
na výzdobě hlučínské radnice. Snímek ji
zachycuje v době, kdy i samotné náměstí neslo název Stalingradské. (Muzeum
Hlučínska)

Korunní římsa s girlandou.
(archiv autora)
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ŽÁCI SE AKTIVNĚ ZAPOJILI DO ROZHODOVÁNÍ
O ROZPOČTU ZŠ HLUČÍN-ROVNINY

Vizualizace vítězného projektu.
Miroslav Všetečka
ředitel ZŠ Hlučín - Rovniny
Pro uskutečnění projektu participativního rozpočtu se v návaznosti na projekt
města Hlučína rozhodli pedagogové ZŠ
Hlučín-Rovniny. Záměrem bylo aktivně
zapojit žáky do života školy, zvýšit jejich

odpovědnost a rovněž je připravit na život
v občanské společnosti. Projekt probíhal
v několika fázích: informování o akci,
získávání námětů, hodnocení projektů,
kampaň žáků, hlasování, realizace projektů. Nejprve byli žáci 6. - 9. tříd seznámeni
s principy participativního rozpočtu a se
záměrem školy vyhradit finance k rea-

lizaci žákovských návrhů. Byli vyzváni
k tomu, aby se dívali kolem sebe a vršili
nápady, co by ve škole vylepšili. Zprvu
nevěděli, o jakou částku se jedná, aby nebyly podnětné náměty a kreativita financemi omezeny hned v zárodku. Jakmile
byla částka 50 000 Kč odtajněna, nabrala práce žáků na jejich návrzích přesnější
obrysy a spád. Jednotlivci, skupinky žáků
nebo celé třídy začali plánovat, co vše je
potřeba pro uskutečnění jejich záměru zajistit a nakoupit. Do příprav projektů se
zapojilo cca 100 žáků, kteří měli na jejich
přípravu zhruba měsíc. Děti své návrhy
promýšlely do detailů a myslely na přínos
pro celou školu. Hodnotící komise zasedala 7. 11. 2019 a důkladně procházela všech
32 odevzdaných námětů žáků projekt po
projektu. Hodnotila prospěšnost projektu
pro žáky, realizovatelnost projektu do 30.
8. 2020 a dodržení rozpočtu do 50.000,Kč. Komisi tvořili předsedkyně školního
parlamentu, všichni členové Školské rady,
ředitel školy a zástupce organizace RE-

GIO – Výzkumné a rozvojové centrum,
která drží na škole nad projektem patronát.
Do další fáze hodnocením úspěšně prošlo
22 projektů. O přízeň voličů se nakonec
ucházelo 18 projektů, které autoři v průběhu posledního předvánočního týdne prezentovali spolužákům formou plakátů na
chodbě školy. Kampaň vrcholila ve čtvrtek
19. 12. veletrhem projektů. V pátek 20. 12.
se mohli žáci 4. - 9. tříd zúčastnit volebního hlasování s plentami, urnami a hlasovacími lístky. Jak učit demokracii lépe
než příkladem? Vítězem voleb je projekt
„Renovace školního dvora“ Emy Rosembachové a Martina Tégláše z 9.A,
jehož vizualizaci vidíte na obrázku. Vyzkoušeli si, jak reálně probíhají volby, získali povědomí o fungování školy, poznali
problémy a potřeby školy pohledem svých
spolužáků, rozhodovali a hledali konkrétní možnosti řešení, pracovali samostatně
i v týmu, posílili své prezentační dovednosti a finanční gramotnost, prohloubili
pocit zodpovědnosti vůči komunitě.

Prezentace návrhů projektů žáků ZŠ Rovniny.

ÚKOL ZNĚL JASNĚ …

VÍTE, CO JE MONOSKI?
Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody

Foto: archiv ZŠ Gen. Svobody

Monoski je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje fyzické postižení
jedince a umožňuje mu zařadit se
mezi zdravou lyžařskou veřejnost. Následně u osoby s pohybovým omezením dochází k odbourávání psychických
stresů ze sněhových překážek se současným navozováním příjemných pocitů z pohybu na sněhu, zdokonalování
citu pro rovnováhu, umění dovednosti
naučit se pohybovat v realitě přírodního bariérového prostředí. Monoski
se skládá z jedné běžné lyže vybrané
podle váhy a technické vyspělosti lyžaře, na které je upevněna v silném vázání nosná konstrukce s tzv. skořepinou,
ve které je lyžař posazen. Ve čtvrtek
9. ledna odvezl děti, ze speciálních
tříd Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, přistavený mikrobus na Vaňkův
kopec u Vřesiny. Žáci si mohli vyzkoušet lyžování na monoski. Projekt SKI
FOR ALL pomohl zw financí projek-

tu ERASMUS + ukázat žákům školy, že i oni se mohou stát lyžaři. Velmi
pěkný přístup zainteresovaných osob
pomohl odstranit počáteční nejistotu a navodit přátelskou atmosféru na
malém ostrůvku sněhu v blízkosti Ostravy. Poděkování patří duši projektu
paní Ivě Palátové, která pro děti zajistila občerstvení – čaj a párek v rohlíku.
I přes upršené počasí, kterému se nepodařilo pokazit dobrou náladu, jsme zažili
opět něco nového.

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V MŠ BENEŠE
I MŠ SEVERNÍ
Kateřina Boková
ředitelka MŠ Severní
Dne 21. dubna od 9 do 11.30 hodin se
uskuteční Den otevřených dveří v MŠ
Beneše i MŠ Severní. Další termíny
jsou možné dle domluvy (telefonicky na
čísle 605 352 571, emailem severni@
mshlucin.cz).

