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Kateřina Konečná
úsek tiskové mluvčí

Služba Podpora samostatného bydlení 
JINAK Hlučín je od začátku roku 2019 
poskytována lidem s mentálním znevý-
hodněním či s duševním onemocněním. 
Jejím posláním je pomoci těmto lidem 
v běžném životě tak, aby mohli žít co 
nejvíce samostatně, dle svých představ, 
ve vlastní domácnosti. A mohli využívat 
všechny obvyklé příležitosti. Zkrátka žít 
normálně. V roce 2020 byla služba v Hlu-
číně poskytována celkem jedenácti lidem, 
kterým přispěla k dalšímu posílení jejich 
nezávislosti a v neposlední řadě také k no-
vým zážitkům a zkušenostem. O některé 
z nich se podělila koordinátorka služby 
Karin Bednarzová: „V roce 2020 jsme se 

mohli radovat z řady situací, které jsou 
pro většinu z nás běžné a obvyklé, z nichž 
některé naši klienti prožívali poprvé. Ně-
kteří z nich prvně vycestovali samostat-
ně na letní dovolenou do lázní, krásného 
hotelu či kempu. Někteří získali nové za-
městnání a poté, co se s podporou služby 
zapracovali, mají nyní nejen větší finanční 
jistotu, ale zejména možnost se smyslupl-
ně seberealizovat. Všichni naši klienti si 
užívají spokojený samostatný život ve své 
domácnosti a přirozeně rozvíjejí vlastní 
dovednosti a rozšiřují své životní obzo-
ry.“ Služba byla bez přerušení poskytová-
na také v náročných obdobích spojených 
s pandemií nemoci covid-19, vyhláše-
nými nouzovými stavy a řadou opatření, 
která zásadně omezovala život společ-
nosti. Tehdy se naplno ukázaly všechny  

výhody terénní služby, díky kterým mohou 
lidé se zdravotním znevýhodněním žít po 
svém i v této době. „Individuální nastave-
ní služby umožňuje o vývoji událostí a do-
držování ochranných opatření s každým 
člověkem mluvit tak, aby jim porozuměl 
a mohl sám bezpečně rozhodovat o tom, 
jak bude svůj život trávit, co bude dělat, 
kdy půjde do obchodu, co si koupí, apod.“, 
uvedla Karin Bednarzová a doplnila:  
„Naši klienti, obdobně jako většina lidí, 
výrazně omezili své aktivity a sociální 
kontakty a dodržovali doporučená opat-
ření. Navzdory omezením však stále měli 
možnost se rozhodovat samostatně či s po-
třebnou podporou o tom, jak žít svůj život.  
Oceňovali, že bydlí ve svém vlast-
ním domově, kde to vypadá podle je-
jich představ, kde jsou obklopeni tím,  

BYDLENÍ „JINAK“ UMOŽŇUJE ŽÍT NORMÁLNĚ
co mají rádi, a také to, že náročné obdo-
bí nemusí prožívat izolováni v pobytových 
zařízeních, kde žili v minulosti. Podpo-
ru poskytujeme i v případě, kdy některý  
z klientů onemocní. Pak asistent bezpeč-
ně zajistí nejen to, co člověk během své 
léčby a karantény potřebuje, ale také 
pravidelný, častý a bezpečný kontakt 
přes telefon či počítač. Riziko onemocně-
ní je však ve srovnání s velkokapacitními 
pobytovými službami podstatně menší 
a srovnatelné s rizikem, které prožívá ka-
ždý z nás.“. Kontakty na službu Podpora 
samostatného bydlení JINAK v Hlučí-
ně můžete najít na webových stránkách  
www.jinakops.cz.
Kontakty na koordinátorku: 
e-mail: bednarzova@jinakops.cz 
tel.: 604 575 385

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
 mnohokrát jsem už veřejně řekl nebo 
napsal, že se častokrát setkávám s názo-
ry osob, které navštíví naše město, jak je 
malebné a čisté, jak jsou upravené kvě-
tinové záhony, že nikde nevidí náznaky 
nějakého vandalismu.

 No, mám trochu obavu, zda to bude pla-
tit i nadále. Vandalismus je u nás totiž na 
vzestupu! Množství poničených odpadko-
vých košů, vyvrácených značek či pokres-
lených cedulí už překračuje únosnou mez. 
Pracovníci našich technických služeb tak 
musí vynakládat velké úsilí při opravách 
těchto zničených věcí. A naše město to 
stojí nemalé peníze. Podle šetření mají 
velký podíl na ničení těchto věcí party 
mladistvých, kterým v mnoha případech 
není více než 10-12 let. Je to jeden z prů-
vodních jevů současného stavu, kdy děti 
nemohou svou energii smysluplně vydat 
v kroužcích, na trénincích nebo třeba při 
lyžování či bruslení. Moc prosím rodiče, 
dohlédněte na své děti. Vím, že to v dneš-
ní době nikdo nemá jednoduché, ale jde 

o správný vývoj naší mladé generace.
 S vandalismem jiného formátu se ale 
setkáváme i u dospělých. Jak jinak po-
psat odkládání plastů, papírových kartó-
nů nebo skla mimo nádoby k tomu určené 
než jako vandalismus!!! Není to poprvé, 
co zde o tomto nešvaru píšu a asi bohu-
žel ne naposled. Ale kdykoliv jedu kolem 
kontejnerového hnízda, kde přes množství 
odpadu není kontejnery ani vidět, tak se 
ve mně doslova vaří krev! V drtivé většině 
tam lidé přijedou auty, tak snad není až 
tak velký problém popojet k jinému hnízdu 
či na sběrný dvůr. Tady už nám opravdu 
nezbývá nic jiného, než na tyto chronické 
bordeláře nastražit past.
 Moc prosím všechny, nebuďte nevšíma-
ví ke svému okolí a kdykoliv uvidíte něco, 

co se vám nelíbí, neváhejte informovat 
městskou policii. Tady se nejedná o ně-
jaké „udávání“ občanů. Jedná se o čis-
totu našeho města, o náš společný maje-
tek, o naše společné prostředí, ve kterém 
žijeme. Nenechme si je zničit!
 Slovo starosty by mělo obsahovat 
i nějaké pozitivní věci. A tak na druhou 
stranu moc děkuji všem, kteří neváhají 
přiložit ruku k dílu při zkrášlování na-
šeho města, kteří jsou ochotni ve svém 
volném čase udělat něco pro druhé. Za 
současné situace je to pro nás všechny 
obrovská vzpruha a povzbuzení do bu-
doucna. A nezapomeňte, že s úsměvem 
jde všechno líp!!!
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína projedna-
la a vzala na vědomí petici ve věci 
zachování prodejního stánku na 
točně autobusu č. 34 na Rovninách 
a rozhodla o uzavření smlouvy o ná-
jmu za účelem umístění prodejní-
ho stánku, se zákazem prodeje či 
podávání veškerých alkoholických 
nápojů, tj. lihovin, vína, piva a dal-
ších nápojů obsahujících více než  
0,5 objemového procenta alkoholu.

Rada města Hlučína projednala 
a rozhodla, že zhotovitelem zakáz-
ky „Vybudování oddílné splaško-
vé kanalizace v městské části Hlu-
čín – Darkovičky“ bude společnost 
STASPO, spol. s.r.o., s nejnižší na-
bídkovou cenou 112.000.000 korun 
bez DPH.

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA 

Lumír Prejda
zástupce velitele MP Hlučín

Tak jako se zpívá v jedné známé pohádce 
„statistika nuda je, má však cenné údaje“, 
tak i městská policie poskytuje ze zákona 
údaje o své činnosti ministerstvu a kraj-
skému úřadu. V loňském roce řešila Měst-
ská policie Hlučín celkem 2590 událostí. 
Domluvu udělili strážníci v 641 případech 
a 709 událostí vyřešili pokutou. Platbu 
kartou na nově zprovozněném platebním 
terminálu upřednostnilo 42 lidí. K správ-
nímu orgánu bylo postoupeno 784 událos-
tí. Ostatní případy byly vyřešeny nějakým 
jiným způsobem, ať předáním na Policii 
České republiky v 19 případech, kdy se 
jednalo o podezření z trestného činu, nebo 
jiným vyřízením. 
● 47 krát řešili strážníci porušení obec-
ně závazné vyhlášky, nebo nařízení 
města, kdy se jednalo převážně o volně  
pobíhající psy.
● Porušení nařízení vlády, vyplývající 
z nouzového stavu v rámci pandemie ko-
ronaviru, nerespektovaly fyzické i práv-
nické osoby ve 102 případech. Lidé ne-
dodržovali nošení roušek, shlukování, 
ale také provoz služeb, které měly být  
uzavřeny.
● Nahlášená oznámení o porušování 
nočního klidu prověřovala městská poli-
cie v 60 případech. Ne vždy se skutečně  
o rušení nočního klidu jednalo.
● Na protialkoholní stanici dodala měst-
ská policie 12 osob pod vlivem alkoholu, 
které nebyly schopny ovládat své jednání. 
V několika případech musely být použi-
ty donucovací prostředky pro agresivitu 
těchto osob. V celostátním pátrání bylo 
předáno 9 osob Policii ČR.  
● Kamerový záznam z městského kame-
rového dohlížecího systému pro objasnění 
trestných činů, nebo dopravní nehody, byl 

STATISTIKA MĚSTSKÉ POLICIE HLUČÍN
předán 36 krát. Zejména kriminální po-
licie chválí náš kamerový systém, na jak 
vysoké úrovni jej máme a jak jim pomáhá 
v usvědčení pachatelů.
● Zloděj zadržený v prodejně po odcizení 
zboží, byl řešený v 19 případech. Jedna-
lo se převážně o drobné krádeže. V ně-
kolika případech byl zloděj předán státní  
policii. 
● Provoz usměrňovali strážníci u 15 do-
pravních nehod. Ať do příjezdu Policie 
ČR na místo, nebo ve spolupráci s ní.
● Strážníkům bylo předáno 60 nálezů. 
Převážně to byly mobilní telefony, dokla-
dy a peněženky. Ale není výjimkou, že 
lidé přinesou finanční hotovost v několika 
tisícové výši. Kuriozitou pak bylo předání 
třech koťat.
● Městská policie odchytla, nebo jí 
bylo předáno 46 psů. Odchytávala však 
i krahujce, psíka mývalovitého, divo-
ké prase, zmiji, ovce, koně a dvakrát  
stádo krav.
● 202 událostí řešil strážník územního 
dohledu, kdy se jednalo o propadlý chod-
ník, poškozené dopravní značení a jiné 
závady na území města.
● Ve své různorodé práci se strážníci se-
tkají občas i s kuriozním hlášením, jako 
v případě, kdy jim byl nahlášený kouř 
z bytu. Po příjezdu na místo společně 
i s hasiči, zjistili, že na zahradě probíhá 
rodinné opékání párků. Nebo žádost jedné 
nešťastné paní, které spadly do kanálové 
vpusti na náměstí klíče. Naši strážníci jí 
klíče díky své šikovnosti vytáhli. Nebo 
pomoc zdravotně postiženému pánovi, 
kterému se vybil jeho elektrický invalid-
ní vozík a strážník jej tlačil až do jeho  
bydliště.    
● Povedlo se nám nalézt ženu, která chtě-
la spáchat sebevraždu a tuto zachránit. 
● Díky všímavosti strážníků se podařilo 
najít odcizené vozidlo.  

