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Drazí přátelé, farníci, občané města Hlučí-
na, jsem velmi rád, že Vás mohu znovu po 
měsíci oslovit. První listopadové dny jsme 
společně vzpomínali na všechny naše blíz-
ké zesnulé. Kontakt se smrtí je vždy bo-
lestný – pro každého z nás, přesto je konec 
listopadu ve znamení radosti a očekávání. 
Blíží se totiž advent. Pro křesťany je ad-
vent novým začátkem, přípravou na sku-
tečně velkou věc – na narození Ježíše Kris-
ta. Jeden významný malíř namaloval právě 
Ježíše, jak klepe na dveře. Jeho dcera si 
se zájmem prohlíží obraz a říká: „Ale tati,  

tys tam na tom obrázku něco důležitého 
zapomněl. Na těch dveřích přece chybí kli-
ka. Jak může Pán Ježíš potom jít dovnitř?“ 
A tatínek - malíř jí říká: „Víš, ta klika je 
jenom zevnitř, zvenku není. Takže když Pán 
Ježíš zaklepe, musí mu zevnitř někdo ote-
vřít, teprve pak tam může vejít.“ A zejmé-
na v době adventní stojí Kristus před dveř-
mi našeho srdce a klepe. Klepe, abychom 
mu otevřeli. Přichází v podobě plačícího 
dítěte, bezdomovce, žebráka, starého trpí-
cího člověka... Čeká na naše otevřené srd-
ce. Pustíme ho dovnitř? Ze srdce bych nám 
v této době přál, ať máme blízko jeden 
k druhému, ať jsme blíže Boží lásce. Vždyť 
život člověka je často plný obav a strachu: 

z nemoci, z politické situace, z nezaměst-
nanosti, z lidí kolem sebe, z násilí, z toho, 
že něco nedokážeme, že nebudeme přijati, 
strach z toho, že naše úsilí vyjde naprázd-
no. Strach z toho, že se svět nezmění... Na 
tento strach odpovídá advent – je totiž „lé-
kem podobných antiobav“. Člověku, který 
je sražen k zemi strachem, sděluje evange-
lista Lukáš následující slova: „Vzpřimte se 
a zdvihněte hlavu“ (Lk 21,28). Když strach 
sráží k zemi, Bůh napřimuje; když zápory 
nutí dívat se dolů, Ježíš umožňuje pozve-
dat hlavu k nebi, odkud přijde. Nejsme 
totiž dětmi strachu, nýbrž Božími dětmi. 
Postavme se na nohy, pozvedněme oči 
k nebi. Zakusme i potřebu podat pomocnou  

SLOVO ADVENTNÍ
ruku bližnímu. A pak útěcha, kterou dove-
deme dát druhým, zahojí náš strach. Na-
rodili jsme se totiž proto, abychom byli 
s Bohem, který jedině může naše srdce 
naplnit.  A právě Advent nám klade před 
oči radost očekávání. Přeji nám všem, aby-
chom otevřeli dveře svého srdce nejen pro 
Krista, ale pro každého člověka, kterého 
nám Bůh pošle do cesty. Hle, Kristus klepe 
u dveří našeho srdce, přináší mír a pokoj. 
Dovolme mu vejít, otevřeme mu. A když 
se budeme scházet kolem adventních věn-
ců, nacházejme každý den mnoho důvodů 
k radosti z malých a nepatrných věcí a pro-
sme o pokoj pro naše rodiny, naši farnosti,  
městu Hlučínu a pro celý český národ. 

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 Měsíc listopad opravdu dostál svému 
jménu. Téměř všechno listí, které se tak 
krásně zbarvilo do různých hnědých od-
stínů, opadalo na zem a vítr je rozfou-
kával do všech možných koutů v našem 
městě. Byl to pro většinu z nás signál, že 
se máme pomalu chystat na zimu. Tak-
že jsme se pustili do práce. Moc děkuji 

všem, kteří se zapojili do sázení stromů 
v našem novém městském sadu. Občané 
města tak získali další místo, které mohou 
při svých procházkách městem navštívit. 
Vysadilo se celkem 37 stromů. Nádherně 
jsme tak oslavili svátek 17. listopadu – 
Den boje za svobodu a demokracii (1989) 
a Mezinárodní den studentstva (1939). 
Připomenutím tohoto dne i pro ostatní 
bylo velké srdce na balkóně radnice.
 V letošním roce jsme se také intenzivně 
zabývali sídlištěm OKD. Je zpracována 
studie lokality OKD – západ. Také jsme do 
dvou parků a na ulici J. Nerudy nechali 
nainstalovat kamery pro větší bezpečnost 
občanů. Městská policie tak dostala účin-
ný nástroj v boji proti narušitelům veřej-
ného pořádku. A přijatá opatření, včetně 
zvýšené pochůzkové činnosti strážníků MP 
i policistů PČR, přináší své ovoce. Do-
šlo k zásadnímu zklidnění v celé lokalitě.  

Foto: Kateřina Konečná

Co se nám letos na OKD nepodařilo zre-
alizovat je úprava povrchu kolem garáží 
na ulici Severní. Spolu s financemi osad-
ního výboru jsme chtěli opravit alespoň 
část plochy. Bohužel cenový kolotoč, který 
v druhé polovině roku nastal na staveb-
ním trhu, nás donutil tuto akci pozastavit. 
A na radě města jsme se rozhodli nechat 
pro lokalitu kolem těchto garáží zpraco-
vat projektovou dokumentaci na opravu 
povrchu, která by měla respektovat letos 
zpracovanou studii. Do dvou až tří let by 
tak měli mít majitelé příjezd ke svým ga-
rážím, který by měl odpovídat běžnému 
standardu 21. století. A ideální by bylo,  
kdyby se tito domluvili na jednotném 
vzhledu fasád garáží.
 Dobrou zprávu mám také pro obyva-
tele našich bytových domů na Severní 
a 1. máje. Díky získané dotaci ve výši 
1,6 milionů korun zde v příštím roce  

nainstalujeme dva výtahy, které jistě 
usnadní bydlení v těchto domech.
 Na listopadovém jednání zastupitel-
stva jsme také odsouhlasili koupi ideál-
ní poloviny bývalé restaurace se sálem 
a zahradou vedle základní školy v Dar-
kovičkách. Věřím, že nyní máme velkou 
příležitost s touto nevzhlednou, ale hlav-
ně již také nebezpečnou budovou něco 
v příštích letech udělat. Děkuji také 
všem zastupitelům, že rozhodli o dalších 
krocích, které povedou k výstavbě nové 
sportovní haly v Hlučíně. Asi nebude 
krásná, ale bude účelná a v rámci mož-
ností finančně dostupná pro realizaci. 
Také se budeme snažit, aby svými para-
metry co nejvíce odpovídala Adaptační 
strategii na změnu klimatu, ke které se 
naše město zavázalo. Přeji všem krásné 
a pohodové Vánoce.
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Z JEDNÁNÍ RADY 
MĚSTA 

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí peněžitého příspěvku ve 
výši 2000 korun na každého žáka 
na „Ozdravný pobyt žáků 3. tříd“ ve 
školním roce 2021/22, a to Základní 
škole Via Montessori.

Rada města Hlučína rozhodla o po-
skytnutí peněžitého příspěvku ve 
výši 2000 korun na každého žáka 
na „Ozdravný pobyt žáků 3. a 4. 
třídy“ ve školním roce 2021/2022, 
a to Základní škole a mateřské škole  
Hlučín-Darkovičky.

Rada města Hlučína rozhodla 
o schválení časového plánu města 
Hlučína pro provádění opatření pro 
zlepšování kvality ovzduší na úseku 
samostatné působnosti.

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru pronájmu bytu č. 41 v Hlučí-
ně, 1. máje 852/1 o velikosti 2 + 1 
formou výběrového řízení obálkovou 
metodou. Minimální určená cena ná-
jemného za 1 m2 započitatelné plo-
chy bytu (46,65 m2) je stanovena na 
80 korun za m2 a měsíc, plus cena 
za zařizovací předměty dle schvá-
leného ceníku Rady města Hlučína 
ze dne 7. 11. 2011. Termín ukon-
čení podávání nabídek je stanoven  
na 8. 12. 2021.

Rada města Hlučína vybrala zhotovi-
tele stavby s názvem „Osvětlení inte-
riéru Červeného kostela“ společnost 
Art Consultancy, s.r.o. z Opavy. NEZAMĚSTNANOST 

OSOB JE OD ÚNORA 
2020 NEJNIŽŠÍ
Jakubec Leoš
ÚP ČR Hlučín

Nezaměstnanost v regionu Hlučína zůstá-
vá i nadále nízká, dosahuje nejnižší hod-
noty ze všech regionů opavského okresu. 
Takto nízká hodnota podílu nezaměstna-
ných byla zaznamenána naposledy v úno-
ru 2020. Koncem měsíce října bylo v evi-
denci úřadu práce v Hlučíně evidováno 
celkem 466 uchazečů o zaměstnání, tedy 
o 40 osob méně než v září. V porovnání 
se říjnem loňského roku je to o 60 ucha-
zečů méně. Hodnota podílu nezaměstna-
ných osob činí 1,6 %. Žen je v současné 
době v evidenci 235 a mužů 231. Počet 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 
věku 15-64 let činil v říjnu 406 osob, tj. 
o 35 uchazečů o zaměstnání méně než 
v měsíci předchozím. Tento počet tvořilo 
202 žen a 204 mužů. Největší poptávka 
ze strany zaměstnavatelů zůstává i nadá-
le po obsluze strojů na výrobu potravin, 
montážních dělnících ostatních výrobků, 
obsluze vysokozdvižných vozíků a sklad-
nících, po řidičích nákladních automobi-
lů a kuchařích. U dlouhodobé poptávky 
ze strany zaměstnavatelů je ještě mimo 
výše uvedené největší zájem o ostatní po-
mocné pracovníky ve výrobě, pracovníky 
ostrahy a bezpečnostních agentur, číšníky 
a servírky, seřizovače a prodavače. O jed-
no volné pracovní místo se v regionu Hlu-
čína v říjnu ucházely 2,4 osoby. V říjnu 
nebyl kontaktnímu pracovišti Úřadu prá-
ce ČR v Hlučíně nahlášen žádný záměr  
hromadného propouštění.

PROJEKTY OBČANŮ SE DOČKAJÍ REALIZACE

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Do třetího ročníku participativního roz-
počtu bylo podáno 7 návrhů, 2 nebyly 
podány kompletní a navrhovatel odmítl 
jejich doplnění. 3 byly vyřazeny, proto-
že byly posouzeny jako nerealizovatelné. 
Do hlasování veřejnosti postoupily 2 ná-
pady. Jejich veřejná prezentace proběhla 
8. září 2021 na Mírovém náměstí, čímž 
bylo také zahájeno hlasování. Občané 
města Hlučína a jeho městských částí 
Darkoviček a Bobrovníků mohli pod-
pořit svého favorita do 22. října 2021.  
Každý občan starší 15 let mohl udělit 
maximálně dva kladné a jeden záporný 
hlas. Hlasování bylo možné v písemné 
formě do boxů umístěných v Infocentru  

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Město Hlučín obdrželo od Skupiny ČEZ, 
v rámci Reklamního partnerství pro rok 
2021 poskytnutí finanční podpory ve výši 
50 000 korun bez DPH na pořízení a in-
stalaci nabíjecí stanice pro elektrokola. 
Nabíjecí stanice bude v průběhu měsíce 
prosince umístěna v Hlučíně – Bobrov-
níkách, na zahradě hasičské zbrojnice.  
Děkujeme!

NABÍJEČKA KOL NOVĚ 
V BOBROVNÍKÁCH

HLUČÍN SENIORŮM

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Za podpory dotace z MSK „Kvalitní život 
seniorů v Hlučíně“ se podařilo v letoš-
ním roce uskutečnit spoustu zajímavých 
akcí pro naše hlučínské seniory. Měs-
to Hlučín od roku 2005 aktivně působí 
v oblasti práce se seniory v rámci komu-
nitního plánování. Podporou různoro-
dých aktivit se snaží přispět k eliminaci 
negativních jevů, které se vyskytují ve 
věkové skupině 60+, jako např. izolace 
od společnosti či nedostatek sociálních 
kontaktů. Nabízené aktivity jsou pestré 
a slouží k obohacení společenského ži-
vota a k podpoře fyzického i duševního 
zdraví našich nejstarších občanů. “Měs-
to každoročně nabízí vzdělávací kurzy,  

a v budově A MěÚ Hlučín nebo elek-
tronicky zasláním hlasovacího lístku na 
e-mail. Komise Zdravého města Hlučína 
zasedala 1. listopadu 2021, zkontrolova-
la odevzdané hlasovací lístky a provedla 
kontrolu platnosti udělených hlasů. Cel-
kem bylo odevzdáno 123 hlasovacích 
lístků, 9 z nich bylo vyhodnoceno jako 
neplatné (nízký věk hlasujících, dupliko-
vané hlasovací lístky). Celkem bylo udě-
leno 169 kladných hlasů a 18 záporných. 
S ohledem na kladný výsledek u obou 
projektů a celkovou finanční alokaci, bu-
dou realizovány oba projekty. V roce 2022 
se tak můžete těšit na Dětské hřiště ”22” 
a Naučnou stezku na Malánky! Děkujeme 
všem předkladatelům i hlasujícím, kteří se 
tímto aktivně zapojili do zlepšení života 
v Hlučíně. 

