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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Petra Řezáčová
místostarostka

Město Hlučín je od roku 2007 členem  
Národní sítě zdravých měst ČR, v rámci 
které realizuje projekt Zdravé město Hlu-
čín. Na základě principů udržitelného roz-
voje se snaží zvyšovat kvalitu života svých 
občanů. Jednou z oblastí, na kterou se pro-
jekt zaměřuje, je vyšší zapojení veřejnosti 
do rozhodování samosprávy - participativ-
ní rozpočet. Letošní třetí ročník má upra-
vené Zásady realizace projektu participa-
tivního rozpočtu 2021 tak, aby byly dobře 
uchopitelné pro předkladatele i hodnotite-
le. Návrhy jsou rozděleny na “malé” ve 
finančním rozsahu od 1 do 100 000 korun  

a “velké” přesahující 100 000 korun 
a dosahující maximálně 400 000 korun.  
Celkem je v roce 2021 vyčleněno z roz-
počtu města 800 000 korun. Návrhy ur-
čené k realizaci v rámci projektu musí 
mít lokální charakter, musí se týkat úprav 
veřejných prostranství, budov v majetku 
města a být veřejně prospěšné. Veřejně 
prospěšný projekt znamená, že musí být 
nějakým způsobem přínosný pro širší 
okruh lidí, než pro předkladatele a jeho 
rodinu. Projekt musí být přínosem ales-
poň pro část veřejnosti. Například bylo 
již díky občanským návrhům realizová-
no zábavné hřiště na kopci Balgarovec,  
a již se uskutečňují nápady z loňského 
roku, které budou zrealizovány do konce 

měsíce května. Objednali jsme ochrannou 
síť u ZŠ Hornické, vybíráme přístřešek 
nad pískoviště v MŠ Severní, a také pracu-
jeme na projektu workoutového hřiště na 
ZŠ Hornické. Máte-li nápad, je vám více 
než 15 let a chcete se podílet na budoucí 
podobě Hlučína, přihlaste svůj návrh a ná-
sledně ve veřejném hlasování rozhodněte, 
na co budou peníze použity. 

Etapy projektu jsou stanoveny takto:
I. Informování o zahájení projektu:  
únor - březen 2021.
II. Podávání návrhů: 1. 3. - 31. 5. 2021.
III. Verifikace a zhodnocení návrhů od-
bornými pracovníky Městského úřadu 
Hlučín (dále jen úřad): 1. 6. - 31. 7. 2021.

JE TO NA VÁS I V ROCE 2021 - PODEJTE SVŮJ NÁVRH
IV. Veřejná prezentace a diskuze nad 
předloženými návrhy: září 2021.
V. Veřejné hlasování o návrzích:  
září - říjen 2021.
VI. Vyhodnocení celého procesu:  
listopad 2021.
VII. Realizace vítězných návrhů:  
do 31. 12. 2022.

Kontaktní místo: 
Městský úřad Hlučín, odbor rozvoje 
a školství
Mírové náměstí 24/23, 748 01, Hlučín

Koordinátor projektu: 
Sabina Lorencová, tel: 595 020 317 
e-mail: jetonavas@hlucin.cz

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 Tak paní zima se nám zhruba od půl-
ky ledna připomněla v celé své kráse. To-
lik sněhu či mrazivých dnů jsme nezažili 
snad posledních 6 let. Že by se příroda 
vracela do těch správných kolejí? Může-
me jen doufat, že to tak bude. Já osobně 
mám raději léto a slunce. Přesto jsem si 
vědom, že pokud půda během zimy do-
statečně promrzne pod vrstvou sněhu, tak 
v létě budeme mít méně starostí s vláhou, 
s hraboši, komáry, mandelinkami a jinou 
havětí, kteří nám znepříjemňují naše pěs-
titelské snahy na zahrádkách či na polích. 
Na druhé straně vím, že se sněhem, pokud 
je ho příliš, jsou jen komplikace. O tom by 
mohli pracovníci našich technických slu-
žeb vyprávět. Vůbec jsem jim nezáviděl, že 
mnohdy už během noci vyjížděli se svou 
technikou upravovat cesty a chodníky do 

stavu, který nám ostatním umožnil snazší 
cestu do práce. Jistě, našly by se situace, 
kdy se někteří  zlobili, že není odhrnutá 
jejich cesta právě v dobu, kdy jedou do 
práce, ale to se stávalo ojediněle a velkou 
vinu na tom měli i „cestáři“, kteří množ-
ství sněhu ze silnice nahrnuli zpátky na 
chodníky v takové vrstvě, že se nedala od-
hrnout běžnou technikou. Inu, asi už jsme 
si příliš zvykli na servis, který nám tato 
doba blahobytu nabízí a nechce se nám 
vracet do časů, kdy bylo normální vzít do 
ruky lopatu či hrablo a sníh prostě vlast-
noručně odstranit z cesty či chodníku. 
Díky všem, kteří se takto zachovali.
 Většinou se ve slově starosty zmiňuji 
o větších investičních akcích, které nás 
čekají nebo již byly provedeny. Ale každo-
denní život se neskládá jen z velkých věcí, 
ale i z drobností, které mnohdy daleko 

více rozhodují o spokojenosti každého 
z nás. Proto jsme s paní místostarostkou 
a vedoucím odboru investic během úno-
ra několikrát projeli a prošli naše město 
a zaměřili se tu na chybějící odpadkový 
koš, tu na propadlou dlaždu, na výmol 
v cestě, na špatně umístěnou lavičku 
a spoustu dalších věcí, jejichž úprava, 
oprava či přemístění vám usnadní po-
hyb v našem městě. Spoustu těchto čin-
ností již provádí městská policie v rámci 
územního dohledu a také zaměstnanci 
TS Hlučín, ale pokud to člověk vidí na 
vlastní oči, je to vždy ku prospěchu.

Motto na březen: „Nevyčítej životu co 
ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal.“  
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

MÁTE NÁPAD,  
KTERÝ BY STÁL  

ZA TO ZREALIZOVAT?

OPRAVIT LAVIČKU  
NEBO VYBUDOVAT  

HOROLEZECKOU STĚNU?

ALE ZÁSTUPCI MĚSTA  
TO VIDÍ  

ČASTO JINAK?

ROZHODOVAT  
BUDOU 

OBČANÉ HLUČÍNA

BUDE-LI MÍT PROJEKT  
POTŘEBNOU PODPORU,  

BUDE REALIZOVÁN!

VAŠE PROJEKTY 
ZAFINANCUJEME 

Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU

CHCETE V HLUČÍNĚ, 
V DARKOVIČKÁCH 

NEBO V BOBROVNÍKÁCH
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DĚTI PODPOŘILY DĚTI
Lőwová Radmila
ředitelka Dětské rehabilitace

Hodní lidé, ochotní pomáhat druhým, 
naštěstí stále jsou. Dětská rehabilitace 
by touto cestou chtěla velmi poděkovat 
všem, kteří svým darem dosud přispě-
li na péči o naše malé klienty. Empatii 
a soudržnost dětí mezi sebou navzájem 
prokázali také žáci MŠ a ZŠ Darkovičky, 
kteří za podzimní sběr papíru, i s přispě-
ním svých pedagogů, vybrali částku 2600 
korun. V závěrečném hlasování se děti 
rozhodli pomoci dvěma bratrům, kteří do-
cházejí do denního stacionáře a přispěli 
jim na odborné individuální terapie. Všem 
Vám ještě jednou děkujeme a ujišťujeme, 
že tato forma pomoci má smysl.

Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 
Rada města Hlučína projednala žá-
dost Diakonie Broumov, sociální 
družstvo, o poskytnutí finanční-
ho daru z rozpočtu města Hlučína 
v roce 2021 na svoz textilního odpa-
du a jeho další recyklaci či likvidaci 
a rozhodla o poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 20 000 korun.

 
Rada města Hlučína rozhodla na-
vrhnout na ocenění u příležitosti 
Dne učitelů 2021, v rámci Sdružení 
obcí Hlučínska, pana Mgr. Mirosla-
va Všetečku, ředitele Základní školy 
Hlučín-Rovniny, okres Opava.

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru pronájmu části nebytových 
prostor, o výměře 16m2 v I.NP budo-
vy, za účelem zřízení pobočky Pošta 
Partner v Darkovičkách.

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru pronájmu nebytových pro-
stor v Domově pod Vinnou horou 
za účelem provozu bufetu, za cenu 
pronájmu ve výši min. 250 ko-
run měsíčně bez DPH, se zálohou  
na služby spojené s užíváním prona-
jímaného objektu, a to na dobu neu-
rčitou s výpovědní dobou tři měsíce. 
Podmínkou pronájmu je otevření 
bufetu minimálně 5 dní v týdnu po 
dobu minimálně 2 hodin denně. Sor-
timent nabízeného zboží bude z větší 
části obsahovat potraviny, drobnou 
drogerii, apod.

Vladislav Sobol
mluvčí ČEZ 

Každý den se starají o staré, nemocné, 
nemohoucí, tělesně či duševně handica-
pované, o rodiny v náročné situaci nebo 
o lidi, kteří všechno ztratili a nemají, 
kam jít. Veškeré získané peníze inves-
tují do lepší péče o své klienty. Nový 
grant Neziskovky 2020 jim ale umožní 
na chvíli se soustředit i na sebe: osvo-
jit si nové dovednosti, zlepšit se v těch 
stávajících, odborně se posunout. V loň-
ském roce takto Nadace ČEZ podpořila 
58 neziskových organizací z celé repub-
liky celkovou částkou 4.996.950 korun, 
určenou na jejich profesionalizaci. Nej-
více podpořených žadatelů (15) pochází  
z Moravskoslezského kraje.

