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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Petr Rak
farář římskokatolické farnosti Hlučín

Milí farníci, bratři a sestry, vážení občané 
města Hlučína. Pomalými kroky vchází do 
našich domovů kouzlo Vánoc. Mezi těmito 
kroky však slyšíme zvuk čtyř adventních 
nedělí. Jsou dobou očekávání a přípravy na 
dobu vánoční. A každý z nás ji jistě proží-
vá svým způsobem. Přesto bude letošní ad-
vent pro mnohé z nás trochu jiný. Zavřené 
obchody, kavárny, restaurace, online výuka 
žáků, omezená možnost cestování… To vše 
nás omezuje, brzdí, zpomaluje. Přiznejme 
si, že jsme se před vyhlášením „lockdow-
nu“ dostali do určitého koloběhu povin-
ností a starostí, které nás uspaly a uvedly 
do letargie. Letargie nezájmu o nic dalšího.  

Nezájmu o něco nového, protože jsme si 
dokázali vytvořit fungující životní styl 
bez omezení. Vždyť „nečekané“ by mohlo 
přinést zmatek, chaos a nejistotu v našem 
zaběhlém systému! A opravdu to nečekané 
přišlo! Najednou vneslo do našeho denně 
nabitého programu více času na sebe, na 
manžela, manželku, na děti, na stárnoucí 
rodiče, na přátelé. Letos bude doba před 
Vánocemi opravdu jiná. Nebo spíše může 
být jiná, pokud si uvědomíme, co je pro 
nás důležité. Můžeme se přece obejít bez 
spěchu, shonu, stresu z nakupování. Berme 
tuto situaci, zejména v době adventní, jako 
možnost obohatit sebe a své blízké. Nemy-
slím obohatit hmotně, ale duchovně. Kaž-
dý z nás může rozdávat a každý z nás má 
co nabídnout. Vřelý úsměv, dobrý skutek, 

pohlazení, stisk ruky, vlídné slovo. To jsou 
dary, které právě v této náročné a tíživé si-
tuaci potřebuje každý z nás. Drazí přátelé, 
advent je dobou, kdy se připravujeme na 
něco pěkného, krásného. Na konci adven-
tu budeme slavit Vánoce. Advent je doba, 
která nám má připomenout, že v našem ži-
votě nejsou jenom těžkosti, problémy, ale 
že jsou tady taky krásné okamžiky, krásné 
momenty. Vánoce mezi ně jistě patří. Stře-
dem tohoto podmanivého období je RO-
DINA. V Betlémě vidíme Svatou Rodinu 
Josefa a Marii. Do jejich rukou vložil Bůh 
malé nevinné dítě - Ježíše. Adventní doba 
je dobou radostného očekávání. V okamži-
ku, kdy do našich životů přichází Ježíš, tak 
se náš život začíná měnit, dostává se do 
něho světlo tolik potřebné do smutných, 

ADVENTNÍ ČAS JE ČAS RODINY
Foto: Kateřina Konečná

ponurých dnů naší doby. A my můžeme 
být nositeli tohoto světla – přinášet radost, 
pokoj, úsměv všude tam, kde chybí. Prožij-
me tedy tuto dobu tak, abychom skutečně, 
až budeme slavit Vánoce, byli šťastni, aby-
chom se cítili naplnění. Věnujme se charitě 
a potřebným - starým, nemocným, opuště-
ným, smutným, lidem bez naděje. Každý 
z nás má dary, které může rozdávat. Přeji 
nám, abychom takové dary našli ve svém 
srdci, protože pak najdeme světlo v tem-
notě, radost ve smutku, naději v zoufalství 
a svět se díky nám stane lepším a krásněj-
ším i v tíživé době. Buďme tady jeden pro 
druhého, v tom spočívá smysl adventní 
doby i Vánoc. Ať nám všem Bůh žehná, ať 
chrání naši farnost, naše město, naši zemi. 
Vyprošuji pro všechny Boží požehnání! 

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané, 
 máme před sebou závěr letošního roku, 
jaký jsme ještě nikdo z nás nezažili. To 
množství zákazů, nařízení a dalších ome-
zení určitě v každém z nás vyvolávalo zou-
falství až depresi. Moc si přeji, abychom 
si do budoucna vzali z této situace velké 
poučení a vzpomínali na toto období jen 
jako na něco, co nás všechny posílilo.

 Každý rok se na tomto místě rozepisuji 
o tom, co vše se v letošním roce podařilo 
pro nás všechny v Hlučíně dobrého opra-
vit, postavit či vykonat. Ale ty nové šat-
ny pro sportovce, opravené ulice, nové 
chodníky a další a další akce, které nám 
usnadní další život v našem krásném měs-
tě, jsou letos trochu v nevýhodě. Proč?  
Protože je zde na druhé misce váh to množ-
ství akcí, zejména kulturních, které se ne-
mohlo uskutečnit. Pandemie COVID-19 
nám sebrala venkovní výstavu ke stému 
výročí vzniku našeho regionu, podzimní 
trhy, setkání seniorů, koncerty, vernisáže, 
festivaly, sportovní utkání a vlastně i celý 
advent.
 I když pro mě adventní období představu-
je mnoho hektických dní, nepřestával jsem 
se na něj těšit. Zejména na akce našich klu-
bů seniorů, kteří si vždy pro nás připraví 

krásný program. Na jejich setkáních si vždy 
uvědomuji, jak je pro nás všechny životně 
důležitý každodenní sociální kontakt. To 
neustálé předávání informací, zkušeností, 
zážitků, sdílení radosti i smutku nenahradí 
žádné smsky, facebooky, maily a další sítě. 
Potřást někomu rukou, usmát se na něj, či 
ho jen obejmout, nebo pohladit vám nic  
nenahradí. 
 Tady mám velkou obavu, jak se s tím po-
perou naši malí školáci z 1. a 2. tříd, kteří 
ztratili možnost získat či upevnit si základní 
návyky, tolik potřebné pro fungování jaké-
hokoliv společenství lidí, i těch nejmen-
ších. A neustále myslím na naše seniory 
v Domově pod Vinnou horou, kteří s pomo-
cí ošetřujícího personálu statečně bojují 
s nemožností se setkat se svými nejbližší-
mi. Moc je všechny pozdravuji alespoň na  
dálku a držím jim palce.

 Naše město bylo vždy pyšné na unikátní 
a velký adventní věnec na náměstí. Letos 
se jeho stavitelé rozhodli pro skromněj-
ší variantu, která je i tak velmi působivá 
a jen podtrhuje tu nepochopitelnost le-
tošních událostí v celém světě. Stejně tak 
i vánoční strom je letos jiný. S jeho sháně-
ním máme každým rokem čím dál tím více 
starostí, a tak začínáme pomalu přemýšlet 
nad tím, že bychom následovali další měs-
ta a pořídili si strom umělý. I to by byl náš 
malý příspěvek k záchraně stromů.
 Přeji vám všem klidné prožití celé-
ho adventu, krásné a pohodové Vánoce 
a šťastné vykročení do roku 2021.
 Motto do nového roku: „Začátek je tou 
nejdůležitější částí každé práce.“ (Platón)
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021 BUDE NIŽŠÍ
Rudolf Gogolín
radní, zodpovědný za rozpočet 

Když jsme v zastupitelstvu v prosinci 2019 
schvalovali rozpočet města na rok 2020, 
žádného ze zastupitelů nenapadlo, že ně-
kde v dalekém Wu-chanu v Číně se rozjíž-
dí celosvětová epidemie, která již ovliv-
nila a ještě bude ovlivňovat nejen zdraví, 
ale i ekonomiku celého světa. Zásadní je 
nyní, a v nejbližší době i bude, samozřej-
mě zdravotní hledisko. Dostat coronavi-
rus pod kontrolu, či se s ním naučit žít. 
Snad se nám to podaří v co nejbližší době 
i zásluhou naší celospolečenské odpověd-
nosti. Věřím, že budeme zase žít tak, jak 
jsme byli doposud zvyklí v časech, které 
byly pro nás časy povětšinou dobrými. 
Výrazný pokles světové i české ekonomi-
ky ovlivnil i náš městský rozpočet. Ten je 
prostřednictvím daní navázán v příjmové 
části na vývoj české ekonomiky a ovlivnil 
již rozpočet stávajícího roku a ovlivňuje 
rozhodování o parametrech rozpočtu na-
šeho města nejen pro rok 2021, ale prav-
děpodobně i pro roky následující.

Zhodnocení dosavadního vývoje roz-
počtu roku 2020 
V průběhu celého roku 2020 jsme již, po-
čínaje březnem, museli korigovat výdajo-
vou a posléze, podle vývoje, i příjmovou 
stránku rozpočtu. Pokles meziročních 
daňových příjmů za srovnatelné období 
leden až říjen činil doposud 14,6 milionů 
korun. Ke konci tohoto roku očekáváme 
výpadek v daňových příjmech cca 16 až 
18 milionů korun. Odhad je náročný z dů-
vodu nejisté situace v české ekonomice 
v předvánočním období letošního roku. 
Relativně dobře, na úrovni předcházející-
ho roku, se vyvíjely příjmy z dotací. Zde 
musíme ocenit mimo jiné i mimořádné 
dotační vládní nařízení na překonání vý-
padku příjmů obcí a měst v důsledku co-
vidu. Tato dotace v polovině roku stabili-
zovala rozpočet města. Již v březnu jsme, 
po prvních náznacích negativního vývoje 
ekonomiky v první vlně covidu, provedli 
rozpočtové snížení běžných provozních 
výdajů prakticky u téměř všech příspěv-
kových organizací našeho města v prů-
měru o 15% oproti původnímu schvále-
nému rozpočtu. Bylo totiž již tehdy velmi 
pravděpodobné, že příjmy hlavně z daní 
zdaleka nebudou dosahovat očekávaných 
hodnot. Na druhé straně jsme posílili pro-
vozní výdaje v rozpočtu Domova pod Vin-
nou horou, který byl a je postižen, neje-
nom ze zdravotnického hlediska, covidem  

v rámci města asi nejvíce. I v roce 2020 
jsme museli znovu i v průběhu roku roz-
počtově posilovat zvýšené výdaje města 
na odvoz veškerého komunálního odpadu 
a výdaje spojené s udržováním městské 
zeleně a čistotou města.

Předpokládaný vývoj ke konci kalen-
dářního roku 2020 
Všechny běžné provozní výdaje města, ale 
i investiční výdaje na právě realizovaných 
investicích, popřípadě i velkých opravách, 
jsou ke konci roku rozpočtově pokryty. 
Přetrvávajícím dlouhodobým problémem 
je nižší než plánovaný a rozpočtem fi-
nančně pokrytý podíl zcela dokončených 
investic, ale částečně i oprav. Důvodem 
jsou relativní nedostatek stavebních kapa-
cit, relativně aktuálně vysoké ceny staveb-
ních prací, klimatické podmínky i zdlou-
havá administrativa. Dokončili jsme 
největší investici tohoto roku, vlastně 
posledních dvou let, a to šatny a zázemí 
SK FC a TJ Hlučín na městském stadionu, 
včetně vybavení o celkových nákladech 
43 milionů korun. Dokončení parkoviště 
u sportovní haly, rozšíření ulice Tyršova 
a opravy komunikací na ulici Komenské-
ho nedokončíme v roce 2020, ale až v roce 
2021.  Rovněž, především z důvodů ne-
příznivých klimatických podmínek, bude 
dokončena výstavba přetlakové haly na 
tenisových kurtech až na jaře roku 2021.

Z globálního pohledu na investiční část 
rozpočtu již víme, že objem realizovaných 
investic bude nižší než v minulých letech, 
především pak v letech 2016 až 2018, kdy 
jsme v Hlučíně, ale i Darkovičkách a Bob-
rovníkách  investovali a opravovali vskut-
ku velmi masivně. Je určitě dobře, že jsme 
konjukturu české ekonomiky v tomto ob-
dobí, tedy nárůstu daňových příjmů, vy-
užili. Město je od té doby pěknější v nej-
širším slova smyslu a má tím zajištěny 
dlouhodobě všechny funkce, aby se zde 
lidem dobře žilo. Nyní nás totiž asi budou 
čekat roky horší, chudší. 

Samozřejmě všechny obyvatele města za-
jímá a bude zajímat průběh projektu „Sa-
nace, rekultivace a revitalizace území po 
těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa“, 
která začala v letošním roce. Informace 
jsou pravidelně zveřejňovány na webo-
vých stránkách města a v Hlučínských 
novinách. Nicméně investorem projektu 
je Ministerstvo financí ČR, a tedy naše-
ho městského rozpočtu se zatím téměř  
netýká. 

