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Martin Nováček
ředitel SaK

Na konci roku 2020 proběhla dlouho 
očekávaná rekonstrukce sauny a recep-
ce v prostorách hlučínské sportovní haly. 
Tato rekonstrukce, zejména ochlazovací-
ho bazénu a jeho technologie, byla z hygi-
enických důvodů velice důležitá. Stávající 
bazén a jeho technologie již vůbec nevy-
hovovaly hygienickým předpisům a hro-
zilo tudíž uzavření provozu. Rekonstruk-
ce tedy vyřešila nejenom tento problém, 
ale také zmodernizovala a snad i zútulnila 
celé prostory sauny a zázemí. Na ochla-
zovací bazén, který je mimochodem jeden 
z největších ochlazovacích bazénů v ČR, 
byla vytvořena v prostorách bývalé ko-
telny speciální technická místnost. V této 
místnosti o rozměrech 3x5m je umístěna 

velká akumulační nádrž, čerpadla, filtry 
a různá čidla hlídající kvalitu vody tak, 
aby vše vyhovovalo přísným hygienickým 
normám. Samotný bazén byl vybaven 
potřebnými přepadovými žlábky, novou 
hydroizolací, folií a umělým vodopádem, 
který se podílí na cirkulaci vody. Zároveň 
zde proběhla výměna podhledů, obložení, 
podlahy a samotného vybavení v bazénu. 
Interiér je laděn do přírodní scenérie. Sou-
částí rekonstrukce byly také sprchy a toa-
lety u ochlazovacího bazénku, které byly 
modernizovány a architektonicky slazeny 
do tropického prostředí a navazují na inte-
riér ochlazovacího bazénku. V prostorách 
sprch došlo k potřebné výměně ležaté ka-
nalizace, k vysušení a ošetření navlhlých 
stěn, instalovány nové obklady a dlažba, 
nové podhledy a také byly instalovány 
nové vodovodní baterie. I finská sauna 

prošla kompletní rekonstrukcí. Nově je 
zde vytvořená cirkulace vzduchu uvnitř 
sauny, vyměněna parozábrana, včetně 
nového obložení a veškerého dřevěného 
vybavení sauny a instalace nové dlažby. 
Rekonstrukcí prošel také prostor toa-
let a technické místnosti u finské sauny. 
Ve všech prostorách byly udělány nové 
rozvody elektřiny, včetně rozvaděčů. Fi-
nanční investice potřebné k rekonstrukci 
prostor a modernizaci technologií výše 
zmíněných prostor činily 3/4 všech fi-
nančních prostředků rekonstrukce. Proto 
je vytvořen nový provozní řád, s důrazem 
na důkladnější dodržování hygienických 
návyků, spojených s provozem sauny 
a přilehlých prostor. Tak jak je většinou 
všude standardem, tak i u nás bude v ceně 
vstupného půjčovné prostěradla a ruční-
ku. Bude zde také možnost zakoupení si 

S NOVÝM ROKEM DO NOVÉ SAUNY
Foto: Kateřina Konečná

saunové obuvi, která je z hygienických 
a bezpečnostních důvodů vyžadována při 
pohybu v prostorách wellness. Dosavadní 
systém střídání pánské a dámské obsaze-
nosti sauny a otvírací doby zůstává takřka 
nezměněn. Jedinou změnou bude stan-
dardní časové omezení vstupu do prostor 
wellness a to na 2 hodiny. Veškeré infor-
mace jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.sak-hlucin.cz, nebo na 
recepci sportovní haly, která byla taktéž 
společně s přilehlým hygienickým zaříze-
ním modernizována. Modernizace recep-
ce spočívala zejména v rekonstrukci toa-
let, kde byla v nevyhovujícím stavu celá 
část kanalizace a elektro rozvodů. Došlo 
k úpravě umístění baru, pro komfortnější 
obsluhu návštěvníků, s nově navrženým 
nábytkem. 

Pokračování na str. 2

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Srdečně vás vítám v roce 2021, který, 
jak všichni doufáme, musí být  úplně jiný 
než ten minulý. I když se situace koncem 
roku nevyvíjela zrovna ideálně, přes-
to bychom měli myslet pozitivně a neu-
stále věřit, že pokud se budeme všichni 
chovat zodpovědně, tak lepší časy určitě  
nastanou.
 Zastupitelé na svém prosincovém jed-
nání schválili rozpočet našeho města na 
letošní rok. Máme tak základní nástroj pro 
fungování města. Ovšem nástroj, který je 
díky známým okolnostem oproti minulým 
letům značně omezený. Proč to tak je, se 
dočtete uvnitř novin.
 Součástí schváleného rozpočtu jsou 
i finance, vyčleněné pro dotace a granty. 

I zde jsme byli nuceni obě částky oproti 
roku 2020 snížit na 6,4 mil. Kč, respekti-
ve na 350 000 Kč. I přesto jsme u dotací 
na vyšší částce než v roce 2019. Věřím, že 
všichni příjemci dotací ocení  snahu zastu-
pitelů i pro rok 2021 výrazně podpořit čin-
nost organizací a spolků ve městě. Činnost 
sportovních klubů, které výrazně ovlivňují 
morálně-volní vlastnosti sportujících dětí, 
činnost Charity Hlučín a dalších organi-
zací, které se starají o sociálně potřebné 
občany, či snaha o udržení nastavené lať-
ky kulturních akcí, musí být výrazně pod-
pořena ze strany města. Jsem přesvědčen, 
že se tak rozhodnutím zastupitelů stalo.
 A co nás letos čeká? Mnoho investič-
ních akcí z roku 2020 se bude dokončovat 
letos. Nepřálo nám počasí ani pandemie 

koronaviru. A tak se na jaře můžeme těšit 
z rekonstruovaného parkoviště u spor-
tovní haly či z nové přetlakové haly na 
tenisových kurtech. No a občany Darko-
viček a Bobrovníků čeká odkanalizování 
těchto městských částí Hlučína. Já se 
osobně moc těším, až se bude s pomocí 
mnohých z vás realizovat nový městský 
sad, kde budou vysázené stromy pů-
vodních ovocných odrůd. A nechte se 
překvapit, pokud vše dopadne, jak si 
myslíme, tak do téměř každého koutku 
města se budeme snažit dostat co nejvíce  
stromů, ovocných či okrasných.
 Tak společně si přejme, aby se nám 
letos dařilo na všech frontách.
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Pokračování ze str. 1
Kompletní opravou prošly také toalety, 
včetně sanace kanalizace. Vstupní pro-
story byly taktéž vzhledově přizpůso-
beny měněným částem provozu sauny. 
Architektonické řešení bylo koncipováno 
s ohledem na použití přírodních materi-
álů a barev v teplých odstínech, s vyu-
žitím tématu již zmíněného tropického 
prostředí. Celková částka bez DPH za 
rekonstrukci sauny a vstupních prostor  

Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína rozhodla o na-
výšení limitu pracovního úvazku 
THP pracovníka v Dětské rehabilita-
ci Hlučín, a to od 1. 1. 2021.

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru darování pozemku parc.č. 
968/4 o výměře 159 m2 v obci a k.ú. 
Hlučín Moravskoslezskému kraji, 
zastoupenému Správou silnic Mo-
ravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací.

Rada města Hlučína rozhodla o udě-
lení souhlasu k uzavření smlou-
vy o výpůjčce a budoucí darovací 
smlouvě na provoz 4 elektrokol a na-
bíjecí stanice z projektu Moravsko-
slezského kraje „E-kola pro kraj “.

Rada města Hlučína projednala Do-
datek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
finančního příspěvku Statutárnímu 
městu Ostrava, na zajištění doprav-
ní obslužnosti území města Hlučín 
městskou hromadnou dopravou spo-
lečností Dopravní podnik Ostrava a. 
s. na linkách 34, 56 a 67. Celková 
částka na rok 2021 je stanovena jako 
kompenzace za veřejné služby a je 
odhadovaná na 4 771 047 korun.

Rada města Hlučína projednala a do-
poručila Zastupitelstvu města Hlu-
čína schválit Základní listinu komu-
nitního plánování sociálních služeb 
a souvisejících aktivit na území měs-
ta Hlučína a jeho správního obvodu 
včetně jednacích řádů.

Rada města Hlučína projednala 
a předkládá Zastupitelstvu města 
Hlučína na vědomí plnění TOP pro-
blémů/příležitostí města Hlučína za 
období 2017 - 2019 vzešlých z ve-
řejných fór pro občany.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet 
města Hlučína na rok 2021.

Zastupitelstvo města schválilo program 
pro hodnocení a poskytování dotací z roz-
počtu města Hlučína na rok 2021.