Nečekaná pomoc vloni potěšila zaměst-
nance Charity v Ostravě, domovů pro se-
niory v Klimkovicích a Příboře, Dětské 
rehabilitace v Hlučíně, Centra pro rodinu 
Sluníčko v Karviné, Diakonie ČCE v Rý-
mařově, ostravského Žebříku a dalších 
organizací působících v sociálních služ-
bách. V rámci zcela nového grantu Nezis-
kovky podpořila Nadace ČEZ 15 nezis-
kových organizací v Moravskoslezském 
kraji, kterým přispěla na jejich rozvoj  
1.229.644 korun. 

„Z naší dlouholeté spolupráce s mnoha 
neziskovkami víme, že na zvyšování kva-
lifikace zaměstnanců, zaplacení externích 
školitelů, nebo rozšiřování poskytova-
ných služeb pomocí nových odborníků  

V NOVÉM GRANTOVÉM PROGRAMU NEZISKOVKY  
BYLY MORAVSKOSLEZSKÉ ORGANIZACE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  
Z CELÉ REPUBLIKY, NA SVŮJ ROZVOJ ZÍSKALY 1,2 MILIONU 

NOMINUJTE NA OCENĚNÍ JEDNOTLIVCE, KOLEKTIV ČI OSOBNOST

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Rada města Hlučína na svém únoro-
vém zasedání rozhodla o vyhlášení vý-
zvy k nominaci na ocenění jednotlivců, 
kolektivů a výrazných osobností města 
v oblasti sportu, kultury a dalších součás-
tí veřejného života za rok 2020. Návrhy 
k ocenění mohou podávat tělovýchovné 
jednoty, sportovní kluby, školy, školská 
zařízení, kulturní a ostatní organizace ma-
jící sídlo na území města Hlučína a jeho 
městských částí Bobrovníků a Darkovi-
ček a také občané města Hlučína a jeho 
městských částí, a to nejpozději do 31. 03. 
2021. Nominovat lze reprezentanty nebo 
osobnosti s trvalým bydlištěm v Hlučíně  

Lumír Prejda
MP Hlučín

Při hlídkové činnosti Městské policie Hlu-
čín koncem ledna na ulici Okrajová v Hlu-
číně byl spatřen muž odpovídající popisu 
celostátně hledané osoby pro majetkovou 
trestnou činnost. Muž byl hlídkou policie 
zadržen. Dotyčný byl následně převezen 
na Obvodní oddělení Policie ČR Hlu-
čín, kde byl předán dozorčímu k dalším  
úkonům.

CELOSTÁTNĚ  
HLEDANÝ ZADRŽEN

nebo ty, kteří jsou registrováni v SK nebo 
TJ se sídlem v Hlučíně (sport) nebo jsou 
členy kolektivu či souboru působícího  
ve městě Hlučíně (kultura).

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích:
1) za přínos v oblasti sportu:
Budou přijímány návrhy na ocenění v ob-
lasti sportu v těchto kategoriích:
A) Kategorie jednotlivci - dospělí
B) Kategorie jednotlivci - mládež do 19 
let včetně
C) Kategorie kolektivy - dospělí
D) Kategorie kolektivy - mládež do 19 let 
včetně
E) Kategorie trenér, funkcionář, organizá-
tor soutěží, akcí

či speciálního vybavení často nezbývají 
finance. I proto jsme se rozhodli nabíd-
nout pomocnou ruku,“ uvedla ředitelka  
Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

Neziskovky podpora potěšila. „Máme 
velkou radost. Program podporující ne-
ziskové organizace nám umožní rozvíjet 
oblasti, na které příliš peněz z běžného 
financování nezbývá. Zároveň se ale jed-
ná o oblasti, které jsou zásadně důležité 
pro zlepšování kvality poskytované služby 
i pro osobní a profesní růst a tedy i spo-
kojenost zaměstnanců,“ vysvětlila přínos 
grantu Gabriela Mariánková, předsedky-
ně ostravského spolku AlFi, který pomáhá 
rodinám s dětmi s autismem. Na základě 
pozitivního ohlasu se Nadace ČEZ chystá 

V oblasti sportu blíže specifikovat, např. 
dorost U 16 nebo mladší žáci, trenér koho,
apod.

2) za přínos v oblasti kultury: jednotliv-
ci, soubory, kolektivy, pracovní skupiny

3) za přínos v jakékoliv oblasti veřej-
ného života „Výrazná osobnost roku  
ve městě Hlučíně“

Své návrhy na ocenění odevzdávejte  
na předepsaném formuláři osobně nebo 
písemně na adresu: Městský úřad Hlučín, 
Odbor rozvoje a školství, Mírové náměstí 
24, 748 01 Hlučín, případně elektronicky 
na e-mail: baratova@hlucin.cz (kontakt 
pro telefonické dotazy: 595 020 294).

Ocenění za rok 2019. Fota: Kateřina Konečná

grant Neziskovky vypsat i letos na jaře.
Dětská rehabilitace Hlučín (50.000 Kč): 
NOVÉ POČÍTAČE ZJEDNODUŠÍ BY-
ROKRACII
Hlučínská rehabilitace, kterou Nadace 
ČEZ podpořila v minulosti už vícekrát při 
péči o konkrétní děti, díky grantu rozšíří 
své IT vybavení o dva nové počítače s pří-
slušenstvím. „Byrokracie je velká i v na-
šem oboru, vše se musí zapisovat, dokla-
dovat. Běžně se nám stávalo, že pracovníci 
přímé péče museli dlouho čekat, než se 
počítač uvolnil. Teď bude vše jednodušší 
a díky nové technice jistě i plynulejší, tak-
že grant urychlí administrativu a zaměst-
nanci budou mít více času na individuální 
činnosti s dětmi,“ řekla ředitelka městské 
příspěvkové organizace Radmila Lőwová.

Foto: Kateřina Konečná
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Pavel Paschek
starosta

V lednu a únoru proběhly osobní setkání 
se zástupci osadních výborů. Diskutovali 
jsme o proběhlých akcích, ale také jsme 
jednali o plánech pro příští rok. Vede-
ní města spolupracuje nejen s předsedy 
osadních výborů i s jejich členy tak, aby 
přidělené finanční prostředky byly vyu-
žity co nejefektivněji. S ohledem na pan-
demii koronaviru a nouzový stav v ČR 
byly loňské plánované investice a aktivity 
osadních výborů města Hlučína omezeny. 
O přidělené prostředky pro rok 2020 však 
nepřišly. Byly jim převedeny k částce  
800 000 korun, která jim byla přidělena 
pro rok 2021. Celkem se konkrétně jed-
ná o 5 350 887 korun, jde o 1 615 000 
korun pro Osadní výbor Bobrovníky,  

OSADNÍ VÝBORY MAJÍ NA ROK 2021 ŠTĚDRÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

1 319 135,97 korun pro Osadní výbor 
Rovniny, 939 635,62 korun pro Osadní 
výbor Darkovičky a 1 477 115,82 korun 
pro Osadní výbor OKD. V plánu je v le-
tošním roce realizovat například doplnění 
vzrostlých stromů ke stávajícím lavičkám 
na sídlišti Rovniny, vybudovat dětské 
lezecké kameny za tělocvičnou v Bob-
rovníkách a v Darkovičkách, vybrousit 
a nalakovat podlahu sálu kulturního domu 
v Bobrovníkách, vybudovat odpočinko-
vou zónu na ulici Sokolské, instalovat 
kamerový systém a osvětlení do parků 
na sídlišti OKD, vypracovat studii pro-
veditelnosti vybudování chodníku na uli-
ci Jandova směrem na Darkovice a další 
projekty. Věřím, že plánované investice 
a přidělené finanční prostředky splní v le-
tošním roce očekávání a uspokojí potřeby 
a představy občanů daných lokalit.

PODÍLEJTE SE NA BUDOUCÍ PODOBĚ OKD HLUČÍN - ZÁPAD

Ilustrační foto.

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Veřejné projednávání Regenerace veřej-
ného prostranství na sídlišti OKD Hlučín 
- západ bylo již několikrát plánováno, ale 
s ohledem na nařízení spojené s šířením 
koronaviru pokaždé zrušeno. Zájem ve-
dení města je plánované investice realizo-
vat i přes přetrvávající komplikace způ-
sobené pandemií. V tuto chvíli není jisté, 
kdy bude situace natolik příznivá, že bude 
možné tak strategické téma projednat 
osobně v rámci veřejného projednávání, 
jak tomu bylo vždy u předchozích témat. 
Veškeré podklady a materiály budou od 
poloviny března dostupné na webových 
stránkách města v sekci Město Hlučín 
a DSO - Veřejné projednávání - Rege-
nerace veřejného prostranství na sídlišti 
OKD Hlučín - západ. Samotné veřejné 
projednání plánujeme na konec měsíce 
dubna. Pokud by nebylo možné uspořá-
dat osobní projednávání, jsme připraveni 
projednat návrhy, připomínky a podněty 
on-line a také formou tištěných a elektro-
nických dotazníků tak, abychom získali 
co nejvíce názorů občanů pro samotnou 
realizaci projektu. Cílem projektu je 
vytvořit kultivovaný prostor, který by  

zlepšil podmínky pro bydlení a život oby-
vatel na sídlišti Hlučín OKD - západ. Dů-
vodem je potřeba logického a koncepč-
ního uspořádání daného prostoru, řešení 
dopravní dostupnosti, včetně řešení úprav 
veřejných ploch a souvisejícího vybavení. 
Projekt bude sloužit jako podklad pro dal-
ší projektové stupně a následnou realizaci 
v této lokalitě. Významnou složkou pro-
středí zůstává zeleň, která působí estetic-
ky, ekologicky a celkově zlepšuje místní 
mikroklima. V neposlední řadě obyvatelé 
sídliště očekávají řešení parkování, jehož 
nároky jsou výrazně vyšší než v době 
výstavby sídliště. V rámci koncepce ur-
banistického a architektonického řešení 
návrhu  jsou zahrnuty všechny související 
tématické oblasti.