Pavla Mrůzková
ředitelka ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
Když jsem před časem nastoupila do
funkce ředitelky jako člověk zvenčí, úkol
zněl jasně… roztleskat Tyršovku! Což
se nám, troufám si tvrdit, po roce a půl
podařilo. Jsme malou rodinnou školou
nabízející jak tradiční, tak i alternativní
vzdělávání. Během roku nám přibylo 62
dětí, v září jsme otevřeli dvě první a dvě
šesté třídy v tradičním vzdělávání, jednu
v Montessori, což dokazuje zájem nejen
místních, ale i rodičů z okolních vesnic.
V souvislosti s tím náš pedagogický sbor
posílil o čtyři nové učitele na nižším stupni. Věříme, že i rok 2020 bude pro Tyršovku pestrý a úspěšný. Na jaře připravujeme
pro naše žáky týdenní poznávací zájezd
do Londýna a zkrátka nepřijdou ani účastníci našich večerních jazykových kurzů
- i na ně čeká Londýn! O letitá přátelství
pečujeme s láskou – po úspěchu loňské
družební akce se ZŠ Likavka na Slovensku je letos přivítáme na půdě naší školy
a své síly změříme ve sportovním klání.
Vyvrcholením školního roku pak bude ve
dnech 28. a 29. května slavnostní akademie při příležitosti 65. výročí založení
naší školy. Všichni jste srdečně vítáni!
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FC HLUČÍN MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, TRADIČNÍ CELEK
Z “PRAJSZKÉ” POVEDE LUKÁŠ PETŘÍK
jmenován. Bude obnášet vedení klubu
v každodenní činnosti, včetně plné zodpovědnosti za hospodaření.
I když se ve fotbalovém prostředí pohybujete poměrně dlouhou dobu, ředitelem klubu se stáváte v relativně mladém věku. Nebude kvůli toho přece jen
složitější funkci vykonávat?
Předně chci říct, že jsem vděčný představenstvu klubu za důvěru, kterou do mě
vložili. Tím, že mě jednomyslně jmenovali ředitelem klubu, dali najevo, že můj
věk pro ně problém nebyl. Já si myslím,
že za tu dobu, co v Hlučíně působím, jsem
nabral řadu nejen fotbalových zkušeností,
které budu chtít zúročit v rámci vedení lidí
a jsem absolutně připraven přijmout veškerou zodpovědnost za svou práci.

Foto: archiv Lukáše Petříka

LUKÁŠ PETŘÍK
FC Hlučín má od ledna nového výkonného ředitele. Stal se jím 27 letý funkcionář
a člen představenstva Lukáš Petřík, který
v klubu působí několik let a má tak o dění
v hlučínském fotbale detailní přehled.
Představenstvem klubu jste byl začátkem letošního roku dosazen na nově
vzniklou pozici výkonného ředitele. Jak
se to celé zrodilo?
Již v průběhu podzimní části sezony
jsme s majiteli Ing. Jančíkem a Ing. Hudeczkem vícekrát probírali současný stav
hlučínského fotbalu. Výsledkem debat
bylo vytvoření nové funkce, do které jsem
byl začátkem roku výkonným výborem

Kam až budou vaše kompetence zasahovat?
S majiteli klubu jsme si dopředu odsouhlasili model, jakým způsobem bude klub
veden a co je zapotřebí zlepšit. Budu mít
na starosti věci provozního charakteru
se sportovním přesahem v rámci A-týmu
i mládeže. I Nadále bude mou povinností
získávání finančních prostředků na provoz
ať už z veřejně dostupných zdrojů nebo
z řad sponzorů či vlastní činnosti.
Jaké budou vaše první kroky v pozici
výkonného ředitele?
Klub jde správnou cestou díky několikaletému vedení pány Jančíkem a Hudeczkem. Musíme neustále zlepšovat infrastrukturu zázemí klubu, zajistit pokud
možno co nejlepší podmínky pro výchovu dětí a mládeže, z čehož by měl
profitovat následně A-tým dospělých.
Jde o to ještě více prohloubit a zdokonalit zaběhnuté mechanismy, případně
udělat takové změny, aby se klub
posunul vpřed. Cílem je rovněž nastavení užší spolupráce s většími kluby, jako
je SFC Opava, Baník Ostrava, Karviná
a Třinec.

PŘÍPRAVNÁ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ A-TÝMU
1. 2. 2020

Havířov - Hlučín		

10:30 (Havířov)

9. 2. 2020

Frýdlant nad Ostravicí - Hlučín (Frýdlant nad Ostravicí)

20. 2. 2020

Baník B - Hlučín			

bude upřesněn

29. 2. 2020

Hranice - Hlučín			

11:00 (Hlučín)

Klub je poměrně dost aktivní ve zkvalitňování zázemí a tréninkových ploch.
Chystají se v letošním roce nějaké stavební akce?
Snažíme se využít každé možnosti, která
se naskytne. Máme velkou výhodu, že oba
majitelé klubu jsou rovněž úspěšnými majiteli stavebních firem, takže jejich letité
zkušenosti a praxe jsou vždy ve věci zkvalitnění zázemí nenahraditelné. Jak jistě
víte, v loňském roce jsme přišli vlivem
silného tajfunu o nafukovací halu, což je
pro nás velký problém, především v těchto chladných měsících. Je proto naprosto
zásadní vystavět v letošním roce novou,
modernější halu. Dalším cílem je výstavba umělého osvětlení kolem hlavního
hřiště. Na obě akce žádáme státní dotace.
Pokud je obdržíme, tak doufáme i v podporu a finanční spoluúčast města Hlučín.
Nesmím opomenout také akci města, díky
které se realizuje výstavba nových šaten,
kanceláří a technického zázemí, které bychom zhruba v půlce letošního roku měli
začít využívat, což považuji za velký krok
k důstojnému reprezentování nejen města
ale i celého Moravskoslezského kraje.
Momentálně ještě zastáváte funkci
sekretáře klubu, plánujete tedy vykonávat obě pozice?
Stíhat obě funkce by bylo velice obtížné
a nechtěl bych dělat něco na 50%, proto
se snažím v co nejrychlejším čase zasvětit
Sportovního manažera mládeže do všech
povinností, které sekretář klubů vykonává
a předat mu tak celou agendu s tím spojenou.
Jaké jsou nyní sportovní ambice FC
Hlučín, změnilo se něco?
Nezměnilo. Co se týká mládeže, tak chceme hrát takové soutěže, na které budeme
fotbalově stačit. Našim cílem je vychovat
nejen hráče, které můžeme zhodnotit prodejem do větších klubů nebo posunout do
A-týmu, ale především z kluků vychovat
morálně zdravé lidi, kteří budou navyklí

Lukáš Petřík
výkonný ředitel FC Hlučín

První přípravné utkání se letos uskutečnilo v nedalekých Kylešovicích, kde bylo
sehráno utkání proti prvoligové Opavě.
V zápase dostali šanci i nově příchozí hráči, kteří bojují o angažmá v hlučínském