Zastupitelstvo města schválilo návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu města 
Hlučína na roky 2022 - 2027.

Z JEDNÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA 

Foto: rekonstrukce - archiv Sak, nová sauna - Kateřina Konečná

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA DOMOVA POD VINNOU HOROU
KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr; pra-
covní úvazek 40 hodin týdně; ranní směny 
+ víkendy; předpokládaný výdělek 19 250 
až 21 370 korun dle praxe; po zapracová-
ní osobní ohodnocení; příjemné pracovní 
prostředí; zaměstnanecké benefity (pří-
spěvek na stravu, na dovolenou, na život-
ní jubilea).
Požadujeme: vyučení v oboru, zdravot-
nický průkaz, samostatnost, spolehli-
vost a zodpovědnost, schopnost pracovat 
v týmu, trestní bezúhonnost.
Zájemci o uvedené pracovní místo mohou 
zasílat své životopisy na e-mailovou adre-
su stravovani@ddhlucin.cz  nebo osobně 
doručit na recepci Domova pod Vinnou 
horou.
Kontaktní osoba: Kateřina Rudolová, 
vedoucí stravovacího a technického pro-
vozu, tel.: 595 020 578, 736 661 016.

CENÍK
Vstup dospělí       200 Kč / max. 2 hod. 
Vstup studenti do 26 let a senioři nad 60 let   170 Kč / max. 2 hod. 
Vstup děti do 15 let a senioři nad 70 let    120 Kč / max. 2 hod.
Každých dalších započatých 15 minut      20 Kč

Permanentka na 10 vstupů / max. 2 hod              1800 Kč
Permanentka na 20 vstupů / max. 2 hod              3400 Kč
Možnost individuálního pronájmu max.10 osob             2000 Kč

V ceně každého vstupu je zapůjčení prostěradla a ručníku.

ZDRAVOTNÍ SESTRA - DOMOV PRO 
SENIORY
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Nabízíme: pracovní úvazek 38,75 hodin 
týdně včetně sobot a nedělí; hlavní pra-
covní poměr; směnnost – dvousměnný 
provoz; předpokládaný měsíční hrubý 
výdělek cca 27 000 až 38 000 korun dle 
dosažené praxe v oboru; možnost osob-
nostního rozvoje a profesionálního růstu; 
seriózní přístup zaměstnavatele; zajíma-
vou a smysluplnou práci; příjemné pra-
covní prostředí; zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na stravu, na dovolenou, na 
životní jubilea).
Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdra-
votní způsobilost; minimálně střední 
zdravotnické vzdělání; komunikační 
dovednosti, schopnost pracovat v týmu 
i samostatně; spolehlivost, zodpověd-
nost, loajálnost k zaměstnavateli; trpěli-
vost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup ke  

klientům; ochotu se vzdělávat, flexibilitu; 
profesionální vystupování.
Zájemci o uvedené pracovní místo mohou 
zasílat své životopisy na e-mailovou adre-
su dps@ddhlucin.cz  nebo osobně doručit 
na recepci Domova pod Vinnou horou.

Kontaktní osoba: Edita Kawková, DiS., 
vedoucí domova pro seniory, tel.: 595 020 
576, 727 939 262

Domov pod Vinnou horou, p. o. si vy-
hrazuje právo výběrové řízení kdykoliv 
zrušit bez udání důvodu. Poskytnutím 
svých osobních údajů v životopise dáva-
jí uchazeči Domovu pod Vinnou horou, 
p. o. souhlas s jejich správou ve smyslu 
nařízení č. 2016/679 Evropské unie Gene-
ral Data Protection Regulation (GDPR). 
Budou kontaktováni pouze ti uchaze-
či, kteří budou pozváni k osobnímu  
pohovoru. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
Prosíme chodce i řidiče, aby dbali zvý-
šené opatrnosti při pohybu v okolí 
Sportovní haly a fotbalového stadio-
nu. Z důvodu probíhající rekonstruk-
ce parkoviště, doporučujeme pěším  
přístup od vlakového nádraží.

haly činila téměř 3 800 000 korun. Tato 
částka byla financována z rozpočtu měs-
ta Hlučín. Z rozpočtu Sportu a kultury 
Hlučín, příspěvkové organizace, bylo 
dofinancováno vybavení recepce a poří-
zení spotřebního materiálu, rekonstrukce 
masérny (výmalba, pořízení nové podla-
hy, radiátoru a nábytku), bylo instalová-
no nové bezpečnostní světlo nad vchod 
do haly a byl instalován nový bezdrá-
tový bezpečnostní systém na vstupu do 

haly.Tyto investice financované z roz-
počtu Sportu a kultury Hlučín činily 
cca 150 tisíc korun. Spuštění provozu 
sauny a masáží v nově zrekonstruova-
ných prostorách je naplánováno na úterý  
5. ledna 2021. Věřím, že bude pandemic-
ká situace natolik příznivá, že se pláno-
vané otevření v tento termín uskuteční. 
Všechny Vás v novém roce do nové sau-
ny co nejsrdečněji zveme a těšíme se na 
viděnou. 
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Luděk Olšovský
MP Hlučín

V první polovině prosince odchytávali 
strážníci Městské policie Hlučín v Zá-
vadě psa. Ten se po obci potuloval již 
pár dní a občané z něj měli oprávněně 
strach. Jednalo se o psa velkého vzrůstu  
(Anatolský pastevecký pes). Starostka 
obce nás požádala, prostřednictvím sta-
rosty našeho města, o pomoc s jeho od-
chytem. Měla obavu, aby pes někoho 
nepokousal či nenapadl. Obec Závada 
sice není naší oficiální obcí k výkonu  
služby, ale jsme tu vždy, když je tře-
ba zasáhnout. Naší hlídce se podaři-
lo psa odchytit, ale vzhledem k tomu,  

ZASAHUJEME KDE JE TŘEBA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V uplynulém období pokračovaly práce 
na Hlučínském jezeře, zejména je již patr-
ný rozdíl v konstrukcích opevnění břehů, 
hlavně v kozmické zátoce, kde se provádí 
úprava břehů formou kamenného záhozu. 
Další část opevnění břehů se realizuje na 
“černé pláži”, kde bude realizována ka-
menná dlažba do betonu. V kozmické čás-
ti stavby současně probíhají další práce na 
čelní hrázi odtěžením zeminy, přípravou 
podkladu, návozem materiálu na rozšíření 
této hráze a její výstavbou. Dále probíhají 
opravy a sanační práce na stávající kon-
strukci odběrného objektu u řeky Opavy 
a práce na funkčním objektu. Zhotovitel 
dále zahájil přípravné práce na napouš-
těcím potrubí a přeložce vodovodu DN 
300. Pokračovaly také práce na lávce 
přes potok Juliánku, kde jsou provedeny  
základové konstrukce. 

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Práce na hrázích řeky Opavy pokračovaly 
na levobřežní hrázi zemními pracemi a na 
pravobřežní hrázi, mimo zemních prací, 
byly provedeny gabionové stěny v roz-
pracovaném úseku, tedy mezi lávkou přes 
řeku Opavu a stávajícím mostem z Jile-
šovic do Kozmic. Uvedené zemní práce 
zahrnují hlavně rozšíření a zvýšení těchto 
hrází na tzv. 100 letou vodu.

BUĎTE VŠÍMAVÍ, TŘEBA ZACHRÁNÍTE LIDSKÝ 
ŽIVOT
Luděk Olšovský
MP Hlučín

V posledních měsících roku 2020 stráž-
níci městské policie dvakrát pomáhali 
u osob, které zůstaly bezvládně ležet ve 
svých bytech. V obou případech se jim 
dostalo pomoci díky všímavosti a zájmu 
lidí z jejich okolí, lidí, kterým záleží na 
druhých. Prvním oznámením byla infor-
mace od pána na služebnu Městské policie 
Hlučín, že se jeho matka neumí celý den 
spojit se svou známou. Šlo o paní z Hlu-
čína, ročník 1948. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o osobu se zhoršenými pohy-
bovými schopnostmi, měli oznamovatelé 
obavy, zda-li se jí něco nestalo. Hlídka na 
místě zjistila, že za zamčenými dveřmi 
bytu volá paní o pomoc s tím, že leží na 
zemi a nemůže se pohnout. Na místo byla 
přivolána jednotka HZS Hlučín, z důvo-
du akutního otevření bytu a také posádka 
RZS. Po otevření bytu bylo zjištěno, že 
paní leží v kuchyni na břiše a nemůže se 

zvednout. Byla tedy ihned převezena do 
nemocnice v Ostravě k dalšímu ošetření. 
Druhým případem bylo oznámení oby-
vatelky Hlučína, že její známý (ročník 
1951), se jí několik dní neozývá a ona má 
o něj obavy. Hlídka MP Hlučín zjistila od 
sousedů, že dotyčného pána již několik 
dní neviděli a neví, co se s ním stalo. Dle 
jejich sdělení však slyšeli nějakou ránu. 
Dále bylo zjištěno, že v jednom pokoji se 
stále svítí. Pro důvodné podezření, že by 
dotyčný mohl být v ohrožení života, byla 
na místo zavolána hlídka PČR Hlučín 
a jednotka HZS MSK. Po otevření bytu 
byl onen pán nalezen. Byl při vědomí, le-
žel na břiše na zemi v obývacím pokoji, 
zjevně dehydratovaný s drobnou oděrkou 
ruky. Následně byla přivolána RZS, která 
muže převezla na další ošetření do nemoc-
nice v Ostravě. Tímto chceme vyjádřit 
velký dík oběma lidem, kteří zatelefono-
váním na tísňovou linku zachránili život 
svým známým. Buďte prosím pozorní  
a zajímejte se o své okolí.