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště  
Úřadu práce ČR v Hlučíně

Hlučínsko má stále nejnižší podíl neza-
městnaných v opavském okrese. Největší 
poptávka ze strany zaměstnavatelů je po 
obsluze strojů na výrobu potravin, ostat-
ních pomocných pracovnících ve výrobě, 
montážních dělnících ostatních výrobků 
a strojírenských technicích, o řidiče ná-
kladních automobilů, kuchaře, zedníky, 
seřizovače a pracovníky ostrahy a bez-
pečnostních agentur. Záměr hromadného 
propouštění prozatím hlášen nebyl. 

NEZAMĚSTNANOST 
V REGIONU ZAČÍNÁ 
STOUPAT

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA  
JE MOŽNÉ PODAT AŽ DO POLOVINY ÚNORA
Krista Šoferová
vedoucí odboru financí
 
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 
zasedání dne 17. prosince 2020 schváli-
lo Program pro hodnocení a poskytování 
dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 
2021. Součástí schváleného rozpočtu běž-
ných výdajů města Hlučína na rok 2021 je 
částka 6,4 milionů korun, účelově určená 
na veřejnou finanční podporu z rozpočtu 
města Hlučína, poskytovanou žadatelům 
formou dotace. O dotaci mohou požádat 
fyzické nebo právnické osoby, působící 
v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy 
a sportu, sociálních služeb, podpory ro-
din, požární ochrany, kultury, vzdělává-
ní a vědy, zdravotnictví, protidrogových 
aktivit, prevence kriminality a ochrany 
životního prostředí. Připomínáme, že vy-
plněné formuláře žádosti o dotaci musí 

být podány na podatelně Městského úřa-
du Hlučín ve lhůtě od 15. ledna 2021 do 
15. února 2021. Požadované tiskopisy 
žádosti jsou k dispozici na odboru financí 
Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení 
na internetových stránkách https://www.
hlucin.cz/, záložka „Formuláře“ – „Finan-
ce - poplatky, dotace, granty, zápůjčky“. 
Program pro hodnocení a poskytování 
dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 
2021 je k nahlédnutí na odboru financí 
Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení 
na internetových stránkách https://www.
hlucin.cz/, záložka „Úřad a samospráva“ 
– „Dotace a granty“ – „Program pro hod-
nocení a poskytování dotací z rozpočtu 
města Hlučína na rok 2021“. Veškeré po-
třebné informace k dotacím podá odbor fi-
nancí, budova B, 1. poschodí, č. dv. B154 
(pí. Hájková: e-mail: hajkova@hlucin.cz,  
tel.: 595 020 244).

Přijměte pozvání na 18. zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína, které se uskuteční ve 
čtvrtek 25. února 2021 od 15 hodin v Kul-
turním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, 
projednávání se mohou zúčastnit všichni  
občané. Přímý přenos z jednání zastu-
pitelsva můžete sledovat na webových  
stránkách města www.hlucin.cz.

DIVOČÁK DO MĚSTA 
NEPATŘÍ
Lumír Prejda
zástupce velitele MP Hlučín

Podobně, jako v dalších městech Čes-
ké republiky, prováděli i u nás strážníci 
Městské policie Hlučín, ve spolupráci 
s myslivci, odchyt divokého prasete, které 
se pohybovalo v blízkosti obydlí. Kon-
krétně v místní části Darkovičky, poblíž 
ulice Vřesinská. Strážníci praseti bránili 
v pohybu do zastavěných částí do příjez-
du myslivců, kteří shodou okolností měli 
hon na drobnou zvěř. Mohli si tak připsat 
i jednu trofej v podobě zvěře černé.  

Foto: archiv MP Hlučín

Prevence kriminality v MŠ Hlučín, Cihelní. Foto: Kristina Skulinová

KASKADÉRSKÁ JÍZDA 
PONIČILA PARKOVACÍ 
AUTOMAT
Lumír Prejda
zástupce velitele MP Hlučín

Dne 15. ledna 2021 ve večerních hodinách 
na parkovišti před Sportovně-rekreačním 
areálem u Hlučínského jezera, kde v tom-
to zimním období bohatém na sníh často 
zkoušejí řidiči se svými motorovými vo-
zidly jízdu smyku, došlo jedním z těchto 
„kaskadérů“ k nabourání do parkovacího 
automatu. Strážník Městské policie Hlu-
čín, konající službu u kamerového systé-
mu, toto počínání sledoval. Podařilo se 
mu dohledat registrační značku vozidla, 
i kterým směrem odjelo. Dále už nebyl 
problém zjistit majitele a tyto údaje předat 
dopravní policii, která činila další kroky 
v dořešení této události.

Z DOTAZŮ  
“NA SLOVÍČKO…”

Bobrovníky
pondělí  13:30 -   16:30
úterý  13:30 -   16:30
středa  7:30   -   10:30
čtvrtek  13:30 -   16:30
pátek  7:30   -   10:30

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné 
změně hodin pro veřejnost provozoven 
pošty Partner Darkovičky a Bobrovníky. 
Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen 
na nezbytně nutnou dobu ode dne 1. 2. 
2021 z provozních důvodů. Vedení měs-
ta nadále podniká kroky, aby provozovny 
České pošty byly v těchto městských čás-
tech zachovány i do budoucna. 
Upravené otevírací doby: 
Darkovičky
pondělí  7:30   -   10:30
úterý  7:30   -   10:30
středa  14:00 -   17:00
čtvrtek  7:30   -   10:30
pátek  14:00 -   17:00

VYJÁDŘENÍ  
ZÁRMUTKU
Kristina Skulinová
tisková mluvčí 

Vedení hlučínské radnice, v čele se sta-
rostou Pavlem Paschkem a místostarost-
kou Petrou Řezáčovou, vyjadřuje tímto 
upřímnou a hlubokou soustrast k neče-
kanému odchodu paní Pavly Mrůzkové. 
Přišli jsme o osobnost, která se zapsala 
do hlučínského školství nejen svou peda-
gogickou činností, ale především tím, že 
byla velmi empatickým, aktivním a pra-
covitým člověkem, který se dával dru-
hým. Díky jejímu osobnímu i profesnímu 
přístupu se významně zvýšila kvalita zá-
kladního vzdělávání na ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše. Svým konáním, názory a nadše-
ním dávala morální a charakterový vzor 
nejen žákům, ale všem lidem kolem sebe. 
Děkujeme, že jsme měli možnost Pavlu 
Mrůzkovou poznat a spolupracovat s ní.
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NEKRMTE KONĚ! 
Kateřina Konečná
úsek tiskové mluvčí

Vážení občané, prosíme, nepodávejte žád-
nou potravu koním v ohradách bez svolení 
jejich majitelů! Věříme, že jim chcete dát 
něco dobrého, udělat radost vašim dětem 
a nakrmit je. Ale koním můžete způsobit 
koliku, která může vést až k jejich úmrtí. 
Děkujeme za pochopení! 

POMOC SENIORŮM  
S REGISTRACÍ 
K OČKOVÁNÍ
Lenka Petermannová
vedoucí odboru sociálních věcí

Senioři – zájemci o očkování proti one-
mocnění COVID-19, kteří nemají mož-
nost se sami přihlásit do Centrálního 
rezervačního systému, případně nemají 
nikoho z blízkých osob, kdo by je mohl 
přihlásit, se mohou obrátit s žádostí o po-
moc na sociální pracovnici odboru soci-
álních věcí Markétu Kašnou, a to nej-
lépe po předchozí telefonické domluvě  
(tel.: 702 001 439), kancelář C 209.  
K registraci je potřeba občanský průkaz 
a průkaz zdravotního pojištění.

OMLUVA ZA POZDNÍ 
ROZNOS NOVIN
Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Koronavirová pandemie se v prvních 
dnech nového roku projevila výpadky 
v doručování Hlučínských novin. Výpa-
dek v doručování byl způsoben problé-
my na straně externího doručovatele. Síť 
doručovatelů, kteří výtisky donášejí do 
schránek, nebyla dostačně početná, termín 
roznosu byl proto prodloužen. Děkujeme 
za pochopení. 
Pokud máte zájem zapojit se do distri-
buce tiskovin v Hlučíně, můžete kon-
taktovat paní Smolkovou na telefonním 
čísle 731 134 804.

OSOBA V PÁTRÁNÍ 
ZADRŽENA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí

V pátek 15. ledna 2021, při kontrole byto-
vého domu na ulici Opavská 50/23 v Hlu-
číně, byla zjištěna přítomnost ženy, která 
odpovídala popisu osoby v celostátním 
pátrání. Jednalo se o ženu ročník 1976, 
která neplatila alimenty na své děti. Díky 
strážníkům Městské policie Hlučín byla 
osoba zajištěna a předvedena na Obvod-
ní oddělení PČR Hlučín, kde byla předá-
na dozorčímu. “Bylo zjištěno, že pátrání 
po ní bylo vyhlášeno z důvodu vyhýbání 
se nástupu do výkonu trestu. Žena byla 
státní policii převezena do výkonu tres-
tu ve věznici v Ostravě. Odsouzena byla 
na čtyři měsíce nepodmíněně,” sdělil zá-
stupce velitele Městské policie Hlučín  
Lumír Prejda.

SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA POKRAČUJE

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o. 

V prosinci probíhaly práce na Hlučín-
ském jezeře až do Vánoc, kdy došlo 
k přerušení stavebních prací do 4. ledna 
letošního roku. Než se rozepíši o jednot-
livých stavebních objektech a realizova-
ných činnostech, dovolte abych Vám po-
přál do nového roku hlavně hodně zdraví  
a spokojenosti. 

Práce pokračovaly zejména v kozmické 
zátoce, kde stále probíhá úprava břehů 
formou kamenného záhozu a dokud to 
klimatické podmínky dovolovaly probí-
hala i úprava terénu okolo břehů. V této 
části stavby dále probíhaly práce na hrá-
zích, ať už se jedná o čelní hráz, pravo-
břežní, či levobřežní, kde se jedná přede-
vším o zemní práce spojené s rozšířením 
a zvýšením uvedených hrází.  Novým 
stavebním objektem, na kterém byly za-
hájeny práce v prosinci, byl objekt přelož-
ky vodovodu DN 300, kdy byla realizo-
vána zejména část mezi vlastním jezerem 
a čelní hrází. I nadále pokračovaly sanač-
ní práce na odběrném objektu, zejména 
vnitřního prostoru, práce na základových 
konstrukcích lávky přes Juliánku a práce 
na rampě na pravobřežní hrázi v Jilešo-
vicích. Zahájili jsme také přípravné prá-
ce na lávce přes Opavu a pokračovaly 
přípravné práce na objektu napouštěcího 
potrubí. Vlastní stavební práce na těch-
to dvou objektech byly zahájeny v první  
polovině ledna.