Neláká vás v budoucnu druhá liga?
Druhá liga pro nás zatím není na pořadu
dne. K tomu, aby se zase do Hlučína druhá liga vrátila je zapotřebí několika věcí,
včetně vybudování nového sportovního
a technického zázemí. Prozatím je pro nás
MSFL optimální soutěží, ale jestli by si
kluci v budoucnu druhou ligu vykopali,
peníze na ni seženeme.
Stále se aktivně fotbalu věnujete.
Nastupujete za Krásné pole. Jak náročné bude skloubit hraní s činností
manažera?
Obávám se, že má aktivní kariéra v 1.
B třídě bude v ohrožení. Mnoho volného
času mi zbývat nebude. Ale když mi to
vyjde, rád si za Krásné Pole zahraji. FC
Hlučín však bude na prvním místě.
Děkuji za rozhovor a přeji fotbalu v Hlučíně i Vám mnoho úspěchů.
Kristina Neničková

klubu. V prvním poločase FC Hlučín prohrával 1:0, když se krásně s přímého kopu
prosadil opavský Souček. Nová posila
v bráně, Michal Daněk ještě stihl zlikvidovat pokutový kop. V druhém poločase se podařilo srovnat tečovanou střelou
Kryštofa Jančíka a upravit tak konečné
skóre utkání na 1:1.

FC HLUČÍN POSÍLÍ BRANKÁŘ MICHAL DANĚK
Kristina Neničková

Kateřina Klímková
vedoucí Kulturního domu Hlučín

FC Hlučín získalo nového brankáře. “Vypadl nám druhý brankář Kodeš, který začal pracovat u profesionálních hasičů, tak
jsme se museli poohlížet po adekvátní náhradě. Jsme rádi, že jsme se domluvili prá-

Již pátý ročník mezinárodní nepostupové
soutěže v mažoretkovém sportu se uskuteční v sobotu 29. února 2020 ve Sportovní hale v Hlučíně od 8 hodin. Zlatá
hlučínská hvězda je soutěží určenou pro
mažoretky všech úrovní, formací i věkových kategorií. Této soutěže se každoročně účastní týmy, které v mažoretkovém
sportu teprve začínají, i týmy, které jsou
mistry světa, Evropy i ČR a pro začínající soutěžící se tak stávají inspirací.
Výměna zkušeností, získávání kontaktů

Nepřicházíte zrovna v jednoduché situaci, když se v nezasvěcených kruzích
hovoří o napjatých vztazích s městem
a hrozícímu zániku klubu. Jak se tedy
věci mají?
Vztahy mezi klubem a městem jsou naprosto korektní. Naopak bych řekl, že
jsou velmi dobré a vnímáme dlouhodobou
podporu ze strany vedení města. Pevně
věřím, že nás město vyslyší s předjednanou žádosti o 2,7 miliónů korun. Tuto
částku budeme potřebovat za předpokladu, že budeme úspěšnými žadateli o investiční dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na výstavbu nové
nafukovací haly a umělého osvětlení hlavního hřiště.

HLUČÍN REMIZOVAL S LIGOVOU OPAVOU

ZLATÁ HLUČÍNSKÁ HVĚZDA UŽ POPÁTÉ
a navazování vztahů jsou tak přidanou
hodnotou celé soutěže. Oblíbenost vyhledávané soutěže je podpořena skutečností,
že si mažoretky vyzkoušejí originální soutěžní podmínky, tzn. typizovanou
podlahu 12x12 m používanou rovněž
na Mistrovství ČR, ještě před začátkem
kvalifikačních soutěží. Porotci Zlaté hlučínské hvězdy jsou nominováni Českým
svazem mažoretkového sportu. Mažoretky soutěží s náčiním baton, 2 baton, pom-pom a mix. Novinkou pro letošní ročník
je kategorie pro náčiní flag – prapor. Všem
účastnícím držíme palce a přejeme mnoho
úspěchů.

na určitý řád. Krátkodobé ambice A-týmu
jsou jasné. Udržet v Hlučíně Moravskoslezskou fotbalovou ligu i pro další sezonu. Tu letošní jsme neodstartovali vůbec
dobře a jarní část sezony proto bude hodně náročná.

vě s brankářem, který chytal nejen 1. Ligu
v ČR, ale vyzkoušel si i slavnou Premier
League a je naším odchovancem. Od této
posily si slibujeme opravdu hodně,” sdělil
výkonný ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík.
Nově bude Michal Daněk plnit i roli trenéra všech mládežnických brankářů.

UTKEJTE SE V DARKOVIČKÁCH O POHÁR

Božena Kladivová
pedagog volného času DDM Hlučín

Dům dětí a mládeže v Hlučíně pořádá
turnaj ve stolním tenise „O zlatý pohár“
pro děti od 7 do 15 let. Turnaj se uskuteční v tělocvičně v Darkovičkách 29. února

2020 od 9 hodin. Dle věku budou děti rozděleny do kategorií. Všichni zúčastnění
obdrží drobné věcné ceny, vítěz pak pohár,
medaili a diplom. Termín přihlášení zároveň se zaplacením startovného 60 korun
je nejpozději do 24. února v DDM. Bližší
informace na kladivova@ddmhlucin.cz.

HLUČÍNSKÉ NOVINY
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„CO U KAFEJA SE POVĚDALO“ PRAVIDELNĚ ZAPLŇUJE
LOGR CAFE
Foto: archiv Jany Schlossarkové

JANA SCHLOSSARKOVÁ
Od narození žije a bydlí v Hlučíně. Svého
otce nikdy nepoznala, neboť padl v bojích
druhé světové války. Vyrůstala tak pouze
s matkou, svojí sestrou a tetou (Marií Hrbáčovou, sestrou otce). Po základní škole
pokračovala v Opavě na Střední zdravotnické škole. Následně se stala dětskou
sestrou v obci Ludgeřovice. Věnuje se
také literární tvorbě, k níž získala vlohy
po svém otci a od jeho sestry Marie Hrbáčové. Jana Schlossarková zaznamenávala
příběhy, které si pamatovala jak ze svých
dětských let, nebo z dospělosti, například
od pacientů ze svého zaměstnání v lékařské ordinaci. Po sametové revoluci začala
svými povídkami přispívat do místního
periodika Hlučínsko. Posléze začala svou
tvorbu vydávat i knižně. Vedle literární
činnosti hraje na varhany v hlučínském
kostele. A připravuje kurzy pečení.