Posledním rozpracovaným objektem spo-
lečnosti Gardenline s.r.o. je bezpečnostní 
přeliv, kde došlo k dokončení bouracích 
prací původního sdruženého objektu a do-
končení štětovnicového zabezpečení sta-
vební jámy, kdy práce probíhaly z ponto-
nu, který byl v této části použit. 

Pozn. red.: ponton = plovoucí molo

Postup prací pro vás zaznamenáváme 
již od září 2020 i pomocí dronu a zábě-
ry z něj budou průběžně zveřejňovány na  
webových stránkách města Hlučína.

Na závěr bych Vám chtěl opět poděkovat 
za respektování a dodržování zákazu vstu-
pu na staveniště a prosím, buďte obezřetní 
i na navazujících komunikacích.

Kozmická zátoka - opevnění břehů, 
kamenný zához.

Pravobřežní hráz - gabiony. Bezpečnostní přeliv - zabezpečení stavební jámy štětovnicemi z pontonu.
Fota: archiv Gardenline s.r.o.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Novostavba chodníku podél okraje vozov-
ky stávající místní komunikace Okrajové 
slouží od konce roku 2020 k bezpečnému 
pohybu pěších. Díky této investiční akci 
města došlo k úpravě příčného uspořádání 
stávající místní komunikace. Vozovka stá-
vající místní obslužné komunikace s kry-
tem z asfaltového betonu má nyní v celé 
délce řešeného úseku po realizaci chod-
níku šířku 5,50 m. Chodník  v celkové 
délce 549 m je realizován v šířce 1,50 m 
(vč. silničního obrubníku) s krytem z be-
tonových dlaždic o tloušťce 60 mm (ve 
vjezdech 80 mm). Chodník je z jedné stra-
ny lemován zvýšeným záhonovým beto-
novým obrubníkem, který současně tvoří 

CHODNÍK NA ULICI OKRAJOVÉ DOKONČEN
přirozenou vodící linii pro pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orienta-
ce. V místech připojení dvou stávajících 
účelových komunikací jsou ve vozovce 
provedeny zpomalovací prahy výšky 12 
cm nad povrchem vozovky, které umož-
ní plynulé bezbariérové převedení pěšího 
pásu přes současnou vozovku. Na obou 
stranách zpomalovacích prahů jsou pro-
vedeny nájezdové rampy. Nový chodník 
plynule navazuje na stávající chodníky na 
ulicích Dělnické a Rovniny. Stávající do-
pravní napojení sousedních nemovitostí 
zůstalo zachováno. Ve stávajících styko-
vých křižovatkách došlo k úpravě polo-
měrů nárožních kružnicových oblouků, 
z důvodu zajištění dostatečného rozhledu 
pěších v místech určených k přecházení 
a snížení stávajících délek přecházení.

že pes nebyl čipován, musel být umístěn 
do útulku, kde si počkal na vyzvednutí 
majitelem.

Foto: archiv MP Hlučín

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Na granty určené pro konkrétní projek-
ty je vyčleněno pro rok 2021 z rozpoč-
tu města celkem 350 000 korun. Podání 
žádostí o granty je možné v termínu od  
25. ledna do 7. února 2021. Na jeden 
projekt je možné poskytnout maximálně  
30 000 korun. Jde o doplňkový zdroj fi-
nancování, jímž se bude město spolupo-
dílet na realizaci schválených projektů, 
které významně reprezentují Hlučín, nebo 
zahrnují aktivity, na nichž má město zá-
jem. Jedná se zejména o kulturní, sportov-
ní a další akce pořádané na území města 
Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě 
propagující město. Podrobnější informa-
ce lze získat na odboru rozvoje a školství 
MěÚ Hlučín, e-mail krejzlova@hlucin.cz, 

telefon 595 020 295. Podmínky udělení 
grantu, jak je schválila rada města, jsou 
uvedeny na internetových stránkách měs-
ta v záložce Úřad a samospráva - Gran-
ty a dotace - Program pro hodnocení  
a poskytování grantů 2021.

SCHVÁLEN PROGRAM PRO HODNOCENÍ  
A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ FORMOU GRANTŮ 
Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2021
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CENA VODY STAGNUJE NA ÚROVNI ROKU 2017
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Cena jednoho kubíku vodného a stočného 
je od 1. ledna 2021 pro odběratele stano-
vena ve výši 76,55 korun včetně DPH. 
Cena se zvyšuje přesně o celou jednu 
korunu, přesto je její výše stále na úrov-
ni roku 2017, a to zejména díky snížení 
DPH. „Klademe maximální důraz, aby 
cena vodného a stočného pro naše od-
běratele rostla v minimální možné míře 
a myslím, že se nám to daří”, říká ředitel 
Vodovodů a kanalizací Hlučín, s.r.o. Petr 
Schimánek. „Postupně zavádíme nové 
úsporné technologie do čistírenských pro-
cesů, optimalizujeme vodárenskou a sto-
kovou síť, posilujeme vlastní zdroje vody 
a především pečlivými opravami udržu-
jeme nízké ztráty vody, které jsou v roce 

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY JSME JEŠTĚ VÍCE SNÍŽILI
Rudolf Gogolín
radní, zodpovědný za rozpočet města

V polovině listopadu 2020 jsme již měli 
úspornější variantu rozpočtu roku 2021, 
ve vztahu na minulá léta, nejen zpracova-
nou, ale i prodiskutovanou a připravenou 
na projednání a schválení na prosinco-
vé zastupitelstvo města. O tomto návrhu 
jsem Vás, občany našeho města, informo-
val v posledním čísle Hlučínských novin. 
Těsně poté však došlo k neočekávanému 
parlamentnímu schválení daňového ba-
líčku, týkající se především zrušení su-
perhrubé mzdy, která má i přímý dopad 
do rozpočtů obcí a krajů. Obce a kraje 
tedy musely tuto novou skutečnost pro-
mítnout do již připravených rozpočtů. 
Především rozsah dopadů tohoto rozhod-
nutí do rozpočtů obcí a krajů všechny 
překvapil. Je na jedné straně určitě dob-
ře, že snížením daňové zátěže daně z pří-
jmů fyzických osob, si polepší na výplatě 
všichni zaměstnanci. Diskutabilní je však 
rozsah tohoto snížení pro některé vyšší 
příjmové skupiny. Například je otázkou, 
zda pro zaměstnance vydělávající náso-
bek průměrného výdělku, je nutné prá-
vě v tuto dobu poskytovat stejnou výši 
snížení, když je velice pravděpodobné, 
že tato úspora na jejich daních nepůjde 
zcela, nebo jen částečně do spotřeby, tak 
jak to predikuje vláda. Navíc, a o to je to 

a bude horší, že se to děje v době, kdy po-
kračuje problém s pandemií koronaviru 
a pokles a následné nastartování ekono-
miky nebude překonáno v řádu měsíců.  
Zadlužování našeho státu bude i nadále 
pokračovat. Slovo šetření a hospodárnost 
vskutku není, a do parlamentních voleb 
v roce 2021 nebude, na pořadu dne. Ale 
mělo by být. Na základě této skutečnosti 
jsme museli tedy znovu ponížit rozpoč-
tové daňové příjmy o dalších 28 miliónů 
korun. To je objektivní realita daná aktu-
álně platným stavem k polovině prosince, 
tedy těsně před 17. prosincem 2020, kdy 
bude rozpočet předložen ke schválení za-
stupitelstvu města. Snad optimističtější se 
jeví projednání v senátu, se stanoviskem 
již pro obce a kraje příznivějším. Zpraco-
ván je návrh na finanční kompenzaci pro 
obce a kraje údajně na úrovni 80 % po-
klesu jejich příjmu z daňového balíčku. 
Musíme však počkat na finální rozhod-
nutí parlamentu, popřípadě prezidenta. 
Hlavním úkolem a cílem vedení města, 
rady města ale i zastupitelstva musí být 
pro rok 2021, prostřednictvím i snížené-
ho rozpočtu, zajištění všech jeho potřeb-
ných funkcí, aby se zde lidem dobře  žilo, 
přinejmenším tak dobře, jako doposud.  
Přeji všem obyvatelům našeho města do 
nového roku především zdraví a lepší 
rok, v nejširším slova smyslu, než byl rok  
odcházející.