Vedení města Hlučína, ve spolupráci 
s Osadním výborem OKD, připravilo 
a zadalo zpracování dokumentace začát-
kem roku 2020, se záměrem zahájit rege-
neraci veřejných prostor sídliště s použi-
tím peněžních prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení. Cílem projednávaného 
projektu regenerace je všestranné zlep-
šení užitné, pobytové i rekreační hodno-
ty prostředí sídliště. Přijďte vyjádřit Váš 
názor, návrhy a poznatky. Zhotovitelem 

projektu je Ing. arch. Pavel Klein - KT ar-
chitekti, přičemž řešené území má 19,86 
ha a zahrnuje 87 bytových domů, 29 ro-
dinných domů, 4 ostatní domy (MŠ, hos-
půdka, obchod, centrum).

Lokalita Hlučín OKD – západ je nověj-
ší část města s různými urbanistickými 
strukturami (struktura rodinných domů, 
dvojdomů, bytových domů a novodo-
bé sídlištní struktury), které vznikly po-
stupným vrstvením a vzájemným pro-
růstáním bez vzájemného respektování.  
V řešeném území se nachází velmi odlišná 
měřítka staveb, někde s předělem, někde 
ve zcela „tvrdém“ kontaktu. Dále se zde 
nachází volná nedefinovaná prostranství. 
Řešené území má nejasnou / nečitelnou 
urbanistickou strukturu, síť komunikací 
a obraz sídla. V jihozápadní části oblasti 
je koncentrovaná monofunkční zástav-
ba hromadných garáží. Sídliště je územ-
ně odděleno od města stávající železnicí 
a ulicí. Čs. armády. Po obvodu oblasti 
(sever, jih, západ) je vytvořen pás zahrá-
dek pro obyvatele sídliště, který vytváří 
rušivý pohled na město při příjezdu (ne-
sourodé zástavby, různých výšek a ma-
teriálů). Součástí řešeného území je toč-
na autobusů a navazující dvě zastávky  

(Hlučín sídliště a Hlučín Petra Be-
zruče) na ul. Čs. armády. V řeše-
ném území se nachází vzrostlá vý-
razná zeleň. Některé ulice, chodníky 
a parkoviště jsou již obnoveny (např. par-
koviště a komunikace u MŠ Severní, ulice  
1. Máje a další). První stavby v této ob-
lasti byly postaveny v letech 1924-1927. 
Jedná se o 14 dvojdomů pro hornické 
penzisty (ul. Pekařská). V letech 1948-
1953 zde byla postavena nová kolonie 
pro horníky „Karla Marxe“ - 14 obytných 
bloků s 2-3 patrovou výstavbou. Pane-
lová zástavba na ulici severní s orientací 
obytného bloku sever - jih byla postavena 
mezi lety 1961 - 1970.
 
Stávající sídliště OKD - západ se potý-
ká s problémy, které jsou společné pro 
většinu sídlišť. Jde o monofunkčnost, 
technické závady, nevyhovující řešení 
dopravy v klidu, nedostatek parkova-
cích míst, nekoncepční úpravy a nedo-
statek údržby volných ploch, morálně 
a technicky zastaralý mobiliář a osvět-
lení, nevyhovující stav a množství dět-
ských hřišť a dalších sportovních aktivit.  
Všechny tyto problémy, ale i nové nápady 
a podněty je potřeba definovat a projednat 
pro lepší život hlučínských obyvatel. 

Návrh vizualizace KT architekti.
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POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE SE VE 
MĚSTĚ HLUČÍNĚ SBÍRAJÍ JIŽ VÍCE NEŽ ROK 
Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Celkem 2 115 tun použitého potravinář-
ského oleje se v roce 2020 v Hlučíně “na-
sbíralo” do specializovaných nádob. Proto 
budou ke stávajícím 13 zeleným nádobám 
o objemu 240 l na použité potravinářské 
oleje přidány další čtyři, a to u točny au-
tobusu č. 34 v Bobrovníkách, u obchodu 
na ulici Vinohradská, na ulici Svornosti 
a u Patorie v Darkovičkách. Oleje se do 
nich ukládají v použitých PET lahvích 
nebo jiných plastových obalech, nikdy se 
nevylévají přímo do sběrné nádoby. Pro-
nájem nádob, svoz olejů a tuků a jejich 
další zpracování zajišťuje firma EKO-
-PF s.r.o., se kterou město Hlučín uza-
vřelo smlouvu. Tato společnost již sbírá 
použité oleje téměř v 600 dalších obcích  
a městech.

Snahou města je, aby použité oleje nekon-
čily v záchodech a tedy v kanalizaci, kte-
rá je tuky zanášena, nebo v komunálním 
odpadu. Po ochlazení oleje totiž vznikají 
v kanalizaci nánosy, které brání volné-
mu průtoku vody a způsobují také potíže 
v čistírně odpadních vod. Tuky se také 
v kanalizaci částečně rozkládají a vznika-
jí mastné kyseliny, které způsobují i větší 
korozi potrubí. A do směsného komunál-
ního odpadu použité oleje rovněž nepatří.
Tuky, které se sběrem získají, se budou 
předávat k dalšímu zpracování. Sebrané 
tuky a oleje se dále čistí a používají se pak 
např. jako přídavek do biopaliv. Nádoby 
na oleje a tuky jsou vyprazdňovány jed-
nou za 2-3 měsíce, což je běžný interval 
pro naplnění nádoby. Pokud by byla ně-
kde nádoba naplněna dříve, bude zajištěno 
její vyprázdnění i mimo tento interval.
 
V současné době jsou nádoby na použité 
oleje umístěny na těchto místech:
Hlučín:
   ul. Hornická
   ul. Severní
   ul. J. Nerudy - u obchodu
   centrum za DM
   ul. Tyršova u garáží
   ul. J. Seiferta 7
   ul. Dukelská
   křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
   ul. Vinohradská - u obchodu -  2 nádoby
   ul. Svornosti
   ul. Markvartovická, TS Hlučín s.r.o

Bobrovníky:
   ul. Požárnická u Jednoty
   točna autobusu č. 34

Darkovičky:
   u Jednoty
   Patorie

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Použitá pneumatika je výrobek s ukon-
čenou životností a stává se odpadem.  
Likvidaci těchto výrobků řeší zákon 
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností, který stanovuje, že každý, 
kdo se zbavuje výrobku s ukončenou ži-
votností, je povinen jej předat výhradně 
osobě oprávněné k jeho převzetí. Výrob-
ci pneumatik jsou povinni zajistit na své 
náklady zpětný odběr pneumatik a jejich 
následné zpracování a využití nebo od-
stranění za podmínek stanovených tímto 
zákonem. Současně výrobce nesmí vázat 
zpětný odběr výrobku s ukončenou život-
ností na koupi nového výrobku. Výrobce 
zřizuje za účelem splnění povinnosti za-
jistit zpětný odběr pneumatik místa zpět-
ného odběru. S ohledem na výše uvede-
né skutečnosti oznamujeme občanům, že 
Sběrný dvůr města Hlučína, provozovaný 

INFORMACE O ODBĚRU STARÝCH  
PNEUMATIK

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude poslední den mezi 
7 a 12 hodinou. Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně 
sobot, uložit ve sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Do kontejnerů je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv stavební odpad. Svoz velkých kusů je 
určen pouze pro občany - nepodnikající fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území města Hlučín! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů 
na své vlastní náklady!
Rozmístění kontejnerů vždy od pondělí do středy v Hlučíně a městských částech v Darkovičkách a Bobrovníkách:

V termínu od 8. 3. - 10. 3. 2021:
Hlučín:             ul. Hornická - u kotelny
                        ul. Hornická  - u věžáků
                        ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
                        ul. Jarní + Severní - křižovatka
                        ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
                        ul. 1. Máje - vedle kavárny
             ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
             ul. Opavská - za bytovými domy
             ul. Čs. armády naproti polikliniky - za byt. domy

V termínu od 15. 3. - 17. 3. 2021
Hlučín:              ul. Hrnčířská - u parčíku
                          ul. Dr. Ed. Beneše
             ul. Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
  ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 
   
Darkovičky:   ul. Jandova - za obchodem
                        ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
                          Patorie

JARNÍ MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  

V termínu od 22. 3. - 24. 3. 2021:
Hlučín:           ul. Cihelní - u kotelny                                                                                                                                                                                                 
                       ul. Dukelská - parkoviště 
                       ul. 28. října + Písečná - křižovatka
                       ul. Rovniny - bývalá školka
                       ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
                       ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
                      ul. Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
             ul. P. Jilemnického - v zatáčce
             ul. Dělnická - uprostřed ulice
             ul. Mánesova - konec ulice

V termínu od 29. 3. - 31. 3. 2021:
Hlučín:  nad cihelnou - na pravé straně
                          Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky :     Malánky - odbočka na Vrablovec
                          ul. Požárnická - Hrabová
    ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
                       ul. Na Sídlišti 
                       ul. Střední + Křivá - křižovatka
            ul. U Hájenky
            na točně MHD č. 34

společností TS Hlučín s.r.o., od 1. března 
2021 ukončil zpětný odběr pneumatik od 
občanů. Každá fyzická osoba (konečný 
uživatel) může i  přímo ve městě Hlučí-
ně využít několik míst, kde je ZDARMA  
zajištěn zpětný odběr pneumatik.