Pavel Paschek
starosta

Děkujeme Skupině ČEZ za finanč-
ní podporu ve výši 30 000 korun, kte-
ré Město Hlučín obdrželo v rámci Re-
klamního partnerství 2021 nazvaného 
“Rozsvěcení vánočních stromů 2021”.  
Město Hlučín děkuje manželům Ostár-
kovým z ulice Družební za darování  
letošního vánočního stromu.

VÁNOČNÍ STROM  
NÁM SVÍTÍ DÍKY ČEZU

ZE ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA
Zastupitelstvo města Hlučína vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 
o stanovení obecního systému  
odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo města Hlučína schvá-
lilo dokument „Program regenera-
ce Městské památkové zóny Hlučín 
– Aktualizace programu na období 
2021-2025“. 

ZASTUPITELSTVO 
Přijměte pozvání na veřejné 23. zasedá-
ní Zastupitelstva města Hlučína, které se 
uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2021  
od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. 

NABÍDKA PRÁCE
Základní škola a mateřská škola, Hlučín-
-Darkovičky, p.o. přijme do pracovního 
poměru SPRÁVCE/ÚDRŽBÁŘE, s ter-
mínem nástupu od 1. 1. 2022. Požaduje-
me manuální zručnost, flexibilitu, aktivní 
přístup, spolehlivost; řidičský průkaz sk. 
B výhodou. Náplní práce jsou opravy 
a údržba školy a školky, oprava vybave-
ní, nábytku, jednoduché stavební opra-
vy, údržby školního dvora a zahrad (ZŠ 
i MŠ). Vhodné jako vedlejší pracovní 
poměr, přivýdělek. Bližší informace lze 
získat na tel.: 739 376 441, nebo e-mailu: 
petra.fojtikova@zsdarkovicky.cz.

Marcela Mikulová
ředitelka

Za podpory Nadace ČEZ jsme získali na-
dační příspěvek v hodnotě 90 000 korun na 
zakoupení 4 ks speciálních lůžek pro uživa-
tele domova pro seniory a k tomu potřebné 
matrace. Tato lůžka mají vysoký komfort 
a bezpečnost. Uživatelé především ocení 
nízký dojezd lůžka, který zaručí pohodlné 
sezení či vstávání. Pomocí ručního ovla-
dače si mohou sami nastavit, v jaké výšce 
chtějí lůžko mít a dále nastavení dalších  
5 různých poloh pro pohodlné trávení vol-
ného času v posteli. Matrace pak sníží rizi-
ko vzniku dekubitů. Realizace tohoto pro-
jektu se uskutečnila díky mobilní aplikaci  

NADACE ČEZ PODPOŘILA DOMOV PRO SENIORY
EPP – pomáhej pohybem, kdy aktivním po-
hybem přispěvatelů, kteří v rámci své spor-
tovní aktivity (chůze, běh, jízda na kole aj.) 
přeměnili své údaje o rychlosti či čase na 
body. Tyto body pak byly přiděleny prá-
vě námi zadanému projektu. V okamžiku, 
kdy bylo dosaženo potřebného počtu bodů, 
Nadace ČEZ projekt podpořila stanovenou 
částkou. Děkujeme všem, kteří se aktivně 
zapojili do našeho projektu a Nadaci ČEZ 
za možnost zakoupení speciálních lůžek 
pro naše uživatele a tím nastavení kvality 
poskytovaných služeb zase o krok výše.

poznávací zájezdy, kulturní i sportovní 
akce tak, aby si každý občan vybral svou 
oblast zábavy a seberealizace,” uvedla 
místostarostka Petra Řezáčová. V letoš-
ním roce byly z krajské dotace uskutečně-
ny akce: Den senior legionáře, přednášky 
trénování paměti v hlučínských klubech 
seniorů, přednášky na téma zdraví, diva-
delní představení, kurz latinskoameric-
kých tanců pro dámy seniorky, poznáva-
cí zájezdy na Jižní Moravu, doprovodný 
program na kulturních akcích. Pro příští 
rok plánujeme nové aktivity k udržení 
dobré kondice a k obohacení či zpestření 
běžných dní. Již nyní se na vás těšíme.

Foto: archiv města Hlučína 
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SMĚSNÉ PLASTY, TETRAPAKY A DROBNÉ KOVOVÉ ODPADY
Do kontejnerů na plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady (žlutá barva) patří 
nejen PET láhve. Lze zde vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a oba-
ly z plastů, polystyren, krabice od mléka a džusů, plechovky, obaly od sprejů 
apod. Na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, oba-
ly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. 
Vždy ale sledujte nálepku na Vašem kontejneru. Plastové láhve je vždy tře-
ba sešlápnout nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmenšen jejich objem! Vý-
syp kontejnerů s plasty probíhá pravidelně 2x týdně - v úterý a ve čtvrtek.  

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

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

SKLO, SKLENĚNÉ LÁHVE, STŘEPY, TABULOVÉ SKLO

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

PAPÍR, KARTONY, NOVINY

Do kontejnerů na textil společnosti DI-
MATEX CS  se ukládá jakýkoliv tex-
tilní odpad s výjimkou koberců, a sil-
ně znečištěných oděvů. Do kontejneru 
lze vhodit i obuv, vhodnou k dalšímu 
použití. Oděv může být uložen v ige-
litových obalech. V Hlučíně jsou tyto 
kontejnery umístěny:
Bobrovníky: ul. Osvoboditelů točna  

autobusu č. 34, ul. Požárnická u obchodu 
Darkovičky: ul. Jandova za obcho-
dem, ul. Jandova Patorie, u křižovatky 
ul. K Mýtu a ul. Vřesinská
Hlučín: ul. Rovniny u bývalé školky, 
ul. Hornická č.p. 29, ul. B. Němcové 
u garáží, ul. Cihelní č.p. 1, ul. Dukelská 
u ZŠ Rovniny, ul. Zahradní u č.p. 29, 
ul. Markvartovická TS Hlučín s.r.o.

TEXTIL, OBUV PRO POTŘEBNÉ

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

SBĚRNÉ SUROVINY PAPÍR A ŽELEZNÉ I NEŽELEZNÉ KOVY

Na Sběrný dvůr TS Hlučín s.r.o. na 
ulici Markvartovická lze celoročně od-
kládat: Veškerý velkoobjemový odpad 
(např. nábytek, sedací soupravy, kober-
ce, umyvadla, toalety apod.), nebezpeč-
ný odpad (např. motorové, převodové 
a mazací oleje, akumulátory, baterky, 
zářivky, zbytky barev, lepidel, znečiš-
těné plechovky), veškerý elektrood-
pad s výjimkou fotovoltaických pa-
nelů (např. ledničky, televizory, rádia, 
počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, 
hračky, kuchyňské spotřebiče) a zářiv-
ky – tel: 595 043 591. Bližší informace 
k provozu sběrného dvora jsou uvedeny 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (ODPAD, ELEKTROODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD)

na internetové adrese TS Hlučín s.r.o.:  
http://www.tshlucin.cz/sberny-dvur.
html 

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

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

STAVEBNÍ ODPAD

Do kontejnerů červené barvy, které jsou umístěny: 1 ks Hlučín parkoviště Bochen-
kova, 1 ks Darkovičky za Jednotou, 1 ks Bobrovníky ul. Požárnická u Jednoty.
Svoz kontejnerů probíhá dle potřeby.

DROBNÝ ELEKTROODPAD

NEVYUŽÍVANÉ LÉKY SE VRACÍ BEZPLATNĚ DO KTERÉKOLIV LÉKÁRNY

Do zelených 240 l nádob, které jsou umístěny na těchto stanovištích:
Hlučín: ul. Hornická 21, ul. Severní, u točny autobusu 56, ul. J. Nerudy – u obcho-
du, centrum za DM, ul. Tyršova u garáží, ul. J. Seiferta 7, ul. Dukelská, křižovatka 
ul. Okrajová a Rovniny, ul. Vinohradská – u obchodu, ul. B. Němcové, dvůr TS 
Hlučín s.r.o. na ul. Markvartovická
Hlučín-Bobrovníky: ul. Požárnická – u Jednoty
Hlučín-Darkovičky: ul. Jandova - u Jednoty
Oleje se ukládají v použitých PET lahvích nebo jiných plastových obalech.

POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ TUKY A OLEJE

Občané Hlučína – fyzické nepodnikající osoby mohou celoročně ukládat zdar-
ma biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu na sběrný dvůr v areálu 
TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Občané se musí prokázat dokladem to-
tožnosti. Tento odpad musí pocházet pouze z domácností a z údržby zahrad, a to 
v běžném objemu. Bioodpad nebude odebírán z údržby luk nebo z celkových  
rekonstrukcí zahrad. Tento odpad musí likvidovat každý občan na své náklady.
Příjem odpadů bude realizován: Po - Pá: 8:00 - 18:00, So: 8:00 - 15:00.
K likvidaci bude odebírán odpad kat. č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
– tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a keřů (ořezy max. do průměru 8 cm), apod.
Svoz BIOODPADU v hnědých 240 l nádobách (u rodinných domů)
Do těchto nádob lze ukládat pouze bioodpad rostlinného původu bez igelitových 
sáčků, které odpad znehodnocují. 
Začátek pravidelného svozu: 4. 4. 2022 pondělí (14. týden), první svoz.
Konec pravidelného svozu: 17. 11. 2022 čtvrtek (46. týden), poslední svoz.

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

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

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

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

ODPAD Z ÚDRŽBY ZELENĚ

Kontejnery budou rozmístěny vždy od 
pondělí do středy. Přistaveny budou bě-
hem pondělí a poslední svoz proběhne 
vždy ve středu dopoledne. Do kontej-
nerů lze ukládat výhradně velkoobje-
mový odpad. Kontejnery nepřeplňujte 
a neukládejte do nich nebezpečný od-
pad ani BIOodpad, který můžete denně, 
včetně sobot, uložit na sběrném dvoře 
v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvar-
tovické ulici. Jednorázově lze odevzdat 

MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

BIOodpad v množství max. 1 přívěsný 
vozík 750 kg za osobní auto. Do kontej-
nerů je zakázáno ukládat pneumatiky, 
které lze bezplatně odložit v autoservi-
sech a jakýkoliv stavební odpad. Svoz 
velkých kusů je určen pouze pro obča-
ny - nepodnikající fyzické osoby, kte-
ré mají trvalé bydliště na území města 
Hlučína! Právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na 
své vlastní náklady!

Ostatní zbytkový komunální odpad, který již nejde vytřídit, dáváme do po-
pelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou umístěny u každého  
rodinného nebo bytového domu.



OBLAST D v termínu:
14. 3. - 16. 3., 3. 10. - 5. 10. 2022
Hlučín:
   ul. Hornická - u kotelny
   ul. Hornická  - u věžáků
   ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
   ul. Jarní + Severní - křižovatka
   ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
   ul. 1. Máje - vedle kavárny
   ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
   ul. Opavská - za bytovými domy
   ul. ČS. armády naproti polikliniky - za byt.        
   domy

OBLAST E v termínu:
21. 3. - 23. 3., 10. 10. - 12. 10. 2022
Hlučín:
   ul. Hrnčířská - u parčíku
   ul. Dr. Ed. Beneše
   ul. Na Krásné vyhlídce - na konci ulice
   ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 
   (7. 10. - 8. 10.)
   ul. Dlouhoveská - u kapličky  
   (8. 10. - 9. 10.)