Počítačka peněz. Foto: Kateřina Konečná

2020 rekordně nízké a to pod úrovní  
3%. Poměrně zajímavým faktem je, že 
dlouhodobě ceny vodného a stočného 
v naší společnosti kopírovaly ceny Os-
travských vodovodů a kanalizací, a.s. 
a Severomoravských vodovodů a ka-
nalizací a.s., to ovšem platilo do roku 
2018. Od té doby se rozdíl v celkových 
cenách vodného a stočného začal dia-
metrálně rozcházet. U Ostravských vo-
dovodů a kanalizací a.s., a Vodovodů 
a kanalizací Hlučín, s.r.o., se během 
tří let zvýšil tento rozdíl cen vodné-
ho a stočného z původních 0,32 korun 
na 8 korun. Ještě větší cenový rozdíl 
vznikl za tři roky ve srovnání se spo-
lečností Severomoravských vodovodů 
a kanalizací a.s., a to z původních 4 ko-
run na 14 korun, a to v náš prospěch”,  
dodává ředitel.  

MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT PŘICHÁZÍ S POMOCÍ PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNÁNÍ OBYVATEL MSK 
Dagmar Quisková
Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

V rámci situace v letošním roce se Mo-
ravskoslezský kraj rozhodl podpořit oby-
vatele Moravskoslezského kraje při změ-
ně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo 
v MSK má za cíl pomoct lidem při změně 
v jejich profesním životě a zároveň najít 
řešení pro firmy, které své zaměstnance 
musí propustit nebo naopak mají zájem 
o nové pracovníky. Projekt Moje místo 
v MSK je rozdělen na dvě stěžejní čás-
ti, kdy první tzv. profesní poradenství je 
službou, kterou mohou bezplatně využít 
obyvatelé Moravskoslezského kraje pro 
získání kvalitní podpory při změně za-
městnání. Druhá část je určena pro firmy. 
Jedná se o produkt online aplikace pro fir-
my, tzv. matching, v jehož rozhraní mo-
hou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak 
poptávku po zaměstnancích. Zaměstnan-
ci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, 
uvažují o změně práce, či jsou již aktu-
álně nezaměstnaní pak díky profesnímu 
poradenství budou mít možnost využít 
poradenských služeb online či osobně.  

Poradenství je přizpůsobeno na míru kli-
enta s širokou škálou služeb. Může se 
jednat například o kariérové poradenství, 
pomoc při hledání a zprostředkování za-
městnání, přípravu na pracovní pohovor 
či konzultaci životopisu. Cílem online 
aplikace pro firmy (Chytrý matching) je 
pak párování volných lidských kapacit 
firem a poptávky ze strany ostatních fi-
rem. Jednoduše řečeno, pokud jedna fir-
ma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato 
aplikace je jednoduše propojí na základě 
předem definovaných parametrů. Tak-
to mohou firmy usnadnit zaměstnancům 
přechod do nového zaměstnání, a to již 
v průběhu výpovědní lhůty před registrací  
na Úřadu práce.

NEZAMĚSTNANOST ROSTE PROZATÍM MÍRNĚ
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště  
Úřadu práce ČR v Hlučíně

V našem regionu, se k datu uzávěrky Hlu-
čínských novin, nezaměstnanost zvýšila 
jen mírně, a to z 1,8 % na 1,9 %. Růst 
nezaměstnanosti pomáhá tlumit vlád-
ní opatření na podporu zaměstnanos-
ti, jako je program Antivirus, který má 
pomoci udržet zaměstnance ve firmách 

a bránit propouštění. Největší poptávka 
ze strany zaměstnavatelů je po obsluze 
strojů na výrobu potravin, montážních 
dělnících ostatních výrobků, po pracov-
nících ostrahy a bezpečnostních agentur 
a prodavačích. U dlouhodobé poptávky 
ze strany zaměstnavatelů je, ještě mimo 
výše uvedené, největší zájem o řidiče 
nákladních automobilů, kuchaře, ostatní 
pomocné pracovníky ve výrobě, zedníky  
a seřizovače.

PROFESNÍ
PORADENSTVÍ NA PRACOVNÍ

POHOVOR

Využijte naše bezplatné
poradenské služby.

www.moje-misto.cz

PROFESNÍ
PORADENSTVÍ NA PRACOVNÍ

POHOVOR

Využijte naše bezplatné
poradenské služby.

www.moje-misto.cz

S ohledem na nařízení Vlády ČR v sou-
vislosti s pandemií koronaviru jsou 
neformální setkávání s vedením měs-
ta dočasně zrušena. Vaše nápady, pod-
něty a stížnosti nás však stále zajímají.  
Můžete nám zasílat na adresu naslovic-
ko@hlucin.cz co vás tíží, či těší, popří-
padě jakýkoli zajímavý návrh ke zlepšení 
života nás všech. Jdeme Vám naproti!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová 
a Pavel Paschek. 

NA SLOVÍČKO...

Foto: Kateřina Konečná



HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
VILA FRANTIŠKA KREMERA

Funkcionalistická vila je ikonou me-
ziválečné architektury nejen Hlučína, 
ale i širšího regionu. Velkorysý dům 
aerodynamických tvarů navrhl okres-
nímu veterináři MVDr. Františku Kre-
merovi ostravsko-olomoucký architekt 
Lubomír Šlapeta. Impulsem pro volbu 
projektanta měla být prezentace Šla-
petových návrhů frýdecké vily Oska-
ra Landsbergera na umělecké výstavě 
v Ostravě v roce 1932, u níž Kremera 
zaujaly vedle moderní estetiky domu 
zvláště organicky formované křivky te-
rasy a vnějšího schodiště. Toto pojetí vy-
cházelo z tvorby německého architekta 
Hanse Scharouna, vůdčího protagonisty 
organického funkcionalismu a Šlape-
tova učitele na akademii ve Vratislavi. 
Podobné principy od architekta Kre-
mer požadoval i u hlučínské realizace.  
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Zatímco do ulice se vila obrací geomet-
ricky strohou, pohledově uzavřenou fa-
sádou, prolomenou pouze horizontálním 
pásem oken a luxferů prosvětlujících 
prostor chodby a schodiště, představují 
zahradní průčelí zcela jiný výtvarný svět. 
Definují je organické křivky půdorysu ve-
doucí k zaoblení vnějších stěn. Zahradní 
fasáda je prolomena dlouhými pásovými 
okny. Prosvětlují interiér a skýtají panora-
matický výhled na zahradu i město. Totéž 
nabízí i dynamicky předsazená trojúhelní-
ková terasa v patře. Pod ní umístěná pro-
sklená zimní zahrada sousedí se zahrad-
ním vstupem do domu, který je terasou 
zastřešen. Došlo zde k plnému propojení 
domu s přírodou. Do přízemí byl mimo 
kuchyně a garáže situován velký spole-
čenský prostor, který se dal posuvnými 
příčkami rozdělit na pracovnu, knihovnu  

a jídelnu. Ta se zároveň otevírala do pro-
storu skleníku zimní zahrady. V patře 
našly místo naopak soukromé místnos-
ti, ložnice a velká koupelna. Svým mo-
derním pojetím v duchu mezinárodního 
funkcionalismu zůstala vila ve městě 
i na Hlučínsku zcela ojedinělým po-
činem. Dobový kritik Zdeněk Bár o ní 
napsal: „Je opravdovou moderní krá-
sou, utvořenou z prolínání domu a za-
hrady, ze hry ploch bílé omítky, lesklých 
tabulí skla a zelených ploch trávníků.  
Svérázně rozvinutý tvar domu a jeho 
linie působí dojmem pohybu a vol-
nosti. Stavebník tu má, po čem toužil: 
je to obraz svobody v malém, je to sa-
mostatnost a vlastní království. Je to 
stavební báseň dokonalého obsahu  
i dokonalé formy.“

Jiří Jung

30. léta (archiv Muzea umění v Olomouci)

Současná podoba. Fota: Petr Gašpárek, 2015
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KVĚTINY LZE NOVĚ OBDIVOVAT I NA WEBU
Josef Chlebiš
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Iris Hlučín

Vážení přátelé, v roce 2020 jsme ne-
pořádali žádnou výstavu a proto jsme 
se rozhodli, dle návrhu Norberta Ko-
tyrby, ukázat naše pěstované květiny 
na webu Iris. Oslovení pěstitelé přispě-
li fotkami květin k uspořádání „výsta-
vy“. Na vše se můžete podívat na webu  
www.zahradkari.cz. Děkuji Norbertovi za 
výborný nápad, Zdeňkovi za realizaci na 
webové stránky a všem, kteří přispěli svý-
mi pěstitelskými ukázkami. Už se těšíme, 
až se v roce letošním sejdeme u pořádání 
výstavy v Hlučíně. Věřím, že si užijete 
krásu květin.