Navrhovaný rozpočet pro rok 2021
Městský rozpočet je již dnes zpracován, 
ale doposud nebyl schválen orgány města. 
Rada města již na samostatném zasedání 
byla seznámena s parametry, prioritami 
a projedná rozpočet v nejbližších dnech. 
V prosinci předložíme návrh rozpočtu pro 
rok 2021 ke schválení zastupitelstvu. Se-
stavování rozpočtu na rok 2021 bylo do-
posud poznamenáno značnou nejistotou 
ohledně především příjmové části. Mezi-
ročně jsme v rozpočtu tedy snížili daňové 
příjmy o 10 % při zcela mírném poklesu, 
či stagnaci ostatních příjmů. Opatrní jsme 
v plánování dotací. Do rozpočtu v této 
fázi zapojujeme pouze řádně potvrze-
né státní dotace. V této položce je však 
předpoklad, daný i letitou zkušeností, že 
skutečnost by mohla být v průběhu roku 
lepší. Rozpočet předložíme, především 
z důvodů nejistých příjmů, jako úspor-
ný. V běžných, provozních výdajích jsou 
rozpočtově pokryty základní provozní 
potřeby úřadů, příspěvkových a ostatních 
institucí a organizací města. Rovněž spol-
ky a osadní výbory budou muset počítat 
s úspornou variantou. V investičních vý-
dajích byly přijaty zásady prioritního do-
končení již realizovaných a projekčně či 
dotačně podporovaných a naplánovaných 
investic či oprav. Do rozpočtu jsme zapo-
jili vzájemně projednané investiční akce 
všech příspěvkových organizací, hlavně 
škol, Dětské rehabilitace Hlučín a Domo-
va pod Vinnou horou, a to i s ohledem na 
dotační možnosti. 

Vybrané investice na rok 2021
Kromě výše uvedených větších a již roz-
pracovaných investic a oprav jsme do roz-
počtu zařadili např.: celkovou rekonstrukci 
Dětské rehabilitace Hlučín, opravy chod-
níků či výstavbu, například na ulici Celní 
a Družební, park na Rovninách - I. etapa, 
asfaltace po odkanalizování Darkoviček  

I. etapa, sad pod Vinnou Horou, opra-
va povrchu u  garáží na ulici Severní.
Do rozpočtu bychom ještě chtěli zařadit 
vybudování cyklostezky Hlučín - Dar-
kovičky. Pracujeme na ní, ale v tomto 
návrhu rozpočtu z důvodu nedostatku fi-
nančních prostředků na celou investici 
jsme ji dosud nezařadili. Uvidíme, podle 
vývoje příjmů popřípadě vhodného do-
tačního titulu v průběhu následující roku, 
zda by investici bylo možno profinanco-
vat. Jedná se tedy spíše o menší investice 
a opravy, s výjimkou dlouhodobě připra-
vované investice do rekonstrukce Dětské  
rehabilitace Hlučín.

Mimorozpočtové investice roku 2021 
Jedná se investice, které jsou realizovány 
na území města či městských částí, ale 
investorem není přímo město, ale větši-
nou jeho obchodní společnosti. V roce 
2020 již bylo vydáno stavební povolení 
na pravděpodobně největší investiční akci 
naší obchodní společnosti Vodovody a ka-
nalizace Hlučín s.r.o. v její historii, a to 
vybudování splaškové kanalizace v měst-
ské části Hlučín - Darkovičky. Realizace 
začne na jaře roku 2021. Vzhledem k roz-
sahu této investice, pravděpodobně ve 
výši více než 100 milionů korun, budou 
naše vodárny celou akci financovat z ban-
kovního úvěru, ale především i z potvr-
zeného a již schválené dotačního titulu. 
Tato velká investice má z různých pohle-
dů dopad, ať už přímý, nebo nepřímý, na 
náš městský rozpočet. Pro rok 2021 jsme 
například již rezervovali část finančních 
prostředků na část asfaltace po dokončené 
výstavbě kanalizace v Darkovičkách.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se na tvorbě rozpočtu na rok 2021 v jaké-
koliv formě podíleli. Moje osobní největší 
poděkování patří Ing. Kristě Šoferové, ve-
doucí odboru financí města. 

Foto: Kateřina Konečná

Vážení občané, 

přejeme Vám krásné a poklidné prožití  

svátků vánočních  

a do nového roku spoustu zdraví,  

pohody, lásky a štěstí.

Pavel Paschek a Petra Řezáčová

Foto: Kateřina Konečná
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RADA MĚSTA  
V LISTOPADU
Rada města Hlučína rozhodla, že zhoto-
vitelem projektové dokumentace pro akci 
„Cyklostezkami po linii objektů opev-
nění, cyklostezka Hlučín - Darkovičky“ 
se stává společnost STUDIO - D s.r.o.,  
Holasovice.

Rada města Hlučína vzala na vědomí 
zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP 
Hlučín za období listopad 2019 - říjen 
2020.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

„Covidové linky“ jsou nabízeny lidem, 
kteří potřebují zajistit pomoc a podporu 
v současné pandemické situaci. Jde o te-
lefonní linky na služebnu Městské poli-
cie Hlučín, kde se naši strážníci věnují 
volajícím a následně předávají informace 
o potřebách občanů vedení města, které 
činí individuální kroky k pomoci druhým. 
Linky byly již v první vlně pandemie 
v plném provozu. Jednalo se o desítky 
hovorů denně, neboť mají potřební lidé 
již kontakty na konkrétní osoby a služby 
z první vlny, ať už se jedná o studenty, 
dobrovolníky či zaměstnance města, kte-
ří jsou již po několik měsíců nápomocni. 
Velké poděkování zároveň patří řediteli 

BEZ SPOLUPRÁCE BY TO NEŠLO

Petr Vojtíšek
Gardenline s. r. o.

Na stavbě Sanace štěrkovny pokračovaly 
práce na Kozmické straně realizací zejmé-
na Čelní hráze a propustku, kde v součas-
nosti probíhají zemní a betonářské práce, 
na objektu Lávka přes Juliánku pokračuje 
výstavba spodní stavby a po provedených 
protipovodňových opatřeních (štětovni-
cová stěna v Čelní hrázi) byly obnoveny 
zemní práce na funkčním objektu. Dále 
byly, po snížení hladiny, zahájeny práce 
na opevnění břehů - v kozmické části se 
jedná o kamenný zához. Zhotovitel také 
již zahájil práce na pravobřežní hrázi řeky 

POSTUP PRACÍ NA HLUČÍNSKÉM JEZEŘE

OKÉNKO  
ÚŘADU PRÁCE

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště  
Úřadu práce ČR v Hlučíně

Region Hlučína si stále drží nejnižší po-
díl nezaměstnaných v okrese. I přes zhor-
šující se pandemickou situaci, se podíl 
nezaměstnaných v hlučínském regionu 
nezměnil a počet meziměsíčně klesl o 10 
osob. Růst nezaměstnanosti tlumí vlád-
ní opatření na podporu zaměstnanos-
ti, jako je program Antivirus, který má 
pomoci udržet zaměstnance ve firmách 
a bránit propouštění. Z důvodu zhoršené 
situace okolo koronakrize byla snížená 
poptávka po místech pro cizince, kteří 
mají čím dál více ztížené podmínky pro 
vydávání krátkodobých víz. Největší po-
ptávka ze strany zaměstnavatelů je po 
montážních dělnících ostatních výrobků, 
po pomocných pracovnících ve výrobě, 
uklízečích, obsluze strojů a zařízení pro 
chemickou výrobu a řidičích nákladních 
automobilů. U dlouhodobé poptávky ze  
strany zaměstnavatelů je největší zá-
jem o obsluhu strojů na výrobu po-
travin, kuchaře, zedníky a seřizovače.  
Kontaktnímu pracovišti ÚP ČR v Hlučíně 
nebyl nahlášen žádný záměr hromadného 
propouštění.

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Zastupitelstvo města Hlučína jmenovalo 
členem Osadního výboru Hlučín - Rovni-
ny pana Mgr. Filipa Chlebiše na funkční 
období Zastupitelstva města Hlučína pro 
volební období 2018 - 2022. 

ZASTUPITELSTVO

RADNICE BUDE 
UZAVŘENA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Poslední den v roce 2020 nebude hlu-
čínská radnice pro veřejnost přístupná. 
„Městský úřad Hlučín bude ve čtvrtek  
31. prosince 2020 uzavřen,“ informoval 
tajemník úřadu Petr Čegan.

Opavy, v části Jilešovic, kde se připravuje 
území na realizaci podzemní těsnící stěny. 
Na pravobřežní hrázi v současné době pro-
bíhá také transfer rostlin z dotčených míst, 
konkrétně krvavce totenu (Sanguisorba 
officinalis), na nějž je navázán modrásek 
bahenní (Phengaris nausithous). Také 
jsme obnovili práce na bezpečnostním 
přelivu, který se bude z velké části bou-
rat. Zhotovitel dále aktualizuje průzkumy 
a projektovou dokumentaci tak, aby moh-
ly být zahájeny práce na obou částech 
Vařešinky. Rád bych Vám všem opět po-
děkoval za respektování a dodržování zá-
kazu vstupu na staveniště a prosím, buďte 
obezřetní i na navazujících komunikacích.

Charity Hlučín panu Pavlu Sobolovi,  
za pomoc při získávání finančních pro-
středků pro lidi v nouzi na nákup potravin 
a hygienických prostředků, a také panu 
Petru Wiselkovi ze Slezské Diakonie za 
věcné dary ve formě ochranných pomů-
cek a potravin. Díky jejich darům, které 
převzali starosta města Pavel Paschek 
a vedoucí Městské policie Hlučín Luděk 
Olšovský, se podařilo pomoci sociálně 
ohroženým lidem z Hlučína. Nemalou 
část základních potravin a ochranných po-
můcek předali městští strážníci i Rodinné-
mu centru Apoštolské církve Hlučín, které 
pravidelně pečuje o sociálně slabší občany 
města. Propojenost a aktivita našich stráž-
níků, Charity Hlučín a dalších organiza-
cí, jde ruku v ruce na pomoc potřebným.  
Patří jim velký obdiv a poděkování.

SVÍTÍME EKOLOGIČTĚJI
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Realizací projektu „Snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení města Hlu-
čína“, došlo v Hlučíně ke snížení energe-
tické náročnosti celé soustavy veřejného 
osvětlení. V rámci projektu Státního pro-
gramu Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR na podporu úspor energie na období 
2017 - 2021 byl projekt dotován ve výši 
2 milionů korun.  Díky podpoře z Progra-
mu EFEKT 2020, došlo k výměně lamp 
stávajícího veřejného osvětlení za nové 
LED osvětlení na OKD, na Rovninách od 
ulice Písečné k Dlouhoveské, na ulici Os-
travské, Celní, Dlouhoveské, ČS. armády  
a dále k výstavbě 10 kusů nových slou-
pů veřejného osvětlení na ulici Ostravské 
a na křižovatce ulic Ostravská, Opavská 
a Celní. Celkem se jednalo o 526 kusů 
svítidel. Nový automatizovaný systém 
je efektivnější z hlediska provozu, údrž-
by a hlavně samotné spotřeby elektrické 
energie. V rámci úspor emisí se jedná 
přibližně o 108,26 tun CO2 (oxidu uhliči-
tého) za rok, u uspořené energie se jedná 
o 107,02 MWh za rok. 

STROMY NA NÁMĚSTÍ
Pavel Paschek
starosta

Když se v roce 2005 prováděla rekonstruk-
ce náměstí, vybralo tehdejší zastupitelstvo 
variantu se stromy pouze v jeho středu, 
ačkoliv byla ve hře i varianta se stromy 
kolem celého náměstí. Trendem tehdejší 
doby byla „dlážděná a prostorná náměs-
tí“, proto z posuzovaných návrhů komise 
vybrala návrh bez stromů podél domů. 
Dnes všichni víme, že to asi nebylo šťast-
né rozhodnutí. První návrhy na opatření 
proti nastávajícímu suchu na náměstí jsem 
zaznamenal již v době po mém nástupu na 
pozici starosty v roce 2014. Občané tehdy 
přicházeli s nejrůznějšími návrhy na „za-
stínění“ náměstí, a to pomocí pergol, mar-
kýz, stromů v květináčích, nebo dokonce 
s takovými návrhy, jako je částečná ob-
nova podloubí, které bylo historicky také 
součástí našeho náměstí. Většina těchto 
návrhů, včetně loňského návrhu jednoho 
občana v rámci participativního rozpočtu, 
byla nerealizovatelná z důvodů finanč-
ních, technických a urbanistických. Vědě-
li jsme, že jediným východiskem jak zpří-
jemnit život lidem na náměstí jsou stromy. 
Proto jsme se na radě města intenzivně 
zabývali myšlenkou, jak a kam stromy na 
náměstí vysadit. Byli jsme si vědomi, že 
podoba náměstí se vybírá na mnoho de-
sítek let dopředu, že jsme v městské pa-
mátkové zóně a provést úpravu náměstí 
nejde jen tak, jak si kdo  „usmyslí”. Navíc 
na podobu náměstí byla tehdy vyhlášena 
architektonická soutěž. Dlouho jsme pra-
covali s myšlenkou, že vybavíme náměstí 
o další květináče se stromy, které by bylo 
možné umístit tak, aby svou polohou co 

nejvíce vyhovovaly podmínkám občanů. 
Bohužel i tento návrh ztroskotal na růz-
ných podmínkách a okolnostech. Obrátili 
jsme se tedy na manžele Májkovy, kte-
ří jsou autory současné podoby náměs-
tí a diskutovali jsme s nimi, jak bychom 
mohli použít jejich řešení se stromy i s vě-
domím toho, že jsme velmi limitováni ulo-
žením telekomunikačních, kanalizačních 
a dalších sítí. Manželé Májkovi dopo-
ručili vysadit stromy alespoň ze tří stran 
(mimo stranu podél spořitelny). Bohužel, 
ani toto jejich doporučení jsme nemohli 
provést, protože na straně podél drogerie 
nám to neumožňuje veřejná kanalizace. 
Přesto jsme se, ve spolupráci s městskou 
zahradnicí paní Gebauerovou, ředitelem 
TS Hlučín panem Šťastným, vedoucí Od-
boru životního prostředí paní Práškovou, 
panem architektem Vondruškou a dalšími, 
rozhodli provést výsadbu 10 kusů stromů 
odrůdy jasan zimnář na zbývajících dvou 
stranách náměstí. Věřím, že všichni výše 
jmenovaní odvedli kvalitní práci a my se 
tak můžeme již pár dnů těšit z krásných 
stromů, které v budoucnu přispějí ke zlep-
šení klimatu na náměstí a učiní jej ještě 
krásnějším. Výsadba stromů sebou při-
nesla i odstranění některých rostlin. Ty se 
ale nevyhodily. Většinu jsme nabídli ob-
čanům k jejich dalšímu využití a některé 
se vrátily zpět na náměstí, nebo na další 
záhony ve městě. Velký dík patří také Na-
daci ČEZ, která tuto akci podpořila na-
dačním příspěvkem ve výši 80 000 korun 
v rámci projektu „Stromy na hlučínském 
náměstí” z každoročního grantového ří-
zení s názvem Stromy. Tento podzim se 
stromy nesázely jen na náměstí. V minu-
lých týdnech bylo vysázeny pracovníky 

TS Hlučín s.r.o. v dalších lokalitách města 
javory a slivoně (na sídlišti OKD, na ulici 
K Mýtu v Darkovičkách a u hřiště v Bob-
rovníkách). A v naší snaze o sázení stromů 
budeme pokračovat i v příštím roce, kdy 
se bude realizovat vznik městského sadu 
s původními odrůdami ovocných stromů 
pod Vinnou horou.