V části “černé pláže” pokračovaly práce 
na realizaci podkladních vrstev pod ka-
mennou dlažbu do betonu, jedná se ze-
jména o odkopávky stávajících břehů, 
včetně vytvoření projektovaných svahů 
a vlastních podkladních vrstev z kameni-
va. Pokud to klimatické podmínky dovolí, 
bude v nejbližší době zahájena pokládka 
vlastní kamenné dlažby. V této části stav-
by pokračovaly práce na bezpečnostním 
přelivu, kde bylo provedeno zajištění ště-
tovnicemi a bylo potřeba provést jejich 
dotěsnění, tak aby bylo možné realizovat 
navazující práce na přípravě základové 

spáry a základové desky. Dále ještě pro-
bíhala inventarizace dřevin a porostů, 
zejména v katastrálním území Hlučína, 
jedná se především o objekty úprava Va-
řešinky a koryto bezpečnostního přelivu. 

Postup prací je i nadále zaznamenáván 
pomocí dronu a záběry z něj jsou zve-
řejňovány na webových stránkách města 
Hlučína www.hlucin.cz. A závěrem bych 
Vás, tak jako pokaždé, chtěl požádat  
o respektování a dodržování zákazu vstu-
pu na staveniště a prosím, buďte obezřetní  
i na navazujících komunikacích.

Černá pláž - opevnění břehů.

Kozmická zátoka - opevnění břehů - kamenný zához a úprava terénu.

Rampa na pravobřežní hrázi - gabiony. Fota: archiv Gardenline s.r.o.Napouštěcí objekt - sanace stávajícího objektu.
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Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Zastupitelstvo města Hlučína na svém 17. zasedání, konaném dne 17. prosince 2020, 
schválilo rozpočet města na rok 2021. Byl schválen vyrovnaný rozpočet se zapoje-
ním části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020 ve výši 
69,4 miliónů korun. Celkové zdroje jsou ve výši 320.817.974 korun, z toho příjmy 
jsou celkem ve výši 251.375.647 korun. Financování je nastaveno ve výši 63.982.327 
korun a předpokládané výdaje jsou celkem po konsolidaci ve výši 315.357.974 korun.  
Financování, to je částka vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu a představuje  
finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. 

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech rozpočtu 
města Hlučína na rok 2021
Příjmy celkem včetně financování:  315.357.974 Kč
z toho
daňové příjmy     175.988.300 Kč  55,8 % 
nedaňové příjmy      37.212.147 Kč  11,8 % 
kapitálové příjmy           800.000 Kč    0,3 % 
přijaté dotace       37.375.200 Kč  11,8 % 
financování       63.982.327 Kč  20,3 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města  
Hlučína na rok 2021
Výdaje celkem:     315.357.974 Kč 
z toho
běžné výdaje     257.124.835 Kč  81,5 % 
kapitálové výdaje      58.233.139 Kč  18,5 % 

STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA V ROCE 2021

1. Participativní rozpočet         800.000 Kč  0,3 %
2. Odbor výstavy          320.000 Kč  0,1 %
3. Opravy kulturních památek         150.000 Kč  0,1 %
4. Městská policie     14.588.500 Kč   4,6 %
5. Vnitřní správa      87.719.035 Kč             27,8 %
6. Požární ochrana - dobrovolná část     4.473.000 Kč   1,4 %
7. Sociální výdaje z rozpočtu města         399.000 Kč   0,1 %
8. Údržba města     40.965.300 Kč             13,0 %
9. Komunální odpady     14.132.000 Kč   4,5 %
10. Bytový a nebytový fond    13.094.000 Kč   4,1 %
11. Dobrovolné svazky obcí         656.000 Kč  0,2 %
12. Dotace poskytované z rozpočtu města    7.280.000 Kč   2,3 %
13. Úroky z přijatých úvěrů           400.000 Kč   0,1 %
14. Příspěvkové organizace    42.492.000 Kč             13,5 %
15. Granty poskytované z rozpočtu města       350.000 Kč   0,1 %
16. Komunitní plánování a MA 21        303.000 Kč  0,1 %
17. Projekt sdílených jízdních kol        350.000 Kč  0,1 %
18. Doprava        5.813.000 Kč     1,8 %
19. Školství      19.781.000 Kč   6,3 %
20. Investice       58.233.139 Kč              18,5%
21. Ostatní        3.059.000 Kč   1,0 %

CELKEM                 315.357.974 Kč          100,0 %

Podrobnější rozpis bodu „8. Údržba města“:

Správa v lesním hospodářství         74.000 Kč        0,2 %
Údržba komunikací – zimní údržba               1.800.000 Kč        4,4 %
Čištění města                  4.535.000 Kč      11,1 %
Havárie ve vodním hospodářství                     25.000 Kč        0,1 %
Deratizace                         85.000 Kč        0,2 %
Údržba hřbitovů                  1.160.000 Kč        2,8 %
Likvidace černých skládek                       60.000 Kč        0,2 %
Záchytná stanice pro psy                    500.000 Kč        1,2 %
Péče o veřejnou zeleň                               11.190.000 Kč     27,3 %
Opravy čekáren, mobiliář          345.000 Kč        0,8 %
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť                 585.000 Kč        1,4 %
Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy  3.900.000 Kč        9,5 %

Opravy a údržba komunikací a chodníků včetně dopravních značek  
z toho:                 15.706.300 Kč      38,4 %
Městský informační systém          305.000 Kč
Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby  4.000.000 Kč
Údržba komunikací - dopravní značení         310.000 Kč
Opravy komunikací-asfaltace po odkanalizování  3.241.300 Kč
Oprava povrchu kom. před garážemi na ul. Severní     500.000 Kč
Rekonstrukce komunikace Jasénky (Kocibenda)  1.250.000 Kč
Oprava chodníku na ul. Vladislava Vančury - I. etapa 1.000.000 Kč
Oprava fasády bytového domu na Mírovém náměstí 25 1.000.000 Kč
Oprava chodníku podél ul. Celní (k SRA)  4.000.000 Kč
Rekonstrukce objektu vodárny - II. etapa     100.000 Kč

Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží 1.000.000 Kč          2,4%

CELKEM                40.965.300 Kč    100,0%

Podrobnější rozpis bodu „20. Investice“:

Výkupy pozemků (převod z roku 2020)   1.000.000 Kč        1,7 %
Územní plán          150.000 Kč        0,3 %
Osvětlení Červeného kostela       400.000 Kč        0,7 %
Čekárny kapitálové výdaje       100.000 Kč        0,2 %
Investice do městské části Bobrovníky      800.000 Kč        1,4 %
Investice do části Hlučín - Rovniny      800.000 Kč        1,4 %
Investice do městské části Darkovičky      800.000 Kč        1,4 %
Investice do části Hlučín - OKD       800.000 Kč        1,4 %
Parkoviště u Sportovní haly (převod z roku 2020) 4.575.298 Kč        7,8 %
Projektové dokumentace    1.000.000 Kč        1,7 %
Protipovodňové opatření Darkovičky      600.000 Kč        1,0 %
Park na Rovninách     4.000.000 Kč        6,9 %
Propojení ul. Ke Kořeni s Dlouhoveskou   1.100.000 Kč        1,9 %
Hasičská stanice Hlučín 700.000 Kč 1,2%
Varhany Červeného kostela (převod z roku 2020)    981.000 Kč        1,7 %
Chodník na ul. Družební v Hlučíně   2.000.000 Kč        3,4 %
Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Celni U Čochtana    350.000 Kč        0,6 %
Přetlaková hala Hlučín (převod z roku 2020)  3.811.004 Kč        6,5 %
Fofovoltaické panely na objekt Domova pod Vinnou horou 
       1.500.000 Kč        2,6 %
Solární panely na objekt ZŠ Hornická   1.500.000 Kč        2,6 %
Cyklostezky po linii opevnění a z Hlučína do Darkoviček   300.000 Kč        0,5 %
MŠ Hlučín, Severní - Myčka pro MŠ Beneše       50.000 Kč        0,1 %
MŠ Hlučín, Cihelní - Rekonstrukce oplocení     285.000 Kč        0,5 %
ZŠ Hlučín-Rovniny - Míchací kotel do školní jídelny    800.000 Kč        1,4 %
ZŠ Hlučín-Rovniny - 2 ks lednice do školní jídelny    100.000 Kč        0,2 %
ZŠ Hlučín-Rovniny - Předfinancování multimediální učebna     
       1.804.840 Kč       3,1 %
ZŠ Hlučín-Rovniny - Předfinancování učebny pracovních činností   
       1.791.381 Kč       3,1 %
ZŠ Hlučín, Hornická - Předfinancování dig.technologie 1.200.000 Kč       2,1 %
ZŠ Hlučín, Hornická - Rekonstrukce elektřiny pavilon E 3.800.000 Kč       6,5 %
ZŠ Hlučín - Bobrovníky - Investice do výpočetní techniky    
          250.000 Kč       0,4 %
Sport a kultura Hlučín - Podlahový mycí stroj do sportovní haly    
          133.266 Kč       0,2 %
Sport a kultura Hlučín - Mobilní podium      486.000 Kč       0,8 %
Dětská rehabilitace Hlučín - Rekonstrukce Dětské rehabilitace Hlučín   
                 16.795.350 Kč     28,8 %
Dětská rehabilitace Hlučín - Oprava soklu budovy    180.000 Kč       0,3 %
Domov pod Vinnou horou - Nákup lůžek pro klienty (převod z roku 2020)  
       1.000.000 Kč       1,7 %
Domov pod Vinnou horou - Výtah - výměna (převod z roku 2020)   
       2.000.000 Kč       3,4 %
Výpočetní technika MěÚ - kapitálové výdaje     290.000 Kč       0,5 %

CELKEM                58.233.139 Kč   100,0 %

1 

 
Vážení spoluobčané, 
 
     Zastupitelstvo města Hlučína na svém 17. zasedání, konaném dne 17. 12. 2020, schválilo 
rozpočet města na rok 2021. Byl schválen vyrovnaný rozpočet se zapojením části zůstatku 
finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020 ve výši 69,4 mil. Kč: 
Celkové zdroje ve výši 320.817.974 Kč, z toho příjmy celkem ve výši 251.375.647 Kč, 
financování ve výši 63.982.327 Kč a výdaje celkem po konsolidaci ve výši 315.357.974 Kč. 
Financování, to je částka, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje 
finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet.  