Radim Heiduk
Agri Nostra z.s.

Přejeme do nového roku lepší životní pro-
středí, ve kterém se nám bude lépe a svo-
bodněji dýchat. Zejména ať v okolí města 
přibydou dostupná místa, kam si mohou 
lidé vyjít na procházku přírodou v těchto 
těžkých časech. Udělejte si opravdovou 
radost! Vyvěste si jednu kvalitní budku, 
vykopejte tůňku, udělejte ježkovník, za-
saďte ovocný keř či strom. Nebo přijď-
te a spolu s námi posečte či pohrabte  

SPOLEK AGRI NOSTRA VINŠUJE VŠEM  
PŘÍRODOMILCŮM 

květnatou louku. Například my si dáváme  
předsevzetí vykopat alespoň jednu tůň, 
posečeme a pohrabeme květnaté louky 
v naší péči, vyvěsíme několik ptačích bu-
dek, vybudujeme napáječku pro ptáky, 
a co nejlépe budeme pečovat o již existu-
jící lokality. Pokojný a smysluplný nový 
rok 2021

Blanka Kotrlová
zastupitelka 

Pro nás všechny byl asi rok 2020 složitý, 
plný nemilých překvapení a situací, které 
nikdo z nás nečekal, ani si neuměl předsta-
vit. Nejspíše nám tak zůstane v paměti ne-
jen kvůli těm dvěma dvacítkám v letopo-
čtu. I pokud se situace se zrádnou nemocí 
v budoucnu stabilizuje, následky výpadků 
ekonomiky poneseme všichni. Tak už to 
v lidské historii bývá, že se střídají doby 
lepší a horší. Ale i v těch horších si lidé 
vždy našli něco, co jim přinášelo radost. 

V Hlučíně, který prošel velmi složitou his-
torií, to dobře umíme – najít si pevné mís-
to, o které se v těžkých chvílích opře naše 
mysl. Chtěla bych vám všem, milí sou-
sedé, vážení spoluobčané, popřát, abyste 
v roce 2021 všichni našli ve svých srdcích 
ta pevná místa, ať už ve svých rodinách, 
ve své práci, nebo ve svém domácím záze-
mí. A taky aby ve vašich domovech sídlila 
radost, která není vyhrazena jen pro dobu 
vánočních svátků, ale můžeme si ji nést 
celým rokem a dělit se o ni s lidmi blíz-
kými i těmi vzdálenějšími. Takže Hlučíne, 
hodně radosti a síly v roce 2021. 

ZASTUPITELÉ

S POMOCÍ PŘÍRODY PROTI VIRŮM
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

I v novém roce bych ráda pokračova-
la v tématu podpory zdraví a imunitní-
ho systému v této složité „době virové“ 
a navázala na využití síly přírodních lá-
tek, konkrétně některých bylin s protivi-
rovým účinkem. Mezi nejznámější bez-
pochyby patří třapatka nachová neboli 
echinacea, která je účinná ve formě tink-
tur, kapek nebo tobolek. Samotná sušená 
bylina má účinky slabší. Ke zpracování 
se používá celá nať, květ i kořen, ve kte-
rém je nejvíce účinných látek. Echinacea 
by měla být nasazena hned při prvních 
příznacích onemocnění a užívá se 7-14 
dní. Kvůli svému silnému imunostimu-
lačnímu účinku by neměla být užívána 
dlouhodobě a po vysazení by vždy měla 
následovat alespoň dvoutýdenní pauza. 
Ze stejného důvodu nesmí být podávána 
osobám s autoimunitním onemocněním 
a pacientům užívajícím imunosupresiva. 
V současné době se do popředí zájmu 
dostává skalní růže, přesněji využití lis-
tů Cistu krétského. Jedná se o nízký keř, 
který roste ve Středomoří a nejúčinnější 
je vodný roztok z celých listů. Extrakt 
z cistu byl laboratorně testován a úspěšně 

snižoval rozmnožování viru SARS CoV-
2 v buňkách. Navíc je schopen upravovat 
nepřiměřenou imunitní reakci organismu 
tzv. cytokinovou bouři, která je závažnou 
komplikací u řady virových infekcí. Cist 
krétský může být užíván i preventivně, 
u nás je dostupný v kombinaci s extrak-
tem z grepových jader, šalvěje a echina-
cey. Oblíbené jsou přípravky s aplikací do 
nosu a do krku, které vytvářejí ochrannou 
bariéru na sliznicích. Právě extrakt z gre-
pových jadérek je jednou z nejsilnějších 
přírodních látek účinných proti infekcím. 
Je to silný antioxidant, několikanásob-
ně účinnější než vitamin C i E. Užívá 
se vnitřně ve formě kapek a kapslí nebo 
zevně jako sprej. Při každé léčbě viróz 
je žádoucí přidat vitamin C a zde jsou 
nejlepším přírodním zdrojem rakytník, 
acerola nebo šípek. Nejdostupnější proti-
virová pomoc v běžné domácnosti je bez-
pochyby česnek, cibule a zázvor. Jejich 
působení je spíše preventivní a může po-
moci zmírnit rozvoj přidružených bakte-
riálních infekcí. Nezapomínejme také na 
využití medicinálních hub jako je reishi, 
shii-take, čaga apod. Toto je ovšem roz-
sáhlejší téma a na účinky těchto hub se 
snad dostane v některém z příštích čísel 
Hlučínských novin.

HLUČÍNE, HODNĚ SÍLY A RADOSTI V ROCE 
2021!

OŘEZ JMELÍ DOKONČEN
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Město Hlučín, v rámci schváleného parti-
cipativního projektu „Ořez jmelí“, ošetřilo 
v roce 2020 celkem 94 stromů a vyčerpalo 
na ořezy celou schválenou částku 400 000 
korun a dofinancovalo realizaci ze zdro-
jů odboru životního prostředí a komunál-
ních služeb MěÚ Hlučín ve výši 180 683 
korun. Mimo ořezy byly stromy v části 
městského parku u dopravního hřiště ošet-
řeny také chemickým postřikem. Masivní 
likvidaci jmelí bílého na stromech, které 
roste na pozemcích města, jsme zahájili 
již počátkem roku 2020. Touto parazitic-
kou rostlinou jsou napadeny tisíce stromů 
na celém Hlučínsku.

ZDRAVÍ

Foto: Kamil VitásekFoto: archiv Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Iris Hlučín 

Foto: Kristina Skulinová
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PROVOZ BOWLINGU NA SPORTOVNÍ HALE

Jana Losíková
pedagog

Našemu eTwinningovému projektu  
Let´s get on board, který byl realizován 
v rámci výuky anglického jazyka v loň-
ském školním roce, bylo letos v září 
uděleno ocenění certifikát Quality Label. 
Tento Quality Label je udělován pouze 
inovativním projektům, které splňují kri-
téria kvality a které tak mohou ve svých 
zemích sloužit jako příklady dobré praxe. 
Vedle toho byl také oceněn Evropským 
certifikátem kvality, což je důkazem toho, 
že naše celoroční práce odpovídala vyso-
kým evropským měřítkům. Tento projekt 
získal na podzim 2020 také Národní cenu 
eTwinning 2020 v kategorii projektů re-
alizovaných na základních školách v ČR. 
Toto ocenění znamená, že náš projekt 
byl vyhodnocen v kategorii základních 
škol jako nejlepší z celé země! Z vítěz-
ných eTwinningových projektů všech 
kategorií realizovaných v roce 2020 byl 
vybrán náš projekt a získal Cenu Domu 

Martin Nováček
ředitel SaK Hlučín

V roce 2021 chceme zatraktivnit provoz 
a využití bowlingu na hlučínské sportov-
ní hale a proto máme pro Vás připraveny 
různé soutěže a aktivity. Jednou z nich 
bude soutěž o krále, královnu a mladé-
ho rekordmana našeho bowling baru, 
která bude probíhat v průběhu celého  