Darkovičky:
   zpevněná plocha za obchodem
   ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka  
   Patorie

OBLAST F v termínu:
28. 3. - 30. 3., 17. 10. - 19. 10. 2022
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

OBLAST G v termínu:
4. 4. - 6. 4., 24. 10. - 26. 10. 2022
Hlučín:   
   nad cihelnou - na pravé straně
   Jasénky - pod Mušálem

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

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

POPLATEK ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2022 ČINÍ 600 KORUN
Povinnost uhradit poplatek mají nejen oso-
by trvale bydlící, ale i cizinci s trvalým nebo 
přechodným pobytem v ČR delším než 90 
dní a fyzické i právnické osoby, které mají 
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není 
hlášena k pobytu žádná osoba. Poplatek je 
opět potřeba uhradit jednorázově a je splat-
ný nejpozději do 30. 6. 2022. Do tohoto 
termínu musí být částka již na účtu města! 
Po tomto termínu již může být poplatek 
v souladu s vyhláškou a zákonem zvýšen až 
na trojnásobek! Od placení poplatku jsou 
osvobozeny fyzické osoby, které:
a) se jednoznačně prokazatelně zdržují  

mimo území České republiky po celý  
kalendářní rok 2022,
b) jsou umístěny do dětského domova, škol-
ského zařízení pro výkon ústavní nebo jiné 
ochranné výchovy nebo školského zaříze-
ní pro preventivně výchovnou péči, a jako 
nezaopatřené dítě  v domově pro osoby  
se zdravotním postižením,
c) jsou umístěny v domově pro osoby se zdra-
votním postižením, domově pro seniory, do-
mově se zvláštním režimem nebo chráněném 
bydlení, azylovém domě,
d) jsou hospitalizovány po dobu delší než tři 
měsíce,
e) jsou ve vazbě nebo výkonu trestu,  
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s výjimkou osob vykonávajících trest  
v domácím vězení,
f) jsou poplatníkem poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci v jiné 
obci a mají v této obci bydliště
g) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v ob-
lasti Kocibenda, Vinohrady nebo Kraví Důl, 
h) se narodily v roce 2022.

Tuto skutečnost, která je důvodem pro 
osvobození je nutné nahlásit správci po-
platku! Studium, zaměstnání v ČR mimo 
trvalé bydliště ani trvalý pobyt na ohla-
šovně Mírové náměstí 23/24, není důvo-
dem k úlevě ani k osvobození od poplatku. 
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022 JE PŘIPRAVEN NA SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM

Rudolf Gogolín
radní 

1. Zhodnocení vývoje aktuálního roz-
počtu roku 2021
V druhém roce pandemie covidu se roz-
počet města v roce 2021 vyvíjel nepřed-
pokládaně, především v příjmové části 
rozpočtu. Původní zcela negativní či vět-
šinově negativní predikce vývoje z pro-
since 2020 se v příjmech rozpočtu města 
zcela nepotvrdily. Lépe řečeno, pokles 
v příjmech nebude výrazně nižší oproti 
letům 2019-2020. To je určitě pozitivní 
skutečnost.
Na druhé straně ve výdajích poměrně 
velmi akceleroval rychlý nárůst přede-
vším běžných výdajů, a to určitě výraz-
ně více, než se původně předpokládalo. 
Tento nárůst byl tažen především růstem 
mezd a platů, zvýšenými výdaji spoje-
nými s časově dlouhou pandemií covi-
du, ale i výrazným nárůstem cen staveb-
ních prací již v průběhu roku 2021 a pak  
ve 4. čtvrtletí nárůstem cen především 
energií, ale i ostatního zboží a služeb.
Dovolte mi alespoň letmý pohled na  
vývoj rozpočtu letošního roku.
Snížení daňové zátěže daně z příjmu fy-
zických osob, které se projevilo navýše-
ním čisté mzdy u všech zaměstnanců, se 
na druhé straně v našem rozpočtu proje-
vilo výpadkem ve výši 14-15 milionů ko-
run, srovnáme-li to s rokem předchozím. 
Velmi dobře se po celý rok vyvíjelo plnění 
rozpočtu především inkasa daně z příjmů 
právnických osob a především pak daně 
z přidané hodnoty. 
Na straně výdajů v průběhu celého roku 
docházelo z výše uvedených důvodů k ná-
růstu běžných výdajů, to jest výdajů spo-
jených s provozem města. Původně schvá-
lené běžné výdaje ze začátku roku 2021 
jsme museli navýšit až o čtvrtinu tj. o cca 
62 milionů korun. Jen tímto postupným 
navyšováním jsme v této zvláštní covido-
vé době mohli zajistit téměř všechny po-
třeby škol, potřeby všech příspěvkových 
organizací města, všech úřadů, ale přede-
vším zajistit  potřebné služby všem obča-
nům pro jejich normální život, na který  
si v Hlučíně již zvykli.  
V investiční výstavbě v Hlučíně byly 
zrealizovány stavby, na které například 
tenisté čekali celé generace. Na kurtech 
v parku byla vybudována přetlaková te-
nisová hala. Na druhé straně města bylo 
po dokončení šaten vybudováno nové 
parkoviště a koncepčně vyřešeno i blízké 

prostranství u stadionu. Mezi další inves-
tiční akce, které byly realizovány v roce 
2021 patří například celková rekonstruk-
ce dětské rehabilitace, park na Rovni-
nách - 1. etapa, asfaltace povrchu ulic po 
odkanalizování v Darkovičkách a další. 
Objem investic zahrnuje dále řadu drob-
nějších akcí ve školách a příspěvkových  
organizacích města. 
Samozřejmě finančně nejnáročnější akcí 
roku 2021 bylo a ještě je odkanalizování 
Darkoviček. Investorem je naše obchodní 
organizace Vodovody a kanalizace Hlučín 
s.r.o., nicméně z městského rozpočtu tuto 
akci výrazně finančně podporujeme pře-
devším podporou výstavby dešťové ka-
nalizace, instalací nových chodníkových 
obrub v některých částech a pak i příspěv-
kem na asfaltaci některých ulic. Celko-
vý rozsah prací přesáhne, po dokončení,  
částku 120 milionů korun.

2. Rozpočet města na rok 2022
Rozpočet města Hlučína je zpracován. 
Rada města jej projednala na samostat-
ném zasedání, kde byla seznámena se 
základními parametry rozpočtu. Nakonec 
bude předložen na prosincovém zasedání 
města Hlučína ke schválení. Sestavová-
ní rozpočtu na rok 2022 v příjmové části 
vychází ze zkušeností s vývojem příjmů 
v této trochu zvláštní covidové době, ale 
opírá se i o predikce vývoje hlavně daňo-
vých příjmů daných nám Ministerstvem 
financí ČR, popřípadě Českou národní 
bankou. V neposlední řadě se muselo již 
začít přihlížet k výraznému očekávanému 
nárůstu inflace.
Byl-li v roce 2021 problémem stanovit 
reálné očekávané příjmy do rozpočtu, 
domnívám se již dnes, že dnešním, ak-
tuálně větším problémem, je stanovit 
očekávané běžné výdaje, potažmo poté 
i možnou výši investic. Museli jsme zo-
hlednit další nárůst běžných výdajů, da-
ných především cenovými vlivy, které 
nás v roce 2022 budou čekat. Tento me-
ziroční nárůst činí 31,8 milionů korun.  
To je tedy částka, kterou musíme dát 
do nového rozpočtu, aby byly pokryty 
provozní potřeby škol, institucí, úřadů, 
spolků, osadních výborů a potřebné dal-
ší služby občanům, alespoň na úrovni  
předchozích let. 
Dovolte alespoň jeden ilustrační případ. 
Na údržbu komunikací a čištění města, na 
odvoz komunálního odpadu, na péči o ve-
řejnou zeleň a na provoz sběrného dvo-
ra, tedy rozhodující položky z životního  

prostředí, dáváme navíc oproti roku 2020 
7,5 milionů korun.
V investiční výstavbě budou přednostně 
vynaloženy finanční prostředky na do-
končení již rozestavěných akcí, na akce 
s možnou dotační spoluúčastí státu, ve 
vazbě na reálné možnosti, které vyplynou 
z  vývoje rozpočtu v příjmové oblasti. 
Finančně nejnáročnější akcí roku 2022 asi 
bude vybudování nové cyklostezky Hlu-
čín-Darkovičky. Letitý požadavek obča-
nů města by měl být konečně realizován. 
Hledáme nyní vhodný způsob financo-
vání této akce, a to i ve vazbě na vhodné  
časové, zdrojové a dotační možnosti.
Informativně jsem vybral některé vět-
ší investice či opravy, které již byly do 
rozpočtu roku 2022 zahrnuty. Jde napří-
klad o dokončení celkové rekonstrukce 
objektu dětské rehabilitace, dokončení 
parku na Rovninách, výstavbu skatepar-
ku, asfaltaci, chodníkové obruby při od-
kanalizování Bobrovníků, protipovod-
ňové opatření v Darkovičkách, opravy 
chodníků, vozovky např. na ulicích Celní, 
Vančurova, Jasénky /Kocibenda/, moder-
nizace učeben polytechnické výchovy  
na ZŠ Hornická.

3. Mimorozpočtové investice roku 2022
Po dokončení odkanalizování Darkovi-
ček bude nejnáročnější akcí následujícího 
roku odkanalizování Bobrovníků. Inves-
torem je rovněž naše obchodní organiza-
ce Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o., 
s očekávanými rozpočtovými náklady 
ve výši 65 milionů korun. Město Hlučín 
bude, podobně jako u předchozí akce 

v Darkovičkách, podporovat tuto akci 
z rozpočtu při finální asfaltaci některých 
ulic, či při eventuální výstavbě nových 
chodníkových obrub. Rovněž tato akce 
bude hrazena z vlastních zdrojů investora, 
z bankovního úvěru a z poskytnuté státní 
dotace.
V roce 2022 bude zahájeno vybudování 
provozního zázemí naší městské obchod-
ní organizace Technické služby Hlučín 
s.r.o. v lokalitě u sběrného dvora. Investo-
rem akce bude naše obchodní organizace. 
Město Hlučín by mělo na této akci par-
ticipovat formou navýšení jmění ve výši 
5 milionů korun. Dominantně bude akce 
hrazena z vytvořených finančních zdrojů 
samotných TS Hlučín. Výsledek dokon-
čení této investice se předpokládá v roce 
2023, kdy se jedná o nově vybudované 
technické, skladovací, administrativní  
a hygienické zázemí pro všechny pra-
covníky na jednom místě s navazujícím  
sběrným dvorem.
Z našeho městského rozpočtu se podílí-
me na sanaci hlučínského jezera doposud 
nepodstatnou částkou a stavba pokračuje 
v režii investora tj. Ministerstva finan-
cí ČR zdárně. Do rozpočtu jsme již dali 
finanční prostředky na zpracování stu-
die využití hlučínského jezera po sanaci 
a rekultivaci tak, aby především hlučínští 
občané o ní mohli diskutovat již v druhé 
polovině roku 2022.    
Závěrem bych rád poděkoval všem, kte-
ří se na tvorbě rozpočtu aktivně podíleli. 
Přeji Vám i Vašim rodinám hezký advent-
ní čas, pěkné vánoce a především zdraví 
v roce příštím.
 

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Soňa Prášková
odbor životního prostředí  
a komunálních služeb

Zimní údržba místních komunikací v Hlu-
číně, Bobrovníkách a Darkovičkách bude 
v zimním období 2021 - 2022 probíhat 
podle Operačního plánu zimní údržby, kte-
rý schválila na svém zasedání Rada města 
Hlučína dne 18. října 2021. Zimní údržbu 
zajišťují TS Hlučín s.r.o., Úzká 3, Hlučín. 
Dispečerská služba funguje nepřetržitě 24 
hodin denně, včetně dnů pracovního kli-
du. Pro zvýšení operativnosti při řešení 
případných nenadálých kalamitních situ-
ací uvádíme kontaktní telefonní čísla, na 
která můžete volat. V pracovní dny volejte 
v čase od 7 do 14 hodin na tel.: 595 043 591  

ZASÍLÁME VÁM POŠTOVNÍ POUKÁZKU  
PRO SNAZŠÍ PLATBU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Soňa Prášková
odbor životního prostředí  
a komunálních služeb

Vážení občané, pro bezproblémový roz-
nos poštovních poukázek, které jsou ur-
čeny pro usnadnění platby poplatku za 
komunální odpad, je nutné:
● Označit rodinné domy číslem popisným 
i orientačním.
● Označit dopisní schránky u bytů jmény 
všech osob, které v bytě pobývají.
● Pokud má dítě jiné příjmení toto napsat 
na schránku.
Po novele zákona o místních poplatcích 
již není možné provádět platbu na jeden 

(dvůr TS Hlučín), nebo 595 041 445 
(správa TS Hlučín). Mimo pracovní dobu 
a ve dnech pracovního klidu volejte na 
číslo 595 020 202 (Městská policie Hlu-
čín). Zimní údržbu na státních komunika-
cích Technické služby nezajišťují. Na sil-
nici Ostravské (I/56) a Opavské zajišťuje 
zimní údržbu ŘSD ČR a na silnicích ČS. 
armády, Vřesinská, Jandova, Celní, Píseč-
ná a Osvoboditelů Správa a údržba silnic 
Moravskoslezského kraje. Všechny řidiče 
motorových vozidel, tak jako každoročně, 
důrazně žádáme, aby v zimním období ne-
odstavovali svá vozidla na komunikacích 
mimo vyznačená místa pro parkování a na 
chodnících, protože tímto značně ztěžují 
a často i znemožňují správcům komunikací  
řádné provádění zimní údržby.

variabilní symbol pro celou rodinu. Proto 
každý poplatník obdrží do schránky svoji 
poštovní poukázku se svým variabilním 
symbolem. 