Evidence všech míst zpětného odběru 
pneumatik v celé České republice je uve-
dena na www.eltma.cz/sberna-mista, 
z uvedeného přehledu vyjímáme nejbližší 
odběrná místa: 

Pneu OK - shop
Markvartovická 1416/2, Hlučín 

Antonín Hřivňacký
Opavská 1927/23a, Hlučín

Autocentrum Pieran s.r.o.
Markvartovická 1869/8, Hlučín

Autocentrála s.r.o.
Markvartovická 1906/7, Hlučín

Foto: Kateřina KonečnáFoto: Kristina Skulinová



Eva Dedková
ochrana přírody a krajiny

Povolené kácení a náhradní výsadba na 
pozemcích města Hlučín bude realizová-
na v roce 2021 u 10 dřevin. Na ulici Koz-
mické jde o 8 kusů dřevin, které rostou 
podél komunikace, v její těsné blízkosti. 
Jedná se o dřeviny ve špatném zdravot-
ním stavu, bez další perspektivy. Vitalita 
všech dřevin je zbytková, zdravotní stav 
silně narušený. Jde o lípu srdčitou, jabloň 
obecnou, jeřáb obecný, slivoň obecnou. 
Tyto dřeviny budou nahrazeny novou 
výsadbou 16 kusů třešně obecné. V měst-
ském parku bude vykácen strom javoru 
mléče, jehož koruna zasahuje do drátů 
elektrického vedení a kmen je nakloněn 
směrem nad komunikaci na ulici Pro-
menádní. Místo něj bude vysazen strom 
nový. O kousek dál bude pokácen dub let-
ní, který má prosychající korunu, kmen je 
na několika místech zcela bez kůry, dřevo 
je napadeno hnilobou, která zasahuje i do 
kořenového systému, poškození je tako-
vého rozsahu, že hrozí vyvrácení stromu.  
Za něj bude vysazen javor klen.

LETOŠNÍ PLÁNOVANÉ KÁCENÍ DŘEVIN A NÁHRADNÍ VÝSADBA 

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Přestože nemohou být na všech místech 
najednou, jsou tu vždy pro nás. Kdo? 
Přece zcela nepostradatelní zaměstnanci 
Technických služeb Hlučín. Ti jsou v po-
hotovosti 7 dní v týdnu, 24 hodin denně 
připraveni zajistit údržbu komunikací na 
území našeho města, včetně Bobrovníků 
a Darkoviček, a to i v extrémních klima-
tických podmínkách. Přednostně se snaží 
zajistit zimní údržbu na rizikových komu-
nikacích, nebo v místech, kde jsou prud-
ší svahy komunikací. Bohužel parkující 
řidiči mnohdy situaci zhoršují svými za-
parkovanými vozidly v místech, kde brání 
průjezdu techniky. Současně se ne vždy 
daří prohrnout všechny chodníky, jelikož 
je potřeba odklidit shrnutý sníh z komu-
nikací a z vjezdů k nemovitostem. Úno-
rový příval sněhu a silné mrazy se poda-
řilo zvládnout díky každému z 12 řidičů 
specializované techniky, díky 6 pracov-
nicím úklidové čety, dispečinku, ale také 
díky občanům, kteří neváhali přiložit ruku 
k dílu a sami shrnovali sníh před svým  
domem. Chválou nešetří ani jednatel 

RADOSTI A STAROSTI LETOŠNÍ ZIMY
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společnosti TS Hlučín Roman Šťastný: 
„Chtěl bych poděkovat všem svým za-
městnancům za přístup a práci, kterou 
odvedli v exponovaných chvílích letoš-
ní zimy. Není jednoduché najezdit 45 km 
v traktoru či multikáře po ulicích města 
nebo s ručním vozíkem jezdit v zasněže-
ných ulicích a rozhazovat posypovou sůl.“  
Za měsíc leden ujela technika jen při 
pohotovostních výjezdech 2900 km 
a do poloviny února dalších 2400 km.  
Spotřebováno bylo na posyp cest a chod-
níků téměř 60 tun kamenné drtě a přes 
60 tun posypového materiálu. Z vybra-
ných míst byl sníh naložen na kontejne-
rový vůz a odvezen mimo zastavěné části 
města. Naopak na Mírovém náměstí byl 
sníh shrnut na hromadu, která po mnoho 
dní zabavila a rozveselila děti i dospělé. 
Vedení města tímto děkuje všem, kteří 
obětavě a zodpovědně přistupují k tak ná-
ročné a práci a díky kterým je naše město  
bezpečnější a čistší.

Pozn. red.: Údržbu ulic Ostravská, Opav-
ská, Celní, Písečná, Čs. armády, Osvobo-
ditelů, Vřesinská a Jandova zabezpečuje 
MS kraj.

Dovádění dětí na náměstí. Fota: Kateřina Konečná

Fota: archiv města Hlučína

Příklad jízdy jednoho traktoru v době zimní údržby (8.2.2021), záznam GPS. Zdroj: TS Hlučín

Foto: archiv TS Hlučín



AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V novém roce byly stavební práce obno-
veny hned v první týdnu. Stavební tech-
nika pokračovala na břehu černé pláže 
v podkladních vrstvách pod kamennou 
dlažbu do betonu. Počasí nám v lednu 
umožnilo dokončit i první část opevnění 
břehů za výpustným objektem.  

V okolí kozmické zátoky pokračovaly prá-
ce na přeložce vodovodu, byla zahájena 
realizace napouštěcího potrubí, byly pro-
vedeny piloty pro základové konstrukce 
lávky přes Opavu a pokračují zemní práce 
na levobřežní hrázi kolem řeky Opavy.

Pokračují také práce na železobetono-
vých konstrukcích lávky přes Juliánku, 
kde probíhá montáž armatury a bednění 
na opěrách 1 a 2. Betonáž opěry 1 byla 
provedena začátkem února. Betonáž opě-
ry 2 započala již konecem února a bude 
prováděna i v průběhu měsíce března,  
s ohledem na klimatické podmínky.

Ostatní práce byly s ohledem na počasí za-
hájeny až v druhé polovině února. Přesto, 
že je v současné době menší pohyb tech-
niky na stavbě, žádám Vás o dodržování 
zákazu vstupu na celé staveniště a respek-
tování dopravního značení v okolí stavby.
A zdůrazňuji, že pohyb na ledové ploše je 
pro pěší i auta život ohrožující a zakázán.

Lávka přes Juliánku - montáž armatury a bednění opěry 1
Fota: archiv Gardenline s.r.o.

Úprava břehů - kamenný zához

Levobřežní hráz kolem řeky Opavy - zemní práce 

OCHRANNÉ POMŮCKY DÝCHACÍCH CEST
Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

V současné době to vypadá, že ochrana 
úst a nosu bude pro nás ještě dlouhou 
dobu každodenní nutností. Po téměř roč-
ním nošení roušek se konečně rozšiřuje 
používání tzv. filtračních polomasek ne-
boli respirátorů. Pojďme si tedy upřesnit 
základní a podstatné rozdíly mezi těmito 
ochrannými prostředky. U roušky (neboli 
obličejové masky) výrobce negarantuje 
ochranu nositele. Chrání pouze jeho oko-
lí. Materiál, z kterého je maska vyrobe-
na, může teoreticky filtrovat i škodlivé  

částice, problém je však v nedostatečné 
těsnící schopnosti. Vzduch totiž proniká 
pod masku kolem nosu a tváří. Naproti 
tomu respirátory neboli filtrační polomas-
ky patří mezi osobní ochranné prostředky. 
Chrání tedy svého nositele. Z hlediska 
účinnosti jsou rozděleny do tří tříd ochrany 
FFP a u nás podléhají evropské Normě EN 
149. Respirátory třídy FFP1 filtrují pouze 
80 % vzdušných částic, používají se ze-
jména ve stavebnictví a potravinářství jako 
ochrana před prachem. Pro zdravotnictví 
nejsou vhodné, nechrání totiž před bakte-
riemi a viry. Ty filtruje pouze střední třída 
FFP2 (min. 94 % částic) a nejvyšší třída 

FFP3 (min. 98 % částic). Každý kvalitní 
respirátor by tedy měl být označen třídou 
účinnosti, normou EN 149, značkou CE 
a NR nebo R. Označení „NR“ znamená, že 
polomaska je určená pro jednorázové po-
užití, resp. na cca 8 hodin. Pak klesá jeho 
účinnost, avšak při přerušovaném nošení 
se teoreticky může prodloužit i na několik 
dní. Respirátory se značkou „R“ mohou 
být používány opakovaně. Je třeba zdůraz-
nit, že respirátor bez výdechového ventilu 
je mnohem vhodnější, protože chrání své-
ho nositele i okolí. Pokud vlastníte polo-
masku s výdechovým ventilem, je vhodné 
vzít si pod ní roušku. Na trhu se objevují 

také respirátory s označením N95 nebo 
KN95, které pochází ze zahraničních 
norem. Tyto zpravidla čínské masky 
neodpovídají plně třídě ochrany FFP2 
a neměly by být takto označovány. Kvů-
li nedostatku ochranných pomůcek však 
loni dostaly výjimku i na našem trhu. 
Na závěr je třeba připomenout, že velmi 
záleží na správném nasazení respirátoru. 
Je nutné ho vytvarovat kolem nosu, tváří 
i brady. Při používání v infekčním pro-
středí je riziková i samotná manipulace 
s respirátorem, kdy může dojít k přeno-
su infekce z jeho povrchu. Proto neza-
pomínejme na hygienu pokožky rukou.