ŠKOLSTVÍ
CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCH ZŠ HORNICKÉ MUSÍME SI POMÁHAT…

Pavla Mrůzková
ředitelka

Na prahu nového roku mi dovolte se vrá-
tit do prosince roku loňského. Byť s mě-
síčním zpožděním bych ráda poděkovala 
všem, kteří se srdcem na dlani pomohli 
dobré věci. S myšlenkou zapojit Tyršov-
ku do charitativní akce s názvem Kra-
bice od bot přišla naše první třída. Šlo 
o tradiční akci Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, která sloužila dětem 
a rodinám v nouzi. Zacíleno bylo na azy-
lové domy, domovy dětí a pěstounské 
rodiny. Za celou školu jsme se počátkem 
prosince zavázali naplnit 50 krabic od 
bot určených holkám a klukům různých 
věkových kategorií, ale i maminkám  

a tatínkům, kteří se nacházeli v nelehké 
životní situaci a kterým například zasáhl 
do života koronavirus. Krabice jsme plnili 
knížkami, pastelkami, hračkami, kosme-
tikou i pamlsky tak, aby obsah odpoví-
dal věku a pohlaví, kterému byly určeny.  
Z padesáti krabic bylo nakonec rov-
ných 150 a já bych ráda za Tyršovku 
poděkovala dětem i rodičům, kteří se 
do akce zapojili. Svým přístupem tak 
potvrdili, že nám nejsou lhostejné osu-
dy dětí a dospělých v našem okolí a že 
vzájemné pochopení a ochota pomoci 
druhým nás může v mnohém obohatit.  
Děkuji, že jste zpříjemnili Vánoce po-
třebným. Do nového roku 2021 nám 
všem přeji pevné zdraví, lásku a štěstí.  
Nechť je lepší než ten minulý.

Amálie Benešová, studentka
Tereza Wachtarczyková, pedagog

Mezinárodní program osobního rozvo-
je DofE letos poprvé pořádá roadshow 
‚‚DofE jede za Vámi!‘‘. Výkonný ředi-
tel DofE, programový ředitel DofE a re-
gionální manažeři rozvážejí certifikáty 
a odznaky po celé ČR, aby se i letos, za 
těchto neobvyklých a ztížených podmí-
nek, mohla veškerá ocenění dostat do 
rukou těch, kdo si je za své úsilí zaslou-
ží. Ve čtvrtek 3. 12. 2020 tato ocenění 
dorazila i k nám na Gymnázium Josefa 

PODĚKOVÁNÍ

TERMÍNY ZIMNÍ LIGY JÍZDY ZRUČNOSTI
PŘESUNUTY
Pavel Zbytovský
člen ÚAMK-AMK Hlučín

V souvislosti s pandemickými opatřeními, 
jsme se v našem hlučínském automoto-
klubu rozhodli přesunout termíny konání 
jednotlivých kol druhého ročníku jízdy 
zručnosti o putovní pohár starosty. Aktu-
ální termíny jsou tyto: 1. kolo 16. ledna,  

SPORT

Kainara v Hlučíně, kde byli oceněni dva 
bronzoví a pět stříbrných dofáků, na kte-
ré jsme právem velmi hrdí! Mimo tuto 
malou neformální ceremonii proběhne  
16. 12. 2020 prostřednictvím online strea-
mu hlavní ceremonie, jejíž součástí budou 
například fotografie z akce ‚‚DofE jede 
za Vámi‘‘, příspěvky zajímavých hostů 
a překvapení v podobě člena britské krá-
lovské rodiny. Tato akce bude navíc volně 
přístupná i pro nečleny DofE týmu, tak-
že neváhejte a přidejte se k nám. Odkaz 
k připojení najdete na Facebooku DofE 
nebo na našich sociálních sítích. 

Foto: archiv Gymnázia Josefa Kainara Hlučín

Foto: archiv ZŠ Tyršova

Foto: Kateřina Konečná

zahraniční spolupráce (DZS) 2020.  
Zástupci DZS přijeli osobně žákům pob-
lahopřát a předali jim také dárky.

Bližší podrobnosti a video naleznete na 
tomto odkaze: https://www.etwinning.cz/

O vítězích Cen DZS se dozvíte více zde:
https://www.dzs.cz/

Fota: Kateřina Konečná
kalendářního roku. Pro naše bowlery bu-
dou také připraveny drobné motivační od-
měny a v případě většího zájmu, bychom 
mohli zorganizovat také bowlingovou 
ligu. Vše ovšem v součastnosti bohužel 
záleží na aktuální koronavirové situaci. 
Plánované otevření bowlingbaru v roce 
2021 je v pondělí 4. ledna. Veškeré infor-
mace naleznete na našich internetových 
stránkách www.sak-hlucin.cz

2. kolo 6. února, 3. kolo 20. února  
a 4. kolo (závěrečné) 6. března. Ostatní in-
formace zůstávají beze změn. Propozice, 
způsob hodnocení, lokality a nákres jed-
notlivých jízd zručnosti, on-line přihlá-
šení a nezbytné další informace najdete 
na webových stránkách klubu soutěžních 
jezdců automobilové orientační soutěže  
www.aoscz.info.
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„Dosáhnout a být na dosah“

www.andelnadrate.cz                800 555 655               info@andelnadrate.cz

Pomoc seniorům v izolaci 
Registrovaná tísňové péče Anděl na drátě je sociální služba 
s pověřením státu (MPSV), která nyní poskytuje pomoc seni-
orům zcela ZDARMA. 

Ve stávající situaci nouzového stavu a omezujících opatře-
ní v důsledku koronaviru se ocitají mnozí senioři v izolaci. 
V objemu informací, nařízení a omezení, se ne vždy orientují 
a rozumí jim. U osaměle žijících seniorů tak mohou, v dů-
sledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti 
a strachu, které mohou vést i ke zhoršení zdravotního stavu. 

Pomoc a podpora stále nablízku 
Anděl na drátě pro klienty sociálních služeb měst a obcí poskytuje služby tísňové 
péče včetně komunikačního zařízení zcela ZDARMA a to až do 30. června 2021. 
Po uplynutí této doby a zájmu uživatele v pokračování služby, platí nadále měsíční 
poplatek 380 Kč a SOS zařízení zůstává v jeho majetku. V opačném případě se služ-
ba ukončí a uživatel vrátí SOS zařízení zpět poskytovateli. 

Součástí služby je rovněž Linka pomoci a poradna pro seniory  

Čtení z knihovny Anděla na drátě 

S laskavou pomocí předních českých herců se podařilo 
vytvořit rozmanitý obsah knihovny audiozáznamů. Při pra-
videlných voláních a aktivizačních hovorech tak můžeme 
seniorům nabídnout výběr z obsáhlé knihovny audiozá-
znamů různých žánrů. Rozšířili jsme tím možnosti naší ko-
munikace o čtení a příspěvky od známých herců. Ty jsou 
zajímavým rozptýlením, seniory potěší a pomáhají tak 
lépe překonat důsledky společenské deprivace plynou-
cí z nucené izolace a samoty. Obsahem audiozáznamu 
je interpretace části literárního díla (próza, poezie), vy-
právění vhodného příběhu, pozitivního zážitku atp. Čtení 
z knihovny se setkalo s velmi příznivým ohlasem a každý 
den tak rozptýlíme a potěšíme několik stovek osaměle ži-
jících seniorů. S  A N D Ě L Ě M  N A  D R Á T Ě
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Mojmír Sonnek

Bylo to koncem zimy před šedesáti pěti 
lety, bylo mi asi dvanáct. Po škole jsme 
šli s kamarády bruslit „na luky“. Tak se 
říkalo kluzišti, které každoročně vznikalo 
zaplavením luk po přehrazení dnes již za-
trubněného potoka Vařešinka, mezi dneš-
ním Dětským rančem a Štěrkovnou. Kluci 
tam hrávali mezi improvizovanými bran-
kami hokej a děvčata předváděla krasojíz-
dy. Toho dne bylo poměrně teplo, led byl 
měkký a bruslení nestálo za nic. V tom při-
šel někdo se senzační zprávou: na Opavici 
odplouvají ledy. Tu slávu jsme si nemoh-
li nechat ujít. Sundali jsme brusle (zvané 
kurble, kličkou se připevňovaly přímo na 
boty) a vydali se k mostu. Jenže jsme přišli 
pozdě, ledy už byly pryč. Jenom jedna kra, 
zamrzlým proutkem připoutaná k vrbě, se 
zmítala mezi břehem a hlavním proudem. 
To byla výzva! Vylezl jsem na kůl trčící 