Foto: Kateřina Konečná



POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NAVÝŠEN
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

V senátu ČR je v současnosti projednává-
na významná novela zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích v souvislos-
ti s přijetím nového zákona o odpadech. 
Předpokládá se, že oba právní předpisy 
budou schváleny do konce roku 2020. Dle 
přechodných ustanovení novelizovaného 
zákona o místních poplatcích může obec 
za poplatkové období roku 2021 vybírat 
poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, který 
zavedla přede dnem nabytí účinnosti toho-
to zákona. Tato vyhláška je vydávána ka-
ždým rokem již od roku 2002 s účinností 
vždy od 1.1. do 31.12. příslušného kalen-
dářního roku. Poplatek se od roku 2016, 
tedy 5 let, ve městě Hlučíně nezvyšoval. 
Důvodem současného zvýšení je navýšení 
množství kontejnerů na separovaný sběr, 
které jsou ve městě rozmístěny, došlo i ke 

HROZÍ, ŽE O PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET OBČANÉ ZCELA ZTRATÍ ZÁJEM
Blanka Kotrlová
zastupitelka 

Před dvěma lety vypadalo zavedení parti-
cipativního rozpočtu v Hlučíně jako dob-
rý nápad, jak zapojit obyvatele do rozvoje 
města. Také měl okamžitou odezvu a se 
svými návrhy přišlo hned deset občanů 
případně občanských skupin. Jenže vedení 
města nechtělo realizovat projekty podle 
přání lidí, ale podle svých představ. Zásahy 
města do projektů, jejichž přípravě věno-
vali tvůrci mnoho energie a mnohdy i pe-
něz na služby odborníků, byly v některých 
případech snesitelné, jako třeba u dětského 

hřiště na Balgarovci, jindy těžko přijatelné, 
jako u ořezu jmelí ze stromů v konkrétních 
lokalitách, a někdy přímo arogantní, jako 
u všeobecně podporovaného projektu vý-
sadby stromů na náměstí, který město rov-
nou shodilo ze stolu. Přehlíživý přístup ve-
dení radnice k občanské iniciativě přinesl 
záhy své neblahé důsledky, když už letos 
přišly do participativního pouhé čtyři ná-
vrhy. Jsem samozřejmě ráda, že děti budou 
mít komfortnější hřiště s ochrannou sítí 
k zamezení padání míčů na silnici, s pří-
střeškem nad pískovištěm nebo posilovací-
mi stroji, ale označovat projekty městských 
školských zařízení za občanské je opravdu 

jen zoufalým východiskem z nouze poté, 
co občané po loňských zkušenostech ztra-
tili o participativní rozpočet zájem. Důvěru 
lidí v něj neposílí ani přístup města k le-
tošnímu jedinému, skutečně občanskému 
projektu, kterým byl návrh na obnovu další 
historické polní cesty Na Vaňurku. Vedení 
města se nejprve pokusilo projekt, který 
pečlivě připravil Tomáš Matýsek, úplně 
vyřadit. Když se to nepovedlo, alespoň ho 
upravilo a osekalo tak, že v podstatě přestal 
dávat smysl. Poté hlučínští konšelé nejpr-
ve zkrátili oproti zveřejněným pravidlům 
termín pro hlasování, a prodloužili ho až 
po protestech Tomáše Matýska. A nakonec 

raději snížili částku vyčleněnou pro par-
ticipativní rozpočet z milionu na 800 ti-
síc korun, jen aby město nemuselo cestu 
přes Vaňurku realizovat a rozzlobit tak pár 
velkozemědělců, kteří stále ještě nejsou 
ochotni změnit způsob svého hospodaře-
ní na citlivější ke krajině i k půdě. Příklad 
participativního rozpočtu bohužel odhalil, 
že snaha více vtáhnout občany do dění ve 
městě a rozhodování o jeho budoucnosti 
je tu jen na oko. Ve skutečnosti si vedení 
města a jeho politická reprezentace chce 
pokud možno rozhodovat a dělat věci pod-
le svého. Hazardování s občanskou inicia-
tivou se ale dlouhodobě nikdy nevyplácí.

ZASTUPITELÉ

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Svoz komunálního odpadu, plastů, nápojo-
vých kartonů a drobných kovových odpa-
dů bude v měsíci prosinci realizován beze 
změn. Svozy plastů, nápojových kartonů 
a drobných kovových odpadů budou rea-
lizovány takto: Středa 2. 12. 2020 (Město 

PROSINCOVÝ SVOZ ODPADŮ BEZ ZMĚNY DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – KOMUNÁLNÍ ODPADY 
 

Z důvodu přípravy poštovních poukázek k uhrazení poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021, stejně jako 
v loňském roce i letos, žádáme občany, kteří chtějí uhradit výše uvedený poplatek za 
domácnost společně, aby vyplnili tento formulář. Formulář platí pouze na rok 2021. 
Podle tohoto formuláře obdrží domácnost jednu poštovní poukázku a to za osoby, které budou ve 
formuláři uvedeny.  
Ostatním občanům budou poštovní poukázky zaslány jednotlivě.  
Z důvodu velké migrace občanů nelze formuláře z loňského roku použít. 
Vyplněný formulář můžete odevzdat osobně nebo zaslat poštou na MěÚ Hlučín, případně zaslat 
na e-mailovou adresu vjackova@hlucin.cz a to do 31. 12. 2020. 
 
 

 FORMULÁŘ K  ÚHRADĚ 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2021 
 

 
Společný zástupce ( jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka): 
 
Příjmení a jméno .......................................................................................................................... 

datum narození ................................ místo trvalého pobytu ........................................................ 

ulice..............................................číslo orientační....................číslo popisné............................... 

 
Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovníkách nebo Darkovičkách, za které bude 
společně uhrazen výše uvedený poplatek: 
 
 Jméno a příjmení     Datum narození 
 
1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................................................................... 

8. ................................................................................................................................................... 

9. ................................................................................................................................................... 

10. ................................................................................................................................................. 

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni 
nahlásit do 15 dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí.) 
 

Hlučín od ulice Opavská a Ostravská smě-
rem na Darkovičky), 
Středa 9. 12. 2020 (Město Hlučín od 
ulice Opavská a Ostravská směrem na  
Bobrovníky), 
Středa 16. 12. 2020 (městské části Dar-
kovičky a Bobrovníky). Svozy komu-
nálního odpadu budou realizovány dle  
standardního cyklu.  

zvýšení množství ukládaných odpadů, což 
je jistě způsobeno i tím, že byly zavřené 
školy a mnoho lidí pracuje z domu. Zvý-
šila se i míra využívání e-shopů, a došlo 
tedy i k nárůstu ukládaných obalových 
materiálů. Ceny separovaných surovin se 
ale naopak snížily. Náklady na separaci 
tedy rostou. Dle vládního návrhu nového 
zákona o odpadech se bude postupně zvy-
šovat i cena za uložení komunálního od-
padu na skládkách. Sazbu poplatku tvoří 
dvě části, z nichž je jedna stanovená na 
základě nákladů města, vynaložených za 
předchozí rok na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu až do výše 750 ko-
run na poplatníka a kalendářní rok. Druhá 
část poplatku je částka stanovená zákonem 
o místních poplatcích a může být ve výši 
až 250 korun. V roce 2020 byl poplatek 
stanoven na 550 korun na poplatníka. Pro 
rok 2021 schválilo Zastupitelstvo města 
Hlučína poplatek oproti letošnímu roku 
zvýšit o 50 korun na částku 600 korun za 
poplatníka.
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VYZÝVÁME KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ FAKTŮ! ZVĚŘEJŇOVÁNÍ LŽÍ NEPODPORUJEME!
Pavel Paschek
starosta

Z důvodů uváděných lží a polopravd nám 
nezbývá nic jiného, než reagovat na níže 
uvedený článek zastupitelky města. Omlou-
váme se za styl této odpovědi, který nám 
není vlastní, ale již nelze jinak. Pro upřes-
nění uvádíme, že participativní rozpočet 
(dále PaRo) schválilo zastupitelstvo města 
Hlučína. Tudíž je to společný projekt, niko-
liv jen náš. Ano, jsme si vědomi, že je pořád 
co zlepšovat. Poučit se z chyb. Stejně jako 
v jiných městech. Každý začátek je těžký 
a obzvláště tehdy, když vám někdo neustá-
le “hází klacky pod nohy”. A vždy nějakou 
dobu také trvá, než si lidé zvyknou. Letos 
nám to navíc celé zkomplikovala pande-
mie, kdy jsme již na jaře snižovali rozpočet 
města, včetně toho participativního. Máme 
za sebou teprve druhý ročník, proto obča-
ny dále motivujeme a podporujeme v jejich  

aktivitách a už vůbec nehážeme dobré ná-
pady do koše. Když už paní zastupitelka 
cítila, že to podle ní nefunguje nebo je něco 
špatně, proč s tímto tématem nevystoupila 
právě na zastupitelstvu, kde byli přítomni 
téměř všichni zastupitelé a další veřejnost 
jak v KD, tak na on-line přenosu? Pro-
stor jistě měla. Ale raději se vyhla přímé 
konfrontaci s fakty a až po termínu a po 
jednání zastupitelstva poslala článek do 
Hlučínských novin. Článek plný nepravd 
a smyšlenek s jediným cílem - poškodit své 
kolegy a spoluobčany. V žádném případě 
není pravda, že realizujeme projekty PaRo 
podle svých představ a ne podle přání ob-
čanů. Pokud se jednalo o úpravu projektu, 
vždy to bylo na základě doporučení odbor-
níků, kteří reálnost provedení posuzovali. 
U projektu „Stromy na náměstí“ proti navr-
žené variantě byli zejména architekti, správ-
ci uložených sítí a navíc v konečné podobě 
by vysoce převyšoval rozpočet. S autorem 

projektu bylo hovořeno s tím, že takto, jak 
je projekt předložen, nelze jej realizovat, 
ale jelikož je to dobrý nápad, nadále se tím 
budeme zabývat. S původním projektem 
„Cesta Na Vaňurku“ nesouhlasili policisté 
Dopravního inspektorátu PČR, kteří přímo 
prohlásili, že neschválí napojení této polní 
cesty na komunikaci Darkovičky – Vřesi-
na! Sami od sebe nemůžeme nějaký projekt 
vyřadit! To mohou jen občané, pokud dají 
nějakému projektu více záporných hlasů 
než kladných. Pokud by projekt „Cesta Na 
Vaňurku“  podporu ze strany občanů získal, 
tak by byl v roce 2021 realizován. Finanční 
prostředky na to byly připraveny, i přes sní-
žení v rámci úsporných opatření, které od-
souhlasilo celé zastupitelstvo. Při veřejné 
prezentaci návrhů PaRo, v rámci Dne hor-
níků, byli přítomni a aktivní všichni před-
kladatelé nápadů s výjimkou právě před-
kladatele projektu „Cesta Na Vaňurku“. 
Osobní kontakt s občany je pro úspěšnost 

participativních projektů stěžejní. Vše se 
musí vysedět, vyběhat a hlavně vykomuni-
kovat z očí do očí. O tom přece idea parti-
cipativního rozpočtu je. Neustále napadání 
zemědělců také nikam nevede. S nimi, na 
rozdíl od předkladatele zmíněného projek-
tu, je řeč. Jsou ochotni spolupracovat, bavit 
se o kompromisech. Po čtyřech letech ve 
funkci místostarostky by paní zastupitelka 
měla být obeznámena s faktem, že všechna 
dětská hřiště a sportoviště jsou v odpoled-
ních hodinách pro veřejnost zdarma. Takže 
dovybavení hřišť je opět občanská iniciati-
va, jak zlepšit prostředí, kde nejen děti trá-
ví svůj volný čas. A ano, hazardovat s ob-
čanskou iniciativou se opravdu nevyplácí. 
V tom má paní zastupitelka pravdu. Ale je 
nutné si nejprve ověřit fakta, než něco za-
čne psát. Ze zákona jsme povinni články 
zastupitelů v městském periodiku zveřej-
ňovat a to bez ohledu na pravdivost obsahu 
článku. Bohužel!
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SMĚSNÉ PLASTY, TETRAPAKY A DROBNÉ KOVOVÉ ODPADY
Do kontejnerů na plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady (žlutá barva) patří 
nejen PET láhve. Lze zde vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a oba-
ly z plastů, polystyren, krabice od mléka a džusů, plechovky, obaly od sprejů 
apod. Na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, oba-
ly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. 
Vždy ale sledujte nálepku na Vašem kontejneru. Plastové láhve je vždy tře-
ba sešlápnout nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmenšen jejich objem! Vý-
syp kontejnerů s plasty probíhá pravidelně 2x týdně - v úterý a ve čtvrtek.  