Neplaťte částku proto pro celou rodinu na 
jeden variabilní symbol, jak jste byli ně-
kteří zvyklí. Jedné osobě tak budou plat-
by nadbývat a ostatním členům rodiny  
chybět.

Pro rok 2022 budou poštovní poukáz-
ky opatřeny QR kódem, aby byly platby 
jednodušší a byly minimalizovány chy-
by, ke kterým dochází při přepisování 
 variabilních symbolů. 
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AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci říjnu byly v „kozmické“ části 
dokončeny stavební práce na čelní hrázi, 
funkčním objektu, napouštěcím potrubí, 
opevnění břehů koryta Juliánky. V okolí 
jednotlivých objektů byly provedeny jem-
né terénní úpravy, včetně osetí travním se-
menem. V této části stavby zbývá provést 
statickou zatěžovací zkoušku na lávce 
přes řeku Opavu, dále betonový povrch na 
rampě v Jilešovicích a zrealizovat příjez-
dovou komunikaci k lávce přes Juliánku 
od Kozmic. Všechny tyto práce jsou před-
mětem změn. Po dokončení těchto prací 
bude otevřena obchůzná trasa z Jilešovic 
do Kozmic, která povede právě přes tyto 
objekty.

V prostoru sportovně-rekreačního areálu 
jsou prováděny úpravy na opevnění břehů, 
a to jak v prostoru autokempu a nudaplá-
že, tak v okolí vleku na vodní lyžování 
vč. úprav a renovací nástupních prostorů.  

Zároveň byly dokončeny dlážděné sjez-
dy na černé pláži a zahájili jsme práce na 
napojení břehů k bezpečnostnímu pře-
livu. Po dokončení přelivu, byly zaháje-
ny práce na výpustném objektu, který je 
v současnosti zajímkován štětovnicemi  
a probíhá jeho očištění. 

Na pravobřežní hrázi řeky Opavy byly za-
hájeny práce na realizaci nových propus-
tí, úprava návodní strany a koruny hráze 
navazující na již dokončené podzemní  
těsnící stěny.

Dále probíhají práce i na dalších staveb-
ních objektech – úprava potoka Vaře-
šinky – zkapacitnění zatrubněné části, 
koryto bezpečnostního přelivu, přeložka 
plynu. Na závěr bych opět rád požádal 
všechny občany o dodržování zákazu 
vstupu na staveniště ve všech částech 
stavby. V poslední době došlo k nárůs-
tu pokusů o vniknutí na plochu staveni-
ště, které musí ostraha staveniště řešit.  
Děkuji za respektování tohoto zákazu.

Areál štěrkovny - úprava břehů kolem vleku na vodní lyžování. Fota: archiv Gardenline s.r.o.Kozmická část - prostor kolem „funkčního objektu“.

Pravobřežní hráz - montáž „štětovnicové stěny“ k realizaci propustku.

P. Petr Rak
farář ŘKF Hlučín

V nedávné době jsme opravili sochu na-
šeho hlučínského Pražského jezulátka 
z kostela sv. Jana Křtitele, která je zhoto-
vená ze sádry. Hlavu zdobí korunka vy-
tvořená z mosazi a z barevných skleně-
ných kamínků. Součástí korunky je křížek 
se skleněnými kamínky a perletí. Koruna 
byla značně zkřivená a chybělo jí, stejně 
jako křížku, několik kamínků. Také per-
leť byla ve špatném stavu. Korunku a kří-
žek restauroval pan Pavel Orság. Socha 
byla rekonstruovaná paní Mgr. art. Olgou  

PRAŽSKÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
Sopčákovou, která sádrou vytmelila po-
škozená místa a následně je vyretušova-
la. Celý inkarnát tak dostal nový nádech. 
Roucho dostalo bílou lazuru a tím z iko-
nografického hlediska čistotu. Jablíčko 
bylo pozlaceno plátkovým zlatem a ba-
revně dozdobeno tmavší modrou lazurou, 
která je příznačnější pro říšské jablko. 
Socha byla následně zalakováná šelako-
vým lakem. Velké poděkování patří paní 
Mgr. art. Olze Sopčákové z Opavy a panu 
Pavlu Orságovi z Hrabyně. Celková re-
novace proběhla za finanční podpory 
farníků z Hlučína. Všem patří upřímné  
Pán Bůh zaplať.

ZAŽÁDEJTE SI  
O GRANT Z ROZPOČ-
TU MĚSTA HLUČÍNA
Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

K podpoře jednorázových kulturních 
a sportovních akcí pro veřejnost ve městě 
je z rozpočtu města určen předpokládaný 
celkový objem peněžních prostředků ve 
výši 350 000 korun na poskytnutí dota-
cí formou grantů na konkrétní projekty. 
Podání žádostí o granty je možné v ter-
mínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 
2022. Žádost je nutno podat ve dvou po-
dobách, a to v tištěné podobě na pode-
psaném originále (včetně příloh) a také 
elektronicky e-mailem na granty@hlucin.
cz. Na jeden projekt je možno poskyt-
nout maximálně 30 000 korun. O grant 
mohou žádat spolky, obecně prospěšné 
společnosti, jiné právnické a fyzické oso-
by, vykonávající činnost na území města 
Hlučína, případně realizující projekt na 
území města Hlučína. Poskytnutí gran-
tů je podmíněno schválením finančních 
prostředků v rozpočtu města na rok 2022  
zastupitelstvem města.

Bližší informace lze získat na odboru roz-
voje a školství MěÚ Hlučín budova B, 
2. patro, na emailu krejzlova@hlucin.cz, 
telefon 595 020 295. Program pro hodno-
cení a poskytování grantů, včetně příloh,  
je uveden na internetových stránkách 
města www.hlucin.cz.  Fota: archiv ŘKF Hlučín



VYJADŘUJEME ÚCTU A PODĚKOVÁNÍ BRIGÁDNÍMU GENERÁLOVI ING. RADIMU ŘEHULKOVI
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

„Nejen za město Hlučín, ale za všech-
ny lidi, děkuji panu Radimu Řehulkovi 
za dlouholetou práci a pracovní nasa-
zení, kolegialitu, loajalitu, ale také za 
jeho vstřícnost, lidský přístup a ocho-
tu vždy najít řešení vhodné pro všechny 
zúčastněné. Veškerými svými počiny ší-
řil dobré jméno Hasičského záchranné-
ho sboru ČR i města Hlučína. Díky jeho 
profesionálnímu i osobnímu nasazení 
se stal nenahraditelným. Velmi si vážím 
dlouhodobé úzké spolupráce i mezi měs-
tem Hlučínem a složkami záchranného 
systému, která byla a je dobře znát prá-
vě v těch nejkritičtějších chvílích. Díky 
němu a jeho skvělému týmu kolegů se 
lidé u nás i ve světě cítí bezpečněji! Ne-
boť právě tento „pocit“ je pro lidi jeden 
z nejdůležitějších. Děkuji, že jsem měl tu 
čest jej poznat a spolupracovat s ním,“  
poděkoval starosta Paschek.

„U hasičského záchranného sboru jsem 
sloužil více než 12 let. Své práce jsem si 
vždy velice vážil a měl ji rád. Za nejvyš-
ší ocenění celé mé profesionální karié-
ry považuji v květnu 2019 jmenování do 
hodnosti brigádního generála preziden-
tem ČR,“ uvedl brig. gen. Ing. Radim 
Řehulka. „Pan Řehulka se podílel nejen 
na přípravě, ale také řízení jednotek při 
řešení mimořádných událostí, z nichž za 
zmínku stojí bezesporu regionální povod-
ně v letech 2009 - 2013, činnosti vzniklé 
na základě pandemické situace spojené 
s covid-19 v roce 2020 - 2021, či odstra-
ňování následků po výbuších v muničním 
skladu ve Vrběticích, které začalo v roce 
2014 a trvalo následujících 6 let. Zá-
chranný útvar se tak po celou dobu podí-
lel na odstraňování munice a na komplex-
ním zabezpečení činnosti pyrotechniků 
v místě výbuchů,“ sdělila tisková mluvčí 
Záchranného útvaru HZS ČR Jana Urban-
cová. „Když se za dobou svého působe-
ní na Záchranném útvaru ohlédnu, mám 
velkou radost. Podařilo se nám vytvořit 2 
nová dislokační místa, situovaná do Zbi-
rohu a Jihlavy, což nám umožnilo výrazně 
zefektivnit plnění úkolů v rámci celé České 
republiky. Vnímám to jako úspěch celého 
útvaru. Dokázali jsme se takto přirozeně 

včlenit do velké rodiny hasičů a prokázat 
tak svůj význam při řešení krizových situ-
ací a vzniklých mimořádných událostí,“ 
vzpomíná velitel ZÚ HZS ČR Řehulka.

„Kolegové jej vnímají jako člověka, kte-
rý je velmi precizní a nikdy nic nepone-
chá náhodě. Pan Řehulka se vždy zajímal 
o veškeré dění útvaru. Kdykoli byl ocho-
ten podat pomocnou ruku nebo se sám 
zapojit do řešení vzniklých problémů. Vě-
domě však ponechával také prostor pro 
samostatnou činnost a rozhodování svých 
kolegů,“ uvedla ředitelka kanceláře veli-
tele plk. Ing. Jarmila Vozková. „S velite-
lem, brig. gen. Radimem Řehulkou, jsem 
u Záchranného útvaru od jeho počátku. 
Velice si vážím toho, že mi byla dána mož-
nost být jeho zástupcem a spolupodílet se 
tak na rozvoji a směrování této jedinečné 
organizace. Vždy byl ochoten naslouchat 
mým návrhům a i v těžkých časech si 
vždy našel prostor na to, být mi oporou. 
Dokázal být profesionálním nadřízeným 
a současně přítelem. Záchranný útvar 
pod jeho osobitým velením dosáhl nema-
lých úspěchů, a stal se tak pevnou sou-
částí IZS,“ uvedl zástupce velitele útvaru  
brig. gen. Ing. David Kareš.

Brig. gen. Ing. Radim Řehulka se naro-
dil 23. června 1962, vystudoval Vojenské 
gymnázium Jana Žižky z Trocnova a Vy-
sokou vojenskou školu pozemního vojska 
ve Vyškově a od roku 1984 zahájil svou 
profesní kariéru u 1. tankového pluku ve 
Strašnicích. Až do konce roku 2008 vy-
střídal v Armádě ČR (resp. jejich právních 
předchůdcích) několik útvarů, v nichž 
postupně působil na všech velitelských 
úrovních. V letech 2004 a 2005 se jako 
1. velitel českého kontingentu EUFOR 
v Bosně a Hercegovině účastnil operace 
ALTHEA. Při reorganizaci armády, která 
vedla v roce 2008 ke zrušení vojenských 
záchranných útvarů, působil pan Řehulka 
v Hlučíně jako velitel praporu (útvaru), 
kterému bylo následně nabídnuto místo 
velitele u nově vznikajícího Záchranného 
útvaru HZS ČR. Nabídku přijal, a tak se po 
25 letech služby v armádě a po složení pře-
depsaných kurzů, které byly pro vykoná-
vání funkce nutné, stal profesionálním ha-
sičem. Svou činnost pro HZS ČR ukončil  
poslední listopadový den tohoto roku.
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PAUL BLASCHKE 
(1885–1969), hudební skladatel a kapelník

Paul Blaschke se narodil 24. května 
1885 v Hlučíně jako třetí ze dvanác-
ti dětí obuvnického mistra Richarda 
Blaschkeho a jeho manželky Antonie, 
rozené Kalischkové. V rodině panoval 
k hudbě kladný vztah a děti Blaschke-
ových k ní byly vedeny. Nejstarší bratr 
Johann (pozdější kněz) byl členem pě-
vecké jednoty mládeže na biskupském 
gymnáziu v Kroměříži. Paul se s hud-
bou setkával dále v hlučínské škole 
a v místním kostele. V roce 1898 vstou-
pil do dětského chrámového sboru ve 
Vratislavi, který tehdy vedl kapelník 
a skladatel Max Filke (1855–1913). 
Členy souboru byli i další dva Paulo-
vi bratři. Ve Vratislavi vychodil mla-
dý Paul gymnázium sv. Matouše a po 
maturitě se vydal na zdejší univerzitu 
věnovat studiu filozofie a teologie, kte-
ré úspěšně zakončil. V roce 1909 byl 
vysvěcen na kněze a stal se kaplanem 
v dolnoslezské Střihomi. Od roku 1911 
byl kaplanem u sv. Mořice ve Vratislavi.  