Výběr z díla:
• Co se na Prajzske stalo a co
povědalo…
• Co se stalo, u peřa povědalo
• Kuchařka z Hlučínska
• Po hrbolatym chodniku
• Vyznání
• Co se stalo, u kafeja povědalo
• Na každého raz dojde
• Jak jsem kupila, tak předavam
• Smích a plač v jednym měchu
• Kaj mě nechcu, tam neidu
• Toulky nejen Hlučínskem
• Kuchařka z Opavska
Jak dlouho se pravidelně scházíte?
První knížka v nářečí vyšla před
více než 22 lety. Překvapilo mě, když
s tímto nápadem přišel loni v březnu
za mnou pan ředitel muzea Metoděj
Chrástecký. Dívala jsem se na ten nápad trochu rozpačitě, ale řekla jsem
si, že za pokus to stojí. Tak vznikla
hodinka s názvem „Co u kafeja se povědalo“. Pro velký zájem jsme ze scházeli dvakrát týdně, ale po čase jsme
se shodli na jedenkrát za 14 dní, v úterý od 9:30 do 10:30 hodin. Podle
zájmu a soustředěného naslouchání
soudím, že se nejen lidem z Hlučínska zamlouvá posedět u dobré kávy
a zákusku, které si koupí u příjemných zaměstnankyň kavárny a u toho
poslouchat ty „zababony po našemu“.
Ale to mi nepřísluší hodnotit.

důvodů k smíchu není, proto je dobrá
nálada a smích pro mě největší odměnou.
Jaké máte plány do budoucna?
Někde jsem četla, že „Když člověk plánuje, Bůh se směje.“ Tím se řídím, proto
žádné velké plány nemám. Jen mám na
paměti slova z jednoho spirituálu „Vím,
že můj čas se krátí… Ale dokud je zájem a to setkání je (snad) oboustranně
milé, tak se ničeho nezříkám. Zatím je
mi hodinka s mými posluchači příjemná,
poskytuje mi radost a pocit naladění na
stejnou vlnu. S láskou vzpomínám na
mého muže, který když jsem měla pochybnosti o svém počínání řekl: „Jen běž, dokud Tě chtějí…“. Odhadem existuje skoro
šest set veršovaných humorných příběhů
a téměř tolik v próze. Kupodivu dobře
byly přijaté i lyrickoepické verše v češtině ve sbírkách Vyznání a Toulky nejen
Hlučínskem. Tak zatím mám stále odkud čerpat a uvidím, jak dlouho mi bude
dopřáno, vždyť nejsem sice stará, jen hodně pamatuji…
Děkuji za rozhovor, bylo mi ctí.
Kristina Neničková

V letošním roce si naše gymnázium připomene již 100 let své existence. Jeho
vznik je spojen s další významnou událostí, a to s připojením Hlučínska k Československu v roce 1920. Ve svých počátcích se škola potýkala s mnoha problémy.
Neexistovala vhodná budova, a tak bylo
gymnázium nakonec umístěno v objektu
zvaném Charlottenstift (dnešní Dům dětí
a mládeže). Bylo nutné zajistit nábytek,
pomůcky, učebnice a získat pro studium
žáky. Je zajímavé, že na začátku se na
gymnázium hlásilo jen málo žáků z Hlučínska. Rovněž získání pedagogů bylo
těžké - mnohým se na Hlučínsko vzhledem k jeho složitým národnostním poměrům nechtělo. Navzdory problémům
se gymnázium udrželo a rozvíjelo. Došlo
k vybudování nové budovy, od roku 1924
se v ní začalo vyučovat a gymnázium
v ní sídlí dodnes. Přestože Gymnázium
Josefa Kainara (pojmenované po svém
významném absolventovi) sídlí v histo-

Dvě cvikle a kvaky nastruhaj kurum,
potem machani pověs na huru.
Nězapomni sejač gardiny,
omeč fensterbret a paučiny.
V poledňo bravkovi nalej chlapačku,
Anka něch něleze na huštačku,
chlustni ji jednu, jak něposlechne!
Kvočce daj vody, až nam nězdechně.
Josef v kuchyni něch vyměni brnu,
daj pozur až huši něufrnu,
pod kolňu pozamětaj řežiny,
potem do sklepa di do dědiny.
Kup tam kolečky a kybel šmirzajfy,
Anence do vlasuv kusek šlajfy.
Pozur, maju tam šačive schudky,
zlameš klepeta a zniščiš butky.
Přijďte do Logr Cafe na další setkání,
které se uskuteční v roce 2020 ve dnech:
11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4.,
5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.

Foto: Kateřina Konečná

Jaká je náplň Vašich pravidelných
a zcela zaplněných setkání?
Vybírám a předčítám texty v nářečí i v češtině ze svých knih, podle
ročního období, svátků nebo sezónní činnosti a prokládám vyprávěním
vlastních vzpomínek a postřehů. Je
rozdíl, zda se člověk „prokousává“
texty sám, nebo jim je předčítá někdo,
kdo je v nářečí doma. Občas někdo
něco doplní nebo si na něco vzpomene. Vím, že v dnešní době příliš

KULTURA PO VÁLCE

GYMNÁZIUM SLAVÍ STO LET!
Charlotta Grenarová
ředitelka gymnázia

Co muter děvuše přikazovala
Zajdi do komory s biglbretem,
Ukraj mi sklipek a namaž fetem.
Co uvařime kobzolanku?
Lebo se zrobiš enem voďanku?

rické budově, je moderní školou, kterou
se neustále snažíme vylepšovat, a proto
se můžeme pochlubit množstvím nově
vybavených učeben a laboratoří. V posledních letech byly rekonstruovány tři
jazykové učebny, učebny informačních

a komunikačních technologií, žáci mají
k dispozici novou knihovnu a nově
vybudované učebny výtvarné a hudební
výchovy. Od začátku letošního školního
roku mohou žáci pracovat v rekonstruované laboratoři biologie a netrpělivě
čekáme na dokončení laboratoře chemie.
Naše škola těží z výhod menší školy, kde
se všichni žáci i učitelé navzájem znají.
Poskytuje vzdělání ve čtyřletém a šestiletém studijním oboru. Absolventi odcházejí studovat rozmanité studijní obory na
vysokých školách po celé České republice, včetně Prahy, Brna, Ostravy nebo Olomouce. Samozřejmě jsme nezapomněli na
blížící se stoleté výročí. Připravujeme
řadu akcí, namátkou můžeme zmínit
ples gymnázia, historickou konferenci
pořádanou ve spolupráci s Muzeem Hlučínska nebo vydání almanachu. Oslavy
vyvrcholí ve dnech 18. - 20. září 2020.
Rádi bychom na ně touto cestou pozvali všechny absolventy i další příznivce
našeho gymnázia. Bližší informace najdete na našich webových stránkách
(www.ghlucin.cz).