ZDRAVÍ
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Lumír Prejda
MP Hlučín

Dne 31.1.2021 bylo v dopoledních hodi-
nách přijato na služebnu Městské policie 
Hlučín oznámení, že na ulici Celní před 
vjezdem do areálu restaurace Velký mlýn, 
leží stržený srnec, který je však ještě na-
živu. Tohoto srnce měl strhnout pes, který 
by měl být také na místě. Hlídka na místě 
zajistila majitelku dvou psů, z nichž jed-
noho, kterého měla v dočasném držení, 
nechala běhat volně na louce. V pejskovi 
se však probudil instinkt lovce a jal se lovit 
srnce, kterého pokousal. Hlídka kontakto-
vala mysliveckého hospodáře příslušného 
mysliveckého spolku. Ten na místo poslal 
svého statutárního zástupce, který provedl 
záraz (usmrcení) zvířete. Předběžná cena 
zvířete byla odhadnuta na cca 5 000 Kč. 

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PES ZPŮSOBIL SMRT
Majitelka psů byla postoupena k správní-
mu orgánu, kde se bude zpovídat z poru-
šení zákona. Apelujeme na majitelé psů, 
aby nenechávali své čtyřnohé miláčky bě-
hat bez vodítka, jak ve městě, tak v příro-
dě. Svým chováním nejen, že nepřispívají 
k dobrým mezilidským vztahům a škodí 
přírodě, ale také se vystavují postihu v po-
době několika tisícové pokuty.  

Ilustrační foto.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021: OSOBNĚ I ONLINE
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistic-
ké službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území 
České republiky přistoupeno ke sčítá-
ní lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). 
Rozhodným okamžikem sčítání je půl-
noc z pátku 26. března 2021 na sobotu 
27. března 2021. Do 9. 4. 2021 má každý 
možnost sečíst se online prostřednictvím 
elektronického formuláře na webu www.
scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a ode-
vzdat listinný formulář. Jeho distribuci 
zajišťují sčítací komisaři. Fyzická osoba  

podléhající sčítání je povinna poskytnout 
zákonem požadované údaje. Sčítání je pri-
márně navrženo jako online, tedy bez nut-
nosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání 
podléhá: a) každá fyzická osoba, která má 
v rozhodný okamžik na území České re-
publiky trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt nad 90 dnů, nebo které byl na území 
České republiky udělen azyl, doplňková 
ochrana nebo dočasná ochrana, b) kaž-
dá další fyzická osoba, která je na území 
České republiky v rozhodný okamžik pří-
tomna, c) každý dům (i neobydlený) a ka-
ždý byt (i neobydlený). Povinnost sečíst 
se se nevztahuje pouze na cizince, kteří 
jsou v  České republice na dobu kratší než 
90 dnů (například turisté), a  na cizince 
požívající diplomatické výsady a imunity. 
Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.



HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
DOMY PRO STÁTNÍ ZAMĚSTNANCE

K připojení Hlučínska k Českosloven-
sku se váže také vznik nového hlučín-
ského okresu. Ve městě měly být zří-
zeny sídla institucí státní správy jako 
okresní úřad, soud, berní správa atd. 
U těch stávajících došlo ke kompletní 
výměně státních úředníků, pro české 
školy byli povoláni čeští učitelé. Přichá-
zeli většinou z moravského vnitrozemí 
a v novém městě jim bylo zapotřebí za-
jistit adekvátní ubytování. Bytovou krizi 
se město nejprve snažilo řešit provizo-
rii, a to zřizováním bytů v ústavu děkana 
Richtera či v bývalé celnici, která po roce 
1920 pozbyla smyslu. Záhy se ale při-
stoupilo k výstavbě trojice domů s byty 
pro státní zaměstnance, a to na Nádražní 
ulici naproti nového gymnázia. V sou-
sedství měl vzniknout ještě komplex 
české obecné školy či budova okresní-
ho hejtmanství. Je velkým paradoxem, 
že komplex domů pro československé 
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úředníky byl navržen v duchu německé-
ho Heimatstilu. Jejich projektant Hans 
Kalitta (1876-1930) byl opavský Němec 
a vrchní stavební rada tamního zemské-
ho úřadu. V téže době budoval obdobný 
soubor v Opavě na Kylešovském kopci. 
Symetricky komponované dvoupodlaž-
ní budovy s mansardovými a valbovými 
střechami mají fasády provedené v hru-
bé omítce, naopak dekorativní prvky 
kontrastně v omítce hladké či ve štuku. 
Z nich se nejčastěji objevují půlkruhové 
oblouky rámující okna či plastické kar-
tuše. Jednotlivá patra oddělují výrazné 
podokenní římsy. Hojně se uplatnila 
dekorativní kovová zábradlí s orna-
mentálními vzorci a shodné motivy na-
lézáme také na okenních parapetech či 
v mřížoví oken vstupních dveří. Areál 
obytných domů vymezuje kamenná zeď  
oddekorovaná koulemi.

Jiří Jung

Fota: Petr Gašpárek, 2015

(archiv SOkA Opava)20. léta 20. století (archiv Muzeum Hlučínska)

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PES ZPŮSOBIL SMRT
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NENÍ BUDKA JAKO BUDKA
Otakar Závalský
odborný pracovník zoo a koordinátor  
biodiverzitních opatření

Výroba a rozmístění ptačích budek je dnes 
naprosto nezbytnou součástí ochrany pří-
rody. A to jak u profesionálů tak, a to ze-
jména, u ohromné spousty dobrovolníků.
Tímto způsobem se nejen pomáhá ptá-
kům, ale je prokázáno, že následné pozo-
rování uhnízděných ptáků má velmi příz-
nivý vliv i na lidskou psychiku. V našich 
podmínkách hnízdí v ptačích budkách 
více než 30 druhů ptáků. Od nejčastěji se 
vyskytujících sýkorek až po vzácné dru-
hy vodních ptáků, dravců a sov. Některé 
druhy jsou na vyvěšování hnízdních budek 
přímo existenčně závislí. Takovému počtu 
druhů samozřejmě odpovídají nejrůznější 
parametry a vzhled různých typů budek 
s ohledem na jejich umístění. Častá dopo-
ručení, aby budky byly natřeny nenápad-
nými barvami (hnědě, šedě, zeleně), sice 
možná vycházejí z logiky lidí, ale ptáci 
se tím opravdu vůbec neřídí. Máme vy-
zkoušeno, že ptákům je úplně jedno, ja-
kou barvou je budka natřena. A to doslova 
v celé škále od bílé po černou včetně kři-
klavých pastelových barev. Takže na tom 
opravdu nezáleží. Budky, které nebudou 
vystaveny povětrnostním vlivům (budou 
někde pod stříškou apod.) není nutno na-
tírat vůbec. A co se týče vůně barev, naši 
ptáci se čichem neřídí, takže je to zase jed-
no. Jediné na co je třeba dbát, abychom  

po déle schnoucím nátěru vyčkali, aby 
barva již nebyla lepkavá. To by opravdu 
nebylo dobré, kdyby si ptáci polepili peří 
nátěrem. Vedle poměrně dobře známých 
budek, ve kterých hnízdí drobní dutinoví 
pěvci (sýkory koňadry, modřinky, brhlíci, 
vrabci polní, lejsci bělokrcí) existují dru-
hy, které tento typ budek neobsazují. Jed-
ná se tzv. polodutinové hnízdiče. Pro tyto 
druhy se staví budky, které sice rozměrově 
odpovídají výše uvedeným „sýkorníkům“, 
ale celá horní polovina přední stěny u nich 
chybí. A v tom může právě být velký pro-
blém! Je jasné, že takováto budka zůstává 
lehce přístupná pro všechny druhy savčích 
i ptačích predátorů. Jakmile je predátory 
hnízdo v této polobudce objeveno, hníz-
dění nemůže být úspěšné. Existuje v ta-
kovém případě řešení? Ano, existuje. Tuto 
budku lze zabezpečit pletivem s vyříznu-
tými otvory malých rozměrů, nebo drátě-
ným „balkonkem“ s mezerami mezi dráty 
o rozměru 35 mm. V takto zabezpečené 
hnízdní budce si už predátoři nepochutna-
jí na vajíčkách ani mláďatech. A na které 
druhy se v takové budce můžeme těšit? 
Jsou to rehci domácí, rehci zahradní, ko-
nipasi bílí, lejsci šedí a červenky obecné. 
Přejeme hodně příjemných zážitků při po-
zorování těchto našich užitečných pomoc-
níků. Polobudky podle pana Závalského 
si budete moci prohlédnout a objednat 
v IC města Hlučína, nebo zakoupit 
v městské knihovně, či v Chovatelských 
potřebách na ul. Ostravská 23.