Prioritně se však plasty ukládají do igelitových pytlů, které jsou zdarma vy-
dávány na pokladně Městského úřadu. Kontejnerový svoz je doplňkový. Svoz 
plastů v pytlovém svozu bude probíhat vždy ve středu podle harmonogramu 
1x za měsíc. Pytle je třeba mít vystavené od 6:00 do 22:00 hodin.

Do kontejnerů na sklo (bílá nebo zelená barva). Můžeme vhazovat láhve od nápo-
jů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! Do kontejneru na bílé 
sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotí-
te obsah celého kontejneru. Do žádného z kontejnerů na sklo nepatří keramika, por-
celán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Výsyp kontejnerů na sklo bude probíhat 
pravidelně ve dvou týdenním intervalu.

SKLO, SKLENĚNÉ LÁHVE, STŘEPY, TABULOVÉ SKLO

Do kontejnerů na papír (modrá barva). Do těchto kontejnerů můžete dávat kartony, 
noviny, časopisy, kancelářský papír, počítačový papír a neznečištěný obalový pa-
pír. Do kontejneru nepatří žádné igelity a jakýkoliv znečištěný papír. Výsyp kon-
tejnerů na papír probíhá pravidelně 3x týdně - v pondělí, ve středu a v pátek.

PAPÍR, KARTONY, NOVINY

Do kontejnerů Diakonie Broumov. 
V Hlučíně jsou tyto kontejnery umístě-
ny: na dvoře TS Hlučín na ul. Markvar-
tovická, na ul. Zahradní naproti hřbito-
va, na sídlišti Rovniny na ul. Dukelská, 
V Bobrovníkách na točně autobusu  
č. 34, V Darkovičkách za Jednotou.

Do těchto kontejnerů se umísťuje ja-
kýkoliv textilní odpad s výjimkou ko-
berců, a silně znečištěných oděvů. Do 
kontejneru lze vhodit i obuv, vhod-
nou k dalšímu použití. Oděv může být  
uložen v igelitových obalech.

TEXTIL, OBUV PRO POTŘEBNÉ

Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat na sběrném dvoře Technických slu-
žeb Hlučín a ve Sběrných surovinách, např. spol. RITSCHNY Kovošrot na ulici 
Ostravská (u Dřevařských závodů) – tel: 724890347 
Otevírací doba společnosti RITSCHNY Kovošrot:
Po: 8:00 - 12:00       12:30 - 15:00
Út -Pá: 8:00 - 12:00       12:30 - 16:00
So: 8:00 - 12:00 (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

SBĚRNÉ SUROVINY PAPÍR A ŽELEZNÉ I NEŽELEZNÉ KOVY

Veškerý velkoobjemový odpad (např. 
nábytek, sedací soupravy, koberce, 
umyvadla, toalety apod.), nebezpeč-
ný odpad (např. motorové, převodové 
a mazací oleje, akumulátory, baterky, 
zářivky, zbytky barev, lepidel, znečiš-
těné plechovky), pneumatiky z osob-
ních vozidel a motocyklů,), veškerý 
elektroodpad s výjimkou fotovoltaic-
kých panelů (např. ledničky, televizo-
ry, rádia, počítače, mobily, diskmeny, 
el. nářadí, hračky, kuchyňské spotře-
biče) a zářivky lze celoročně ukládat 
do sběrného dvora TS Hlučín s.r.o. na 
ulici Markvartovická – tel: 595043591.  

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (ODPAD, ELEKTROODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD)

Bližší informace k provozu sběrného 
dvora jsou uvedeny na internetové ad-
rese TS Hlučín:  http://www.tshlucin.
cz/sberny-dvur.html 

Na sběrný dvůr lze odevzdat pouze vy-
tříděný odpad. Nevytříděný směsný ko-
munální odpad odebírán nebude. Rov-
něž nebude odebírán odpad pocházející 
z rekonstrukcí a oprav staveb (byty, 
domy, ploty) nebo z podnikatelské 
činnosti. Tento odpad likviduje občan/
podnikatel vždy na své náklady.
Otevírací doba sběrného dvora:
Po-Pá: 8:00-18:00, So:  8:00-15:00

Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo odpad vyprodukoval. Kontejner 
na stavební odpad a jeho odvoz lze objednat za úplatu u TS Hlučín s.r.o. Tento od-
pad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad! 

STAVEBNÍ ODPAD

Kontejnery červené barvy najdete na: 1 ks Hlučín parkoviště Bochenkova, 1 ks 
Darkovičky za Jednotou, 1 ks Bobrovníky ul. Požárnická u Jednoty. Svoz kontej-
nerů probíhá dle potřeby.

DROBNÝ ELEKTROODPAD

NEVYUŽÍVANÉ LÉKY SE VRACÍ BEZPLATNĚ DO KTERÉKOLIV LÉKÁRNY

Zelené 240 l nádoby (oleje se do těchto nádob ukládají v použitých PET lahvích 
nebo jiných plastových obalech) jsou umístěny na těchto stanovištích:

Hlučín: ul. Hornická 21, ul. Severní, u točny autobusu 56, ul. J. Nerudy - u obcho-
du, centrum za DM, ul. Tyršova u garáží, ul. J. Seiferta 7, ul. Dukelská, křižovatka 
ul. Okrajová a Rovniny, Hlučín, ul. Vinohradská - u obchodu, dvůr TS Hlučín s.r.o. 
na ul. Markvartovická

Hlučín-Bobrovníky: ul. Požárnická - u Jednoty
Hlučín-Darkovičky: ul. Jandova - u Jednoty

POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ TUKY A OLEJE

Občané Hlučína - fyzické nepodnikající osoby mohou celoročně ukládat zdarma 
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu na sběrný dvůr v areálu TS Hlu-
čín s.r.o. na Markvartovické ulici. Občané se musí prokázat dokladem totožnosti. 
Tento odpad musí pocházet pouze z domácností a z údržby zahrad, a to v běžném 
objemu. Bioodpad nebude odebírán z údržby luk nebo z celkových rekonstrukcí 
zahrad. Tento odpad musí likvidovat každý občan na své náklady.

Příjem odpadů bude realizován: Po - Pá: 8:00 - 18:00, So: 8:00 - 15:00

K likvidaci bude odebírán odpad kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad. 
- tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a keřů (ořezy max. do průměru 8 cm), apod.

Svoz BIOODPADU v hnědých 240 l nádobách (u rodinných domů)
Do těchto nádob lze ukládat pouze bioodpad rostlinného původu bez igelitových 
sáčků, které odpad znehodnocují. 

Začátek pravidelného svozu: 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí (14. týden) první 
svoz, Velikonoční pondělí - náhradní svoz proběhne 3. dubna v sobotu. 

Konec pravidelného svozu: 15. 11. 2021 čtvrtek (46. týden) poslední svoz

Svozové oblasti: 
Pondělí: Bobrovníky B - celé: Hlučín H1 - ul. Rovniny - od Vodárny směr Vrablo-
vec, Boční, Na Závodí, Jasénky z ul. Písečná, Malánky.

Úterý: Darkovičky D - celé: Hlučín H2 - ul. Na Krásné Vyhlídce, Celní, Dlou-
hoveská, Promenádní, Růžová, Horní, Moravská, Ke Kořeni, Antonína Dvořáka, 
Vinohradská, Jasénky z ul. Vinohradská, Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, Písečná, 
Vladislava Vančury, Záhumenní, Ivana Olbrachta, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okrajová, Okružní, Svornosti, Jaroslava Seiferta, Dělnická, Kosmonautů, Mládež-
nická, Družební, Přímá, Viléma Balarina, Cihelní.

Středa: Hlučín H3: ul. U Cihelny, Ostravská, K Pile, U Stadionu, Zahradní,  
Dr. Ed. Beneše, Na Včelínku, Školní, Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčířská, U Bašty, 
Úzká, Na Valech, Čs. armády, Zámecká, Bochenkova, Pode Zdí, Opavská, Tyršo-
va, Farní, Petra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla Strádala, Pekařská, Jarní.

Čtvrtek: Hlučín H4: ul. Rovniny od vodárny směr Ostravská, Lelkova, Slovan-
ská, Mánesova, U Vodárny.

ODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ

Kontejnery budou přistaveny v průbě-
hu prvního dne svozu, během termínu 
budou po naplnění odvezeny, znovu 
přistaveny. Do kontejnerů lze ukládat 
výhradně velkoobjemový odpad. Kon-
tejnery nepřeplňujte a neukládejte do 
nich nebezpečný odpad, který můžete 
denně, včetně sobot, uložit na sběr-
ném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na 
Markvartovické ulici. Do kontejnerů 
je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv 

MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
stavební odpad. Svoz velkých kusů je 
určen pouze pro občany-nepodnikající 
fyzické osoby, které mají trvalé bydli-
ště na území města Hlučín! Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby řeší 
likvidaci odpadů na své vlastní nákla-
dy! Ostatní zbytkový komunální odpad, 
který již nejde vytřídit, dáváme do po-
pelnic a kontejnerů na směsný komunál-
ní odpad, které jsou umístěny u každého  
rodinného nebo bytového domu.

SPOLUFINANCOVÁNO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



OBLAST D v termínu:
8. 3. - 10. 3., 4. 10. - 6. 10. 2021
Hlučín:
   ul. Hornická - u kotelny
   ul. Hornická  - 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

OBLAST E v termínu:
15. 3. - 17. 3., 11. 10. - 13. 10. 2021
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

OBLAST F v termínu:
22. 3. - 24. 3., 18. 10. - 20. 10. 2021
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. Jilemnického - v zatáčce
   ul. Dělnická - uprostřed ulice
   ul. Mánesova - konec ulice

OBLAST G v termínu:
29. 3. - 31. 3., 25. 10. - 27. 10. 2021
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 
   ul. Střední + Křivá - křižovatka
   ul. U Hájenky
   na točně MHD č. 34

Kontejnery budou přistaveny v průběhu 
prvního dne svozu, během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, 
poslední odvoz bude mezi 7 a 12 hodinou.

POPLATEK ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2021 ČINÍ 600 KČ
Povinnost uhradit poplatek mají nejen oso-
by trvale bydlící, ale i cizinci s trvalým 
nebo přechodným pobytem v ČR delším 
než 90 dní a osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, kde není hlášena k po-
bytu žádná osoba. 

Poplatek je opět potřeba uhradit jed-
norázově a je splatný nejpozději do  
30. června 2021 (den splatnosti poplat-
ku!). 

Do tohoto termínu musí být částka již na 

účtu města! Po tomto termínu již může být 
poplatekv souladu s vyhláškou a zákonem 
zvýšen až na trojnásobek!

Od placení poplatku jsou osvobozeny  
fyzické osoby, které:
a) se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo 
území ČR po celý kalendářní rok 2021, 
b) jsou umístěny do dětského domova, škol-
ského zařízení pro výkon ústavní nebo jiné 
ochranné výchovy nebo školského zařízení 
pro preventivně výchovnou péči, a jako neza-
opatřené dítě v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, 
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LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN
1 1 1 1 1 1
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ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9
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24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28
29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30
31 31 31 31

c) v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydle-
ní, azylovém domě.
d) jsou hospitalizovány, ve vazbě nebo vý-
konu trestu po dobu delší než tři měsíce
e) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v ob-
lasti Kocibenda, Vinohrady nebo Kraví Důl. 
f) se narodily v roce 2021

Tuto skutečnost, která je důvodem pro 
osvobození je nutné nahlásit správci  
poplatku!
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SVOZOVÉ OBLASTI PYTLOVÉHO 
SVOZU PLASTOVÉHO ODPADU
Svozová oblast A město Hlučín od ulice 
Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky.

Svozová oblast B město Hlučín od ulice 
Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky.