Günter Kania
pamětník
Rád bych tímto zavzpomínal na poválečné
období, kdy lidé měli znovu možnost naplno žít a bavit se. Zábava byla soustředěna
v podniku u Kuchaře na Ostravské ulici.
Promítaly se zde filmy, pořádaly plesy
a byla možnost zahrát si společenské hry.
Kdo chtěl tančit, šel do Slezana, kde k příjemnému posezení hrál pan Tvrdý. Silvestrovské oslavy se pořádaly v Kosmu,
kde se střídaly dvě kapely a navíc nechyběla malá pozornost od organizátora pana
Hanuljaka. V plesové sezóně pořádala finančně dostupnou zábavu každá místní
organizace a atmosféra byla velmi přátelská. V letním období se konávaly taneční
slavnosti pod Vinnou horou. V parku hrávala hudba i k poslechu. Velmi příjemný
a neobvyklý byl budíček 1. máje, kdy nám
vyhrávala dechovka pana Pravdy. Přes náměstí a přilehlé ulici jsme s oblibou sledovali průvod a alegorické vozy. Vše má svůj
vývoj, včetně zábavy. Nyní vnímám, že se
vytrácí klidná a přátelská posezení se sousedy, a to je škoda.
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UŽIJTE SI S NÁMI MASOPUST
Lukáš Krček
člen kulturní komise
Když jedeme autem dvacítkou, tak nám
to připadá, že se plazíme, ale ta letošní
dvacítka v datu, panečku, to je rychlost.
Sotva jsme odnesli z bytu bednu s baňkami a vánoční výzdobou, už tady čteme
o masopustu. Jsem moc rád, že se tyto
setkávácí akce navazující na naše křesťanské tradice, jako jsou vánoce, masopust,
či velikonoce setkávájí u hlučíňáků s takovou odezvou. Bez Vás lidí co přijdete
by to nešlo, takže za pořadatele včetně
pana Hlubka a SAKu moc děkujeme za
Vaši přízeň, vážíme si jí. Na receptu letošního masopustu jsme mnoho neměnili.
Ráno v děvět hodin začne pan řezník
Krupa komentovanou zabijačkou a čuníka rozporcuje do tomboly. V deset hodin
vyjde průvod masek za doprovodu Hlučíňanky. Proto prosíme co nejvíce masek značky homemade. Koně letos nebudou, jelikož nesdílely loni stejnou radost
z průvodu a Hlučíňanky jako ostatní
a dostatečně nám to vyjádřily odhozenými koblihami. A propos koblih bude letos
dostatek, neboť firma Obrusník z Dolního Benešova nám jich dodá 1 400. Pro
milovníky statistik se v roce 2018

Foto: Daniel Drobík

snědlo 600 koblih a v roce 2019 již 1000
koblih. V půl jedenácté nám začne hrát
cimbálovka Fogáš. Kapela se specializuje na slovenský folklór a členy tvoří z větší části profesionální hudebníci,
takže kapela vládne špičkovou technickou interpretací. V jedenáct hodin

bude v tombole rozlosován celý čuník. V restauraci u Bětky vystoupí harmonikář a k zakousnutí jsou přislíbené
i tradiční kreple. Samozřejmostí bude
spousta zabijačkových specialit a dobrého pití. Závěrem bych jménem pořádajících velmi rád všechny pozval, těšíme

FILMY V KUPÉ

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
Pavel Zbytovský
AOS klub ÚAMK-AMK Hlučín
V sobotu 4. 1. pořádal AOS klub ÚAMK
– AMK Hlučín 2. kolo Zimní ligy jízdy
zručnosti (ZLJZ) o putovní pohár starosty roku 2020. Stává se již tradicí, že zimní
ligu můžeme nazvat podzimní, nebo jarní bez sněhu a ledu. Snad ve třetím kole,
které proběhne 1. února, bude k nám počasí příznivější. Na startu se sešlo celkem
35 soutěžících, z toho dvě ženy.
V minulém kole se soutěžilo o pečenou husu, tentokráte o pečené koleno.
V absolutním pořadí se na prvním mís-

se na Vás v sobotu 22. února od 9 hodin
na Mírovém náměstí. Zároveň děkuji
všem, kteří na akci pomáhají, od realizačního týmu přes stánkaře až po dámy z KD
a kluky ze SAKu. Zvláštní poděkování
za finanční podporu patří vedení města
Hlučín.

tě umístil a pečené koleno si odnesl člen
AOS klubu Dušan Gacík, druhý skončil Jirka Hampl z Hlučína a třetí místo
získal rovněž člen AOS klubu Robert
Čala. V kategorii žen první místo obsadila členka AOS klubu Lenka Gacíková, druhá skončila Hanka Ondrášková.
Rádi bychom pozvali všechny, kteří si
chtějí zkusit jízdu na přesnost a rychlost
na den 7. 3., kdy pořádáme poslední,
4. kolo v rámci seriálu ZLJZ.
Absolutnímu vítězi předá starosta města putovní pohár. Velmi krátce – prezence probíhá od 8:00 do 9:00
s vkladem 100 Kč, následuje krátká

rozprava, jízda zručnosti od 9:15 do
11:15, občerstvení a vyhodnocení. Všechny podrobnosti najdete na stránkách
www.aoscz.info.
Těšíme se na Vaši účast.
Foto: archiv Pavel Zbytovský

Zuzana Urbánková
FPF, Slezská univerzita v Opavě
Gaugin na Tahiti – ztracený ráj. To je název filmu z cyklu bio senior, který můžete
zhlédnout ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 16 hodin v Galerii KUPÉ v Janské ulici v Opavě. Snímek uvede zástupce vedoucího
Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Jiří Siostrzonek. O týden později, 27. 2. 2020 v 18
hodin, se v KUPE promítá šokující dokument režiséra V. Klusáka o sexuálním zneužívání dětí přes internet V síti. Patří do
cyklu „O filmu jinak“.