Církevní dráha nebyla v jeho případě ni-
čím neobvyklým, neboť krom bratra Jana 
byli kněžími i Paulův strýc z matčiny 
strany Alfons a další příbuzní ze širšího  
rodinného kruhu.

Vedle duchovní činnosti se Paul Blaschke 
dál aktivně věnoval hudbě. Cvičil se u mu-
zikologa a varhaníka v kostele sv. Kříže 
Emila Bohna (1839–1909) ve hře na var-
hany a u koncertního mistra městského 
divadla na violu. Po vypuknutí první svě-
tové války se stal divizním farářem slez-
ské domobranné divize a byl vyznamenán 
železným křížem II. a I. třídy. Na svých 
přednáškách prý rád vyprávěl o svých 
válečných zážitcích, např. jak mu kněz 
a lotrinský folklorista Louis Pinck (1873–
1940) přisluhoval při polních mších. Po 
skončení války se stal Blaschke vikářem 
a kazatelem vratislavského dómu. Přitom 
stále pokračoval ve studiu hudby, konkrét-
ně hry na klavír a kompozice u varhaníka 
dómu Siegfrieda Cicheho (1865–1925). 

Zámek Darfeld - poslední kněžské působiště Paula Blaschkeho.
(Zdroje: Muzeum Hlučínska, Hlučín 1256-2006: 750 let města, Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960, Wikipedia)

V benediktinském klášteře v Beuronu 
(v Bádensku-Württembersku) studoval 
počátkem dvacátých let gregoriánský cho-
rál u P. Dominika Johnera a na vratislav-
ské univerzitě muzikologii u hudebního 
historika Maxe Schneidera (1875–1967), 
pod jehož vedením naspal svou disertaci 
„Der Choral in Heinrich Isaaks Choralis 
Constantinus: Ein Beitrag zur Geschichte 
der Cantus Firmus-Technik“. V roce 1925, 
kdy Blaschke zakončoval své doktorské 
studium, zemřel kapelník dómu Siegfried  
Cichy. Blaschke byl zvolen jeho nástup-
cem a ve funkci kapelníka zde byl činný 
až do roku 1945. Během této doby se stal 
zdejší chrámový sbor jedním z nejlepších 
v Evropě. Do svého repertoáru řadil též 
slezské autory (Schnabel, Hahn, Brosig, 
Greulich, Filke, Cichy). Blashke se stal 
posledním prominentním představitelem 
tzv. vratislavské školy, která se vyznačova-
la odklonem od koncertního až teatrálního 
„italského“ stylu chrámové hudby, repre-
zentovaného Mozartem, Haydnem, Mon-
teverdim etc., vhodného spíše pro opery 
a profánní žánry. Vratislavská škola byla 
vlastně jedním z proudů širšího ceciliani-
smu a usilovala o takový hudební výraz, 
který by nepřekrýval mluvenou liturgii, 
ale naopak ji vhodně doprovázel a pod-
trhoval. Neměla být však hudbou fádní 
a bez náboje – přejímala prvky vídeňských 
klasiků, stejně jako slezské lidové hudby.  
Blaschke krom toho působil jako učitel 
gregoriánského zpěvu v kněžském Ma-
rianu a jako docent chrámové hudby na 
ústavu pro školní a chrámovou hudbu 
vratislavské univerzity. On sám zkom-
ponoval šest mší, jedno requiem, dva-
cet pět ofertorií a graduálií, stejně tak  
zpěvy Božího Těla pro rok 1943.

S příchodem nacistického režimu a s prů-
během války byla Blaschkeho činnost 
značně omezena. Nejprve mu byla za-
stavena dosavadní úspěšná spolupráce 
s vratislavským rozhlasem. Po vypuknutí 
války muselo dojít k redukci chrámové-
ho orchestru z důvodu velkých válečných 
dodávek a v květnu 1944 museli Vratislav 
opustit mladí zpěváci chrámového sboru, Vratislavsky dom, Zdroj: https://oldthing.de

stejně jako další žáci. Udělení výjimky 
bylo  Blashkemu zamítnuto, ale ani to jej 
neodradilo. Dál vedl chrámový soubor, 
avšak musel se spokojit jen se zbylými 
mužskými hlasy a ženskými hlasy ze 
sousedních farností. Jeho posledním 
vystoupením v úloze kapelníka bylo ří-
zení hudby při pohřbu kardinála Adolfa  
Bertrama v červnu 1945 v Javorníku.

Po vypovězení z Vratislavi v roce 1945 
byl nucen Blaschke hledat útočiště 
u svého bratra Jana v Pačkově, poblíž 
českých hranic. O rok později musel 
opustit Slezsko nadobro – nastoupil 
opět duchovní službu a působil jako 
pomocný kněz a vedoucí chrámového 
sboru v Oldenburgu (1946–1956), dále 
jako domácí kněz na malebném zámku 
v Darfeldu v okrese Coesfeld (1956 – 
1968). Závěr života strávil v nemocnici 
sv. Augusta v Anholtu, okres Borken. 
Zemřel zde 11. března 1969 a pocho-
ván je na ústředním hřbitově v neda-
lekém Münsteru. Jeho hudební dílo 
uchovával do roku 1998 Institut für 
deutsche Musik im Osten v Bergisch  
Gladbachu. Dnes o něj podle všeho 
nikdo nepečuje a je otázkou, zda ještě  
fyzicky existuje.

Jan Gromnioca
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Jan Huszár
ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

Hlučínská základní umělecká škola Vás 
srdečně zve na Novoroční koncert, kte-
rý se uskuteční dne 16. 1. 2022 ve 14:30 
v kostele svatého Jana Křtitele v Hlučíně. 
Můžete se těšit na skladby Vivaldiho, Ba-
cha, ale také Bártoka i mnohých dalších 
v podání žáků, bývalých žáků, učitelů 
a přátel školy. Koncert připomene i od-
ložené výročí Komorního orchestru Vej-
vanovský, které nemohlo být z důvodu 
pandemie uskutečněno v předmětném 
roce. Věříme, že se v daném termínu bu-
deme moci setkat a společně prožít krásné 
okamžiky během koncertu tak, jak jsme  
bývali zvyklí. Těšíme se na Vás. 

POZVÁNKA  
NA NOVOROČNÍ  
KONCERT

Eva Františáková 
Svatováclavský hudební festival

Zimní Hudební výlety Svatováclavského 
hudebního festivalu nabídnou v neděli  
5. prosince od 18 hodin prvotřídní advent-
ní koncert v hlučínském kostele sv. Jana 
Křtitele. Trojlístek opravdových mistrů 
barokní hudby se zde bude snoubit s trojicí 
výjimečných moravskoslezských interpre-
tů: představí se první dáma ostravské ope-
ry Národního divadla moravskoslezského, 
sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová, před-
ní český klarinetista Igor Františák, který 
rozezvučí také unikátní historické nástroje 
(chalumeau), a mladičký klavírní virtuos 
a varhaník Marek Kozák, který čeří vody 
současné české scény. Má za sebou řadu 
oslnivých výsledků v celé plejádě klavír-
ních soutěží, včetně těch nejprestižnějších 
jako je Mezinárodní klavírní soutěž Fry-
deryka Chopina ve Varšavě, Pražské jaro 
či Evropská klavírní soutěž v Brémách 
a Busoniho soutěž v Bolzanu. Jejich pro-
gram „Duše baroka“ je pak sestaven z du-
chovních skladeb jak českých barokních 

SHF HUDEBNÍ VÝLETY – DUŠE BAROKA

Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Dlouhá desetiletí stál na Dlouhé vsi ka-
menný sv. Jan Nepomucký a nikdo si jej 
příliš nevšímal. Tlustá vrstva syntetic-
ké barvy na celém povrchu sochy mu na 
půvabu mnoho nepřidávala. Působil jako 
ono proslulé ošklivé káčátko, nenápad-
ně a neuměle, takže unikl i pozornosti 
kunsthistoriků, kteří v minulosti tvořili 
soupisy památek. Teprve odborné restau-
rování v letošním roce odhalilo nejedno 
tajemství. Nejenže se zpod barev vyloup-
la mimořádně kvalitní plastika, ale svým 
uměleckým zpracováním se navíc řadí 
po bok těch nejvýznamnějších děl celého 
regionu. Zároveň se zjistilo, jak je socha 
ve skutečnosti stará. Nechal ji zhotovit již 
v roce 1725 majitel hlučínského panství, 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO ZRESTAUROVÁNA

hrabě Jan Josef z Gašína. Vznikla tak ve 
stejném roce jako kaple na náměstí, která 
byla rovněž budována pro oslavu Nepo-
mukova kultu. To generuje nejednu otáz-
ku: Proč vznikly obě památky ve stejném 
roce? A kde vlastně socha původně stála? 
Je totiž evidentní, že před Dudkovu hos-
podu byla přesunuta až mnohem později. 
Ani před hostincem však nestála dlou-
ho, protože se stávala oblíbeným terčem 
popíjejících hostů, kteří si potřebovali 
ulevit. Proto byla nakonec přesunuta do 
protější zahrady, kde sice byla uchráně-
na před opilci, ale za to se dočkala ně-
kolikanásobného nátěru nevhodnými 
barvami. Zásluhou Josefa Hlubka na-
vrátil Nepomukovi původní lesk včetně 
polychromie restaurátor Tomáš Skalík.  
Město Hlučín přispělo na restaurování  
sochy částkou 182 000 korun.

skladatelů v čele se Zelenkou, ale i Černo-
horským, Vaňhalem či Michnou z Otrado-
vic – tak i celosvětově uznávaných mistrů, 
jakými byl bezpochyby Bach, Händel či 
Bononcini. Mimořádné trio zavítá také do 
Dolního Benešova a Ostravy – Staré Bělé. 
Vstupenky od 200 do 50 korun, děti do 
15 let mají vstup zdarma! Více informací  
a vstupenky on-line na www.shf.cz. 

Lubomír Bednárek
Apoštolská církev Hlučín

Zveme Vás na tradiční Vánoční (ne)kon-
cert na OKD, který se uskuteční v so-
botu 18. prosince 2021 odpoledne na 
travnaté ploše u Rodinného Centra Apo-
štolské církve Hlučín na ulici 1. máje 
1258/2. V rámci čtvrtého ročníku se mů-
žete těšit nejen na skvělé pohoštění s vá-
nočním punčem a opékáním klobásek, 
ale také na bohatý odpolední program.  
Připravili jsme si pro vás od 16 hodin 
netradiční betlém, jehož součástí budou 
i živá zvířátka. Libé melodie a rytmus hou-
slovo - klavírního koncertu vás vánočně 
naladí od 16:30 hodin. Potěchou pro váš 
zrak pak bude od 17 hodin ohnivá show 
od skupiny Phoenix group s motivem 
Grinch. Odpolední program uzavře ukáz-
ka moderního tance v 17:30. Vstup na akci 
je zdarma a občerstvení bude v prodeji  
na místě. Těšíme se na každého z vás!