Svozová oblast C městské části Darkovičky 
a Bobrovníky.
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SPOLUFINANCOVÁNO Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE           

HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
STÁTNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM - GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA

České školství hrálo v politice mladého 
Československa ústřední úlohu, zvláště 
v národnostně komplikovaných regi-
onech. Představovalo důležitý nástroj 
v procesu národního uvědomění, a tak 
budování sítě škol republika využívala 
v rámci své propagandy. Ke zřízení stát-
ního gymnázia v Hlučíně došlo výnosem 
Ministerstva školství a národní osvěty 6. 
srpna 1920 (tedy jen půl roku po připo-
jení území k Československu) a mělo 
být důkazem zájmu státu o region. 
Ostatně během pruské éry se o založení 
střední školy na Hlučínsku vůbec neu-
važovalo a talentované děti tak byly nu-
ceny dojíždět na gymnázia do Ratiboře, 
Hlubčic, eventuelně do rakouské Opavy. 
Prvním prozatímním sídlem nové školy 
byl bývalý sirotčinec Charlottenstift, 
avšak záhy započala jednání o novo-
stavbě. Vybrán byl pozemek u Nádražní 
ulice, jež se měla dle představ urbanistů 
v dalších letech proměnit v moderní tří-
du lemovanou budovami státních úřadů 
a bytových domů. Ministerstvo návrhem 
gymnázia pověřilo pražského architekta 
Bedřicha Bendelmayera, oblíbeného 
autora, který na státních zakázkách to-
hoto typu pracoval celá dvacátá léta.  
Projekt byl vytvořen již v srpnu 1921 

a v letech 1922–1925 proběhla výstav-
ba. Slavnostní kolaudace se ale konala 
až 17. února 1927. Celkové náklady na 
stavbu činily přibližně 3 660 000 ko-
run. Budova je navržena v duchu ar-
chitektonického tradicionalismu jako 
monumentální palác se symetricky ře-
šeným průčelím a zdůrazněnou vstupní 
osou. Z obou stran se k ústřední čás-
ti přimykají nižší přístavky. V jižním 
se nacházely byty ředitele a školní-
ka, severní fungoval jako tělocvična.  
Národní ráz stavby mělo podpořit i ar-
chitektonické pojetí. Horní patro i fa-
sády bočních budov byly opatřeny mo-
derním psaníčkovým sgrafitem, které 
mělo odkazovat k tradici české rene-
sance. Rámy oken nesly červený od-
stín a společně s barvami fasády (bílá 
a modrošedá) měly upomínat na českou 
trikoloru. Nad vstupní portál byl osa-
zen státní znak, dílo pražské mozaikář-
ky Marie Viktorie Foersterové. Ten byl 
ale již v říjnu 1938 odstraněn. Původní 
řešení fasád vzalo za své během necit-
livých oprav v roce 1976. Dnešní název 
gymnázia připomíná, že v letech 1935–
1938 zde studoval český básník Josef  
Kainar.

Jiří Jung
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Gymnázium počátkem 30. let. (archiv Gymnázium Josefa Kainara)

Nákresy z let cca 1921 - 1922.  
(archiv Gymnázium Josefa Kainara)

Gymnázium počátkem 30. let. (archiv Gymnázium Josefa Kainara)

Gymnázium počátkem 30. let. (archiv Gymnázium Josefa Kainara)
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STÁLE MÁME NADĚJI
Pavel Kuchejda
Agri Nostra z.s.

Je doba adventní a přichází Vánoce… 
Období laskavosti, očekávání, naděje 
a zamyšlení je zde, a proto bychom se 
tady a teď mohli zamyslet nad spoluprací 
člověka a přírody. Jako příklad je možné 
uvést skutečný příběh o partě kamarádů, 
kteří se již od dětství scházeli na sou-
kromém pozemku v jednom údolí města 
Hlučína a kteří dokázali ze zemědělsky 
obhospodařovaného území vytvořit oázu 
života. K této partě se postupně přidáva-
li další a další nadšenci se zápalem dělat 
něco pro přírodu. Přibývali i vlastníci po-
zemků, kteří propůjčili své parcely k bo-
hulibému dílu. Časem vznikl spolek pro 
tvorbu a ochranu krajiny a přírody a kul-
turního dědictví Hlučínska, vznikl spolek 
Agri Nostra. Členové sdružení pocházejí 
z různých prostředí a mají různá povo-
lání, nicméně všichni dohromady tvoří 
vzájemně se doplňující skupinu a snaží se 
svou činností zlepšovat přírodní poměry 
v blízkosti svého bydliště. Díky dobro-
volné činnosti členů sdružení vznikla řada 
tůní v údolí potoka Jasénky (tzv. Brůdku), 
sadů z lokálních odrůd, remízky, květnaté 
louky, místa k odpočinku a poznání. Zrodi-
la se tak dostatečná útočiště pro živočichy 

a rostliny, které jsou pro Hlučínsko typic-
ké a jejich prostřednictvím ukazují lidem 
původní tvář okolní krajiny. Vytvářením 
extenzivních sadů, květnatých luk, remíz-
ků, polních cest, tůní,… nejenže děláme 
krajinu krásnější, ale i celé město z toho 
bohatne a prosperuje. Ceny nemovitostí 
ve městě uprostřed pestré krajiny rostou 
více ve srovnání s městem uprostřed vel-
kých lánů rozorané krajiny. Sociální roz-
díly jsou méně viditelné, díky čemuž ros-
te i bezpečnost a pocit spokojenosti lidí, 
protože každý má přístup ke kvalitním 
potravinám a nádhernému prostředí. Čist-
ší vzduch, krása a možnost pohybu lidem 
přináší benefit na těle i na duši a o zdra-
ví se přece říká, že je k nezaplacení.  
Procházka do přírody může zachránit  
nejeden vztah či rodinu, ale právě blíz-
kost místa, kam se jít projít, je často zá-
sadní. Pro mnoho lidí je venčení jejich 
mazlíčka hlavní fyzická aktivita a jedním 
z hlavních pilířů jejich zdraví. Zároveň 
mít možnost venčit jinde než u souse-
dova vchodu či na školním hřišti přispí-
vá k celkové pohodě lidských vztahů.  
Máme naději, že další lidé a organiza-
ce se přidají k tvorbě krajiny, která bude 
mnohem krásnější, ekologičtější a záro-
veň ekonomičtější (co je ekologické, je 
i ekonomické). Každý z nás je přímo či 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Dne 3. listopadu 2020 byl zahájen pro-
jekt „Výsadba stromů v Hlučíně“ na 
ulici Květné na prostranství mezi obyt-
nými domy na sídlišti OKD. Jde o osm 
kusů javoru mléč (Acer platanoides). 
Javor mléč je středně velký strom, s ži-
votností až 150 let. Typické jsou pro 
něj vstřícné listy na dlouhých řapících. 
Tento strom má rád živné půdy, bohaté 
na dusík. Jde o původní evropský druh.  

NA ULICI KVĚTNÉ VYSAZENY JAVORY

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

Společnost TS Hlučín s.r.o. by touto ces-
tou ráda informovala občany města Hlu-
čína o výsledku a dalším vývoji veřejné 
polemiky, kterou vedla prostřednictvím 
svého právního zástupce a dále na strán-
kách Hlučínských novin s panem Ing. 
Matýskem v reakci na jeho domnělé vý-
roky citované v únoru 2020 v Opavském 
a Hlučínském Deníku a v březnu 2020 
v Hlučínských novinách. Výroky byly 
vzneseny v souvislosti s problematikou 
ořezu jmelí v kontextu participativní-
ho rozpočtu. Děkujeme panu Matýskovi 
za schůzku, která proběhla v již květnu 
2020, přičemž bylo předjednáno, že bude 
celá věc uzavřena smírně společným pro-
hlášením TS Hlučín s.r.o. a pana Matýska, 
které bude veřejnost informovat o tom, 
jak byly uvedené v médiích nešťastně ci-
tované výroky myšleny. Toto prohlášení 
bylo ze strany TS Hlučín připraveno a za-
sláno panu Matýskovi k jeho vyjádření, 

DOVĚTEK K PROBLEMATICE OŘEZU JMELÍ  
V ROCE 2020

nicméně bohužel od té doby společnost 
TS Hlučín i přes opakované urgence do-
posud neobdržela jakoukoliv reakci. Na 
základě naší schůzky tedy rozumíme, že 
domnělá tvrzení pana Matýska v obou 
článcích byla zavádějící a upravené ci-
tace, převzaté z příspěvků pana Matýska 
na jeho facebookovém profilu, nebyly pa-
nem Matýskem autorizovány, což je bo-
hužel v tuzemských médiích běžná praxe. 
Skutečné tvrzení „Nad celým tímto pro-
jektem se tak vznáší otázka, zda se 400 
tisících korun nerozplyne jen tak v obla-
cích na plošině Technických služeb“ není 
tvrzením myšleným jako kritika TS Hlu-
čín a kvality naší práce. Tímto tvrzením 
neměl být navozen pocit, že TS Hlučín 
okrádají město či jeho občany. Tímto po-
važujeme celou věc za uzavřenou a rádi 
bychom touto cestou zopakovali, že TS 
Hlučín si váží každého občana a občan-
ské iniciativy, kteří přichází s konstruk-
tivními podněty, jak pečovat o městskou 
zeleň, a kteří se podílí na zlepšení život-
ních podmínek ve městě.

Foto: Alena Gebauerová

Foto: Kateřina Konečná

nepřímo vlastníkem pozemků (soukro-
mých, městských, církevních…) a zále-
ží jen na nás, jak s nimi naložíme. Ne-
bojme se i přes často náročnou práci, 
zdlouhavost a jiné překážky vzít svůj 
pozemek do svých rukou. Je to krás-
ná cesta k lepšímu prostředí nás všech.  
A co tím konkrétní vlastník pozemku 

získá? Atraktivnější pozemek, nádherné 
místo, ovoce, dřevo, lepší klima, přáte-
le, radost, pocit z dobře provedené prá-
ce, chuť do života a mnohem víc. A co 
uvedením pozemku do přírodě bližšího 
stavu vlastník ztrácí? Asi ztrácí jen pocit  
beznaděje - pocit, že nemůže změnit  
tenhle svět.

Výběr dřeviny vycházel z klimatických 
podmínek a místních podmínek daného 
stanoviště. Rozmístění a počet stromů 
je dán prostorovými možnostmi lokali-
ty a existencí inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem. Nově vysazené stro-
my mají obvod kmínku 12 až 14 cm. Vý-
sadbu zajistila obchodní společnost měs-
ta TS Hlučín s.r.o., za účasti veřejnosti. 
Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí Ministra životního prostředí 
České republiky.

Foto: Kateřina Konečná
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HLEDAJÍ SE TALENTI

Kateřina Boková
ředitelka MŠ Hlučín, Severní

Mateřská škola Hlučín Severní se za pod-
pory zřizovatele zapojila do projektu En-
vironmentální prevence vyhlášeného Mi-
nisterstvem životního prostředí. Projekt 
Živá zahrada se zaměřil na úpravu školní 
zahrady v přírodním stylu a na posílení 
rozvoje environmentálního vzdělávání 
dětí. Celková cena projektu byla 459 850 
korun, z toho 15% bylo hrazeno organiza-
cí MŠ Hlučín Severní a 85% finančních 
prostředků bylo poskytnuto Státním fon-
dem životního prostředí. Školní zahrada, 
která je zpřístupněná také širší veřejnosti, 
je nyní dovybavena interaktivními prvky 
v expozici smyslové, pěstitelské a vod-
ní. Při realizaci děkujeme vedení města 
Hlučína za finanční podporu a také Cha-
ritě Ludgeřovice za vyrobené cedulky  
k bylinkám.

Zdeněk Broukal
trenér mladších žáků

Házenkářský oddíl v Hlučíně má dlou-
holetou tradici. Jeho počátky se datují 
na začátek 90. let, kdy byl oddíl součástí 
oddílu LR Cosmetic. Časem došlo k osa-
mostatnění a vznikl samostatný oddíl HC 
Hlučín, jak jej známe nyní. Aktuálně má 
klub tři týmy v těchto kategoriích: mladší 
žáci, mladší dorost a muži. Tak jako každý 
rok, i letos naši nejmenší sportovci v září 
zahájili mistrovskou sezónu MSL jako 
mladší žáci, a proto je naším cílem doplnit 
náš klub především o nejmladší házen-
kářské talenty a sestavit nový tým Mini-
žáků, do kterého bude ihned po uvolně-
ní pandemických opatření bude probíhat 
nábor. Především díky příspěvkům města 
Hlučína, dále pak také díky dotačním ti-
tulům MŠMT – programu MŮJ KLUB 
a drobným finančním darům soukromých 
sponzorů a rodičů nadějných sportovců, 
je sportovní klub schopen investovat do 

ŠKOLSTVÍ
ŽIVÁ ZAHRADA  
MŠ SEVERNÍ

plnohodnotného tréninkového vybavení, 
jako jsou např. balóny, dresy a spous-
ta různých cvičebních pomůcek, včetně 
nových branek určených speciálně prá-
vě pro minižáky. Klub také pořádá různá 
soustředění a pravidelně se účastní i me-
zinárodních turnajů. Každý malý sporto-
vec, který mezi nás přijde a házenou si 
zamiluje, získá také klubovou teplákovou 
soupravu, mikinu, tričko, tréninkový dres, 
míč, a to vše zdarma. Tréninky probíha-
jí především ve sportovní hale v Hlučí-
ně, v Bobrovníkách, popřípadě v dalších 
tělocvičnách v Hlučíně a okolí a za pří-
znivého počasí využíváme víceúčelové 
hřiště v Hlučíně u ZŠ na Tyršově ulici. 
V našem oddílu trénují nejen sportovci 
z Hlučína, ale i z blízkého okolí – Dar-
kovičky, Darkovice, Hať, Kozmice, Dol-
ní Benešov, Bobrovníky, Markvartovice, 
Bolatice a Hošťálkovice. Veškeré infor-
mace o klubu a podrobnosti o náboru na-
jdete také na webových stránkách klubu  
www.hchlucin.cz.