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2021:       
 

PŘÍJMY  VÝDAJE  
Vlastní příjmy 214.000.447 Kč Běžné výdaje 257.124.835 Kč 

Dotace 37.375.200 Kč 

Kapitálové výdaje 58.233.139 Kč Financování         
(prostředky z roku 2020 
splátky jistin úvěru) 

 
69.442.327 Kč 
-5.460.000 Kč 

Celkem zdroje 315.357.974 Kč Celkem výdaje 315.357.974 Kč 
 

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2021 

Příjmy celkem včetně financování:  315.357.974 Kč 
z toho 
1. daňové příjmy 175.988.300 Kč 55,8 %  
2. nedaňové příjmy 37.212.147 Kč 11,8 %  
3. kapitálové příjmy 800.000 Kč   0,3 %  
4. přijaté dotace 37.375.200 Kč 11,8 %  
7. financování 63.982.327 Kč 20,3 %   

 

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2021 
Výdaje celkem:  315.357.974 Kč  
z toho 
5. běžné výdaje 257.124.835 Kč 81,5 %  
6. kapitálové výdaje 58.233.139 Kč 18,5 %  
 

 
 
 
 

Podrobný rozpočet města Hlučína je k dispozici na webových stránkách města:
Úvodní strana > Úřad a samospráva > Samospráva.
www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/samosprava/hospodareni-mesta.html

Foto: Kateřina Konečná

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2021

MĚSTO



DOMOV POD VINNOU HOROU UPRAVIL SVÉ KAPACITY
Kristina Skulinová
tisková mluvčí

Domov pod Vinnou horou nabízí dvě 
služby. Jde o domov pro seniory a do-
mov se zvláštním režimem s celkovou 
kapacitou 113 klientů. Od začátku roku 
2021 došlo k rozšíření domova se zvlášt-
ním režimem. Služba domov se zvlášt-
ním režimem byla registrována na zákla-
dě „Žádosti o registraci sociální služby“  
na Krajském úřadě Moravskoslezské-
ho kraje a je poskytována od 1. 1. 2014 
s kapacitou 23 míst. Tato kapacita však  
již byla dlouhodobě nedostačující, žada-
telé čekají na umístění rok i více. Proto  
Rada města Hlučína podpořila s žádostí 
ředitelku Domova pod Vinnou horou, aby 
došlo ze strany Krajského úřadu MSK 
o navýšení této služby. Proto zde předsta-
vujeme tuto službu podrobněji. Domov se 
zvláštním režimem (DZR) je pobytová so-
ciální služba, která je poskytována osobám 
se sníženou soběstačností způsobenou  
chronickým duševním onemocněním, 
nebo se stařeckou demencí, Alzheimero-
vou demencí a ostatními typy demencí.  
Je určena lidem, kteří potřebují pravi-
delnou pomoc a péči jiného člověka.  
Přizpůsoben je klientům samotný režim, 
dle jejich individuálních, specifických 
potřeb. Péče o seniory, kteří nejsou orien-
továni místem, časem či osobou, je v do-
mácím prostředí velmi náročná. Pečující 
často žije životem pečovaného, a to mnoh-
dy na hraně svých sil. Na podrobnosti 
jsem se ptala Marcely Mikulové, ředitelky  
Domova pod Vinnou horou.

Kolik míst je celkem pro klienty v do-
mově se zvláštním režimem (DZR)?
Od 1. 1. 2021 máme kapacitu této služ-
by 45 míst. Kapacita byla navýšena o 22 
míst z důvodu převyšující poptávky  
nad nabídkou, a to na úkor domova pro 
seniory. Celková kapacita domova však 
zůstala zachována.

Jaká je po této službě v poptávka?
Jak jsem se již zmínila, poptávka mno-
honásobně převyšuje nabídku. Zájem 
je nejen z řad občanů Hlučína, ale také  

okolních obcí mikroregionu Hlučínska. 
Často také přichází poptávka z okolí 
Ostravy. Dotazy na umístění přicházejí 
mnohdy také z jiných krajů.

Je umístění v domově se zvláštním reži-
mem podmíněno spádovostí?
Snahou jak zřizovatele, ale také naší, 
je postarat se o občany z  Hlučína a při-
lehlých obcí. Je to především z toho dů-
vodu, že při umístění klienta do domova, 
tento má možnost udržet si úzký kontakt 
s rodinou, se svými blízkými a přáteli.  
Je zde velká pravděpodobnost, že se zde 
setká se svými vrstevníky, známými. 

Jak se stane senior Vaším klientem? 
V případě, že senior již nezvládá péči 
o sebe samotného, stejně tak pro jeho ro-
dinu je tato péče nad jejich síly a jejich 
blízký potřebuje celodenní dohled a pod-
poru, kontaktuje rodina našeho sociálního 
pracovníka. Ten si se zájemcem - rodinou, 
blízkým domluví schůzku v přirozeném 
prostředí žadatele a zhodnotí, zdali je zá-
jemce naší cílovou skupinou. V případě, 
že zájemce není naší cílovou skupinou, 
poskytne sociální pracovník základní 
sociální poradenství a nabídne jiný druh 
služby, která by byla vhodná. V přípa-
dě, že je žadatel naší cílovou skupinou, 
je mu vydána žádost o přijetí do domo-
va. Tuto pak rodina vyplní, dodá vyjád-
ření ošetřujících lékařů a žádost je u nás  
zaevidována.                 

Je v plánu rozšíření domova?
Vzhledem k navýšení kapacity domova 
se zvláštním režimem o dalším rozšíře-
ní v rámci jedné budovy neuvažujeme. 
Trendem sociálních služeb je rodinné 
prostředí, což naše současná kapacita 
splňuje. Pečujeme o 113 klientů. V do-
mově pracuje cca 80 zaměstnanců v ne-
přetržitém provozu 365 dnů v roce. Je 
to takový počet, kdy se navzájem všich-
ni známe, oslovujeme se jmény, po-
máháme si – jsme jedna velká rodina.  
Takto nastavena kapacita by měla být do 
budoucna dostačující a pokryje současnou 
poptávku města Hlučína.
 

Kdo všechno se o klienty stará?
Služba domova se zvláštním režimem je 
zajištěna stabilně vedoucím služby, koor-
dinátorem sociální péče, sociálním pracov-
níkem, zdravotním personálem, pracovní-
ky v sociálních službách a pracovníkem 
volnočasových aktivit. V neposlední řadě 
nemůžu opomenout zaměstnance údržby, 
prádelny a stravovacího provozu, kteří za-
jišťují službu v rámci provozní obsluhy. 
V této službě pracuje více zaměstnanců 
přímé péče než v klasickém domově pro 
seniory. S těmito klienty musíme více pra-
covat, pomoci jim nejen s organizací dne, 
ale také zajistit jejich denní potřeby.
 
Proč je tato služba tak nezbytná? 
Uživatelé domova se zvláštním režimem 
mají mnohdy již „svůj svět“. Doma je 
velmi těžké zajisti nepřetržitou 24 h péči, 
senioři nemohou již zůstat sami, jsou 
omezeni skoro ve všech činnostech, ne-
dokáží si zajistit vlastní potřeby. V do-
mově jsou v kontaktu s ostatními uživa-
teli, zaměstnanci, a to 24 hodin denně. 
V rámci volnočasových aktivit se mohou 
zabavit a vyplnit tak svůj volný čas. Mají 
možnost kdykoliv jít ven, posedět na za-
hradě či terase domova, navštívit bufet, 
kapli…. Jsou v kontaktu s dětmi z mateř-
ských i základních škol. V průběhu roku 
se snažíme zajistit různé kulturní akce, 
které symbolizují daný měsíc. Domov je 
zcela bezbariérový, je vybaven zvedacími 
zařízeními, polohovacími lůžky, zaměst-
nanci se neustále vzdělávají v péči o tyto 
specifické klienty. V tomto směru vidím  

spokojenost jak na straně uživatelů, tak 
i jejich rodinných příslušníků. Rodiny 
vědí, že je o naše seniory dobře postaráno.

Čím je Domov pod Vinnou horou spe-
cifický?
Jsme zařízení rodinného typu, snažíme 
se vytvořit domácí prostředí, ať již vyba-
vením domova či denním velmi úzkým 
kontaktem s uživatelem. Rodina ve stan-
dardních podmínkách může klienta denně 
navštěvovat. Známe se zde všichni navzá-
jem, což vidím jako velký bonus. Klienti 
se u nás cítí příjemně. Domov je situován 
v klidné části, blízko máme jezero, kde 
za pěkného počasí chodíme na procház-
ky. V okolí je několik restaurací, kde si 
můžeme dát něco dobrého. Přímo v do-
mově máme krásnou zahradu, kde je klid 
a prostor k relaxaci. V případě potřeby  
do města není daleko, je zde cesta přímo 
na krásné hlučínské náměstí. Je k dispo-
zici městská hromadná doprava. Klien-
ti mají možnost využít také senior taxi  
k zajištění svých potřeb ve městě.

Vaše přání – vize do budoucna?
V této těžké době, bych chtěla mít tak 
velkou náruč, abych ochránila všechny 
naše seniory a blízké, což však asi není 
v mých silách. Ráda bych, abychom se  
co nedříve vrátili do normálních kole-
jí, znovu se potkávali, objímali a moh-
li pořádat akce nejen pro naše klienty,  
ale také pro jejich rodiny a všechny seni-
ory z Hlučínska. Buďme všichni zdraví,  
přejme si navzájem a pomáhejme si. 

Foto: Kateřina Konečná

GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO DRUHÉ STOVKY 
Charlotta Grenarová
ředitelka

Hlučínské gymnázium má za sebou již 
100. let své existence. Za tuto dobu vy-
chovalo přes 5 tisíc absolventů. Toto vý-
znamné výročí jsme si připomněli v září 
2020; oslavy se i přes nepříznivou epi-
demiologickou situaci vydařily a video 
z oslav můžete zhlédnout na našich webo-
vých stránkách www.ghlucin.cz  v sekci 
Výročí školy. Gymnázium Josefa Kainara 
v Hlučíně je všeobecné gymnázium, kte-
ré nabízí čtyřletý a šestiletý studijní obor. 
Jsme aktivní, moderní a rodinná škola, 
ve které si každý najde své místo. Kro-
mě běžné výuky se žáci mohou zapojit do 
rozmanitých zájmových aktivit – od těch 
sportovních až po vědecké. Již několik let 
u nás funguje studentský pěvecký sbor 
a naše gymnázium vychovalo nejednu 
hudební kapelu. Mimo to jsme organizá-
tory soutěží pro základní školy na Hlu-
čínsku a hrdými členy programu DOFE. 
Mezi naše přednosti patří moderně zaří-
zené kmenové třídy, učebny cizích jazyků 

a odborné učebny – můžeme se pochlubit 
novými laboratořemi chemie a biologie, 
speciálními učebnami pro výuku hudeb-
ní a výtvarné výchovy, modernizovanou 
počítačovou učebnou i úplně novým bez-
bariérovým výtahem.  Škola se pravidel-
ně zapojuje do celé řady projektů, např.:  
Erasmus+, který se zaměřuje na výjez-
dy pedagogů a žáků do zahraničí, Šab-
lony pro SŠ a VOŠ II, v jejichž rámci 
mimo jiné probíhá tandemová výuka 

zaměřená na využívání nových me-
tod a tabletů ve vyučování.  Předmětem 
projektu IROP „Přírodní vědy moder-
ně a bez překážek“ byla modernizace 
dvou přírodovědných učeben, pořízení 
moderního vybavení a učebních pomů-
cek a výměna plošiny za moderní výtah.  
Projekt byl spolufinancován Evropskou 
unií. Pro více informací navštivte naše 
webové stránky (www.ghlucin.cz) anebo 
naše sociální sítě. 