ZASTAVTE SE  
NA (NE)VÁNOČNÍ 
KONCERT NA OKD

Fota: Petr Hlubek

Johannes Bochenek
poslední z nazarénů
hlučínský malíř přesahující hranice

Muzeum Hlučínska
od 15. října 2021 do 2. února 2022
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Charlotta Grenarová
ředitelka Gymnázia Josefa Kainara

Bylo to trochu obtížnější, ale… Pedago-
gové gymnázia konečně zase letos vyjeli 
na své zahraniční kurzy. Po třech před-
chozích, o kterých jsme vás již informo-
vali (Irsko, Itálie, Rakousko), se v červnu 
stihla vypravit do Vídně Lenka Procház-
ková, vyučující němčiny. Do Vídně od-
jela v září na týdenní pobyt také Sabina 
Kijanicová. Tato vyučující využila mož-
nosti, které nabízí program Erasmus+, již 
podruhé v průběhu dvou let, stejně jako 
její kolegyně Alena Janošová, kterou zá-
žitky z vídeňského pobytu nadchly nato-
lik, že se rozhodla pro školení další: ten-
tokráte v malebném německém Lindau. 
Po dvouletém vyjednávání se zahranič-
ními institucemi a nekonečných odkla-
dech z důvodu pandemie, se podařilo také 
odjet vyučující ruštiny, a to do lotyšské 
Rigy. „Říjnová Riga byla přívětivá, po-
časí příjemné, účastníci školení pohodoví 
a nadšení, jazykové bariéry téměř žádné,“ 
prohlásila po návratu Radomíra Hruško-
vá. Erasme+, zasloužíš si VELKÉ PLUS, 
shodují se všichni. A díky omezenému po-
čtu účastníků si školení frekventanti o to 
více užili. Projekt Erasmus+ mělo gymná-
zium schváleno původně na dobu kratší, 

„ERASME+, ZASLOUŽÍŠ SI VELKÉ PLUS“, SHODUJÍ SE PEDAGOGOVÉ GYMNÁZIA
ale z důvodu celosvětových omezení ces-
tování jsme nebyli schopni své závazky 
splnit. Zásluhou podpory Domu zahra-
ničních služeb jsme mohli projekt pro-
dloužit a čerpat finanční prostředky EU, 
které v tomto programu kryjí kurzovné, 
pobytové náklady i cestovné. Konkuren-
ce poskytovatelů zahraničních školení je 
zárukou jejich odborné kvality, zahraniční 
destinace a účastníci z různých zemí pak 
nespornou přidanou hodnotou. Přínosy 
programu Erasmus+ jsou podle nás ne-
sporné a o naše další zapojení v projektu 
budeme usilovat i nadále.

Sabina Kijanicová
učitelka Gymnázia Josefa Kainara

Výuka v jazycích se již naplno rozběhla 
a je čas i prostor na další zajímavé aktivi-
ty. V uplynulém měsíci jsme na naší ško-
le již po několikáté přivítali pana Victora 
Randla z USA. Studenti měli možnost 
debatovat o aktuálních tématech v USA, 
vyslechli si prezentaci na téma držení 
zbraní a došlo i na budoucí plány našich 
studentů. Krásná americká angličtina 
pana Randla potěší a přesvědčí i ty největ-
ší pochybovače, že mu opravdu výborně 
rozumí. Pro naše nadšence do angličtiny 
jsme také připravili možnost si zdarma 

vyzkoušet přípravné testy na mezinárodní 
jazykové zkoušky FCE a CAE. Zájem byl 
velký patrně i proto, že nově mají studenti 
na naší škole možnost nahradit si matu-
ritní zkoušku z anglického jazyka tímto 
mezinárodně uznávaným certifikátem. 
V listopadu proběhnou také ústní pohovo-
ry se zkoušejícím z Jazykové školy Hello 
Ostrava, která pro nás tyto zkoušky orga-
nizuje. A naše další plány? V průběhu lis-
topadu nás čekají soutěže Best in English, 
překladatelská soutěž a také plánujeme 
otevřít debatní kroužek v angličtině. Tak 
snad nás příliš neovlivní epidemiologická 
situace a budeme doufat, že se nám podaří 
co nejvíce z těchto aktivit zrealizovat.

Petra Fojtíková
ředitelka ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

Zatímco se příroda ukládá k zimnímu 
spánku, na zahradě mateřské školy v Dar-
kovičkách je stále živo. Pokud to počasí 
dovolí, děti zde skotačí na kobercích zla-
tavého listí z mohutných buků, hledají za-
toulané kaštany a lískové oříšky, prozkou-
mávají hmyzí domečky a jejich pozornosti 
neujde ani ježek, který se už už chystá za-
vrtat do listí, ani drobní živočichové, které 

ZAHRADA, KTERÁ NESPÍ

vylákaly z úkrytů poslední hřejivé paprs-
ky podzimního slunce. Ano, je zde veselo, 
pěkně. Máme novinu – naše báječná zahra-
da tento podzim ještě zkrásněla! Byl totiž 
zrenovován mokřad, opatřen oblázkovým 
povrchem a vysázen novými keři a rost-
linami. Taky přibyly mladé jehličnany – 
učíme se je pojmenovávat a děti se už teď 
těší, jak si je k Vánocům ozdobí. Přijďte 
nakouknout. Zásluhu na té kráse má fir-
ma Michňa – Zahradnictví Hlučín. Moc 
děkujeme za perfektně odvedenou práci!  

ZAJÍMAVÉ AKTIVITY V HODINÁCH ANGLIČTINY

Fota: archiv Gymnázia Josefa Kainara

Fota: archiv Gymnázia Josefa Kainara Fota: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky



OZDRAVNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ HLUČÍN-DARKOVIČKY V JESENÍKÁCH

Petra Fojtíková
ředitelka ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

Ve dnech 4. – 8. října 2021 se většina dětí 
i vyučujících ZŠ Hlučín Darkovičky zú-
častnila tradiční školy v přírodě na Malé 
Morávce v hotelu Neptun. V krásném 
slunečném podzimním počasí prožily děti 
společně se svými vyučujícími i s instruk-
tory společnosti Rozchodník spousty zá-
žitků při pozorování a zkoumání krásně se 
zbarvujících lesů Jeseníků. Do veškerého 
dění na škole v přírodě se promítalo téma 
LES. V dopoledních hodinách probíhala 
každý den výuka s třídními učitelkami. 
Učilo se nejen v učebnách hotelu, ale také 
v jeho okolí. Kromě výuky matematiky 
a českého jazyka měla každá třída buď 
„Lesní deníky“ nebo „Lapbooky“, které 
obsahovaly materiály k samostatné nebo 
skupinové práci dětí - pracovní listy, úko-
ly, pozorování a informace o lese a dění 
v něm.  Odpoledne děti vyrážely do lesů 
v blízkém okolí hotelu. Prostřednictvím 
zábavných vzdělávacích aktivit poznávaly 
les, lesní patra a jejich rostlinné i živočiš-
né zástupce, vodu v lese i pobytové zna-
ky zvířat. Ve večerních hodinách probíhal 
různorodý program. Měli jsme pravidelný 
„SCUK“, kde jsme děti seznámili s pro-
gramem školy v přírodě a zástupci každé 

třídy ostatní informovali o tom, co nové-
ho se o lese dozvěděli. Další podvečer in-
struktoři připravili stezku odvahy v lese, 
který děti znaly z odpoledních aktivit. 
Zvládnutí celé trasy bylo stvrzeno podpi-
sy všech dětí u táborového ohně. Poslední 
večer pobytu byla ve znamení diskotéky, 
kterou si děti parádně užily. Nikdo se ne-
nudil a hlavně jsme strávili čas se svými 
kamarády a na čerstvém vzduchu. K veče-
ru pak paní učitelky četly pohádky na dob-
rou noc a děti tak usínaly se zklidněnou 
myslí a těšily se na dobrodružství dalšího 
dne. Místo plánovaného výletu do Karlo-
vy Studánky, který se neuskutečnil díky 
nepřízni počasí, se děti odpoledne vyda-
ly po stopách lesních zvířat. Instruktoři 
rozmístili papírové stopy zvířat po celém 
hotelu a během putování skupinky dětí 
navštívily různá stanoviště, kde pozná-
valy přírodniny. Na jednom stanovišti si 
také zazpívaly známé písně za doprovodu 
kytary a hry na Orffovy hudební nástroje.
Na škole v přírodě se dětem moc líbilo, 
užily si venkovní aktivity, procházky po 
loukách a lesích, dozvěděly se spousty 
důležitých informací o lese a v neposlední 
řadě si pomocí stmelovacích aktivit utu-
žily kolektiv třídy. Pro menší děti to byla 
vůbec první škola v přírodě, ale i přesto 
vše zvládly. Všichni doufáme, že příští 

rok bychom mohli znovu vyrazit do Jese-
níků a s instruktory společnosti Rozchod-
ník zjišťovat nejen nové informace o eko-
systému lesa, ale také prožívat spoustu 
nových a třeba i netradičních zážitků. 
Celá akce s názvem „Ozdravný pobyt ZŠ 
Hlučín – Darkovičky 2021“ se uskutečni-
la zejména za podpory Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky (SFŽP 
ČR),  v rámci Výzvy č. 6/2019 Národního 
programu životního prostředí, který na 

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody

Podzim…pro někoho symbol sychravého 
a deštivého počasí ohlašujícího příchod 
zimy, pro jiného krásně zbarvené listí od-
rážející se na sluníčku. Ve škole na ulici 
Gen. Svobody jsme se pokoušeli ukázat 
si všechny aspekty tohoto ročního obdo-
bí. V průběhu posledních měsíců jsme 
z různých materiálů vyráběli draky, dla-
bali dýně, snažili se o výtvarné zachyce-
ní přírodních krás. Důležitým vodítkem 
bylo připomenutí starých obyčejů a tra-
dic, které nás provází celým letošním 
školním rokem. Pověstnou třešničkou 
na dortu se stal projektový den, během 
kterého jsme zpracovávali výpěstky ze 
školní zahrady. Výsledkem společné čin-
nosti byla vlastnoručně vyrobená šťáva 
z řepy, jablek a mrkve, chutná pomazán-
ka, výborný salát i úžasný koláč. Domů si 
žáci mohli odnést také polévkové koření 

PODZIM VE ŠKOLE

tento „Ozdravný projekt“ žákům přispěl 
částkou 75 600 korun. A protože se škola 
v přírodě uskutečňuje ve dvouletém inter-
valu, schválila Rada města Hlučína pří-
spěvek nejen žákům 3. třídy, ale i žákům 
4. třídy, to vše v celkové výši 66 000 ko-
run. Díky oběma výše uvedeným subjek-
tům, které se na úplatě nákladů podílely, 
tak rodiče za pětidenní pobyt platili velmi 
vstřícné částky. Děkujeme jak SFŽP České 
republiky, tak i zřizovateli - městu Hlučín! 

ze sušené zeleniny. Co může být lepší-
ho, než se moci radovat z toho, co jsme 
sami vyrobili? Příjemnou atmosféru ško-
ly podporující učení zařazováním prak-
tických aktivit ocenila také během své 
kontrolní činnosti Česká školní inspekce. 
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Fota: archiv ZŠ Gen. Svobody

Fota: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

ZAHRADA, KTERÁ NESPÍ
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HLUČÍNSKÁ DĚVČATA SI UŽILA SVŮJ PRVNÍ TURNAJ

David Kubáň
FC Hlučín 

Dne 4. listopadu 2021 naše fotbalistky 
WU-11 pod vedením trenérky Barbory 
Křížkovské odehrály svůj první krajský 
turnaj na domácí půdě. Hlučín ve spo-
lupráci s Fotbalovou asociací ČR hos-
til druhé krajské turnajové kolo dívek 
WU-11, kterého se zúčastnily také týmy: 
Akademie FC Baník Ostrava, FK Frýdek 
Místek, Spolek SK Brušperk a Fotbal 
Třinec. Diváci tak byli svědky krásných 
fotbalových akcí a spousty vstřelených 
branek. Ceny byly připravené pro všech-
ny zúčastněné týmy, které zároveň byly 
jedním společným vítězem. Děkujeme 
Corfix Distribution s.r.o. za sponzoring 
v podobě albumů a kartiček Panini.