PANÍ UČITELKO, JÁ JSEM KRMILA OVEČKU…
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

V letošním roce město Hlučín připravilo 
dětem z hlučínských mateřských škol ná-
vštěvu Jarošova statku ve Studénce - mís-
tě, ve kterém se děti přímým kontaktem 
se zvířaty učí porozumět přírodě. V rám-
ci ekologického vzdělávacího programu 
děti ze všech hlučínských mateřských 
škol absolvovaly zážitkové dopoledne, 
mohly si vyzkoušet práci na farmě a péči 
o zvířata. Cílem bylo poskytnout dětem 
možnost učinit první kroky k vytvoření 
pozitivního vztahu a poznávání přírody, 
předvést, jak se chovat ohleduplně a šetr-
ně k okolní přírodě i domácím zvířatům, 
a to přímým kontaktem s faunou a florou 
v ekosystému. V současné době techniky 
a počítačů byla možnost přímého kontaktu 
předškolních dětí s přírodou velmi účinnou 
formou výchovy a vzdělávání. Informa-
ce získané vlastním prožitkem a přímým 
kontaktem dětí se zvířaty, přírodou a okol-
ním prostředím, mají dlouhodobý účinek  

na budování kladného vztahu k ekologii, 
který je důležitý již od nejmladšího věku. 
Děti se dozvěděly zajímavosti o životě na 
farmě, sledovaly dojení i pasoucí se zvířa-
ta. Také si prohlédly stáje a zažily mnoho 

Petra Fojtíková a Jiřina Fichnová
ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky, p.o.

„Padá listí, žluté, rudé, je ho plná zahrada 
a když všechno opadne, jak to pak s ním 
vypadá?“ Takto se většina z nás každoročně 
ptá, kam s ním? V prostorách zahrady ZŠ 
a MŠ v Darkovičkách je ho vždy požehna-
ně. Máme, naštěstí, pana údržbáře Moravce, 

PODĚKOVÁNÍ

Foto: archiv MŠ Hlučín, Severní

DÍKY ZA KVALITNÍ A ATRAKTIVNÍ ZÁZEMÍ
David Kubáň
FC Hlučín 

Výkonný ředitel FC Hlučín Lukáš Petřík se 
vyjádřil k několika zásadním tématům ko-
lem hlučínského fotbalu. Nejvíce ze všeho 
jej těší zkvalitnění klubového zázemí v po-
době nových moderních šaten, rekonstruk-
ce nafukovací haly s novou umělou trávou 
a vybudování kompletně nového osvětlení 
hlavního hřiště. Petřík také zdůraznil, že 
Hlučín nadále klade velký důraz na práci 
s mládeží.

Klubové zázemí doznalo pozitivních 
změn. Můžete prozradit, co všechno se 
během podzimu podařilo vybudovat?
Během roku jsme udělali velký kus práce, 
protože se nám podařilo zkvalitnit a za-
traktivnit hlučínské zázemí. Na prvním 
místě bych zmínil výstavbu nového spor-
tovního zázemí šaten, které vybudovalo 
město Hlučín a budova je společná pro fot-
bal i TJ Hlučín. Další krok vpřed směrem 
k budování kvalitnější infrastruktury jsme 
udělali, když jsme vybudovali kompletně 
nové umělé osvětlení hlavního hřiště spl-
ňující ty nejvyšší normy a zrekonstruovali 
nafukovací halu.  Tyto investice se nám 
podařily realizovat i díky podpoře Minis-
terstva školství mládeže a tělovýchovy.

Jak hodnotíte předčasně ukončenou 
podzimní část sezóny MSFL v podání 
A mužstva?
Hodnocení bych rozdělil na dvě části. Po-
dařila se nám výměna na trenérském postu. 
Trenéři West s Buzkem nahradili Melecké-
ho s Žižkou a tým šel herně i výsledko-
vě nahoru, několik kol jsme soutěž vedli 
a panovala spokojenost. Pak následovala  

utkání, ve kterých jsme nebyli horším tý-
mem, avšak umírali jsme na neproměňová-
ní šancí a bodů jsme tolik nezískali. S tou-
to fází sezóny jsme byli spokojení méně.  
Po odehraných jedenácti kolech jsme na 
sedmém místě tabulky se ztrátou 3 body na 
třetí místo. V zimní pauze se s některými 
hráči rozloučíme a pokusíme se tým vhod-
ně posílit.

Co je nového v hlučínské mládeži?
Hlučínský fotbal byl vždy postavený na 
mládeži a v tom trendu nadále pokračuje-
me. Mládeži věnujeme velkou pozornost 
a investujeme do ní poměrně značné pení-
ze. Museli jsme se vypořádat s odchodem 
trenéra Kováře do ostravského Baníku 
a zároveň doplnit trenérské týmy o další 
trenéry. Současně jsme rozjeli velkou ná-
borovou akci, která slavila úspěch. Nábo-
rového dnu se zúčastnilo přes 40 dětí, což 
v Hlučíně dlouho nepamatuji a tímto smě-
rem se chceme vydat i na jaře. Z výsledků 
mládežnických týmů zmíním mladší žáky 
U12, kteří výborně reprezentovali náš klub 
a navazují tak na úspěšnou práci, kterou 
započali v přípravkách.

Jaký má na klub vliv koronavirová nu-
cená pauza?
Takový, jako na všechny ostatní kluby, 
špatný. Sportoviště zejí prázdnotou a po-
hled na prázdné hřiště je hodně smutný. 
Čekáme, jestli stát rozvolní opatření, aby 
se mohlo trénovat aspoň ve skupinkách, 
jak tomu bylo, než se fotbal úplně zastavil. 
Mám však obavu, že se letos trénovat ne-
začne a přeji si aspoň to, aby se začalo co 
nejdříve a zimní přípravy se mohly naplno 
rozběhnout začátkem ledna. 

Děkuji za rozhovor. 

legrace s těmito roztomilými domácími 
zvířaty. Akce byla spolufinancována z roz-
počtu Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu Podpora vzdělávání 
a poradenství v oblasti životního prostředí.

který je člověk na svém místě a starost o obě 
zahrady „nese na svým bedrech“. Milé pře-
kvapení jsme zažili poté, co nám TS Hlu-
čín s.r.o. vyšly vstříc a přistavily kontejner  
na toto listí přímo do areálu školky. A byl 
velký! Ačkoli žádná akce nebyla pře-
dem avizovaná, s hráběmi přispěchala 
jedna maminka, po dvě odpoledne zde 
hrabal listí také jeden tatínek se svými již  

odrostlými syny a dalším jedním jejich ka-
marádem, kteří to brali jako „rozcvičku“, 
v této mimořádné době. Díky jejich po-
mocí byl kontejner za 3 dny skoro plný! 
Děkujeme touto cestou Vám všem, kteří 
jste bez zaváhání přispěchali s pomocí!  
Velice si vážíme aktivity, která přišla 
spontánně v tu nejpříhodnější chvíli.  
Děkujeme!

SPORT

Foto: archiv HC Hlučín

Foto: archiv MŠ Darkovičky



Zuzana Pustelníková
ředitelka DDM Hlučín

Ač by se navenek mohlo zdát, že DDM 
Hlučín ulehl k podzimnímu spánku, není 
tomu tak. Všichni usilovně pracují na 
tom, aby vnesli alespoň trochu barev do 
těchto chmurných podzimních dní. Ptá-
te se jak? Moc možností není, ale ty, co 
zbyly, využíváme na 100%. Každý den 
na sociálních sítích od nás dostanete tip 
na zahnání nudy. Aktivity vybíráme na-
příč celou naší nabídkou, a tak jste si 
s námi mohli již vyzdobit byt krásnými 
podzimními dekoracemi, upéct výbor-
ný česnekový meteník pro zahnání baci-
lů, s modeláři vyrobit papírového draka, 
protáhnout si tělo s hravou jógou, naučit 
se pár slovíček ze znakového jazyka,  

Zuzana Pustelníková
ředitelka DDM Hlučín

Nevíš si rady s učením a stydíš se ze-
ptat svého učitele či spolužáků? Zkus to 
s námi, třeba ti pomůžeme. V této době 
online výuky na stránkách https://mitkam-
jit.cz/KAZ je nově záložka KAZ s dovět-
kem „Pomůžem vám s učením“. Pokud na 
ni zájemce o pomoc s doučováním klik-
ne, zobrazí se mu formulář žádosti, s čím 

KLUB ANONYMNÍCH ZÁŠKOLÁKŮ - KAZ

Michal Srovnal
pedagog volného času

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvko-
vá organizace, obdržel neinvestiční do-
taci od Moravskoslezského kraje v rámci 
projektu „Rozšíření a modernizace tech-
nického vybavení kroužku elektroniky 
a radiotechniky“ ve výši 40 000 korun.  
Cílem projektu je modernizace technolo-
gických pomůcek, které mohou využívat 
všichni účastníci zájmového vzdělávání 
v technických kroužcích a tím dopomoci 
k rozšíření manuální zručnosti a zvýšení 
zájmu  o technický svět. Rádi bychom 
v rámci naší organizace (DDM Hlučín) 
i nadále podporovali technický rozvoj 
dětí. Nakoupené pomůcky (radiostanice 
Yaesu FT-991A, stolní mikrofon Yae-
su MD-100A8X a napájecí zdroj Alinco 
DM-330FX) pomohou k rozšíření a mo-
dernizaci technického vybavení kroužku 
elektroniky a mladých radioamatérů s cí-
lem zvýšení zájmu mládeže  o radioa-
matérskou zájmovou činnost jakožto 
sportovně - technickou oblast, která má 
v DDM Hlučín své historické kořeny.  
Díky nové radiostanici máme možnost 
nabídnout zájemcům z řad mládeže vy-
zkoušet si příslušnou techniku k navazo-
vání bezdrátové rádiové komunikace a to 
bez využití nejmodernějších technolo-
gií mobilních operátorů a sociálních sítí.  

TECHNIKA NÁS BAVÍ

Michaela Kostelňáková
pedagog volného času

Jednoho dne jsme si tak řekli, že bychom 
podnikli něco, u čeho se dá prozkoumat 
naše okolí a ještě si u toho zahrát hru. Jak 
to již v našem týmu DDM chodí, slovo 
dalo slovo a vznikl nápad „herní stezky“. 
Jelikož jsme nedávno zamykali les a uklá-
dali všechna zvířátka k zimnímu spánku, 
bylo třeba místní les projít a zkontrolovat, 
jestli tomu tak opravdu je a zvířátka nedě-
lají neplechu. První stanoviště se nacháze-
lo u našich vchodových dveří DDM Hlu-
čín, kde se dalo rovněž vyzvednout zadání 
pro plnění následujících úkolů, které byly 
součástí trasy. Velice nás překvapil zájem 
veřejnosti, pracovní listy totiž došly hned 
druhý den, takže je bylo třeba doplnit. Ov-
šem našli se i takoví, kteří si dali za cíl 
naši trasu s úkoly poničit, naštěstí se jim to 

ZA ZVÍŘÁTKY S DDM HLUČÍN

KDYŽ JE „DŮM DĚTÍ“ BEZ DĚTÍ…

Kolektiv Městské knihovny Hlučín

Městská knihovna Hlučín bude včet-
ně poboček od 24. prosince 2020 až do  
3. ledna 2021 uzavřena. Ve středu  

PROVOZ KNIHOVEN BĚHEM SVÁTKŮ

HLUČÍNSKÉ NOVINYSTR. 10 / PROSINEC 2020 VOLNÝ ČAS

Foto: archiv DDM

vyrobit si vlastní pexeso, užít si spoustu 
zábavy s domácí překážkovou dráhou, 
kochat se barvami podzimu na stezce 
s úkoly a dokonce se nám povedlo takhle 
na dálku i zamknout les a uložit tak zví-
řátka k zimnímu spánku. Usilovně pře-
mýšlíme a vymýšlíme, které kroužky 
by se daly pojmout online formou a po-
malu se nám daří je uskutečňovat. Jsme 
moc rádi, že v této těžké době nezahálíte 
a alespoň na dálku s námi spolupracujete.  
Každá Vaše zpětná vazba či reakce nás 
moc těší. „Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat všem zaměstnancům DDM 
Hlučín, protože se velmi rychle muse-
li přizpůsobit situaci, naučit se pracovat 
naprosto odlišným způsobem a navzdory 
překážkám neztrácejí kreativitu a chuť do 
práce.“

nepovedlo. Díky ohlasům veřejnosti jsme 
se rozhodli vyrobit podobnou aktivitu, 
která by měla začít někdy zhruba v těch-
to dnech. Veškeré informace naleznete na 
našich sociálních sítích. Můžete se těšit na 
vánoční téma s detektivní zápletkou! 