Bezbariérový výtah. Fota: archiv GJKModernizovaná počítačová učebna.
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Ivona Petrusová  
ředitelka

Jsme malá rodinná škola s přívětivou at-
mosférou. Děti jsou vzdělávány v méně 
početných třídách, kde je jim věnována 
veškerá pozornost. Jsou vedeny k sa-
mostatnosti, tvořivosti a vlastnímu ná-
zoru. Respektujeme jejich individuální 
tempo práce a vědomě se zaměřujeme 
nejen na hlavní předměty, ale také i na 
výchovy, ve kterých děti svůj talent pod 
vedením zkušených kantorů rozvíjejí.  
Ke tvořivému učení využíváme blíz-
kost lesa a preferujeme názornou vý-
uku v přírodě nebo na školní zahradě, 
kde děti bádají, objevují a pozorují. 

ŠKOLSTVÍ
ZŠ A MŠ HLUČÍN-BOBROVNÍKY ZŠ A MŠ DARKOVIČKY

Petra Fojtíková
ředitelka

Vcházím do moderní budovy školy. Ví-
tají mě spolužáci, kteří zrovna přicháze-
jí z ranní družiny. Zdravím usměvavou 
paní učitelku. Ve třídě se učíme spoustu 
nových věcí, hned si je můžu vyzkoušet 
a pracovat ve skupince s kamarády. O pře-
stávce si hrajeme na školní zahradě a pak 
jdeme do jazykové učebny nebo pracu-
jeme na PC. Našim učitelkám záleží na 
tom, abychom věděli, jak získávat infor-
mace a jak prezentovat, co jsme se naučili, 
a hlavně věděli, k čemu nám to je. Rád 
ukážu, co umím, a nebojím se ani udělat 
chybu. Po vyučování obědváme v jídel-
ně a pak už se rozutečeme na kroužky – 
výtvarné, jazykové, sportovní, taneční…  
A nemusíme nikam dojíždět, všechny 

kroužky máme přímo tady. V družině se 
potkám s dalšími kamarády. Když mě 
rodiče přijdou vyzvednout, povídají si 
ještě chvíli s paní učitelkou. Zve je na 
konzultace. A představte si, u nás ve ško-
le tam chodíme i my, děti! Nic se nedě-
je za našimi zády, každý problém můžu 
vyřešit spolu s rodiči a paní učitelkou. 
A když přijde něco, s čím si nevíme rady, 
pomůžou speciální pedagogové, logo-
pedka nebo i školní psycholožka. V mé 
škole znám skoro všechny jménem a cí-
tím se tu dobře, i rodiče jsou spokojení.  
Bezva byla škola v přírodě i lyžák a už 
se těším na další zážitky. Mojí mladší se-
střičce často povídám o tom, jaké je být 
školákem. Už brzy si to sama vyzkouší na 
akci „Hurá, budu školákem“. Uvidím se 
tam i s Vámi?
www.zsdarkovicky.cz

Odpoledne rády relaxují v kroužcích, 
které jsou školou poskytovány denně.  
Kromě kroužků jsou oblíbené i víkendové 
výlety do hor nebo zajímavých míst, které 
pořádá paní vychovatelka. Těchto výletů 
se rádi účastní také i rodiče, čehož si ve-
lice vážíme. Škola je podporována nejen 
místním sborem hasičů, ale i bobrovnic-
kou veřejností, která jí pomáhá a zaštiťu-
je. Součástí školy je také mateřská škola. 
Ta je radostnou přípravou dětí na pozdější 
vstup do první třídy. Děti se těší na kaž-
dodenní zajímavé činnosti, překvapení 
a dobrodružství. To vše pro ně připravu-
jí paní učitelky, které jsou dětem oporou 
i inspirací. 
www.zsbobrovniky.cz

Martin Franek
ředitel

Naše škola je vhodnou volbou, chcete-li 
svému dítěti dopřát kvalitní vzdělávání. 
Dokladem toho jsou mimo jiné i skvělé 
výsledky našich žáků u přijímacích zkou-
šek na prestižní střední školy či řada jejich 
úspěchů v soutěžích a olympiádách. Na 1. 
stupni upřednostňujeme individuální pří-
stup k dětem. Výuka čtení v prvním roční-
ku je realizována analyticko-syntetickou 
metodou se zaměřením na vyjadřovací 
schopnosti a čtenářskou gramotnost. Žá-
kům s určitými vzdělávacími obtížemi po-
skytujeme nápravnou a logopedickou péči. 
V matematice klademe důraz na praktické 
využití znalostí. Aplikujeme prvky lo-
gického myšlení. Na 2. stupni nabízíme, 
vedle všeobecného vzdělávání a výuky 
pracovních činností, včetně tradičních dí-
len, nadaným žákům od 6. ročníku mož-
nost studia ve třídě s rozšířenou výukou 
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matematiky a přírodovědných předmětů. 
Tato specializovaná výuka má u nás dlou-
holetou tradici. Je určena žákům, majícím 
hlubší zájem o matematiku a přírodověd-
né předměty. Jsou vedeni k samostatnosti 
a logickému myšlení při řešení problémo-
vých úloh. Jsou velmi kvalitně připrave-
ni na studium na středních školách a je-
jich úspěšnost při přijímacích řízeních na 
prestižní střední školy je vysoká. Žáci se 
mohou rovněž zúčastnit matematických 
soustředění, lyžařských a plaveckých vý-
cviků, zahraničních studijních pobytů atd. 
Mohou se i zapojit do matematických sou-
těží, olympiád a mezinárodních projektů. 
Dle svých zájmů si mohou vybrat z pes-
tré nabídky volnočasových aktivit. Naši 
školu neustále modernizujeme. Nabízíme 
kvalitně vybavené odborné učebny, la-
boratoře a školní knihovnu. Učebny jsou 
vybaveny moderní didaktickou technikou 
a učebními pomůckami. 
www.zshornickatc.cz

Foto: archiv ZŠ Bobrovníky

Foto: archiv ZŠ Darkovičky

Foto: archiv ZŠ Hornická

Miroslav Všetečka  
ředitel

Naší společnou vizí je „Učící se škola“. Na 
Rovninách jsme totiž pevně přesvědčeni 
o tom, že neustálé vzájemné učení jednoho 
od druhého je základní lidskou potřebou 
a tedy přirozeným nástrojem učení, roz-
voje osobnosti a sociálních vztahů. Vzá-
jemným učením nechápeme pouze učení 
žáků od učitelů, ale také učitelů od žáků, 
žáků od žáků, učitelů od učitelů, učitelů 
od rodičů či rodičů od učitelů. Vzájemné 
učení je obohacující, protože každý z jeho 
účastníků přispívá svou vlastní individu-
alitou a jedinečností prostředí, ze kterého 

ZŠ HLUČÍN - ROVNINY
přichází. Důraz na rozvoj samostatnosti 
a přijetí zodpovědnosti za vlastní učení 
považujeme za základní stavební kámen 
tolik potřebné vnitřní motivace každého 
jednotlivce. Aby mohlo učení probíhat 
efektivně, potřebuje bezpečné prostředí. 
To vytváříme především dobrými vzta-
hy, respektem k individualitě, vzájemnou 
podporou či otevřeností k výměně zkuše-
ností. Prostě nás naše práce baví, držíme 
pohromadě a rádi si vzájemně pomáháme.
Pokud se chcete o naší rovninské škole 
dozvědět něco více, poznat některé naše 
zaměstnance nebo se po škole projít, rádi 
vás ve škole přivítáme. 
www.zsrovniny.cz   
 

Foto: archiv ZŠ Rovniny



Zuzana Harazimová
ředitelka

Základní škola sídlící na ulici Generála 
Svobody v Hlučíně, jejímž zřizovate-
lem je Moravskoslezký kraj, je úplnou 
základní školou poskytující vzdělání dě-
tem s různým stupněm mentálního po-
stižení, se souběžným postižením více 
vadami a autismem. Jedná se o malou 
školu rodinného typu, která se snaží vy-
jít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho mož-
nostem a potřebám. Ve školním roce 
2020/21 probíhá výuka v pěti třídách.  
Škola zajišťuje také školní družinu. Vzdě-
lávání je doplněno mimoškolní činností: 
čtenářský klub, deskové hry, muzikofileti-
ka, doučování. Výuka je soustředěna v es-
tetickém a funkčním prostředí dvoupa-
trové budovy. Zázemí školy tvoří kromě 
kmenových učeben také gymnastický sál, 
dílny, skleník, stimulační, relaxační i od-
borné učebny. Každá třída je vybavena 
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interaktivní tabulí. Díky dlouhodobému 
pronájmu škola využívá okolní pozemky 
pro aktivity tělesné výchovy a pracovní-
ho vyučování. Rekonstruovaná školní za-
hrada je využívána jako přírodní učebna.  
Výhody školy určené dětem s mentálním 
postižením:

• menší počet žáků ve třídě /6-14/
• jednodušší vzdělávací program
• vybavení školy zaměřené na manuál-
ní dovednosti /dílny, skleník, zahrada,  
cvičná kuchyň/
• podmínky vhodné pro žáky s těžším 
stupněm mentálního postižení
• předměty speciálně pedagogické péče – 
logopedie, zdravotní tělesná výchova

Motto školy:
„Každý žák má právo dojít tak daleko, jak 
dovolují jeho možnosti.“

www.zshlucin.cz Foto: Kateřina Konečná
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Marie Šlosárková
zástupkyně ředitelky 

• výuka probíhá ve věkově smíšených tří-
dách dle principů Montessori pedagogiky 
• 1 učitel/ka + 1 Montessori lektor/ka na 
skupinu dětí
• třídy jsou vybaveny Montessori a di-
daktickým materiálem tak, aby žák volil 
učivo dle svého zájmu či osobního plánu 
• děti vedeme k estetickému vnímání své-
ho prostředí
• výuka probíhá v přátelské, domácí at-
mosféře
• vedeme žáky k vzájemnému respektu, 
umění komunikace a dodržování domlu-
vených pravidel
• důležité pro nás jsou společné zážitky, 
zařazujeme zážitkové učení mimo prostor 
školy, rádi chodíme ven

MONTESSORI PROGRAM
• klademe důraz na učení v souvislostech 
• naším cílem je, aby děti učení bavilo, 
naplňovalo je, dávalo jim smysl a aby jim 
nabyté poznatky pomáhaly lépe pochopit 
současný svět
• podporujeme samostatnost a zodpověd-
nost žáků
• každý žák je jedinečný, proto jsou na 
každého žáka kladeny požadavky přimě-
řené jeho schopnostem a možnostem
• komunitní program – rodiče jsou jeho 
součástí, organizujeme společné akce 
a výlety
• vycházíme z budoucích potřeb dětí po-
čátku 21. století, nebojíme se cizích ja-
zyků, návštěv zajímavých míst i kontro-
verzních témat, technologie integrujeme 
do vzdělávání a vyvažujeme je zdravým 
pohybem
www.montessorihlucin.cz

Lenka Hanzlíková
ředitelka

Tyršovka je škola, která se neustále rozvíjí 
a modernizuje, nebojí se podnětů zvenčí 
a nových výzev. Do tradičního vzdělávání  
zapojuje moderní a  alternativní metody  s 
využitím  moderních technologií, interak-
tivních tabulí a  tabletů.