VZPOMÍNKA Z DĚTSTVÍ

Bronislava Husovská

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. je nestát-
ní zdravotnické zařízení poskytující od-
bornou pomoc nevyléčitelně nemocným 
dětem i dospělým. Provázíme lidi, kteří si 
přejí zemřít doma, posledním obdobím je-
jich života a umíráním. Pomáháme lidem 
v terminálním stadiu onemocnění, aby 
mohli být v prostředí, které znají, v kruhu 
své rodiny a přátel. Staráme o to, aby po-
slední chvíle strávili bez zbytečných bo-
lestí, důstojně a zajištěni zdravotní péčí, 
poradenstvím, službami i pomůckami, 
které potřebují. Pracujeme s nemocnými 
i jejich rodinami. Naše péče je nepřetrži-
tá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Máme 
k dispozici multidisciplinární tým složený 
z lékařů, zdravotních sester, fyzioterape-
utky, sociálních pracovnic, psychologů, 
psychiatrů a duchovních. Působíme v Mo-
ravskoslezském kraji pro dětské pacienty, 
za dospělými jezdíme do 30 kilometrů od 
Ostravy.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK JE TU PRO VÁS

z vody a hokejkou tlačil kru do proudu. Už 
už se zdálo, že se kra osvobodí, když se 
hokejka smekla a já sebou plácl do vody. 
A kra se vrátila na své původní místo. 
Chvíli jsem tloukl hlavou o led a myslel na 
poslední okamžiky, ale milosrdný proud 
mě z pod ledu vytáhl, takže jsem zalapal 
po dechu a pod mostem se vydrápal na 
břeh. Rozhlížel jsem se po kamarádech, 
že se mi vysmějí, ale kamarádi nikde. Tak 
jsem sebral brusle, a seč mi síly stačily, 
utíkal domů. Mezitím se setmělo a ochla-
dilo.  Než jsem doběhl do města, šaty se na 
mě proměnily v ledový krunýř. Ježišmari-
já, spráskla ruce maminka. Stáhla ze mne 
boty a bundu a jak jsem byl, strčila mne 
pod peřinu. Dobře to dopadlo, ani jsem 
to neodležel. Jenom hokejku vzala voda. 
A co se v místě zachovalo dodnes? Spolu 
s ledy zmizela i stará Opavice s mostem, 
pryč jsou louky i s potokem. Zbyly jenom 
matné vzpomínky pamětníků. 

 

Mobilní hospic Ondrášek pomáhá nevylé-
čitelně nemocným lidem již 12 let.
● Mobilní hospic pro děti
● Mobilní hospic pro dospělé
● Dětský hospicový stacionář
● Sociální poradna
● Poradenství pro pozůstalé
● Půjčovna pomůcek
● Paliativní ambulance
● Knihovna MH Ondrášek
● Centrum vzdělávání

NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME 
ZDARMA

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Gurťjevova 11
700 30 Ostrava - Zábřeh

595 782 413
596 910 196

E-mail: mhondrasek@seznam.cz
www.mhondrasek.cz

Kristina Skulinová

Cena Patria Nostra byla letos udělena 
za realizaci areálu Křížové cesty a pro-
stranství u kostela sv. Matouše v obci 
Hať, a to díky manželům Gogolínovým, 
Werneru Vyletělkovi, Danielu Kozlovi 
a Stanislavu Mikovi. Cena Patria Nostra 
je každoročně udělována hejtmany krajů 
za příkladný architektonický počin při-
spívající k rozvoji venkova a uspokojo-
vání potřeb jeho obyvatel a návštěvníků 
v jednotlivých krajích ČR, realizovaný 
v letech 1990 - 2020. Na výjevech sym-
bolické cesty sledující události spojené 
s ukřižováním Ježíše Krista pracoval ro-
hovský umělecký malíř a řezbář Stanislav 
Mika půl roku. Rodina hlučínského radní-
ho pana Rudolfa Gogolína pochází právě 
z Hati. Jako patriot a člověk s otevřenou 
myslí i srdcem se spolu se svou ženou 
Zuzanou rozhodli, že rodné obci darují 
pamětihodnost, která by zároveň součas-
né i budoucí generaci veřejně sloužila. 

GRATULUJEME K VÝZNAMNÉMU OCENĚNÍ
Místní farnost i starosta obce Werner Vy-
letělek nápad přijali s nadšením. Osobní 
postoje a životní zkušenosti manželů Go-
golínových se i díky autorovi zhmotnily 
v tomto unikátu a vzniklo tak místo k roz-
jímání nejen pro věřící. Každý tady může 
popřemýšlet o svém životě, propojit jeho  
složitosti třeba právě se čtrnácti za-
staveními a uvědomit si, že na stras-
ti a bolesti života nejsme na světě sami.  
Záměrem manželů bylo, aby byla kří-
žová cesta vizuálně netradiční. Jednot-
livá díla jsou vyrobená ze speciálního 
betonu a vytvářejí kruh, v jehož středu 
je umístěn altánek s posezením. Všech 
14 zastavení křížové cesty je umístěno 
nedaleko haťského kostela a hřbitova.  
Z důvodu koronavirové pandemie se 
neuskutečnilo letošní předávání cen ve 
Španělském sále Pražského hradu, ale 
bylo předáno přímo v Hati u křížové 
cesty. Jsme velmi hrdí na tento unikátní 
lidský i umělecký počin a gratulujeme  
k významnému ocenění.

Foto: Kristina Skulinová

OSMÝ ADVENTNÍ VĚNEC ROZZÁŘIL NAŠE 
NÁMĚSTÍ
Marie Drobíková

Všichni jsme cítili, že je zapotřebí dodržo-
vat tradice, proto jsme se rozhodli i v této 
prapodivné době opět vytvořit adventní 
věnec. Za jeho realizaci je třeba poděko-
vat v prvé řadě paní Janě Kameníčkové. 
Stávající vládní nařízení nám stavbu sice 
zkomplikovalo, ale podle ohlasů obča-
nů dnes můžeme říct, že jsme to zvládli! 
Zdálo se nám, že ač byl věnec menší, o to 
byl více navštěvován. Energii nám do-
dávali všichni hlučínští, kteří nám fandi-
li a mnozí poskytli krásné chvojí. Tímto 
bychom chtěli především poděkovat paní 
H. Sousedíkové, E. Dihlové, M. Hruško-
vé, panu Z. Plurovi a J. Stachovi. Každým 
rokem přemýšlíme, čím bychom naše ná-
městí během adventní doby ještě více vy-
zdobili. V roce 2018 byl věnec zkrášlen 
dřevěnými svícemi, v roce 2019 vyřezá-
vanými sochami, které byly vytvořeny zá-
sluhou města v rámci „Prajzské řezbářské 
show“ a naposledy se zrodila kvůli zákazu 
shromažďování většího počtu osob myš-
lenka „online“ přenosu rozsvěcování ad-
ventních svící. Máme velkou radost, že 
adventní věnec opět splnil své poslání,  

díky němu jsme se všichni mohli setká-
vat a povykládat si, a to nejen o advent-
ních nedělích. Také děti si zde přišly na 
své. Zvonily na zvoničce a velice rády 
navštěvovaly chaloupku, ve které moh-
ly psát přáníčka Ježíškovi. Člen našeho 
týmu pan Lukáš Krček vytvořil nejen 
chaloupku, svíce, ale také rozcestník, 
který ukazoval Panně Marii a sv. Jose-
fovi cestu do hlučínského betléma. Bo-
hužel sochy nemají nohy, tak je musel 
pan Tomáš Hájovský pomocí techniky 
převézt před Štědrým dnem k jesličkám.  
Věnec by byl smutný a nerozzářil by 
se, nebýt Jendy Herrmanna. Mohli by-
chom jmenovat další obětavce, kteří 
rádi věnují svůj čas, práci a zručnost.  
V neposlední řadě patří velké poděko-
vání městu za finanční podporu, pra-
covníkům příspěvkové organizace SaK 
Hlučín a také příznivcům, kteří utíra-
li pot z čela členům realizačního týmu, 
a postarali se o jejich občerstvení.  
Zkrátka všem, kteří se jakkoli podíleli na 
této akci, patří velký dík. Do nového roku 
přejí organizátoři všem pevné zdraví, lás-
ku a naději, že se sejdeme u dalšího ad-
ventního věncev lepších časech.

Foto: Daniel Drobík

Kresba: Maxmilián Sonnek
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„POTŘEBUJEME BÝT POTŘEBNÍ,“ ŘÍKÁ MAREK A TĚŠÍ SE NA LOĎ A LETADLO 

Takřka od narození je nevidomý. I přes-
to vystudoval střední školu, hrál divadlo, 
účinkoval ve Videostopu či letěl letadlem. 
Marek Macháček, který žije v Píšti, má do 
budoucna spoustu plánů. Tím hlavním je 
najít si dlouhodobou a smysluplnou práci. 