Zájem  o technické obory stoupá a i v na-
šem zařízení bychom chtěli být schopni 
dětem nabídnout takové technologie, které 
jim mohou být nápomocny i v budoucnu 
(např. při výběru oboru studia, zaměstnání 
atp.) Díky technickému vybavení budeme 
schopni zájemcům o vzdělávání nabíd-
nout i další aktivity např. pobytové akce 
s technickým zaměřením a radioamatér-
ské soutěže.  Nabízíme Elektrotechnický 
kroužek I., II. (začátečníci, pokročilí), 
s cílem kroužku je seznámení se, získá-
ní praktických a teoretických zkušeností 
a dovedností v oblastech konstrukce elek-
tronických zařízení a také zvýšení zájmu 
o radioamatérský sport. Děti získají prak-
tické zkušenosti v oblasti radioamatérské-
ho vysílání (problematiky antén, stavby 
AM i FM přijímačů, krátkovlnných vysí-
lačů malého výkonu), dále si osvojí práci  
s 3D tiskárnou - pochopení principu fun-
gování a tisk součástek.

chce ve studiu pomoci. Zájemce formulář 
vyplní, tj. uvede své jméno nebo přezdív-
ku, kontaktní email a zaškrtne „Předmět“ 
a „Třídu“. Tím to pro zájemce končí. A již 
jen čeká, zda na jeho zoufalé volání ně-
kdo zareaguje. V projektu KAZ pomáhají 
pedagogové volného času neformálním 
způsobem s formálními požadavky škol. 
Do projektu jsou zapojeny DDM a SVČ 
z celé republiky. Služba je poskytována 
zdarma.

Fota: archiv DDM

23. prosince bude otevřeno pouze do 15 
hodin. Knihovna v Bobrovníkách bude 
uzavřena již od 23. prosince. Přejeme 
Vám příjemné prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do nového roku.

Foto: archiv DDM
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VŠECHNY 4 knihy v ceně 600 korun vč. DPH s podpisem autorky, 
záložkami do knih, v dárkové tašce a malým dárkem.

Jednotlivé knihy 200,00 Kč vč. DPH s podpisem autorky, 
záložkou do knihy, v dárkové tašce a malým dárkem. 

Možno také objednat na: 
monika.vitaskova@gazoprojektcz.eu, nebo tel.: 721 585 141. 

Knihy vám rádi zašleme na dobírku, nebo po úhradě  
budou k osobnímu vyzvednutí v Hlučíně,  

Gazoprojekt Czech, s.r.o., U Vodárny 1855/9. 

NABÍDKA KNIH - DÁREK K VÁNOCŮM

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.

PRODEJ
VÁNOČNÍCH 

STROMKŮ
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Věděli jste, že Házená má prapůvod už v míčových hrách starého 
Řecka? Míčové hry tehdy sloužily dětem jako příprava na dospělost 
a staří Římané provozovali míčové hry dokonce jako léčebný 
prostředek.

Víte, že házená je jako jeden z mála sportů zaměřena všestranný 
pohybový rozvoj člověka jako je běhání, házení, skákání, dynamika 
pohybu, gymnastika s důrazem správné držení těla a jako kolektivní 
sport hravou formou vychovává děti ke vzájemné spolupráci, 
odpovědnosti a úctě nejen ke spoluhráčům v týmu a také i k soupeři?

HÁZENÁ
NÁBOR

HLEDÁME SPOLUHRÁČE DO MINIŽACTVA 
Jsi-li kluk nebo holka ve věku 8-10 let (ročníky 2010,2011,2012) 
a máš chuť se bavit a zkusit házenou, tak se přijď nás podívat, 
těšíme se na tebe.

JAK ZAČÍT
Přijď jakýkoliv pátek v 15:30 hod do sportovní haly 
Hlučín (Tyršova ulice), je to hned vedle fotbalového stadiónu.

POKUD MÁŠ (MÁTE) DOTAZY
Kontaktujte paní trenérku Šárku: sarka.slivova@seznam.cz 
popřípadě na telefonu: 775 956 305

Když si házenou oblíbíš a budeš s námi pravidelně 
trénovat tak ti zajistíme také klubovou teplákovkou, 
mikinu, tričko, tréninkový dres a míč a to vše zdarma. LINKA 1221

sekund

ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN

sociálních kontaktů

kde není osobní kontakt, 
není přenos

roušky fungují,
pokud se nosí správně

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

2 m

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz
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Marie Drobíková

Věříme, že i v tomto roce doputuje Bet-
lémské světlo k nám do Hlučína.
A jak je již tradicí, každý si pro něj bude 
moci přijít na Štědrý den odpoledne ko-
lem 15. hodiny k adventnímu věnci na 
hlučínské Mírové náměstí a odnést si jej 
do svého domova. 

NECHTE ZAZÁŘIT 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Jana Urbancová
Záchranný útvar HZS ČR

Záchranný útvar HZS ČR disponuje ně-
kolika volnými služebními místy u zá-
chranné roty Hlučín, Jihlava a Zbiroh. 

VOLNÁ SLUŽEBNÍ MÍSTA U ZÁCHRANNÝCH
ODDÍLŮ: HLUČÍN, JIHLAVA, ZBIROH

S ohledem na nařízení Vlády ČR v sou-
vislosti s pandemií koronaviru je prosin-
cové neformální setkání s vedením města 
zrušeno. Vaše nápady, podněty a stížnosti 
můžete nově zasílat na adresu naslovic-
ko@hlucin.cz. Jdeme Vám naproti!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová 
a Pavel Paschek.

NA SLOVÍČKO…

Kristina Skulinová
tisková mluvčí MěÚ Hlučín

Senioři, kteří potřebují akutní výpo-
moc a nemohou se obrátit na nikoho 
ve své rodině či ve svém okolí žádáme, 
aby zavolali na jakékoliv telefonní čís-
lo městského úřadu, nejlépe na služebnu 
Městské policie Hlučín. Jsme tu pro vás!  
Tel.: 595 041 885, 595 020 202.

VÍTE O SENIOROVI, 
KTERÝ POTŘEBUJE  
POMOCT?

ŘEKNĚTE SI O POMOC
Jste senior, 

potřebujete výpomoc?  
Městský úřad Hlučín

je tu pro Vás!

tel.: 595 041 885
    595 020 202

Požadujeme:
▪ středoškolské vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou
▪ fyzickou, osobnostní a zdravotní způsobilost
▪ trestní bezúhonnost
▪ řidičský průkaz sk. C, zájem o techniku
Nabízíme:
▪ služební místo ve služebním poměru dle 

zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů v dislokacích Hlučín, 
Jihlava a Zbiroh

▪ službu spočívající v zásahové a výcvikové 
činnost s těžkou technikou – zejména zemní 
a vyprošťovací stroje, pásová technika

▪ 6 týdnů dovolené
▪ možnost přiznání jednorázového náborového 

příspěvku ve výši 80.000 Kč
▪ základní dobu služby v rozsahu 37,5 hodin 

týdně – denní směna pondělí až pátek          
v době 7:00 – 15:00 hod.

▪ ostatní bonusy: závodní stravování či 
stravenky s příspěvkem zaměstnavatele, 
příspěvek z Fondu kulturních a sociálních 
potřeb, odborné kurzy a školení hrazené 
zaměstnavatelem

▪ po 15 letech služby nárok na výsluhový 
příspěvek a ozdravný pobyt

Záchranný útvar HZS ČR

www.hzscr.cz/clanek/nabor                   kariera@zu-hlucin.izscr.cz               zuhzscr

Staň se jedním z nás!
Sloužíme, abychom pomáhali.

ZÁCHRANÁŘ

Jde především o služební místa záchranář 
- technik. V případě zájmu zašlete životo-
pis se žádostí o přijetí na personální pra-
coviště ZÚ HZS ČR se sídlem v Hlučíně, 
e-mail: silvie.hoffmannova@zu-hlucin.iz-
scr.cztel. 950 749 240, mobil 778 404 608.

Foto: Marie Drobíková

PREVENCE V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Nadcházející advent stejně jako celý le-
tošní rok je poznamenán pandemií Co-
vid 19 a neexistuje asi rodina, která by 
nebyla touto nákazou alespoň částečně 
zasažena. Bohužel specifický účinný 
lék zatím neznáme, proto se lékaři musí 
spokojit jen s prostředky podporující or-
ganismus v jeho boji s nemocí. Všichni 
odborníci se však shodnou na tom, že 
zdravá fungující imunita hraje v přípa-
dě této nákazy významnou roli. Vakcína 
proti koronaviru nebyla zatím vyvinuta, 
proto se podpora imunitního systému 
a hygienická opatření jeví jako jediná 
rozumná prevence. Velmi zjednodušeně 
napsáno, po napadení organismu virem 
ho složky přirozené imunity rozpoznají 
a minimalizují jeho pomnožení, čímž 
zabrzdí rozvoj komplikované infekce. 
Pokud je imunitní systém v pořádku, 
nemoc většinou proběhne s lehkým 
průběhem nebo dokonce bezpříznako-
vě. Můžeme se dohadovat, co udělala 
nebo neudělala vláda v boji s pande-
mií… Neměli bychom se však ptát, co 
udělal každý jedinec sám pro sebe, pro 
své zdraví a imunitu? Uvědomujeme si, 
jaký vliv má naše výživa a životní styl 
nejen na průběh koronavirové infekce, 
ale i na rozvoj ostatních civilizačních 
chorob? Současné stravovací zvyklosti, 
výživově nekvalitní průmyslově upra-
vené potraviny, ale i alternativní výži-
vové směry mnohdy vedou k deficitu 
pro imunitu potřebných látek. Přitom 
se jedná o látky vytvořené přírodou pro 

ochranu našeho zdraví. Proto pokud 
tedy nemáme šanci zajistit si komplex-
ní a plnohodnotnou stravu, je třeba tyto 
složky přijímat ve formě doplňků stra-
vy. O nenahraditelnosti vitaminů C a D 
jsem se zmiňovala již dříve. Nesmíme 
dále zapomínat na vitaminy A, E a sku-
pinu vitaminů B, zejména pyridoxin 
(B6), niacin (B9) a vitamin B12. Pro 
regeneraci buněčné imunity jsou ne-
zbytné stopové prvky především zinek, 
selen a železo. Imunita je z velké části 
tvořena ve střevě a pokud je narušený 
přirozený mikrobiom, imunitní systém 
je oslaben. Zde se zdůrazňuje význam 
probiotik (bifidobakterií a laktobacilů) 
a prebiotik (vlákniny, inulinu) jako ne-
zbytné součásti naší stravy. Další opo-
míjenou složkou potravy jsou omega 3 
mastné kyseliny. Důležitý je zejména je-
jich správný poměr vůči omega 6 mast-
ným kyselinám, které podporují zánětli-
vou odpověď, zatímco omega 3 mastné 
kyseliny proti zánětu chrání. Nejlepším 
zdrojem omega 3 je málo oblíbený rybí 
olej, ale vhodné jsou i některé rostlinné 
oleje (lněný nebo konopný). K podpo-
ře přirozené nespecifické imunity jsou 
velmi oblíbené beta-glukany, což jsou 
polysacharidy buněčných stěn někte-
rých hub, řas i vyšších rostlin. Nejvyšší 
obsah najdeme v hlívě, shii-take nebo 
ovsu. Jak je vidět, příroda nám nabízí 
celou řadu zdraví prospěšných látek, 
jen se je naučit správně využívat. Pro-
to bych s blížícím se koncem roku ráda 
vám všem popřála, aby jste ten rok ná-
sledující prožili více ve znamení péče 
o své zdraví než starostmi o své nemoci.