TĚŠÍME SE, ŽE SE LETOS BUDEME OPĚT SCHÁZET PŘI PÉČI O KRAJINU
Tomáš Matýsek 
předseda spolku Žít s krajinou - Darkovič-
ky, Hlučín, Bobrovníky 

Vážení příznivci našeho spolku Žít s kra-
jinou - Darkovičky, Hlučín, Bobrovníky, 
srdečně vás zdravíme v roce 2021 a přeje-
me mnoho zdraví a štěstí. Rádi bychom se 
poohlédli za uplynulým rokem, který byl 
pro nás všechny velmi náročný. I náš spo-
lek kvůli epidemii nemoci covid-19 vý-
razně omezil činnost v podstatě na základ-
ní úkony. Bohužel žádnou z plánovaných 
akcí výsadby nových stromů, případně 
jejich údržby ve spolupráci s veřejností 
nebylo možné kvůli různým protiepide-
mickým opatřením realizovat. Naštěstí 
jsme loni na jaře stihli alespoň úspěšně 
zasít hned deset ekologicky stabilizačních 
ploch, na nichž po dohodě s jejich maji-
teli hospodaříme. Převádíme je z inten-
zivního na extenzivní zemědělství, zaklá-
dáme na nich louky, sázíme stromy nebo 

různé plodiny, vytváříme tůně a meze. 
Věřím, že jste si některých z nich všimli 
při procházkách po obnovených polních 
cestách. Dobrou zprávou je, že na těchto 
plochách se následně během celého roku 
vyskytovali bažanti a koroptve, vyhnízdili 
tam a úspěšně tam odrostla i jejich kuřata. 
Plochy se opět staly velmi bohatými jak 
na polní rostliny, tak i na hmyz. Opravdu 
plní ty funkce, které jsme od nich očeká-
vali. V průběhu celého roku jsme soustav-
ně udržovali výsadby dřevin a keřů podél 
obnovených cest. Ty bohužel opakovaně 
někdo ničí převážně zemědělskou tech-
nikou. Na podzim se pět skalních členů 
spolku dohodlo, rozdělilo si jednotlivé 
úseky, a postaralo se o celkovou údržbu 
výsadby na obnovených cestách. Vysaze-
ní mladých třešní podél Kozmické cesty 
jsme bylo odloženo až na letošní jaro. My-
slíme si, že to bude radostná práce, takže 
bychom byli rádi, kdyby se do ní mohlo 
zapojit co nejvíce lidí. Dále bychom letos 

chtěli opět osít stávající stabilizační plo-
chy a zajistit jejich sečení, a přidat nové 
v lokalitách Nad Vaňurkou a Na Třetině. 
To už jich budeme spravovat dvanáct! 
Budeme samozřejmě pečovat o výsadku 
podél obnovených cest a plánujeme také 

uspořádání soutěže o nejlepšího kosáka 
a kosačku. Snad se situace s covidem-19 
uklidní a nám se tentokrát společně 
s vámi podaří plánované akce zrealizovat.  
Těšíme se, že se při nich s vámi sejdeme  
a děkujeme za vaši podporu. 

Lejsci šedí.

Červenka obecná. 

Konipas bílý.

Polobudka podle pana Závalského. Fota: Enrico Gombala a Otakar Závalský

Foto: Rostislav Matuška



Jan Moravec
Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)  
vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Bě-
hem roku budou - dovolí-li koronavir - po 
celé České republice probíhat zajímavé 
aktivity, díky kterým se veřejnost dozví 
více o této pozoruhodné skupině hmyzu 
i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však 
ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na 
pomoc vážkám. Proč zrovna Rok vážek? 
Krom toho, že vážky jsou krásné a samy 
o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem 
zachovalých vodních ploch a mokřadů, 
kterých je i přes řady politických prokla-
mací o nutnosti zadržování vody v kra-
jině stále větší nedostatek. Nejen, že se 
neobnovují dostatečně rychle, ale leckde 
dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) 
či jsou nevhodným hospodařením (např. 
intenzivní chov ryb) degradovány. Český 
svaz ochránců přírody by rád, aby si lidé 
začali mokřadů více vážit, napomáhali je-
jich obnově a bránili jejich zániku. Nejen 
jako míst, ke kterým obracíme své zraky 
coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách 
letních veder, ale i míst plných života, 
plných nejrůznějších - mnohdy i velmi 
vzácných rostlin a živočichů. Právě váž-
ky, tyto létající drahokamy, jsou toho 
symbolem. Český svaz ochránců přírody 
pečuje o řadu mokřadů, tůní a rybníků 
a přibližuje tato místa veřejnosti. Nabízí 
však také finanční pomoc dalším subjek-
tům, které by se chtěly do ochrany (ne-
jen) vážek zapojit. V rámci Národního  

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VYHLAŠUJE ROK VÁŽEK A NABÍZÍ FINANČNÍ POMOC 
I NA JEJICH OCHRANU

programu ČSOP Ochrana biodiverzity 
mohou spolky žádat o finanční podpo-
ru jak na mapování vzácných druhů, tak 
na drobnější praktická opatření v terénu, 
mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, 
které potřebují vážky pro své přežití. Ti, 
kteří se chtějí starat o nějaký mokřad dlou-
hodobě, se mohou zapojit do dalšího pro-
gramu ČSOP – založit pozemkový spo-
lek. Pozemkové spolky jsou organizace, 
chránící cenné přírodní lokality a pečující 
o ně na základě vlastnického či smluv-
ního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí 
zájemcům o založení pozemkového spol-
ku pomoc nejen finanční, ale i metodic-
kou, odbornou a právní. Bližší informace 
o obou programech ČSOP i o aktuálně 
vyhlášených výběrových řízeních, jejichž 
uzávěrka je v polovině března, najdete 
na webových stránkách www.csop.cz.  
Vyhlášením tematického roku by ČSOP 
rád upozornil na ohrožení konkrétní sku-
piny rostlin či živočichů a vyzval veřej-
nost k zapojení do její ochrany. Očekávat 
během roku můžete vycházky za tajem-
stvím mokřadů, putovní výstavu o váž-
kách a jejich ochraně, „vážkařské“ soutěže 
i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na 
webových stránkách www.csop.cz. Ge-
nerálním partnerem Národního programu 
ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy 
České republiky, s. p., program je dále 
spolufinancován Ministerstvem životní-
ho prostředí, Nadačním fondem Veolia  
a Nadací Ivana Dejmala.
Bližší informace: 
Jan Moravec, tel.: 777 063 340
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Motýlice lesklá. Fota: Jan Moravec

Šídlo modré. 

Šídlatka hnědá.Šidélko ruměnné.

Vážka rudá.

Šidélko větší.
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Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Zápisy k povinné školní docházce ve škol-
ním roce 2021/2022 proběhnou v hlučín-
ských školách v průběhu měsíce dubna. 
Povinná školní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Zápisy pro školní 
rok 2021/2022 se týkají dětí narozených 
od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. 

ŠKOLSTVÍ
ZÁPISY DO PRVNÍCH 
TŘÍD SE BLÍŽÍ

ZŠ HLUČÍN - ROVNINY 

Miroslav Všetečka  
ředitel 

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, zá-
pis do 1. ročníku ZŠ Hlučín-Rovniny 
pro školní rok 2021/2022 se bude konat 
v neděli 11. dubna 2021 od 9 do 17 ho-
din. Z důvodu Covid opatření vás žádám 
o rezervaci konkrétního času. Rezervaci 
si prosím domluvte od 1. března telefo-
nicky (736 768 737) nebo osobně na re-
cepci školy, kde také dostanete informa-
ce o dalším postupu, www.zsrovniny.cz.  
Těším se na viděnou.

Martin Franek
ředitel

Vážení rodiče, den otevřených dveří se 
uskuteční online dne 23. 3. 2021, od 15:30 
do 16:30 hod. Pokud to epidemiologická 
situace dovolí, bude možné navštívit naši 
školu i osobně. Zápis do první třídy se 
uskuteční ve dnech 26., 27. a 28. 4. 2021 
v době od 14 do 17 hodin. Termín zápisu 
si, prosím, rezervujte telefonicky na tele-
fonním čísle 607 078 411 od 1. 3. 2021. 
Aktuální informace a dokumenty k zápisu 
naleznete na www.zshornicka.cz. 

ZŠ HLUČÍN - HORNICKÁ 

Lenka Hanzlíková
ředitelka 

Zápis do 1. třídy na ZŠ dr. Miroslava  
Tyrše do tradičního i Montessori vzdělá-
vání proběhne v úterý 6. dubna 2021 od 14 
do 18 hodin. Prosíme o registraci na www.
zsmt.cz, s sebou rodný list dítěte a ob-
čanský průkaz zákonného zástupce. Den 
otevřených dveří TRADIČNÍHO VZDĚ-
LÁVÁNÍ - proběhne online ve středu  
24. března 2021 v 15:30 hodin. Zveme 
všechny rodiče i předškoláky na schůz-
ku, na které budou rodiče seznámeni se 
školou, s průběhem zápisu do 1. třídy, 
s výukou během následujícího školní-
ho roku. Těšíme se na budoucí prv-
ňáčky a jejich rodiče! Den otevřených 
dveří MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ 
pro zájemce o Montessori program pro-
běhne online v úterý 30. března 2021 
v 16:30 hodin. Zveme Vás na informa-
tivní schůzku o Montessori programu na 
ZŠ dr. M. Tyrše. Dozvíte se, jak vypadá 
běžný den v prvním trojročí, odpovíme 
na Vaše otázky. Zároveň Vám povíme 
o školní zralosti. Těšíme se na Vás! Ak-
tuální informace a odkaz najdete na na-
šich webových stránkách www.zsmt.cz,  
www.montessorihlucin.cz a facebooku.

ZŠ DR. M. TYRŠE

ZŠ A MŠ HLUČÍN - DARKOVIČKY 

Petra Fojtíková
ředitelka 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,  
zápis do 1. třídy ZŠ Hlučín-Darkovičky 
se pro školní rok 2021/2022 uskuteční 
v pátek 16. dubna 2021 od 13 do 17 ho-
din, v prostorách naší školy. Rezervaci  
určitého času, jakož i individuál-
ní prohlídku školy si můžete domlu-
vit v předstihu na těchto telefonních 
číslech - 595 058 257 a 739 376 441,  
www.zsdarkovicky.cz. 
Těšíme se na Vás.