„Do školky a školy jsem chodil v Brně. 
Tam jsem také vystudoval polytechniku na 
střední škole. Když mi bylo osm, zemřela 
mi maminka a péči o mě převzala babič-
ka a teta z Frýdku-Místku, kde jsem měl 
i přechodné bydliště. Po úmrtí babičky 
jsem se přestěhoval do domu s pečovatel-
skou službou v Píšti. Neobešel bych se bez 
pomoci tety Anny, strejdy Oldřicha a bra-
trance Tomáše. Dělají pro mě spoustu 
věcí. Vděčím jim za strašně moc. Díky nim 
jsem například zažil šumění moře,“ začí-
ná své vyprávění Marek Macháček. 

Marek se snaží žít co nejvíce aktivně a je 
optimistou. Přesto vidí v pomoci nevi-
domým velké rezervy. „Trošku cítím, že 
nevidomí lidé jsou odsouváni na vedlejší 
kolej. Měli by mít příležitost se zapojit 
plnohodnotně do společnosti a pracovat. 
Potřebujeme komunikaci s okolím, být po-
třební. Bohužel, najít pořádnou práci je 
dost složité,“ popisuje Marek a upřesňu-
je své představy o pracovním uplatnění: 

„Chci být užitečný a být s lidmi. Dokážu 
si představit práci telefonního operáto-
ra, práci s počítačem nebo třeba povolá-
ní maséra. Jsem připravený se vzdělávat 
a práci se naučit.“ 

Nalezení pracovního uplatnění je také jed-
nou z náplní spolupráce s Charitou Hlučín 
a službou Osobní asistence. I když zdale-
ka ne jedinou. „Kdykoliv potřebuji něco 
zařídit, mohu se na pracovnice Charity 
spolehnout. Dostanu se s nimi do míst 
a na akce, které jsem do té doby nemohl 
navštívit,“ přibližuje Marek dosavadní 
více než roční spolupráci a uvádí hned 
několik příkladů nevšedních zážitků. „Byl 
jsem na koncertu Bohemian Metal Rhap-
sody a potkal se s kapelou, projel se terén-
ní buginou a absolvoval let letadlem. Bylo 
to skvělé slyšet zvuk letadla, poslouchat 
navigátory. Tohle bych chtěl určitě zažít 
ještě jednou,“ má jasno Marek. Zároveň 
má i další přání: „Chtěl bych se projet 
lodí, řídit auto a proletět se i dopravním 
letadlem.“

V Osobní asistenci má ale Marek hlavně 
oporu v důležitých věcech, které v životě 
řeší. „Doprovázejí mě na úřad, poradí mi, 
jak se vyznat v systému různých příspěvků, 
vyplní za mě formuláře. Je toho opravdu 
hodně,“ dodává Marek. 

Na otázku, co mu v životě dělá největší ra-
dost, odpovídá jasně: „Největší radost mi 
dělá, když já můžu někomu udělat radost. 
Rád se setkávám s dobrými a hodnými lid-
mi. Miluju zážitky.“ 

Markův aktivní život, jeho pevná vůle 
a odhodlání mohou být inspirací pro mno-
ho lidí. A to bez ohledu na to, zda se vy-
rovnávají s handicapem či nikoliv. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Mar-
kovi, aby se všechny jeho sny a touhy  
vyplnily.          Kristina Skulinová

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

Tříkrálová sbírka 2021 se blíží, těšíme se 
na koledu a věříme, že ani vy si nenecháte 
setkání s koledníky ujít. Jsme připraveni, 
že ve všech obcích a městech Hlučínska 
koledníci vyrazí do ulic, aby předali ra-
dostnou zvěst a napsali na dveře písmena 
K+M+B+ s číslovkou 2021. Naši nejvyš-
ší prioritou je, aby sbírka byla bezpečná. 
Proto jsme každou z 320 koledujících 
skupin vybavili dezinfekcí a nakoupili 
jsme 1200 roušek pro koledníky. Ti budou 
dodržovat i další pravidla, vč. bezpečného 
odstupu a nevstupování do domů či bytů. 
Hlavním obdobím pro koledování je ví-
kend 8. – 10. ledna 2021. Může se ale stát, 
že vlivem epidemie se koledování pro-
dlouží. Celostátní pravidla počítají s tím, 
že lze koledovat až do 24. ledna. Je tedy 
možné, že právě u vás koledníci zazvoní 
až později než bylo zvykem v předchozích 
letech. Pokud byste se s koledníky minu-
li, na stránkách www.trikralovasbirka.cz 
bude probíhat online koleda, kde je mož-
né přispět do sbírky, a to konkrétně pro 
naši Charitu Hlučín. Situace se může vý-
razně měnit podle vývoje epidemie. Pro-
to jsme na stránkách www.charitahlucin.
cz zřídili kapitolu, která přináší aktuální  

informace a změny. Ty jsou také k dispo-
zici na našem profilu na facebooku. Ať 
už do sbírky přispějete koledníkům nebo 
přes online koledu, chci vám z celého srd-
ce poděkovat. Pro naši hlučínskou Chari-
tu jde o velmi důležité prostředky, které 
prostřednictvím našich služeb pomohou 
lidem žijícím s námi v našem krásném 
regionu. Lidem, kteří jsou sami, nemoc-
ní, handicapovaní či na odchodu z to-
hoto světa. Speciálně v tomto náročném 
období potřebujeme vaši pomoc. Kromě 
sociálně terapeutické dílny uzavřené roz-
hodnutím vlády jsme během obou vln epi-
demie nepřerušili ani výrazně neomezili  

naše služby. Naše zdravotní sestry, pečo-
vatelky a asistentky zůstaly a zůstávají 
s potřebnými, ať už v jejich domácnos-
tech, domově pro seniory či dílně.  Kaž-
dý den projevují obrovskou odvahu a vůli 
pomáhat. Přijetím koledníků a svým da-
rem jim vyjádříte svou podporu, kterou si 
zcela jistě zaslouží. Obrovské poděkování 
patří všem koordinátorům a koledníkům, 
kteří nám i v tomto nelehkém období po-
máhají. Moc si vážíme také pomoci far-
ností a zástupců měst a obcí Hlučínska.  
Věřím, že Tříkrálová sbírka přinese do 
této zvláštní a nelehké doby paprsek ra-
dosti a naděje. 

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU - KOLEDOVÁNÍ BUDE BEZPEČNÉ  

Fota: Kateřina Kaniová

O OSOBNÍ ASISTENCI
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Osobní asistence je jednou ze sociálních 
služeb domácí péče Charity Hlučín. Jejím 
cílem je poskytnout podporu a pomoc li-
dem se sníženou soběstačností, aby mohli 
žít plnohodnotně v jejich přirozeném pro-
středí. Mohou to být lidé s handicapem či 
senioři, kteří potřebují podporu při zvlá-
dání každodenních úkonů. Podle ředitele 
Charity Hlučín Pavla Sobola je o službu 
velký zájem: „Kapacitu služby ve spolu-
práci s Moravskoslezským krajem, městy 
a obcemi průběžně navyšujeme. Aktuál-
ně ji v naší Charitě poskytuje 5 osobních 
asistentek. Snažíme se vyhovět všem, ale 
ne vždy je to možné. Setkáváme se s pros-
bami o asistenci v rozsahu 12 i 24 hodin 
denně, což není v našich možnostech. Těm 
nejpotřebnějším ale pomůžeme vždy.“ 
Více o Osobní asistenci i celé domácí péči 
poskytované Charitou Hlučín se dozvíte 
na www.charitahlucin.cz. 



S ohledem na vývoj Covid 19 
sledujte aktuální informace  

o plánovaných akcích  
na www.hlucin.cz 

nebo facebookových  
stránkách města Hlučína.
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PŘIVÍTALI JSME
Matyáš Honzík *2020

JUBILANTI
Hedvika Strachotová *1926
Lucie Dzieržavová *1927

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář,  
výtvarník

HLUČÍNSKÁ FABULE

DO NOVÉHO ROKU SPOUSTU ZDRAVÍ, POHODY, LÁSKY A ŠTĚSTÍ PŘEJE RADA MĚSTA HLUČÍNA

Udělala jste ze mě kripla
řekl jsem doktorce
a ta mě vypla
Být vypnutý
to je fajn
jsem doktorčin Frankenstein

VAŠE PLAZMA MŮŽE POMOCI
JINÝM PACIENTŮM S TOUTO NEMOCÍ.

   DĚKUJEME 

PROSÍM, DARUJTE VAŠI PLAZMU
„VÝZVA PRO VYLÉČENÉ PACIENTY Z ONEMOCNĚNÍ COVID- 19!” 