ZDRAVÍ
PEČUJETE O BLÍZKÉHO
ČLOVĚKA PO CÉVNÍ
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ?
PAK PRÁVĚ VÁS
HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co
Vám péče o blízkého po CMP (lidově
mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí? Co Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora jsou užitečné,
co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi,
kteří jsou v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která
na základě unikátního výzkumu a ve
spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž
nabídne prostor pro sdílení zkušeností
s péčí o blízké po mrtvici.
ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU
A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!
kontakt: Miroslav Paulíček
e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz
www.cmp-radce.cz

BOLESTI KLOUBŮ

Simona Petrušková
vedoucí lékárník

V návaznosti na minulý článek o pohybu, bych se dnes ráda pozastavila nad
častým steskem našich pacientů na bolest kloubů. Právě ta je často omezujícím faktorem pohybu a obecně snižuje
kvalitu života. Mimo zranění a zánětlivé procesy je častou příčinou bolesti
opotřebování kloubů, snížení pevnosti
chrupavky a následné změny na kostech
i kloubních pouzdrech, přičemž nejčastěji jsou postiženy kolena a kyčle. Toto
opotřebování kloubů se odborně nazývá
osteoartróza, lidově jen artróza. Osteoartróza je civilizační onemocnění spojené se současným nezdravým způsobem
života, zejména sedavým zaměstnáním,
nedostatkem pohybu v dětství, kouření,
nadváhou a obezitou. Vliv má i genetická dispozice a u žen po menopauze
i snížená hladina hormonů. Příčinou mohou být také prodělané infekce, záněty
a zranění. Z medicínského hlediska je
osteoartróza rozdělena na čtyři stupně
podle rozsahu poškození kloubu. Základní prevencí osteoartrózy je nepře-

těžování kloubů a doléčení i drobných
zranění, na druhou stranu i dostatečné udržení hybnosti a posílení svalového tonu.
Ze sportovních aktivit je z tohoto pohledu určitě vhodnější jízda na kole a plavání než náročné běžecké aktivity na pevném povrchu (nevyjímaje squash, tenis,
futsal apod.) Jako prevence a zpomalení
rozvoje osteoartrózy je možno doporučit
přípravky s obsahem kolagenu nebo kyseliny hyaluronové. Při poškození kloubů mohou pomoci tzv. chondroprotektiva jako je glukosamin nebo chondroitin
sulfát. Vyšší stupně postižení patří do
rukou lékařů, kteří využívají protizánětlivé látky i lokální aplikaci léčiv přímo
do kloubu. Pokud je celková i lokální farmakologická léčba nedostačující přichází
na řadu chirurgický zásah, finálním
řešením je pak výměna kloubů neboli
endoprotéza. Vzhledem k tomu, že délka
lidského života se neustále prodlužuje,
je třeba na své klouby myslet již v mládí a adekvátně zatížení o ně pečovat.
Bohužel změny na kloubních chrupavkách bývají většinou trvalé a velmi výrazně snižují kvalitu života zejména ve
vyšším věku.

Foto: Derick Santos
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SDÍLKO HLEDÁ
VYSTAVOVATELE

OBČANÉ
MÁME RÁDI VČELY,
MÁME RÁDI MED
I MEDOVINU

Kamila Smutná
organizátorka

Sousedé 55+

Již třetí ročník netradiční pop-up expozice Sdílko mohou návštěvníci navštívit
v nedaleké Ostravě-Porubě. Akce se tentokrát uskuteční od 28. dubna do 19. května
v prostoru u Duhy v porubském osmém obvodu. Organizátoři nyní vyzývají prodejce,
výrobce nebo designéry z Hlučína a okolí,
kteří nabízejí zajímavé a nevšední služby
či produkty. Každý vystavující dostane pro
svou prezentaci vlastní designový modul.
Vítány jsou rovněž spolky nebo neziskové
organizace. Zájemci se mohou registrovat
do 15. února na webu www.sdilkoporuba.
cz. Účastnický poplatek pro prodejce je
500 korun za den, pro prezentující formou
doprovodného programu je účast zdarma.

Včelaření je koníčkem s rodinnou tradicí pro Ludmilu Kašnou i Jakuba Konečného. Rádi se podělí o zkušenosti,
jak zazimovat včely, zda přikrmovat
nebo nepřikrmovat, kde se kupují včelí
královny, které květiny jsou pro včely
ty nejlepší, proč med cukernatí, proč
jsou včely nemocné, jak se léčí…
A možná nám nabídnout i své výrobky. S oběma nadšenci z Píště se můžete
setkat v Zámeckém klubu v pátek 21. 2. 2020 v 15 hodin. Prostě vše o tom, co stojí za proměnou
květového nektaru na med, kolik
péče a práce lidské i té včelí se skrývá za
výrobou medu.
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MÉ MILOVANÉ
Günter Kania
milující manžel
V roce 2020 se dožívám 80 let a 24. ledna
jsme s manželkou oslavili 57 let společného života. Chci vyjádřit lásku své manželce, díky které jsem se v její přítomnosti cítil jako doma, ať jsme byli kdekoliv. Jsem
šťastný, že se nám podařilo vychovat sluš-

né a vzdělané děti, které již mají své vlastní spokojené rodiny. Takže i naše vnoučata
nám činí samou radost. Dobře se spolu cítíme i ve spolku důchodců. Se všemi těmito lidmi je náš „podzim“ života mnohem
veselejší a barevnější. A také chci poděkovat své paní doktorce Kazdové, která o mě
profesionálně pečuje od mého odchodu do
důchodu.

Foto: Kateřina Konečná

ÚTĚKÁŘKA BRITA ZACHRÁNĚNA

Foto: Iveta Sukupová
Iveta Sukupová a fenka Brita
Ráda bych prostřednictvím Hlučínských
novin vyjádřila velký dík strážníkům
Městské policie Hlučín. Nejen za několikerou pomoc, ale i za velké pochopení.