ZDRAVÍ

S OHLEDEM NA PANDEMII KORO-
NAVIRU JSOU OSLAVY SILVESTRA  
A NOVÉHO ROKU NA MÍROVÉM  
NÁMĚSTÍ ZRUŠENY.
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Fota: Kateřina Konečná

Jiří Sonnek

Jiříčku a Pavlíčku, když budete hodní, 
Ježíšek vám donese stromeček a mož-
ná i nějaký dárek. Jestli jsme byli hodní, 
nedovedu posoudit, ale Ježíšek přišel. 
Aby mohl přijít, museli jsme s ostat-
ními sourozenci v podvečer do koste-
la, kde se nám to zdálo hodně dlouhé, 
ale vydrželi jsme. Na konci mše jsme 
mohli k jesličkám, kde nás uchvátil Je-
žíšek, ale hlavně slon, velbloud a čer-
noušek, který se uklonil každému, kdo 
mu do misky vhodil minci. Měli jsme 
jen hliníkový desetník a na ten černou-
šek nezareagoval. Napravil to starší 
bratr, který nenápadně do černouška 
strčil. My malí jsme byli šťastní, že se 
nám černoušek ukláněl hodnou chvíli. 
Radost z Vánoc nám kazily chatrné ka-
bátky, které nás v kostele bez pohybu 
nezahřály, a také   boty s tenkou ko-
ženou podrážkou, která nám promokla 
v rozbředlém sněhu tak, že nás ozá-
balo ještě u večeře. Starší sourozenci 
byli v pohodě, před zimou je chráni-
ly gumové galoše, které se navlékaly 
na teplé filcové papuče s žebříčko-
vým zapínáním. Výhodou bylo, že po 
vyzutí galoší byli ihned v papučích 
a vánoční náladě. Po večeři zazvonil 
Ježíšek v parádním pokoji a mohli 
jsme ke stromečku. Byli jsme v úžasu. 
Na stromečku zářily prskavky, baňky 
a bonbóny. Pod stromečkem jsme na-
šli dvě panenky, byli to dva chlapeč-
ci v tyrolských kalhotkách z koženky, 
a když se jim ohrnuly nohavičky, měl 

jeden na noze velké J a druhý P, na-
psané inkoustovou tužkou. Byli jsme 
na panenky už moc velcí a očekávali 
jsme spíše autíčka, ale ta by se muse-
ly koupit. Panenky byly po někom, kdo 
je mamince věnoval jako nepotřebné. 
Když postupně vyprchaly radosti z dár-
ků, sešli jsme dolů, k rodině, co bydlela 
pod námi a také měla pět dětí. Nejstarší 
z nich byl muzikant, usedl ke klavíru 
a společně jsme si zazpívali Narodil se 
Kristus pán, veselme se… A později ti 
co uměli německy, Stille Nacht, Hei-
lige Nacht… Bylo to moc krásné a nic 
to nestálo. Před spaním ještě tatínek 
oloupal jeden pomeranč pro všechny. 
Špičkou nože lehce naříznul pomeran-
čovou kůru, kterou pak shora rozbalil 
a podobně rozdělil i pomerančové dílky.  
Byli jsme hrdí na tatínka, jak krásnou 
růži vytvořil. Seděli jsme kolem sto-
lu nad voňavým pomerančem a bra-
tři rozpočítávali dílky pro spravedli-
vé rozdělení. Rodiče se svých dílků 
vzdali v náš prospěch. Pomerančovou 
kůru maminka schovala k výrobě kan-
dovaného ovoce. Po třech králích jsme 
se už nemohli dočkat na odstrojování 
stromečku, těšili jsme se na zabale-
né bonbóny, ale nebyly čokoládové.  
Starší sourozenci je odlévali do plecho-
vých formiček z ohřáté směsi cukru, 
margarínu a octa. Byly zabalené i se 
šňůrkou ve staniolu, který se prodával 
na kusy za pár haléřů v papírnictví na 
rohu náměstí. Byly to Vánoce na dár-
ky chudobné, ale ve vzpomínkách ty  
nejkrásnější.

Ježíšek o deset let později
Dalo by se říci, že 15 let po válce se již 
k Vánocům mohlo utrácet více peněz, 
ale nás bylo pět sourozenců, náklady 
na potraviny, ošacení a školní pomůc-
ky rostly. Šetřit se muselo ještě více, 
ale již jsme byli dost silní, abychom 
se podíleli na zabezpečení rodiny. Še-
desát metráků uhlí na zimu se muselo 
koupit a nanosit do sklepa, ale o dřevo 
na podpal jsme se museli postarat spo-
lečně. Otec rád chodil na vycházky do 
lesa a znal místa, kde byly popadané 
šišky a pod vysokými modříny silné 
větve. Občas jsme museli s ním. Šiš-
ky jsme sbírali do velikého ruksaku 
a větve jsme táhli z Dobroslavického 
kopce do Hlučína, ale jenom do par-
ku. Otec měl sběr šišek i větví povo-
len od hajného, přesto jsme se styděli, 
ať nás někdo známý neuvidí. Nechali 
jsme větve ležet na cestě a otec je pak 
po částech nanosil domů. V troubě vy-
sušené šišky sloužily k zapálení smol-
ných větví. Nejen že se jimi komínová 
roura rozpálila doruda, ale pryskyřice 
provoněla celý byt a vytvořila tu pra-
vou vánoční náladu. Když si vybavím 
i vůni perníku a cukroví, kterého dělala 
maminka až deset druhů, vzpomínám 

na zázvorky, ingverky, anýzky, vanilko-
vé rohlíčky, kokosky, pusinky, linecké, 
biskupský chlebíček a další. Rád na tuto 
předvánoční atmosféru vzpomínám. 
Dárečky jsme si již kupovali z vyděla-
ných peněz navzájem, ale největší po-
těšení nám stejně dělalo rozbalování 
velkého balíku s obnošeným šatstvem, 
který nám posílali příbuzní z Německa. 
Byli odsunutí bez majetku do válkou 
zničené země, přesto se z bídy dostávali 
daleko rychleji. Komu byl oděv akorát, 
mohl si ho nechat. Věci byly obnošené, 
ale modernější než ty u nás, získané 
zpod pultu za protislužbu. Občas jsme 
v kapse saka nebo kalhot našli jakoby 
náhodou zapomenutý sáček bonbónů. 
Jak nezměrné štěstí pro nás! Najednou 
nevadilo, že na záchod budeme muset 
s baterkou na dvorek a místo toaletní-
ho papíru použít na hřebík napíchané 
noviny - Rudé právo, rozstříhané na 
praktickou velikost. Kupovat se nemu-
selo, distributor je roznášel po pracovi-
štích gratis. Já jsem v těch časech sám 
sobě na Vánoce nadělil veliký dar, kolo, 
můj největší sen. Peníze jsem vydělal 
o prázdninách, za dva měsíce pomoc-
ných prací, při výstavbě Autodopravy. 
(Dnes Marius Pedersen).

Vánoce o třicet let později
Ty jsme již organizovali především pro 
naše děti. Peníze na dárky jsme se že-
nou dovedli vydělat. Chodit do práce, 
vychovávat čtyři děti a uklízet dům, to 
dá hodně práce a pevné nervy. Vánoční  
hysterie se rok od roku zvětšovala. 
Nejen že toho byla plná televize a roz-
hlas, ale jako reklama k nakupování se 
to valilo všude, kam se člověk pohnul. 
K tomu ještě blázinec spojený s malová-
ním a velkým úklidem, jak je na Hlučín-
sku zvykem, nedalo se před tím utéci. 
Není divu že místo míru, klidu a vá-
noční pohody vznikaly hádky. Tehdy 
se ještě na Štědrý den chodilo do práce, 
ale jenom dopoledne. Ale o práci bych 
moc nemluvil. Kde to jenom trochu šlo, 
popíjelo se a slavilo od rána, v dílnách 
i kancelářích. Nadřízení o tom věděli, 
ale nic proti tomu neudělali. Smyslem 

toho pracovního dne bylo změnit nej-
větší církevní svátek, na svátek dobrého 
jídla a pití. Pro chlapy to mělo výhodu 
v tom, že popitým mužům unaveným 
z práce, je zbytečné doma něco nařizo-
vat a se spícím se nedá pohádat. Při ta-
kové pracovní oslavě jsem otevřel novi-
ny s inzerátem: „Cesta do Nepálu na 28 
dnů”. Z rozmaru jsem vytočil telefonní 
číslo a zjistil, že to není až tak drahé, na-
hlásil jsem rezervaci. Po rozbalení vá-
nočních dárečků jsem to oznámil rodině 
a kupodivu, žena to přijala velkoryse. 
„Jsi přepracovaný, potřebuješ duševní 
odpočinek, pouštím tě.“ Bylo to veliký 
dar mé ženy a moje nejlepší rozhodnutí 
v životě. Poznání exotické země, cesta 
k Everestu. Pět set kilometrů dlouhý po-
chod člověka uklidní a pozmění k lepší-
mu. Vánoční dárek jsem užil až v dubnu 
a dodnes z něho čerpám sílu.

Vánoce v karanténě
Jaké budou? Podle slibů a přání větši-
ny: „Bude líp“, by měly být lepší, ale 
nepovedlo se to, líp už bylo. Materiální 
blahobyt společnosti rok od roku roste, 
v tom smyslu i letošní Vánoce mohou 
být bohatší než všechny předcházející, 
samozřejmě ne pro ty, co přišli o prá-
ci nebo o podnikání. Útěchou nám dů-
chodcům může být slíbených pět tisíc 
ze společných daní, ale obešel bych se 
bez nich při vědomí, že ty peníze budou 
jednou splácet moji vnuci. 
Myslím, že představa nekonečně stou-
pající prosperity a zvyšujícího se konzu-
mu narazila na své možnosti. To je ov-
šem ta méně podstatná část vánočního  
bohatství. Velká část společnosti 
již chápe, že další utrácení ke štěs-
tí nevede a neplatí to jen o Váno-
cích, ale i v životě. Zřejmě bude-
me muset přeorientovat naše tužby,  
nesoustředit se na materiální požitky 
ale na duchovno, kde je volného pro-
storu dost. Nemyslet na to co mám, ale 
kým jsem a co dobrého mohu udělat 
pro společnost. Tudy by mohla vést 
cesta ke zkvalitnění života pro všechny. 
Příroda a možná i prozřetelnost si umí 
zjednat rovnováhu, nechtěla nám tou 
pandemii pohrozit? Musíme se mít hůř, 
aby zase mohlo být lépe? Často to tak 
v životě bývá, kdo ví? Co si přát k letoš-
ním Vánocům? Že peníze a nadměrné  

utrácení lepší Vánoce neudělají, to jsme 
s příchodem zákeřného viru pochopili. 
Peníze a dárky jsou nadbytečné, když 
nám i blízkým hrozí zákeřná nemoc, 
chybí možnost volně cestovat, scházet 
se s příbuznými, mazlit se s vnoučaty 
a přátelit se navzájem. Tak hezké Vá-
noce se skromnými dárky jako byly ty 
v dávné minulosti, kdy jsme zpívali ko-
ledy společně se sousedy, pro mne už 
asi nebudou. Zpívat koledy v kostele 
o Vánocích je zakázáno a země krále 
Miroslava je bůhví kde. Co si přát k le-
tošním Vánocům? Oslabení zákeřného 
viru, skončení pandemické krize a dis-
tribuci úspěšné vakcíny proti koronavi-
ru, jejíž výroba už začala.

Neklesejme na mysli a zkusme prožít 
Vánoce, jak je slavili prarodiče s K. J.  
Erbenem:

Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,

cože komu dobrého
neseš na památku?            

Hospodáři štědrovku,  
kravám po výslužce, 
kohoutovi česneku,  
hrachu jeho družce.       
Ovocnému stromoví          

od večeře kosti             
a zlatoušky na stěnu               
tomu, kdo se postí.          

Přeji všem šťastné prožití  
svátků a vánoční pohodu!
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PŘIVÍTALI JSME
Tereza Barabášová *2020
Sebastian Kóša *2020

Sháníme pozemek s možností výstav-
by rodinného domu. Hlučín, Darko-
vičky, Ludgeřovice, Vrablovec, Bob-
rovníky, Kozmice, Markvartovice.  
Děkuji. Tel.: 773 608 457.

KOUPĚ

JUBILANTI
Štěpánka Sasová *1929

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář,  
výtvarník

Církev a mrkev
jsou zdravé
drž se víry pravé

HLUČÍNSKÁ FABULE

Pronajmu garáž u nové kotelny na 
OKD v Hlučíně. Volejte na tel.: 737 461 
195.

PRONÁJEM GARÁŽE

- Cyklodresy s logem Hlučína
- Kalendář 2021 s kolorovanými pero-
kresbami hlučínských památek
- Hlučínsko na historických pohled-
nicích  (Publikace prezentuje na 350 
barevných dobových pohlednic jednot-
livých obcí Hlučínska)
- Ve dvou uniformách (sborník z me-
zinárodní konference konané v roce 
2019 v Hlučíně věnované mužům bo-
jujícím během 2. sv. války v německé 
i zahraniční armádě)
 
Výpůjční služby knihovny a prodej 
zboží v infocentru probíhají pouze přes 
přepážku, a to nejlépe na základě před-
chozí telefonické nebo e-mailové ob-
jednávky. Využijte, prosíme, online ka-
talog na webových stránkách knihovny 
a nabídku zboží na webu infocentra. 

Výdejové okno infocentra:
(po a st od 13 do 16 hodin)
Telefon: (+420) 595 041 617
www.info.hlucin.com
E-mail: info@ic-hlucin.cz

 

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY (K ZAKOUPENÍ V INFOCENTRU)

Výdejové okno knihovny:
(po-čt od 8 do 16 hodin)
Telefon: (+420) 558 270 106
www.knihovnahlucin.cz
E-mail: knihovna@knihovnahlucin.cz

PŘIDEJ SE K NÁM!

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ON-LINE
GYMNÁZ IUM JOSEFA  KA INARA ,

HLUČ ÍN ,  PŘ Í SPĚVKOVÁ ORGANIZACE

24. 11. 2020  Q&A na Teams
9. 12. 2020 Burza SŠ on-line

KVÍZY, SOUTĚŽE, ON-LINE SETKÁNÍ... 

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU ŠKOLY

www.ghlucin.cz

MÁNESOVA PIZZA DARKOVICE

 NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU 
 NA ROZVOZ  

POLEDNÍHO MENU

 VÍCE INFORMACÍ NA TEL.: 
 739 409 895

VAŘÍME DOMÁCÍ KUCHYNI

INZERCE

Fota: Kateřina Konečná

HLUČÍN 2021