• přátelská atmosféra malé školy
• menší počet žáků ve třídách
• individuální přístup k žákům
• zkušený a vstřícný pedagogický sbor, 
který rodiče vnímá jako partnera
• anglický jazyk od 1. třídy
• příprava na přijímací zkoušky
• moderně vybavená škola
• různorodé mimoškolní aktivity
• pestrá činnost školní družiny

ZŠ DR. M. TYRŠE
• podporujeme a rozvíjíme nadání dětí 
v různých oblastech
• nejsme jednostranně zaměřenou školou
• žáci naší školy úspěšně pokračují ve 
studiu na středních školách a gymnáziích
• zajímáme se o naše okolí - účastníme se 
různých charitativních akcí
• pořádáme - lyžařské výcviky, školy 
v přírodě, plavecké výcviky, akce pro ro-
diče s dětmi, in-line a zimní bruslení, pla-
vání, exkurze
• adaptační pobyty, zahraniční výjezdy 
do Anglie, Německa a Polska
• máme již čtyřicetiletou družební spolu-
práci se školami ze Slovenska a z Polska.
výjezdy do přírody, na hory, do zahraničí, 
ozdravné pobyty
Přijďte se k nám podívat a přesvědčte  
se sami!
www.zsmt.cz

Foto: archiv ZŠ Tyršova



HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
CHARLOTTIN ÚSTAV (SIROTČINEC CHARLOTTENSTIFT)

Vybudování hlučínského sirotčince 
pro chlapce iniciovali tři synové ba-
rona Anselma Salomona Rothschilda 
(1803–1874), a to Nathaniel Mayer 
(1836–1905), Ferdinand James (1839–
1898) a Salomon Albert (1844–1911). 
Na počest jejich předčasně zesnulé mat-
ky Charlotte nesl její jméno. Charlotte 
(1807–1859) byla dcerou Anselmova 
strýce Nathana Mayera z londýnské vět-
ve rodiny. Anselm se s ní oženil v září 
1826. Sirotčinec byl postaven jižně od 
zámku v krajní části zámeckého parku 
poblíž kostela sv. Jana Křtitele. Jedná se 
o dvoupodlažní pozdně klasicistní budo-
vu symetrického rozvrhu se středovým 
převýšeným rizalitem korunovaným 
nízkým trojúhelníkovým štítem. Situo-
vání na terénním zlomu ovlivnilo dispo-
ziční řešení. Hlavním vstupem od zám-
ku totiž vcházeli návštěvníci přímo do 
patra, do přízemí se naopak vstupovalo 
ze zahrady. Přízemí bylo opatřeno páso-
vou rustikou. Fasády byly hladké, hori-
zontálně členěné jen podokenní a kor-
donovou římsou. Okna rámovaly prosté 
šambrány, okna rizalitu byla doplněna 
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o nadokenní římsy. Vstupní portál zdů-
razňovala římsa podepřená dvojicí kon-
zol. Do štítu byl umístěn plastický erb 
Rothschildů doprovázený štítonoši, tedy 
lvem a jednorožcem. Autora projektu 
neznáme. Mohl jím být některý z pro-
jektantů pracujících pro Rothschildy ve 
Vítkovicích, snad ze stavitelské rodiny 
Krausů, neboť na budově se objevují po-
dobné prvky, jako na vítkovickém zám-
ku (Anton Kraus, 1847–1848). Chovan-
ci zde dostávali výživnou stravu, ošacení 
(stejnokroje), bylo dbáno o jejich vzdě-
lání v místní škole. Po vyučování praco-
vali na zahradě, ve volném čase mohli 
skotačit na hřišti a věnovat se tělocviku. 
V ústavu zůstávali do dovršení čtrnácti 
let. V letech 1920 až 1925 budova slou-
žila jako provizorní sídlo nově založené-
ho gymnázia, později zde sídlil finanční 
úřad. Od 50. let fungovala jako Dům 
pionýrů a mládeže a v roce 1979 byla 
pro tyto účely razantně přestavěna. Vět-
šina cenných architektonických prvků  
a detailů ovšem zanikla již při adaptaci 
v 50. letech.

Jiří Jung

Charlotte Rotshild, olej na plátně namaloval Ary Scheffer 1827-1828 
(zdroj: https://www.rothschildarchive.org/) 

50. léta 20. století (archiv Muzea Hlučínska)

30. léta 20. století (archiv NPÚ, ÚOP v Brně)

Dům pionýrů po přestavbě, okolo roku 1975. (archiv Muzea Hlučínska) Kostel s atlánem po roce 1930. (archiv Muzea Hlučínska)
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CO JE TO PRAMEN?
Radim Heiduk a Pavel Kuchejda  
podle Otakara Štěrby
Agri Nostra z.s.

Po sedmi letech přišlo vlhké poča-
sí a v naší krajině ožily mnohé  prame-
ny. Pramen je zrod něčeho nového. Je to 
uzoučká hranice mezi dvěma světy, tím 
podzemním, který nevidíme, a který větši-
na z nás nevnímá a dále tím povrchovým, 
který je zjevný a všem zřejmý. Voda do-
stávající se na povrch má různé fyzikální, 
chemické, biologické a mikrobiologické 
vlastnosti v závislosti na skladbě hornino-
vého prostředí, kterým protéká a dnes vel-
mi výrazně i na aktivitách člověka. Podle 
toho jakým způsobem se voda dostane na 
povrch  rozdělil profesor Otakar Štěrba 
prameny na 3 typy: 

a) Limnokrenní prameny
b) Reokrenní prameny
c) Helokrenní prameny

a) Limnokrenní prameny vytváří prohlubeň, ve které se voda nějakou dobu zdrží  
a teprve potom odtéká přelivem do pramenné stružky (jednoduše řečeno - studánka)

b) Reokrenní prameny vyvěrají ze země prudce, ihned vytváří pramennou stružku 
a voda se v nich nezdržuje (v horách, na prudkých stráních atd.)

c) Helokrenní prameny se vytvářejí průsakem na větší ploše (řádově v m2 až km2). 
Jsou to prameništní mokřady obvykle pokryté hydrofilní vegetací (mající rády vodu 
– mechy, rákos, ostřice, ad.). Na nejníže položeném místě pramenného mokřadu se 
mohou, ale nemusí, vytvářet pramenné stružky. Míst  vývěru  bývá na ploše helokrenu 
obvykle více, často mnoho. Výskyt převážně v nížinách a v horách, kde spád prudkého 
svahu je zmírněn. (lidově – bažina)

Zdroje: Otakar Štěrba, Pramen života 
(1986) www.estudanky.eu

(Otakar Štěrba - uznávaný přírodovědec, 
který postupně pronikl do různých oborů 
od zoologie přes hydrobiologii až po kra-
jinnou ekologii, poznával řeky a krajinu 
kolem nich z plavidel různých typů a ve-
likostí, ale často hodně zblízka za použití 
síly vlastních paží. Bez nadsázky lze kon-
statovat, že po řekách, jezerech i mořích 
obeplul celou zeměkouli. O svých cestách 
po vodě, do pouští i do hor uměl poutavě 
vyprávět, a tak vedle velkého množství od-
borných publikací je rovněž autorem řady 
cestopisných a popularizačních knih „Kde 
příroda vládne“ (1975), „V Dunajské del-
tě“ (1979), „Pramen života“ (1981), „Od 
pramenů k oceánu“ (1987), „Putování po 
kanadských řekách“ (1992), „Říční kra-
jina a její ekosystémy“ (2008) a „Řeky, 
moje řeky“ (2011). Poněkud mimo hlavní 
tematický proud vody jsou sci-fi román 
„Země číslo osm“ (1989), o problematice 
devastace životního prostředí a vyjádře-
ní páně profesorova odporu k existenci 
zoologických zahrad v knize „Máme rádi  
zvířata?“ (1996).)

První dva typy pramenů (a, b) jsou chrá-
něny lidským podvědomím, jde přece 
o místa, kam si lidé od pradávna chodívali 
s vědrem nabírat vodu ke své potřebě.

Avšak třetí typ pramene (c) u některých 
vyvolává pocit bezcenné zamokřené plo-
chy, s kterou si někteří lidé neví rady. He-
lokreny se často vyskytují v obhospodařo-
vané krajině, kde jsou  na první pohled 
lidem na obtíž. Neváhají takové místo 
vysušit, odvodnit jej drenážním systémem 
potrubí do blízké vodoteče. 

Nemalé vynaložené finanční náklady na 
sečení, klučení, výkopové práce, polože-
ní drenážního potrubí a planýrování jsou  
často vyhozeny do vzduchu. Nějaký ar 
půdy se odvodněním sice získá, ale nikdo 
při projektových  kalkulacích  nevyčíslí 
ztráty, které krajina i zemědělství pozbu-
de likvidací helokrenu s jeho mokřadní 
vegetací a prospěšnou faunou, s jeho vo-
dohospodářskou funkcí, kterou přispívá 
k mozaikovitosti krajiny, jež nejlépe za-
ručuje ekologickou stabilitu. A ta, když je 
nadobro zlikvidována, stojí člověka velice 
mnoho, protože on potom musí přírodní 
prvky nahradit zvýšenou péčí, chemiká-
liemi, strojními mechanismy, a tak dále. 
Návratnost takového zásahu do ekosysté-
mu se počítá v desítkách až stovkách let.

Chraňme proto naše prameny!