Znáte to, že „každý dobrý skutek musí
být po zásluze potrestán“? Přesně to mě
postihlo. Dostala jsem do tzv. dočasné
péče fenku výmarského ohaře v dost špatném stavu. Večer ji přivezli a hned druhý
den, kdy já jsem si v práci říkala, jestli ta

kostřička s krvavými boláky na kloubech
vůbec přežije, utekla. Naštěstí ji odchytila paní, které tímto taky děkuji, a zavezla
na služebnu Městské policie. Jelikož fena
nemá čip, ale tetování, rozjeli strážníci pátrací akci a přes evidenci se dostali
až k původnímu chovateli. Bohužel ale
ne k poslednímu majiteli, protože fenka
za svůj osmiletý život vystřídala několik
domovů (a ne asi zrovna dobrých). Přesto
to nevzdali a přes všechny možné cesty
včetně Facebooku se nakonec spojili se
mnou. Když jsem dojela na služebnu, ještě stále jsem se klepala hrůzou, co vše se
mohlo stát. Byla jsem vděčná i za nutnou
pokutu a vyzvedla si fenku z útulku. Druhý den jsme zkontrolovali, jestli pořádně
drží všechny zástrčky, zalomcovali dvířky
a odjeli do práce. Když jsem měla v poledne znovu telefon od Městské policie,
myslela jsem, že jde o nějakou informaci
k předchozímu - a kdepak, fenka už si zase
vyrazila do terénu. I když to byli jiní strážníci, věděli o událostech předešlého dne,

a proto tentokrát už rovnou kontaktovali
mě. V šoku jsem se omlouvala, nechápala,
jak to ta Copperfieldka provedla, zajistila jsem, aby ji syn zašel převzít. Strážníci
s fenou už byli u nás, zavřeli ji do kotce,
se synem jsem se telefonicky domluvila,
že do hodiny dojedu, ať ji zatím nachystá
žrádlo. Než se vrátil, opět kotec otevřený
a fena pryč. A to už jsem měla další telefonát od strážníka. Tentokrát už mě jen
nasměroval a syn pro ni došel. Musím
opravdu velmi ocenit velkou trpělivost
a vstřícnost, kterou v mém případě strážníci projevili. Jistě zapůsobil i opravdu
žalostný stav fenky, kterou asi přejmenuji
na Kajínku. Ukázalo se, že si opravdu umí
otevřít západku, se kterou bojuji i já, a ještě přeskočit plot. Jsem zvědavá, kdy zdolá visací zámky, kterými jsme teď kotec
opatřili. Fenka už je v léčbě, snad se brzy
dostane do lepší kondice a doufám, že se
podaří najít jí pak dobrý domov. A určitě
se pak zajdeme na služebnu Městskou polici rozloučit a ještě jednou poděkovat.

PŘÍRODA KOLEM NÁS

STAŇTE SE S NÁMI „HLUČÍNSKÝM
OCHRÁNCEM PŘÍRODY“
Pavel Kuchejda
Agri Nostra
Představujeme vám novou rubriku Příroda kolem nás, ve které se budeme věnovat
aktuálním oblastem v ochraně životního
prostředí na Hlučínsku a začněme co nejaktuálněji - nabídkou 4 nápadů na jaro.
Číslem jedna jsou „budky“. Mají vliv na
snížení ztrát na úrodě, na počet méně nežádoucího hmyzu a hlodavců a celkově
zpříjemňují prostředí kolem nás. Základními kritérii pro efektivní využití budek
jsou: kvalita, správné umístění, pravidelné
čištění a poměr jednotlivých typů (např.:
sýkorníky, budky pro rorýse, polobudky
pro sovy a dravce, netopýry, aj.). Druhým
nápadem jsou „ježkovníky“. Jejich tvorba
je více než snadná. Stačí dát na hromadu
ořezané větve, třeba někde v koutě zahrady, přisypat trochu starého listí či trávy.
Jde vlastně o specifický kompost, který je
složena vrstven z různých materiálů (seno,
větve, kamení, písek, drny). Tím vytvoříme „ježkovník“, který je v této podobě
ideálním životním prostorem, zimovištěm,
útočištěm a líhništěm pro celou řadu živočichů a hub. Může jít například o ježky,

žáby, čolky, ještěrky, slepýše, užovky, nosorožíky, houby aj. Třetím v pořadí je výsadba plodonosných keřů a stromů. Zde je
třeba dbát na vhodnou volbu druhů zeleně.
V žádném případě nedoporučujeme rostliny s jedovatým pylem a jalovými květy.
Doporučuji zeleň hmyzosnubnou raději
než větrosnubnou, místní druhy preferovat
před nepůvodními druhy a přešlechtěnými
kultivary. Volit druhy tak, aby došlo k co
nejdelší a rovnoměrné distribuci kvetení
stromů a rostlin. Preferovat ovocné a plodonosné a keře. Posledním, tedy čtvrtým
nápadem je budování jezírek a napáječek
pro ptáky. Důležité je, aby byly umístěny
bezpečně před kočkami, a aby kdokoliv by
do nich spadnul, dokázal zase vylézt, včetně žab a brouků.

VYDRA NEPŘEŽILA STŘET S AUTEM

Vilém Onderka
hasič
Vydra říční, kterou koncem prosince srazilo auto u Darkoviček střet s autem nepřežila. Upozorňuji motoristy na zvýšený pohyb
volně žijících živočichů na silnicích a v jejich okolí. Vydří sameček vážil 3.5kg a tělo
s ocasem měřilo 86 cm. Ročně je dle odhadů na našich silnicích sraženo až několik
set tisíc volně žijících zvířat! Především
srnci, zajíci, divoká prasata, kuny a další
drobné šelmy, ježci, dále mnoho druhů ptáků, včetně dravců a sov, hadi a obojživelníci. Většina z nich je na místě mrtvá, anebo
utrpí natolik vážná zranění vnitřních orgánů a zlomeniny, že uhyne několik hodin po
nehodě. Lidé často nechávají sražená zvířata bez povšimnutí. Tedy pokud náraz nezpůsobí vážnou dopravní nehodu. Lze jim
přitom přivolat pomoc ze zvířecí záchranné stanice, anebo k srnám a divokým prasatům místní myslivce. I když sražené zvíře
není možné vyléčit, můžete mu tím zajistit
zkrácení utrpení. Vydra říční je celoevropsky chráněná lasicovitá šelma, výborně přizpůsobená pobytu ve vodě. Její tělo
pokrývá hustá srst, mezi prsty má plovací
blány. Během 20. století počet vyder u nás