Karin Wronová
trenérka MK Ballerisimo Hlučín

Nejlepší mažoretky z celého světa se letos 
opět po dvou letech mohly sejít a změřit si 
síly na největším šampionátu. Mistrovství 
světa v mažoretkovém sportu se letos ko-
nalo v České republice, konkrétně ve spor-
tovní hale Královka v Praze. Město Hlu-
čín jako tradičně reprezentoval klub MK 
Ballerisimo Hlučín, který se pyšní mnoha 
republikovými, evropskými i světovými 
úspěchy v mažoretkovém sportu, a i na 
letošním mistrovství svou pozici favoritek 
potvrdily. Ballerisimo na Mistrovství svě-
ta odjíždělo s velkými ambicemi, protože 
z letošního Mistrovství České republiky si 
děvčata odvezla celou řadu titulů a oce-
nění, například titul několikanásobných 
Mistryň České republiky a tím se také na 
Mistrovství světa kvalifikovaly. Celému 
Mistrovství světa předcházel ve čtvrtek 
21. 10. 2021 World majorettes cup, tedy 
Světový pohár. Tato soutěž je zařazena 
pro závodnice, která splní kritérium pro 
účast na mezinárodních soutěžích, ale ne-
splní ještě limit pro soutěž nejvyšší, tedy 
mistrovství světa. MK Ballerisimo Hlučín 
mělo své zástupkyně i na tomto poháru 
a děvčata pro Hlučín vybojovala dva titu-
ly Vítězek světového poháru 2021. O den 
později, v pátek 22. 10. 2021 už v Praze 
započal boj o nejcennější kovy mažoret-
kového sportu, tedy samotné Mistrov-
ství světa. Po dva dny bojovala děvčata,  

MISTRYNĚ SVĚTA V MAŽORETKOVÉM SPORTU JSOU HLUČÍŇANKY
ale i chlapci, o tituly Mistrů světa. Hlučín-
ské mažoretky z MK Ballerisima si vedly 
více než dobře. Ve velké konkurenci se 
„Ballinkám“ podařilo obstát a porazit ze-
jména nejobávanější soupeřky, mažoret-
ky z Ruska. Zlaté medaile se Ballerisimu 
podařilo vybojovat hned dvakrát – staly 
se tedy dvojnásobnými Mistryněmi svě-
ta v mažoretkovém sportu. Radost děvčat 
byla obrovská, a to zejména kvůli ztíže-
ným podmínkám pro přípravu na letošní 
sportovní sezónu v souvislosti s pandemií 
Covidu-19. Titul dvojnásobných mistryň 
světa v kategorii kadetek (děvčat 8-11 
let) doplnila ještě stříbrná medaile a titul 
Vicemistryně světa 2021 v kategorii star-
ších juniorek (12-14 let). Část Mistrovství 

SE ZIMOU PŘICHÁZÍ  
FOTBALOVÝ KEMP
David Kubáň
FC Hlučín 

Ve dnech od 27. do 30. 12. se v nafukova-
cí hale a na venkovní umělé trávě areálu 
FC Hlučín koná zimní příměstský fotba-
lový kemp pro děti od 6 do 13 let. Děti se 
mohou během čtyřdenního kempu těšit na 
4 tréninkové jednotky denně pod vedením 
licencovaných trenérů FC Hlučín a Můj 
Fotbalový Trenér.cz, pod jehož hlavičkou  
byl kemp uspořádán. Přihlásit se mohou 
nejen mladí fotbalisté z FC Hlučín, ale 
také hráči z okolních klubů. Více informa-
cí a přihlášky naleznete na stránce www.
mujfotbalovytrener.cz/zimni-kemp/.

světa bylo možné sledovat i v televizi, 
živý přenos z haly zajišťovala Česká te-
levize. Celý pobyt v Praze děvčata zakon-
čila výletem do světa medúz. Děkujeme 
všem děvčatům za skvělou reprezentaci 
města Hlučína a také klubu MK Balleri-
simo. Hlučínské MK BALLERISIMO je 
jedním z největších klubů mažoretkového 
sportu v České republice. Ve sportovním 
klubu je zaregistrováno 80 sportovkyň 
ve věku od 4 do 20 let. Ballerisimo vyni-
ká kromě práce s náčiním baton (hůlka) 
a pompom (třásně) také svou pohybo-
vou, baletní a taneční průpravou. Výjim-
kou v Ballerisimu nejsou ani pravidelné 
tréninky gymnastiky a akrobacie zamě-
řené na potřeby mažoretkového sportu.  

Fota: archiv KST KD Hlučín

UŽIJTE SI WELLNESS, SPORT I ZÁBAVU

Mažoretkový sport je dnes již plnohod-
notným odvětvím estetického moderního 
sportu. Dal by se téměř přirovnat k mo-
derní gymnastice – tancuje se na moder-
ní hudbu, v choreografiích se užívá balet 
a gymnastika. Samozřejmostí je proto 
kromě práce s hůlkou také dokonalá pohy-
bová průprava. V současné době dochází 
k velkému rozvoji mažoretkového sportu 
a rychle stoupá jeho obliba. Do klubu MK 
Ballerisimo Hlučín se mohou přidat celo-
ročně všechna děvčata ve věku 4-15 let, 
která by chtěla trávit čas ve skvělém kolek-
tivu dětí a trenérů, naučit se něco nového 
a také sbírat velké úspěchy, ocenění a me-
daile. Všechny informace k náboru nových 
členek získáte na www.ballerisimo.cz. 

Fota: archiv MK Ballerisimo Hlučín

Fota: archiv FC Hlučín



Petra Řezáčová
místostarostka

O listopadovém státním svátku, který 
je Dnem boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodním dnem studentstva, se se-
šlo osm desítek lidí, kteří se zapojili do 
výsadby ovocného městského sadu. Ten 
je umístěn pod Vinnou horou. Vysazeno 
bylo 37 stromů původních odrůd, pod od-
borným dozorem Radima Lokoče a měst-
ské zahradnice Aleny Gebauerové. Děkuji 
všem, kteří se zapojili! Poděkování patří 
ale především Pavlu Kuchejdovi a spolku 

MÁME SAD A SÁZÍME DÁL NOVÉ ZÁHONY NA JAŘE ROZZÁŘÍ ULICE

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Začátkem listopadu založili pracovníci 
TS Hlučín nový záhon trvalek a keřů po-
dél chodníku u hřbitova k hlavní silnici 
na ulici Ostravské. Je zde vysazeno téměř 
180 kusů trvalek. Jsou mezi nimi levan-
dule, šalvěje, třezalky či mochny a mnohé 
další rostliny. Dalších 240 kusů trvalek 
a keřů, kde nechybí i komule či tavolníky, 
bylo vysazeno již v říjnu podél chodníku 
u křižovatky ulic Celní a Opavská. Záro-
veň byl v této lokalitě připraven záhon 
pro jarní výsadbu letniček. Zatím jsou 
sazeničky ještě drobné, ale když budeme 
trpěliví a opatrní, třeba při “zkracování si 
cesty” či venčení “mazlíčků”, dočkáme 
se nádherných rostlin a keřů, které budou  
lákadlem pro drobný hmyz a motýly.

Agri Nostra, kteří byli iniciátory tohoto 
počinu. Doufám, že se nový městský sad 
stane oblíbeným cílem pro trávení volného 
času v přírodě. Tímto však letošní výsad-
ba neskončila. Výsadbu nových stromů ve 
městě v průběhu celého podzimu realizo-
valy Technické služby, kdy bylo vysazeno 
38 kusů stromů. Jednalo se o lípy velkolis-
té, javory, sakury a také dvě vánoční bo-
rovice v Darkovičkách a Bobrovníkách. 
A nesmím opomenout 119 jabloní, které 
letos dostali naši hlučínští prvňáčci. Těším 
se již nyní na jaro a na krásu nové zeleně, 
která nám bude ku prospěchu i k potěše.  
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Fota: Alena Gebauerová

Fota: Kamil Vitásek

Lukáš Krček
člen kulturní komise

Na státní svátek 17. listopadu se sešlo na 
louce pod Vinnou horou, za restaurací 
Svatý Jiří, asi osmdesát velkých i malých 
nadšenců s rýčem v ruce. Konalo se zde 
sázení stromů, a to ne ledajakých. Cel-
kem bylo vysázeno 37 stromů, po devíti 
jabloních, hrušní, slív a třešní. Dokona-
losti celého sadu docílil pan Mgr. Radim 
Lokoč Ph.D. tím, že vybral každý strom 
jiné odrůdy. Všechny stromy zároveň spo-
juje starý původ výlučně z Čech, Moravy 
a Slovenska. Během úvodní instruktáže, 

jak správně zasadit strom, jsme se od pana 
Lokoče dozvěděli i spoustu užitečných 
rad, např. kůly u stromů nejlépe z jižní 
strany, kvůli stínu v horkém létě, nebo 
proč balit kořenový systém jabloní do ple-
tiva, zatímco ostatní stromy ne. Zde byla 
odpověď v apetitu hlodavců. Celý sad byl 
předem pečlivě vyměřen, takže stromy ne-
jsou pouze v rovných řadách, ale i pohled 
šikmo sadem je v precizních zákrytech. 
Kromě toho si stromy užívají luxusu ži-
vota bez umělých hnojiv. Podle slov pana 
Lokoče sadem mířil na větší biodiverzitu 
v krajině, než má orná půda. Zároveň se 
tento sad stal novým prvkem v ekorežimu. 
 

JAK JSME ZALOŽILI MĚSTSKÝ SAD



Tomáš Hájovský
pořadatel

Už 26. prosince mohou běžci a běžkyně na 
vlastní nohy zakusit, jaké to je po svátcích 
vyběhnout na trať. Vánoční běh Hlučínem 
odstartuje ve 14 hodin před hlučínskou 
radnicí. Běžci se mohou registrovat od 
13:30 do 13:50, startovné je symbolických 
50 korun. Trasa bude stejná jako v před-
chozích letech, 4 km ulicemi Hlučína jsou 
podle nás ideální na výběh po slavnost-
ním obědě. Z náměstí poběžíme kolem 
kostela ulicí Zámecká, z Promenádní od-
bočíme na Růžovou a následně do mírné-
ho kopce na Horní, ze které odbočíme na 
Čapkovu a na jejím konci seběhneme po 
Moravské zpátky na Horní. Stejnou tra-
sou obíháme opět kostel sv. Jana Křtitele,  
ale na rohu u papírnictví přeběhneme ulici 
Opavskou a odbočíme na Pode zdí. Odtud 
poběžíme po ulici Na Valech do kopečka, 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BĚH HLUČÍNEM  
ODSTARTUJEME NA ŠTĚPÁNA

BYLI JSME NA FLOŘE A VE FULNEKU
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Jana Sabolová
ZO ČZS Hlučín

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 jeli zahrádkáři ZO 
Hlučín-město opět po roce na FLORU 
do Olomouce, aby se pokochali krásným 
ovocem a zeleninou. V pavilonu A byla 
krásně a nápaditě prezentována - bylo 
co obdivovat. Bohužel venkovní záhony 
u pavilonu C připomínaly spíše suché pří-
kopy s přerostlou trávou. Kde jsou ty časy, 
kdy všude bylo plno jiřin a chryzantém…  
Odpoledne jsme se přesunuli do Fulneku. 
Prvním bodem programu byla návštěva 
Muzea Jana Ámose Komenského, aby-
chom si připomněli jednu z našich nej-
významnějších osobností. Ten sem přišel 
v roce 1618 a působil tu do roku 1621 jako 
správce a učitel bratrského sboru. Fulnek 
byl v té době německé město. Studenti 
z řad Jednoty bratrské sem přicházeli stu-
dovat němčinu a mohli pak pokračovat 
ve studiu v Heidelberku nebo Herbornu. 
Právě pro ně Jan Ámos Komenský napsal 

PŘEJU ZDRAVÍ A POCIT SOUNÁLEŽITOSTI NEJEN O VÁNOCÍCH
Blanka Kotrlová
zastupitelka   

Už začalo nejkouzelnější období roku, čas 
adventu, doba zklidnění a uvědomění si 
nejdůležitějších hodnot v životě každého 

z nás. Ať už vnímáme toto období jako dů-
ležité křesťanské svátky, nebo jako vzácný 
prostor pro společné chvíle v kruhu rodiny, 
jistě se shodneme na tom nejdůležitějším 
vzájemném přání. Proto bych i já spolu se 
svými kolegy chtěla všem lidem v Hlučíně 

ZASTUPITELÉ

učebnici němčiny, dle svých pedagogic-
kých zásad. Kromě toho tu začal pracovat 
na díle Labyrint světa a ráj srdce a Listové 
do nebe. A jak sám prohlásil, strávil tu tři 
nejšťastnější léta svého života. Poté jsme 
si prohlédli impozantní farní kostel Nej-
světější Trojice z let 1750-60 v soused-
ství. Interiér nás doslova ohromil: velký, 
světlý prostor s úžasným oltářem, nád-
hernými nástropními freskami a spoustou 
soch všude kolem! Tak velkolepý prostor 
tu nikdo z nás nečekal. Pro všechny byl 
přínosný i velmi podrobný výklad k his-
torii kostela i ke všem uměleckým dílům. 
Zajímavá byla i kaple sv. Josefa a gotická 
křížová chodba Agustiniánského kláštera. 
To už se všichni těšili na poslední bod pro-
gramu - pánové na pivo a dámy na kávu 
a zákusek. Jenže ouha - cukrárna zavřela 
v 16 hodin a restauraci jsme žádnou ne-
našli... Ale i přes tento nedostatek jsme si 
užili pěkného dne a navíc poznali malebné 
městečko s krásným náměstím, honosnou 
radnicí a bohatou květinovou výzdobou.

Petra Kozová
Sport a kultura Hlučín

Populární herec, bavič a vypravěč Miro-
slav Donutil Vás navštíví 10. 12. od 19 
hodin v KD Hlučín se svojí one man show 
Na kus řeči. Skvělé historky, nové příbě-
hy a zážitky nám připomenou, co vše se 
může přihodit na cestách. Vtipné komen-
táře, které mají nadhled i osobitý humor 
a často se dotýkají Donutilových přátel či 
kolegů. Umělec bude nejen vyprávět své 
zážitky z natáčení, cest a ze svého života, 
ale také bude odpovídat na dotazy diváků.