VYUŽITÍ MEDICINÁLNÍCH HUB V PREVENCI I LÉČBĚ
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

V návaznosti na možnost posílení imu-
nity přírodní formou dnes přichází na 
řadu skupina látek známá především 
z krajin Dálného východu. Jedná se 
o léčivé houby, které tradiční čínská 
medicína používá již tisíce let, v Evro-
pě však byly objeveny mnohem pozdě-
ji. Přitom tyto houby v sobě obsahují 
spoustu zdraví prospěšných látek, které 
pomáhají organismu nejen s obranou 
před negativními vlivy prostředí. Mezi 
nejznámější bezpochyby patří hlíva ús-
třičná zejména pro svůj obsah vysoký 
beta-glukanů. Jedná se o polysachari-
dy obsažené v buněčných stěnách hub, 
kvasinek, řas, bakterií i některých rost-
lin. Imunomodulační účinek glukanů je 
spojen s jejich antioxidační a protizá-
nětlivou aktivitou, přitom nejúčinnější 
jsou 1,3 a 1,6 beta-glukany, které jsou 

obsaženy právě v houbách. V obilninách 
a ovsu jsou více obsaženy 1,4 beta-gluka-
ny a ty spíše ovlivňují hladinu krevního 
cukru a snižují hladinu cholesterolu. Další 
velmi známou medicinální houbou je le-
sklokorka lesklá neboli reishi. Mimo růz-
né imunoaktivní polysacharidy je zajíma-
vá především pro vysoký obsah germánia, 
který bývá spojován s protinádorovým 
účinkem. Tato houba je také tradičně do-
poručována při poruchách paměti včet-
ně demencí. V lesklokorce byly zjištěny 
látky s antibakteriálním, antimykotickým 
i antivirovým účinkem, účinně působily 
např. proti herpes virům. Většině sportov-
ců je dobře známá housenice čínská nebo-
li cordyceps chinensis, kterou vynesly na 
výsluní výkony čínských sportovců na let-
ní olympiádě v Pekingu. Při užívání této 
houby dochází k rozšíření dýchacích cest 
a tím zvýšení okysličení krve. To napomá-
há rychlejší regeneraci po fyzické zátěži. 
Navíc je housenice řazena mezi přírodní 

antibiotika a adaptogeny, tzn. snižuje ne-
gativní vliv stresu na lidský organismus. 
Zdraví prospěšná houba s vysokou výživ-
nou hodnotou je houževnatec jedlý nebo-
li shii-take. Jednou z obsahových látek 
je glukan lentinan, který byl v Japonsku 
zaveden jako standardní součást léčby 
některých nádorů. Má imunostimulační, 
protinádorové, antioxidační a radiopro-
tektivní účinky. Úspěšně se osvědčil při 
léčbě a prevenci akné, snižování hladiny 
cholesterolu nebo rizik zvýšeného krev-
ního tlaku. Při žaludečních či zažívacích  

potížích se v lidovém léčitelství osvěd-
čil korálovec ježatý (hericium) nebo 
ježatec šikmý (čaga). Při únavě, k po-
sílení energetického systému, při nespa-
vosti, podrážděnosti a duševní vyčerpa-
nosti je doporučováno maitake. Obecně 
lze tedy shrnout, že využití léčivých 
hub je historicky velmi široké. Už sta-
ří Egypťané věřili, že konzumace hub 
zajistí dlouhý život. I moderní vědecké 
studie dokazují podpůrné účinky těch-
to doplňků stravy. Bohužel v západních 
zemích zatím nejsou úplně doceněné.

Ilustrační foto: Kateřina Konečná

ZDRAVÍ

BEZPEČNOSTNÍ  
OŘEZY
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

V únoru dojde k ořezu 3 stromů javoru 
mléče na torza, a to v lokalitě mezi Červe-
ným kostelem a poliklinikou. Důvodem je 
poškození kmenů (praskliny, houby a hni-
loba). Ořez je nezbytný z bezpečnostních 
důvodů. Torza zůstanou zachována, ne-
boť jsou ideálním životním prostředím 
pro řadu unikátních živočichů. Realizaci  
ořezu provedou TS Hlučín s.r.o.
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s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční 
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Hlučín | R-OVA   
99.0 FM | 107.3 FM

www.pochoutkovyrok.cz
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Claudia Ondrušová
lékařka

Vážené dámy, vážení pánové, přijměte 
do nového roku 2021 srdečné přání štěs-
tí, dobrého zdraví a osobních i profes-
ních úspěchů. Často se nás ptáte, v době 
koronavirové více než kdy jindy, jakými 
přípravky podpořit imunitu, ale věřte, že 
na to žádná zázračná pilulka neexistuje. 
Nejlépe imunitu podpoříte zdravými me-
zilidskými vztahy, spokojeností v osob-
ním i profesním životě, přidejte vydatné 
procházky na čerstvém vzduchu i jinou 
fyzickou aktivitu, jezte střídmě vydatnou 

JSEM PRO OČKOVÁNÍ
stravu, hojně ovoce a zeleniny, nejlépe 
regionálního původu. Dodržujme 3 R, 
Roušky, mytí Rukou, Rozestupy, mini-
málně 2 m i ve venkovních prostorách. 
Prosím, přijďte se očkovat. Vakcína je 
jedinou  šancí společnosti zvládnout pan-
demii koronaviru. Díky mimořádnému 
úsilí vědců byla vyvinuta očkovací látka 
proti nemoci COVID-19, kterou bude-
me v letošním roce očkovat. Očkování 
je založeno na dobrovolnosti. Je zdarma.  
Má smysl, zúčastní-li se ho co nejvyšší 
počet obyvatel, čímž vznikne kolektivní 
imunita, která ochrání i ty, kteří se očkovat 
nemohou. 

Monika Vokřínková

Loni jsme se rozhodli otevřít kapličku, 
která leží na našem soukromém pozemku 
na Hluboké ulici, lidem. V Hlučínských 
novinách i jinde jsme pátrali po jakékoliv 
informaci z její historie. Žádný pamětník, 
který by o ní něco věděl, se sice neozval, 
zato se našla paní Ludmila Borovcová 
z OKD, která má ke kapličce vztah již 
od svého dětství, a rozhodla se, že se o ni 
bude starat. Dnes je kaplička díky její 
péči nově natřená, její okolí je upravené 
a interiér láká kolemjdoucí k nahlédnutí.  
Patří jí velké díky!

KAPLIČKA NAŠLA OPATROVATELKU JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021

ONLINE do 30.4.2021
Navštivte ONLINE koledu na stránkách 
www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 
ONLINE kasičky. Je nutné vyplnit název 
města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vy-
brat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak 
přispějete Charitě Hlučín.

Převodem 
Pošlete částku na účet 66008822/0800 
s variabilním symbolem 77708005. Zadá-
ní var. symbolu je velmi důležité. Jen tak 
bude částka přidělena Charitě Hlučín. 

Mobilem přes QR kód 

Foto: Petra Řezáčová

PŘÍBĚHY LIDÍ, KTEŘÍ HLEDAJÍ NALÉHAVOU PRÁVNÍ POMOC V CHARITNÍ PORADNĚ HLUČÍN

Foto: Kateřina Konečná

Petr Křížák
advokát a zapsaný mediátor

Spolupráce naší advokátní kanceláře 
s Charitou Hlučín trvá již několik let. 
Většina lidí doufá, že během svého života 
právníka potřebovat nebude, ale z praxe 
víme, že je mnoho situací, kde je právní 
pomoc nevyhnutelná. Samozřejmě vám 
může dát dobrou radu soused, váš zná-
mý, rodinný přítel, ale mnohdy to nestačí, 
právní otázky vám pomůže vyřešit pře-
devším právník. Nejčastějšími případy, 
se kterými do poradny lidé dochází, jsou 
v současné době problémy spojené s pla-
cením dluhů a exekucí. Ale také rodinné 
a mezilidské vztahy, ochrana spotřebitele 
a majetkoprávní vztahy. A s čím se na nás 
lidé obrací? Ze začátku jsme měli i úsměv-
né případy, kdy se do poradny dostavili 
lidé řešící problémy s nabouráním jejich 
luxusních automobilů či s převody jejich 
milionových majetků. Společně s panem 

ředitelem jsme doufali, že těchto případů 
ubude a budeme se smoci zabývat pomoci 
nemajetným lidem ve skutečné nouzi, ne-
boť zejména k tomuto účelu byla poradna 
zřízena a její kapacita je omezena. Naše 
přání bylo vyslyšeno a postupem času po-
radnu navštěvují výhradně lidé, kteří tyto 
požadavky splňují.

Případ 1: 
Pro radu přišla klientka, která svůj dosa-
vadní život žila bez dluhů. Přesto se však 
v roce 2019 začaly dluhy týkat i jí. Přes 
internetové stánky se seznámila s mu-
žem. Jednalo se o cizince, který byl dle 
tvrzení klientky vojákem z povolání. Za-
čala si s ním psát přes email. Po nějakém 
čase si již začínali plánovat společnou 
budoucnost a domlouvali osobní setká-
ní, které však vždy z nějakého vážného 
důvodu muž musel odložit či zrušit. Vý-
mluvy byly různé. Ale zásadní v tomto  
případu bylo, že muž po klientce žádal 
různé finanční částky, které chtěl údaj-
ně použít na vypořádání svých záleži-
tostí z minulosti, na údajný odchod od 
armády, stěhování do ČR. Klientka mu 
nějaké finanční prostředky poskytla s vi-
dinou společného života. Žádosti o dal-
ší finance však pokračovaly, což zača-
lo být klientce podezřelé. Následovalo 
hledání informací na internetu, bohužel 
i zjištění, že se jedná o běžný podvod 
na ženy hledající partnera na internetu.  
Klientce bylo vysvětleno, že se bude mu-
set obrátit s trestním oznámením na ne-
známého pachatele na policii ČR a celou 
věc jim tak oficiálně nahlásit. Policie celý 
případ stále prověřuje s konstatováním, že 
se jedná o již docela známý podvod, kdy 
skupiny zahraničních osob lákají finanční 
prostředky z evropských žen a využívají 
tak jejich zranitelnosti.

Případ 2: 
Zvláště citlivým a velmi častým tématem 
jsou vztahy v rodině. Bydlení ve spo-
lečném domě toho může být důkazem.  
Klientka, starší paní, navštívila po-
radnu kvůli hádkám s dcerou ohledně 
společného bydlení v dvojgeneračním 
rodinném domě. Během svého života 
převedla vlastnická práva k domu daro-
vací smlouvou na dceru, nepředpokládala 
však, že v budoucnu nastanou problémy.  
Jelikož dcera s přítelem začali dům re-
konstruovat, požadovali, aby se na re-
konstrukci finančně podílela. Klient-
ka na rekonstrukci přispěla ze svých 
úspor, po provedení rekonstrukce domu 
však následovaly další požadavky: po-
třeba vyměnit plynový kotel, opravit 
sklepy domu a jiné stavební úpravy.  
Klientka byla požádána o zaplacení po-
loviny plánovaných výdajů, což už ne-
bylo v jejích možnostech. Právě v tuto 
chvíli spory vygradovaly do situace, 
kdy dcera v případě nezaplacení po-
dílu na úpravách žádala matku o vy-
stěhování z domu. Klientka přinesla  
darovací smlouvu, kterou dům převed-
la na dceru. V darovací smlouvě bylo 
obsáhle definováno ve prospěch starší 
paní věcné břemeno, které jí až do její 
smrti dávalo právo bezplatně užívat by-
tovou jednotku v přízemí domu včetně 
přístupů, sklepa a neomezeného užívá-
ní zahrady. Dceři byla znovu předlože-
na darovací smlouva a bylo jí řečeno, 
že pokud trvá na tom, že se má klientka 
odstěhovat, ať ji „vyplatí z věcného bře-
mene“ a za získané peníze jí pořídí byt.  
Po čase klientka dorazila do poradny zno-
vu a děkovala za radu, protože po připo-
menutí svých práv dceři došlo k uklid-
nění situace a postupnému urovnání  
vzájemných vztahů.