i v celé Evropě důsledkem lovu, znečištění
vod a špatné potravní nabídky výrazně klesl. Zhruba od konce 80. let 20. století jejich
počty v ČR pomalu stoupají. Vydra však
u nás stále neobývá včechna území, na kterých se vyskytovala dříve a její populace
je pořád zranitelná, právě zejména kvůli
narůstajícím kolizím s automobily a nelegálnímu lovu. Vydra říční měří 57–80 cm,
délka ocasu je až poloviční jejímu tělu,
27–55 cm. Může se dožít až 18 let. Při pohybu jí pomáhá hladká srst (o kterou vydra
náležitě pečuje), blány mezi prsty a široký
ocas, který slouží jako velmi dobré kormidlo. Ušní boltce se ukrývají v srsti, nosní
a ušní otvory pod vodou uzavírá zvláštní
záhyb kůže. Dlouhé hmatové chlupy na
čenichu umožňují orientaci v kalné vodě
či při prolézání nor. Je skvělý plavec a potápěč. Ve vodě může vydržet i déle jak
5 min a uplave až 400 m. Řadíme ji mezi
téměř ohrožené druhy, populace je hodnocena jako ubývající. Ohrožuje ji především
člověk. A to ilegálním pytláctvím nejspíš
ze strany rybářů, nehodám na vozovkách
a znečišťováním řek. Živí se přitom především vodními živočichy. Rybami, občas
i měkkýši, obojživelníky, drobnými savci
nebo mladými vodními ptáky.
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INZERCE

NOVĚ OTEVŘENÝ

MINIBAR U PETRA
V HLUČÍNĚ

ulice u Bašty vedle
ulice Ostravské
přijďte posedět
na pivko nebo něco
ostřejšího do útulného
prostředí
Vaříme i minutky.
otevírací doba a info
o akcích na FB
a instagramu

HLEDÁ SE
PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
DO PŘÍMÉ PÉČE
Zájemci o uvedené pracovní místo
mohou zasílat své životopisy
na e-mailovou adresu:
dps@ddhlucin.cz
nebo osobně doručit na recepci
Domova pod Vinnou horou.
kontakt. osoba: Edita Kawková, Dis.
vedoucí domova pro seniory
tel: 595 020 576, 727 939 262

MINIBAR U PETRA

www.ddhlucin.cz

Zahradnictví Michňa

ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD
PŮJČOVNA LEŠENÍ

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

a zateplujeme

levně a kvalitně

a přijedeme,

K ÁC E N Í S T

ROMŮ

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

poradíme,
vyměříme
a ZDARMA
cenová nabídka
a ZDARMA
venkovní parapety

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1
Ostrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.cz

HLUČÍNSKÉ NOVINY

POZVÁNKY

INZERCE
Chcete inzerovat v Hlučínských novinách?
články a příspěvky zasílejte
pouze na adresu

redakce@hlucin.cz
a reklamy na adresu

inzerce@hlucin.cz
nebo na tel. čísle 702 269 976
Ceník a možnosti inzerce jsou podrobně
uvedeny na webových stránkách města
www.hlucin.cz

inzerce@hlucin.cz
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POZVÁNKY

Sobota 1. února
10:30 Fotbalové přípravné utkání
A-Týmu Havířov - Hlučín
(Havířov)
20:00 Bál Hlučínska
(KD Hlučín)

Neděle 16. února
19:00 S tvojí dcerou ne
divadelní představení
(KD Hlučín)

Úterý 18. února
16:00 Promítání pohádek pro děti
Úterý 4. února
(Kavárna Hrášek)
9:00 Konference Hlučínsko 1920 - 2020 17:00 Černobyl - přednáška Jiřího Kaláta
(KD Hlučín)
(Zámecký klub)
16:00 Promítání pohádek pro děti
(Kavárna Hrášek)
Pátek 21. února
9:00 Den otevřených dveří v MŠ
Sobota 8. února
(MŠ Beneše a MŠ Severní Hlučín)
9:00 Dětský bazárek Hrášek
15:00 Včelaření s Ludmilou Kašnou
(KD Hlučín)
a Jakubem Konečným
(Zámecký klub)
19:00 Ples FC Hlučín
Úterý 11. února
(KD Hlučín)
9.00 Sto let Hlučínska a hlučínského
gymnázia
(KD Hlučín)
Sobota 22. února
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo
9:00 Masopust
(Logr Cafe)
(Mírové náměstí)
16:00 Promítání pohádek pro děti
20:00 Ples Gymnázia Josefa Kainara
(Kavárna Hrášek)
(KD Hlučín)
Čtvrtek 13. února
13:00 Dětská scéna - recitace - okresní
kolo (DDM Hlučín)

Neděle 23. února
14:00 Dětský ples SDH
(KD Hlučín)

Pátek 14. února
15:00 Ples seniorů
(KD Hlučín)

Pondělí až středa 24. - 26. února
8:00 MAS Deskové hry
(KD Hlučín)

Sobota 15. února
20:00 Společenský ples KDU-ČSL
a farnosti Hlučín
(KD Hlučín)

Úterý 25. února
9:30 Co se stalo u kafeja povědalo
(Logr Cafe)

PŘIVÍTALI JSME

Čtvrtek 27. února
15:00 Zasedání zastupitelstva města
(KD Hlučín)
16:30 Promítání filmových pohádek
pro děti
(KD Hlučín)
Sobota 29. února
9:00 Turnaj ve stolním tenise
O zlatý pohár
(Tělocvična ZŠ Darkovičky)
11:00 Fotbalové přípravné utkání
A-Týmu Hranice - Hlučín
(Hranice)
20:00 Maškarní ples s pochováním
basy
(KD Hlučín)

Josefína Bartková *2019
Viola Tomáštíková *2019
Julie Hajšová *2019
Adam Dihel *2019
Kristýna Hovězáková *2019
Richard Haltof *2019

JUBILANTI

		

Dorota Prchalová *1933
Josef Thomas *1932
Helena Salvetová *1930
Květuše Kozlovská *1930
Zdeňka Dardová *1934

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině, přátelům a známým
za projevení účasti na posledním rozloučení s naší maminkou paní Marií
Obdržálkovou. Poděkování patří Charitě Hlučín za pomoc při domácí péči,
Pohřební službě Breuer za zajištění
pohřbu a panu faráři Rakovi za procítěná slova.
S úctou syn s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26.2.2020 oslaví své 90. jubileum Květuška Kozlovská. Elegantní
dáma, která je milovanou maminkou,
tetou, babičkou i prababičkou.
Rádi bychom jí touto cestou nejen popřáli, ale zároveň i poděkovali za její
moudré rady, krásný úsměv a hezká
slova, která nás provází na každém
společném setkání.
Rodina a přátelé.
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