ZŠ A MŠ HLUČÍN - BOBROVNÍKY 

Ivona Petrusová  
ředitelka

Vážení rodiče, zápis Vašich dětí do prv-
ní třídy, se bude konat 6. 4. a 7. 4. 2021 
od 13 do 17 hodin. Prosím, rezervujte 
si čas na telefonním čísle 777 862 676. 
Informace k zápisu naleznete také na 
stránkách školy www.zsbobrovniky.cz.  
Jste srdečně vítáni.
 

Zuzana Harazimová
ředitelka

Škola je určena pro vzdělávání žáků 
s různým stupněm mentálního postižení, 
se souběžným postižením více vadami 
a autismem. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
se uskuteční V ÚTERÝ 27. DUBNA 
2021 OD 8 DO 16 HODIN. Hlavním cí-
lem je zachovat pracovišti identitu malé 
školy rodinného typu, která se snaží vy-
jít vstříc konkrétnímu dítěti, jeho mož-
nostem a potřebám. Školu, která bude se 
ctí i nadále provázet život na Hlučínsku.  
www.zshlucin.cz

MŠ A ZŠ SPECIÁLNÍ DIAKONIE ČCE OSTRAVA 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HLUČÍN

ZŠ GEN. SVOBODY 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
ANEB SETKÁNÍ S RODIČI

DEN ZÁPISU 
K POVINNÉ DOCHÁZCE  

Základní škola Hlučín - Rovniny 25. 3. 2021
v 17 hodin

11. 4. 2021 
9 - 17 hodin

Základní škola Hlučín, Hornická 7 23. 3. 2021
online 15:30 - 16:30 hodin

26. 4. 2021
27. 4. 2021
28. 4. 2021

14 - 17 hodin

Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín

24. 3. 2021 tradiční směr  
online 15:30 hodin

30. 3. 2021 Montessori směr 
online 16:30 hodin

6. 4. 2021
14 - 18 hodin

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín - Darkovičky

30. 3. 2021
13 - 17 hodin

po tel. domluvě

16. 4. 2021
13 - 17 hodin

Základní škola a Mateřská škola  
Hlučín - Bobrovníky

24. 3. 2021
domluva po dohodě na telefonním čísle

597 603 491

6. 4. 2021
7. 4. 2021

13 - 17 hodin

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
odloučené pracoviště Hlučín, Hornická 1265/9

26. 3. 2021  
8 - 13 hodin od 1. 4. do 15. 4. 2021

Základní škola Gen. Svobody 8,  
příspěvková organizace individuálně dle domluvy 27. 4. 2021 od 8 do 16 hodin

Irena Johanka Savková
ředitelka 

Jsme církevní škola rodinného typu (na-
ším zřizovatelem je Diakonie českobra-
trské církve evangelické), která vzdělává 
žáky s těžkými kombinovanými vada-
mi od 5. do 26. let (mentální postižení 
v kombinaci s dětskou mozkovou obrnou, 
smyslovými vadami, autismem). Rádi 

uvítáme další žáčky. Osobní návštěva 
pracoviště za dodržování hygienických 
opatření je možná po předchozí domlu-
vě nebo v rámci Dne otevřených dveří 
26. 3. 2021. Zápis do přípravného stupně 
a do základní školy plánujeme v termínu 
od 1. 4. do 15. 4. 2021. Více informací 
o nás včetně videonahrávek naleznete na:  
www.specialniskola.eu, sledovat dění 
z výuky je možné také na FB školy.

Foto: Kateřina Konečná



INZERCEHLUČÍNSKÉ NOVINY BŘEZEN 2021 / STR. 11

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Hlučín | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM

každý den 8.20 a 15.40
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Nově v Ambulantním středisku 
na Čs. armády 2052/12C v Hlučíně můžete absolvovat

vyšetření osteoporózy
Osteoporóza patří mezi závažná civilizační onemocnění. 
Projevuje se úbytkem kostní tkáně, tzv. „řídnutím kostí“. 
Z kostí se ve velkém vylučuje vápník a tělo ho nestačí 
doplňovat. V důsledku toho dochází ke zvýšené křehkosti 
kostí a vyššímu riziku zlomenin.

K denzitometrickému vyšetření jsou indikováni pacienti
• 2 roky po menopause, nebo po operačním odstranění vaječníků
• s rizikovými faktory pro osteoporózu
• atraumatická zlomenina obratle
• snížení tělesné výšky od 25 let o 3 cm
• zlomenina po 40. roku věku po malém traumatu
• s podezřením na osteoporózu na podkladě rtg vyšetření
• zlomenina proximálního femuru u otce či matky
• fyzická inaktivita
• hmotnost nižší než 57 kg
• věk nad 60 let bez příznaků osteoporózy
• nikotinizmus
• dlouhodobá terapie kortikosteroidy

VYŠETŘENÍ JE PLNĚ HRAZENO VAŠÍ POJIŠŤOVNOU. 

Oborová zdravotní pojišťovna
Vyšetření je určeno všem pojištencům OZP ve věku od 50 let a doporučujeme 
ho absolvovat jednou za dva roky. Vyšetření se týká jak žen, tak mužů.

Ambulantní středisko Čs. armády 2052/12c, 748 01  Hlučín

O Z N Á M E N Í

PRO OBJEDNÁNÍ  A DALŠÍ INFORMACE 

volejte 733 785 329 
nebo nás kontaktujte emailem 

osteoporoza@gynenatal.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

ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD

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

a

a

a

a

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1

Ostrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.cz

Zahradnictví Michňa
Realizace a údržba zahrad a kácení stromů, 

prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů, 
hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen.

JARNÍ PRODEJ 

ZAHÁJEN 

Sháníme pozemek k výstavbě 
nebo rodinný dům  

vhodný k rekonstrukci  
i po rekonstrukci v Hlučíně  

a jeho okolí. 
 

Bez realitní kanceláře. 

Nabízím odměnu 10.000 Kč  
osobě, která moji rodinu  

dovede k uskutečněnému 
prodeji. 

Tel: 737 372 309 

MÁTE PŘÍBĚH,  
HISTORKU,  

POVÍDKU, FOTOGRAFII  
ČI BÁSNIČKU  

O HLUČÍNSKU? 
CHCETE SE O NĚ  

PODĚLIT  
PROSTŘEDNICTVÍM 

HLUČÍNSKÝCH NOVIN? 
VŠE NÁM ZAŠLETE  

NA EMAIL: 

REDAKCE@HLUCIN.CZ

OBČANÉ
CO MI CHYBÍ V SOUČASNÉ DOBĚ
Eva Procházková

Chybí mi kultura a lidi. Už mě nebaví hle-
dět na telku, sedět u počítače nebo s mobi-
lem v ruce, sledovat sociální sítě... chci víc. 
Chodit do sauny, setkávat se s přáteli v re-
stauraci, navštěvovat kina, divadla, výstavy 
a koncerty. Ještě že jsou tu vzpomínky! Na 
krásné akce nejen v Ostravě, ale i v Hlu-
číně - Štěrkovna open, nezapomenutelný 
koncert Hany Fialové a Beáty Hlavenko-
vé v našich krásných sakrálních stavbách. 
Nebo povedený kulturní počin Divadelní 
podzim v KD Hlučín. Díky za ně! Foto: Kateřina Konečná

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Při platbě za komunální odpady je vždy 
nutné uvádět správné variabilní symboly
Každému poplatníkovi je přidělen jedi-
nečný variabilní symbol a vlastní složen-
ku. Při placení poplatku za odpady je veli-
ce důležité tento variabilní symbol napsat 
správně. Zároveň není možné posílat více 
plateb na jeden variabilní symbol (za ce-
lou rodinu). Následně dojde k tomu, že po-
platník, který má uhrazeno více částek na 

svém variabilním symbolu má evidovaný 
přeplatek, ale ostatním členům domácnos-
ti platba schází a mají nedoplatek. Násled-
ně dochází k situacím, že občané, kteří 
mají přeplatek, dostávají  složenky s jinou 
částku nebo složenku nedostanou vůbec. 
Následné dohledávání a přeúčtování pla-
teb je velmi složité. Poplatek za likvidaci 
komunálních odpadů v roce 2021 činí 
600 korun. Poplatek je potřeba uhradit 
jednorázově na pokladně MěÚ, složen-
kou či převodem a je splatný nejpoz-
ději do 30. června 2021 (den splatnosti  
poplatku). 

POZOR NA SPRÁVNOU ÚHRADU ODPADŮ
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František Solař
skupina Salvatores

V době, kdy se nedá nic dělat, se nedá 
nic dělat! Ovšem nebyli bychom to my, 
abychom nevymýšleli stále něco nového. 
A když nejde hora k Mohamedovi, musí 
jít Mohamed k hoře. Připravujeme pro vás 
novou tanečně činoherní video inscenaci. 
V autorském zpracování uvedeme jedno 
z nejslavnějších českých dramat - Maryšu.  

ZE SPOLKU? OD ŽIDA!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BEZ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Tým Domu dětí a mládeže Hlučín

Od nového školního roku nám sice bylo 
umožněno „fungovat“ pouze dva týdny 
před Vánocemi, ale to nás nezastavilo!  
Přešli jsme na tzv. volný čas online 
a snažíme se tak zůstat s naším okolím 
v kontaktu, jak jen to jde. Vydali jsme 
ven spousty nápadů na domácí tvoření, 
pečení atd. Nechyběly také výzvy, jako 
tvoření lampiónků ke dni sv. Martina, 
výroba Vánočních ozdob na náš DDM 
stromeček, nebo zimní hrátky se sněhem.  