Případ 3: 
Do poradny dorazila klientka, důchodky-
ně, která většinu života vychovávala svou 
dceru sama bez manžela. Dcera se již 
osamostatnila a požádala klientku o pe-
níze na výbavu bytu, protože jí případná 
půjčka nebude schválena kvůli několika 
dalším půjčkám, které již měla. Klientka 
dceři věřila, informace si neověřila, vza-
la si půjčku na své jméno, s příslibem, že 
půjčku bude dcera splácet sama. Půjčka 
byla psaná na klientku, dcera však nesplá-
cela a po nějaké době začaly chodit výzvy, 
upomínky a nakonec byla nařízena i exe-
kuce. Klientce byly exekučně strhávány 
finanční prostředky z důchodu a začalo to 
pro ni být neúnosné. Klientce tak byl se-
psán insolvenční návrh, který byl soudem 
schválen a klientka tak nyní již svůj dluh 
únosně splácí. 

Kontakt pro objednání přes Charitu 
Hlučín:
Andrea Kostelníková
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: 
pondělí - čtvrtek 8:00 - 14:00 hodin 
tel.: 595 043 275, mob.: 731 354 877
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz

Kontakt na advokátní kancekář: 
K Ř Í Ž Á K  & P A R T N E Ř I
www.krizak.info
tel.: 774 623 819
email: krizak@krizak.info  
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MAŽORETKY Z HLUČÍNSKÉHO MK BALLERISIMA TRÉNUJÍ DÁLE

Karin Wronová
šéftrenérka klubu MK Ballerisimo

I přes nařízení vlády, která zakázala po-
čátkem října všechny sportovní tréninky 
výkonnostního sportu v České republice, 
si mažoretky z klubu MK Ballerisimo  
Hlučín dokázaly najít cestu k tomu, aby 
se dále zlepšovaly, pracovaly na sobě 
a trénovaly. Z jarní části tréninkové pří-
pravy v klubu funguje projekt „S hůl-
kou online“, který si klade za cíl rozvoj 
jak fyzické kondice, tak také pohybové 
průpravy, flexibility a v neposlední řadě 
i práce s hůlkou. Od poloviny října proto 
trenérky hlučínského Ballerisima musely 
opět připravit nové, tentokrát podzim-
ní tréninkové plány. „Příprava v jarní 
a v podzimní části sportovní sezóny se 
liší. Je tomu potřeba přizpůsobit i trénin-
kový plán. Jarní část sezóny byla spoje-
na s tréninkem nových tanečních tech-
nik, zlepšení práce s hůlkou a třásněmi 
a se zlepšováním flexibility. V podzimní 

a zimní části přípravy se vždy věnujeme  
nácviku nových choreografií, kterých 
každý rok vytvoříme zhruba padesát,“ 
říká šéftrenérka klubu Karin Wronová.  
Znamená to ještě vyšší nároky na pláno-
vání tréninků v období, kdy se děvčata 
nemohou setkat v tělocvičně. Jak tedy ta-
kový trénink probíhá? Sportovkyně z MK 
Ballerisima se pravidelně několikrát týd-
ně scházejí v online prostředí. S mladšími 
děvčaty se tréninku účastní vždy i rodiče, 
kteří fungují jako zástup trenérky. Ta vy-
světlí, co se v dané části tréninku bude 
trénovat a jakým způsobem. Rodiče tedy 
pomáhají svým mažoretkám v průběhu 
toho, kdy trenérka postupně kontroluje 
jednotlivé mažoretky. Starší děvčata se 
online tréninku účastní samostatně. Pro-
gram takového online tréninku je vždy 
přizpůsoben nejen danému družstvu, ale 
také tomu, co je zrovna potřeba natré-
novat či zopakovat. „Díky rozvolnění, 
které nastalo na začátku prosince, jsme 
dokázaly dokončit naprostou většinu  

soutěžních choreografií. Nyní tedy vše 
musíme opakovat, ukládat do paměti 
a samozřejmě procvičovat. K tomu nám 
poslouží videonahrávky, online tréninky 
a také domácí tréninkové plány“, uved-
la Wronová. Tréninkové plány jsou další 
nezbytnou součástí tréninku během ome-
zení. Děvčata mají své tréninkové plány 
včetně videorozborů a návodů zaslány 
vždy na začátku týdne – splnění těchto 
úkolů se ověřuje během online tréninku. 
Sportovní klub mažoretkového sportu  
MK Ballerisimo Hlučín je registrovaným 
sportovním klubem. Je proto nezbytně 
nutné, aby sportovkyně trénovaly denně 
i v období pandemie. „Celá tato situace 
nám – sportovcům – značně komplikuje 
přípravu na závody. Jsme připraveny na 
závody formou bubliny, tedy bez diváků. 
Musíme ale začít trénovat v tělocvičně, 
a to co nejdříve. V současné době komuni-
kuji s Českou unií sportu a čekám na úpra-
vu systému PES. S vedením klubu zároveň 
konzultujeme pravděpodobnou možnost 

antigenního testování tak, abychom mohly 
zahájit tréninky co možná nejdříve. Dále 
jsme odkázány na tělocvičny hlučínských 
základních škol. Pevně věřím, že ředitelé 
budou vstřícní a pro nás, tedy pro regis-
trované výkonnostní sportovce, umožní 
vstup do vnitřních sportovišť (tělocvičen 
základních škol), až to bude v souladu 
s protiepidemickým systémem povoleno, 
samozřejmě za dodržení všech pravidel. 
Na rozdíl od jiných sportů totiž mažoret-
kový sport nemá bohužel možnost pravi-
delně 5x týdně trénovat ve sportovní hale 
z důvodu její kapacity,“ uzavřela šéftre-
nérka Karin Wronová. Důkazem toho, 
že v klubu se život rozhodně nezastavil 
i přes probíhající pandemii, je nejen stá-
lá příprava na závody, ale i přihlašování 
nových členek. Ty se do Ballerisima hlásí 
dokonce i nyní, když se v tělocvičnách ne-
trénuje. MK Ballerisimo přijímá děvčata 
od 4 do 15 let a všechny informace a při-
hlášky jsou na webových stránkách klubu.  
www.ballerisimo.cz.

Sofia Kusynová. Fota: rodiče mažoretek MK Ballerisimo

ZATEPLENÍ FASÁDZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁDNÁTĚRY FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍPŮJČOVNA LEŠENÍ
zateplujeme  
levně a kvalitně
přijedeme, 
poradíme,  
vyměříme
ZDARMA  
cenová nabídka
ZDARMA 
venkovní parapety

a

a

a

a

Martin PiechaMartin Piecha
Tel: 737 168 698Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1Jahodová 534/1

Ostrava - PetřkoviceOstrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.czwww.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.

KÁCENÍKÁCENÍ
STROMŮ STROMŮ 

prodejna otevřená od 1.3

CHCETE INZERCI CHCETE INZERCI 
V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCHV HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH??

VOLEJTE NA TEL.: 702 269 976  VOLEJTE NA TEL.: 702 269 976  
NEBO PIŠTE NA: INZERCE@HLUCIN.CZNEBO PIŠTE NA: INZERCE@HLUCIN.CZ

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Knihovna je sice zavřená, ale nezoufejte. 
Po dobu úplného uzavření knihovny, kdy 
není v provozu ani výdejní okénko, vám 
můžeme knihy doručit až domů.

Jak služba funguje?
Vyberete si knihy prostřednictvím online 
katalogu na našich webových stránkách. 
Zavoláte do knihovny nebo si objednáte 
knihy e-mailem, připojíte svou adresu, te-
lefonní číslo a den doručení (pondělí nebo 
čtvrtek) a vyčkáte potvrzení objednávky. 
Knihy rozvážíme v pondělí v 13-15 hodin 
a ve čtvrtek v 9-11 hodin. V den doručení 
buďte na uvedené adrese a my vám ob-
jednávku v daném časovém rozmezí při-

KNIHOVNA ZAHÁJILA ROZVOZ KNIH
vezeme. Zazvoníme a vyčkáme s objed-
nanými knihami venku před domem, kde 
si je také vyzvednete. Vracené výpůjčky 
můžete odložit do připraveného košíku 
a my je odvezeme. Výměna knih probíhá 
bezkontaktně. Služba je určena pro regis-
trované čtenáře Městské knihovny Hlučín 
(nikoli poboček) s bydlištěm v Hlučíně či 
jeho městských částech a je zdarma. Po-
platky za registrace a rezervační poplatky 
budou uhrazeny až po otevření knihovny. 
Rozvoz knih funguje pouze po dobu, kdy 
jsou v platnosti omezení 5. stupně PES. 
Aktuální informace o poskytovaných služ-
bách a o tom, zda je knihovna otevřená, 
najdete vždy na stránkách www.knihovna-
hlucin.cz a na našem facebooku, případně 
se můžete informovat na telefonním čísle  
558 270 106.

INZERCEKULTURA

Lukáš Krček
člen kulturní komise města

Letos byl adventní věnec, jehož autorem 
byl pan Josef Hlubek a kolektiv, na Mí-
rovém náměstí k vidění déle a betlém až 
do „Hromnic“ (Svátek Uvedení Páně do 

NÁVRAT K TRADICI
chrámu). V minulých letech byl instalován 
vždy jen po dobu vánočních svátků a od-
straněn před Silvestrem. Díky nouzovému 
stavu se však hromadné akce oslav kon-
ce roku a začátku roku nového nekonaly, 
a tak mohl věnec zůstat až do 2. února 
2021. A že se letos vyvedl!

Vanda Plačková Petra Čejková



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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JUBILANTI
Anežka Fichnová *1929
Dorota Prchalová *1933

Milan Krupa
hlučínský básník, spisovatel, říkačkář,  
výtvarník

Svůj život skládaný ze střepů
ze sebe jednou setřepu
zůstane dušinka
dietní jak sušenka

HLUČÍNSKÁ FABULE

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom touto cestou proje-
vily velký dík záchranné službě 
a HZS v Hlučíně, lékařům a sestrám  
Městské nemocnice Ostrava, oddělení  
covid-jip za jejich profesionalitu, 
vstřícnost a péči v této pro všechny 
nelehké době. Děkujeme pohřební 
službě Breuer za ohleduplný a lidský 
přístup při zajištění pohřbu a rovněž 
všem za slova útěchy a účast na po-
sledním rozloučení s naším milova-
ným manželem, tatínkem a dědečkem 
panem Jindřichem Sassmanem z Lud-
geřovic. Za celou zarmoucenou rodinu 
manželka a dcera s rodinou.

DĚTI SI NA BALGAROVCI UŽÍVALY PRVNÍ SNĚHOVÉ NADÍLKY!

Foto: Jana Kameníčková

NOVINKY V PRODEJI