Jedním z našich největších úspěchů v tom-
to šk. roce se zatím stala stezka se zví-
řátky v okolí Hlučína. V lednu jsme pro 
děti měli přichystanou challenge Ladov-
ská zima. V měsíci únor děti měly mož-
nost zapojit se do výtvarné a fotografické 
akce s názvem Jarní cvrlikání. Na jarní 
prázdniny jsme měli na naší zahradě při-
chystané také hádanky pro mládež. Rov-
něž jsme se zkontaktovali s mateřskými 
školami, kterým jsme poskytli edukativní 
materiál pro předškoláky formou hravé 
stezky, jenž ověřuje dovednosti každého  

Ladovská zima, kterou zaslal Jáchym H. 

předškoláka. Samozřejmě už začíná plná 
příprava na léto a chystáme příměstské 
i stanové tábory! Není zrovna jednodu-
ché takto fungovat, proto Vám všem tímto 

chceme poděkovat za hromadu kladných 
ohlasů, zpráv a fotografií, které nám posí-
láte. Právě ty nás dále motivují a přesvěd-
čují, že to, co děláme, není zbytečné! 

Na motivy bratří Mrštíků nyní vzniká 
představení, jehož konec může leckdo 
znát, ovšem příběh má vždy co říct. Pre-
miéra bude ve čtvrtek 25. března ve 20 
hodin. Abychom mohli do této inscena-
ce dát to nejlepší, spojili jsme síly, a celý 
projekt je v koprodukci skupiny Saltatores 
a Sportu a Kultury Hlučín. Sledovat pre-
miéru můžete na našem youtube kanále, 
na stránkách Sportu a Kultury Hlučín 
a dalších sítích. 

KAFIRA POMÁHÁ LIDEM SE ZRAKOVÝM 
POSTIŽENÍM

Radim Miklas
koordinátor

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací 
založenou v roce 2002, se záměrem po-
máhat lidem s těžkým zrakovým postiže-
ním. I nyní v době pandemie COVID-19 
poskytuje své služby a pomůže vám 
zvládnout váš handicap. V KAFIŘE se 
snažíme vytvořit zázemí, které povzbu-
zuje, motivuje a dodává „chuť do života“. 
Poskytujeme registrované sociální služby,  
které podporují soběstačnost a samo-
statnost a zvyšují šance nalézt vhodné 
pracovní uplatnění. Zrakově postiže-
ným nabízíme podporu soběstačnosti 
v péči o sebe, o domácnost a při zvládání  

činností běžného dne. Pomůžeme s výbě-
rem vhodné kompenzační pomůcky, její 
zapůjčení a předvedení, stejně jako s vyří-
zením žádosti na její pořízení. Naši odbor-
ně vyškolení lektoři naučí klienta samo-
statného pohybu ve venkovním i vnitřním 
prostředí, stejně jako výuku Braillova 
písma či zvládání informačních a komu-
nikačních technologií. Služby poskytu-
jeme bezplatně, a to jak ambulantně tak 
v terénu v rámci celého Moravskoslezské-
ho kraje, ve střediscích v Opavě, Ostravě, 
Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Uživate-
li našich služeb jsou dospělí a senioři, se 
zrakovým nebo zrakovým kombinova-
ným postižením. Bližší informace získáte  
na www.kafira.cz. 

OBČANÉ
Zdroj: DDM Hlučín

Blanka Kotrlová
zastupitelka 

Rozpočet města Hučína na rok 2021 vypa-
dá tristně. Žádné velké částky na investice, 
škrty ve všech položkách, kde to bylo jen 
trochu možné. Těžko to lze v současné době 
vyčítat vedení města. Jak nebyly v před-
chozích letech rekordní investice jeho zá-
sluhou, ale důsledkem vynikající kondice 
ekonomiky, tak letošní nízké investice ne-
jsou jeho vinou, ale následkem krize způso-
bené epidemií nemoci covid - 19. Bohužel 
to na svém rozpočtu pocítí i osadní výbory, 
které na investice dle vlastního výběru ve 
svých městských částech dostanou celkově 
jen 800 tisíc korun, tedy o 300 tisíc méně 
než loni. Je to pochopitelný krok. Zodpo-
vědnost a také zákon městu velí počítat 

v rozpočtu s minimálními daňovými pří-
jmy, což také udělalo. Ale stejně jako kaž-
dý předchozí rok, také letos je velmi prav-
děpodobné, že by se přece jen ze sdílených 
daní mohlo během příštích měsíců dostat 
do městské pokladny o něco více, než při-
pouštěly černé scénáře. K mému dotazu na 
prosincovém zasedání Zastupitelstva města 
Hlučína prohlásil starosta Pavel Paschek, 
že mezi prvními položkami, s jejichž zvý-
šením by se v takovém případě počítalo, by 
byl i finanční balíček pro osadní výbory. To 
je správné rozhodnutí, protože občané by 
měli mít maximum příležitostí říct si, kam 
chtějí, aby směřovaly jejich peníze. Tak 
tady toto důležité starostovo prohlášení pro 
jistotu písemně připomínáme, aby náhodou 
v nadcházejících, jistě náročných týdnech 
roku 2021 někam nezapadlo.

ZASTUPITELÉ
JEN ABY SE NEZAPOMNĚLO! 
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5. - 10. 7. 2021 Přím. tábor se spaním, cena: 1900,- hl. vedoucí Edita Studená
12. - 17. 7. 2021 Přím. tábor se spaním, cena: 1900,- hl. vedoucí M. Kostelňáková

19. - 24. 7. 2021 Přím. tábor bez spaní, cena: 1600,- hl vedoucí B. Kladivová
26. - 30. 7. 2021 Přím. tábor bez spaní, cena: 1600,- hl. vedoucí M. Srovnal

2. - 6. 8. 2021 Přím. tábor bez spaní, cena: 1600,- hl. vedoucí V. Novosadová
9. - 13. 8. 2021 Přím. tábor bez spaní, cena: 1600,- hl vedoucí B. Kladivová

16. - 20. 8. 2021 Přím. tábor bez spaní, cena: 1600,- hl vedoucí M. Kostelňáková

SLOUP v Moravském krasu od 14. 8. do 28. 8. 2021 - cena 4600,- 
hl. vedoucí Roman Kotisa ,,Skřítek“

Přihlášky na tábor pouze online od 28. 3. 2021, 
přes klientské centrum dostupné na:

www.ddmhlucin.cz

Letni tabory2021

Pořádá Městská knihovna Hlučín
www.knihovnahlucin.cz

Zámecký klub hlučínského zámku

cestovatelská přednáška Jirky a Aleny Márových

JAPONSKO
30. 3. 2021 v 17 hodin

Vzhledem k současnému stavu může dojít ke zrušení akce,  
sledujte webové stránky knihovny.

Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.

Posílá vás lékař nebo hygiena 

na PCR test
na COVID-19?

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ 
V DLOUHÉ FRONTĚ,

SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU

A OBJEDNEJTE SE!

Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

DEN 
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ 
 
 
 

26. 3. 2021 od 8:00 do
13:00

Hornická 9, Hlučín 

www.specialniskola.eu

Mateřská škola 
a základní škola 

speciální Diakonie ČCE 
Ostrava

srdečně zve všechny 
koho zajímá, jak to u nás chodí 

a vypadá na:

S OHLEDEM NA VÝVOJ COVID 19 SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH  
NA WWW.HLUCIN.CZ NEBO FACEBOOKOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA HLUČÍNA.

Pořádá Městská knihovna Hlučín
www.knihovnahlucin.cz

Zámecký klub hlučínského zámku

beseda s Markem Sovou

DVOJE VÁNOCE 

16. 3. 2021 
v 17:30 hodin

Vzhledem k současnému stavu může dojít ke zrušení akce,  
sledujte webové stránky knihovny.

V HIMALÁJÍCH 
aneb treking v oblasti Annapuren a Everestu

POZVÁNKY
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PŘIVÍTALI JSME
Elen Kovarová *2021
Tobiáš Ostárek *2021 

Toužení

Čija to dzěvečka
po zahradzě chodzi, 
svoje bile nožky 
po rosičce brodzi?

Drobne fialečky,
Rosičku zbirala,
svojemu milému
věnek hotovala.

Komuž ja uboha
ten věnek hotuju?
Něni ho ve svěcě,
to ja ho miluju.

Něni ho ve svěcě,
ani ho něbudzě,
mily, mocny Bože,
teskno je mi všadzě.

Mijales mě, milaj,
přeces mě něminul,
bodejes, kochanku,
Ve svěcě zahynul.

Bodej cě, kochanku,
ve svěcě zabili,
nežli mu hlavičku
vrubkem obvinuli.

Zdroj: Zpěvník hlučínských a polských 
lidových písní, vydalo SOH  
ve spolupráci s polskými gminami.

Z PRAJZSKÉ

ROZLOUČILI JSME SE
Marie Jurčová *1930
Marie Dihlová *1948

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Z důvodu mimořádných opatření, v sou-
vislosti s pandemií koronaviru, není 
pro tradiční vítání občánků stanoven 
pevný jarní termín. Nicméně se může-
te hlásit na odboru rozvoje a školství 
Městského úřadu Hlučín paní Sabině 
Lorencové na emailu lorencova@hlu-
cin.cz nebo telefonním čísle 595 020 
317. Pro aktuální informace sledujte 
městský web, sociální sítě a informace  
v Hlučínských novinách.

JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NEMÁ PROZATÍM STANOVEN TERMÍN

Foto: Kristina Skulinová

www.scitani.cz