NA KUS ŘEČI  
S DONUTILEM

Ivan Kula
Miniscéna bez pódia

Spolek Miniscéna Bez pódia zorganizoval 
od 5. do 7. listopadu 2021 v malém sále 
Kulturního domu v Hlučíně Cestovatelský 
festival Ozvěny. Díváci shlédli během tří 
odpoledních bloků 14 prezentací předná-
šejících, doplněných komentářem zážitků 

OHLÉDNUTÍ ZA OZVĚNAMI

Michal Srovnal
DDM Hlučín

Dům dětí a mládeže v Hlučíně srdečně 
zve všechny děti a jejich rodiče na miku-
lášskou nadílku, která se uskuteční v so-
botu 4. 12. 2021 od 16 hodin na zahradě 
domu dětí. Pokud chcete obdarovat své 
děti prostřednictvím Mikuláše, doneste 
balíčky označené čitelně jménem dítěte 
nejpozději v pátek 3. 12. 2021. 

A pokud ještě nevíte, co koupit vašemu 
miláčkovi k Vánocům, nezoufejte. Pro 
děti je tradičně připraven velmi oblíbe-
ný „Telefon Ježíškovi“. Do kouzelného 
sluchátka pak děti šeptají svá tajná přá-
ní, co by si k Vánocům přály. Občerst-
vení pro děti je zajištěno z Evropských  
a strukturálních fondů. 

MIKULÁŠ NADĚLUJE V DOMEČKU

Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

Ve dnech 23. a 27. prosince je otevírací 
doba hlučínské knihovny stanovena na 
dobu od 7:30 do 12 hodin a od 13 do 15 
hodin. V termínu od 28. do 31. prosince 
bude knihovna uzavřena. Pobočky v Hlu-
číně - Bobrovníkách a v Hlučíně - Dar-
kovičkách budou uzavřeny po celou dobu 
vánočních svátků. Na stávající, ale i nové 
čtenáře se těšíme zase až v lednu nového 
roku 2022.

OTEVÍRACÍ DOBA 
KNIHOVNY BĚHEM 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

z jejich cest za poznáním. Program byl 
pestrý a inspirativní, prostředí přátelské 
a příjemná atmosféra byla doplněna na-
bídkou občerstvení. Festival se uskutečnil 
za přispění grantu města Hlučína a vstříc-
nosti zaměstnanců kulturního domu, za 
což děkujeme. Rádi se se všemi uvidíme 
na 3. ročníku akce začátkem listopadu 
v roce 2022.

popřát zdraví pro ně a jejich blízké, a také 
pocit soudržnosti. Díky němu se nám 
v uplynulém roce ve městě pár krásných 
věcí podařilo, třeba společně zasadit mnoho 
mladých stromků. Až se budeme před Štěd-
rým dnem potkávat, připíjet si svařákem  

nebo grogem a podávat si ruce, mysleme 
na to, že bychom mohli ony okamžiky sou-
náležitosti bez ohledu na rozdílnost názorů 
protáhnout přes Silvestr až do ledna, pak 
do února, do léta, a nejlépe kdyby se nám 
podařilo zachovat si ji po celý rok.

odbočíme na Gen. Svobody a následně 
seběhneme z kopce na ulici Školní až na 
Hrnčířskou, a pak Bochenkovou ulicí do 
cíle, který je opět na náměstí. Více in-
formací a mapu závodu najdete na webu 
zavodyzjasenek.wz.cz a na facebookové 
události. Tak běhu zdar a těšíme se na vá-
noční setkání s vámi! Snad nás covid a na-
řízení vlády nezastaví.

Foto: archiv Jana Sabolová

Foto: archiv Ivan Kula

Foto: Jiří Kuchař Foto: archiv DDM



Věra Bedrunková

Naposled se ještě vrátím na Dlouhoves-
kou školu. V roce 1971 tam nastoupil do 
1. třídy Vládíček. Mám před sebou foto-
grafii té třídy prvňáčků a mezi nimi ten 
rozesmátý, blonďatý, kudrnatý chlapeček. 
Po několika desítkách let, když byla slav-
nost “poslední zvonění” - tedy loučení se 
školní budovou, se ten chlapeček vrátil, 
obejmul mne a ve svém krátkém projevu 
řekl, že je moc rád, že se jim podařilo tuto 

VZPOMÍNÁM

budovu koupit. Má totiž k ní citový vztah.  
Řekl: „Tady jsem se naučil číst, psát 
a počítat.“ Ten milý, kudrnatý chlape-
ček byl MUDr. Vladimír Plaček, sená-
tor a dlouholetý ředitel Rehabilitačního 
ústavu v Hrabyni, kde jej měli všichni 
rádi. A v budově, která je krásně přesta-
věna, je nyní Centrum sociálně rehabili-
tačních služeb. A Vládíček - sám lékař, 
který druhým pomáhal, sám sobě pomoci 
nedokázal a ve svých 53 letech zemřel.  
Zbývá jen vzpomínat.
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Jakub Špaček
Mikasa z.s.

Mikasa je nezisková organizace, která už 
12 let pomáhá lidem s autismem a těž-
kým mentálním postižením najít cestu ke 
štěstí. Působí výhradně v Moravskoslez-
ském kraji. Mezi její klienty patří i lidé  
z Hlučína a blízkého okolí. 

V čem konkrétně Mikasa pomáhá?
Mikasa je jednou z mála organizací, která 
se nebojí pracovat s klienty s agresí. „Ote-
víráme dveře všem, od nichž dávají jiní 
ruce pryč,“ uvedl ředitel organizace Mi-
kasa Michal Panáček. „Naší vizí je svět, 
kde lidé s autismem, mentálním postiže-
ním a lidé, kteří o ně pečují, žijí spokoje-
ný život.“ A této vizi odpovídají i služby 
a aktivity, jejichž pomocí Mikasa pomá-
há i lidem z Hlučínska. Pracuje na tom, 
aby lidé s autismem a jejich blízcí „nežili 
v klecích“.

Jak Mikasa pomáhá?
Mikasa nabízí hned několik služeb a akti-
vit, které pracují nejen s lidmi s handica-
pem, ale také s jejich blízkými, pečujícími. 
Mezi sociální služby se řadí denní stacio-
nář a sociální rehabilitace. Mezi aktivita-
mi najdete průvodcovství, homesharing  
a podpůrné rodičovské skupiny.

Denní stacionář pomáhá klientům s au-
tismem a středně těžkým a těžkým men-
tálním postižením od 16 let zvládat kaž-
dodenní činnosti. Zároveň rozvíjí jejich 
schopnosti a podporuje jejich samostat-
nost. Součástí denního stacionáře jsou 
nejrůznější aktivity s klienty jako Snoe-
zelen terapie, výchovné, vzdělávací a ak-
tivizační činnosti, ale i aromaterapie nebo 
bazální stimulace.

Sociální rehabilitace pomáhá klientům 
s nižší mírou podpory od 7 let zvládat ka-
ždodenní nároky běžného fungování ve 
společnosti. Jejím cílem je úspěšný nácvik 
dovedností s klienty, zvednutí sebevědomí 
a jejich úspěšné fungování ve společnosti.  
Průvodcovství pomáhá rodičům autistů 
najít správnou cestu, jak správně jednat se 
svými dětmi. Funguje jako pomyslný ma-
ják, který pečující nasměruje správným 

MIKASA POMÁHÁ UŽ 12 LET

směrem. Pečující zjistí, kde hledat pomoc 
a zorientují se v nové životní situaci. Sou-
časně také získají průvodce na jejich cestě 
životem.

Homesharing pomáhá ulehčit život ro-
dičům pečujícím o děti s poruchou auti-
stického spektra. Mikasa v tomto přípa-
dě figuruje jako prostředník, který najde 
vhodné hostitelské rodiny, které se na pře-
chodnou dobu dokáží postarat o člověka 
s autismem. Rodiče se díky tomu mohou 
věnovat sami sobě, dalšímu dítěti v rodině 
nebo načerpat novou sílu do péče.

Podpůrné rodičovské skupiny pomáha-
jí rodičům dětí i dospělých s autismem 
sdílet náročné situace. Rodiče se zde mo-
hou svěřit s problémy, které je trápí. Za 
podpory ostatních členů skupiny a vedení  
terapeutů hledají nové strategie a řešení.

Tím ale pomoc lidem z okolí nekončí.
V současné době se všechny síly organiza-
ce Mikasa napínají směrem k vybudování 
místa pro život osob s autismem a chová-
ním náročným na péči. „V Česku chybí 
dostatek zařízení, která by poskytla ade-
kvátní péči a bydlení lidem s autismem,“ 
upozornil Michal Panáček. „Například 
v Moravskoslezském kraji je jediné spe-
cializované zařízení, které pojme 8 kli-
entů. To je naprosto nedostačující. Víme 
minimálně o více než 30 klientech, kteří 
by nové místo pro život s kvalitní péčí  
potřebovali.“

Domov Mikasa by měl stát na okraji Běl-
ského lesa v Ostravě Výškovicích. Pomů-
že osmi dalším klientům. Momentálně 
Mikasa řeší poslední administrativní zá-
ležitosti. Začátek výstavby se plánuje na 
jaro 2022. První klient najde své místo 
pro další životní etapu v Domově v lednu 
2024.

Chcete organizaci Mikasa podpořit? 
Všechny možné formy pomoci organiza-
ci Mikasa najdete na adrese mikasazs.cz/
darujte/. Organizaci můžete také sledovat 
na sociálních sítích Facebook, Instagram 
nebo LinkedIn, kde můžete sdílet jejich 
příspěvky mezi své známé. Nikdy nevíte, 
komu tím můžete pomoci. 

JAK VYBRAT KLOUBNÍ VÝŽIVU
Bára Piatková
lékárnice

Blíží se čas Vánoc a mnozí z nás zva-
žují koupi kloubní výživy. Je to vhodný 
dárek nejen pro babičky a dědečky. Jak 
ale vybrat kvalitní přípravek? Mezi zá-
kladní pilíře kloubních výživ můžeme 
zařadit kolagen, chondroitin sulfát a glu-
kosamin. U žádné kloubní výživy nemů-
žeme čekat okamžitý efekt. Ten nastupu-
je po 2 až 4 týdnech a přetrvává 2 až 3 
měsíce. Mezi hlavní výhodu kloubních 
výživ patří dobrá tolerance i u pacientů 
s větším množství léčiv. I tak je ale vždy 
vhodná konzultace výběru kloubní vý-
živy s lékárníkem nebo lékařem. U ko-
lagenu je vhodné pohlídat si jeho typ, 
jelikož v kloubech se nachází kolagen 
II. typu. Kolagen I. typu je zase důležitý 
pro krásnou pleť nebo nehty. Hydrolyzo-
vaná forma kolagenu dokáže přimět tělo 
si ve střevě vytvářet kolagen nový, kte-
rý se následně přesune do kloubu. Čistý 
kolagen II. typu je vhodný v dávkách 
20-500 mg, hydrolyzovaný kolagen je 
vhodný v denních dávkách 10 mg a více.  
Chondroitin sulfát je součástí kloubní 

hmoty a jeho doplňování má prokaza-
telně příznivý účinek u osteoartrózy ko-
len, kyčlí nebo rukou. A to nejen díky 
své protizánětlivé aktivitě, ale i schop-
nosti podpory tvorby nového kolage-
nu v kloubu. Doporučená denní dáv-
ka je 800 mg. Poslední častou složkou 
kloubních výživ je glukosamin, který 
je přirozenou součástí chrupavky. Jeho 
podávání zajišťuje snížení bolestivos-
ti kloubů a zlepšení jejich funkčnosti. 
Aby se předešlo zažívacím obtížím, je 
vhodné užívat přípravky s glukosami-
nem vždy po jídle. Ideální je dávka 500 
mg třikrát denně. V některých kloubních 
výživách najdeme navíc boswelové ky-
seliny, které se získávají z Kadidlovníku 
pilovitého (Boswellia serrata) a dokáží 
snížit ranní ztuhlost kloubů. Nedosta-
tek vitamínu C zase způsobuje poruchy 
pojiv (včetně chrupavek), a proto ho 
také najdeme jako doplňkovou složku 
kloubních výživ. Pro správné fungová-
ní kloubů je však důležitá i kombinace 
zdravé stravy, přiměřené tělesné hmot-
nosti a pohybu, který odpovídá stupni 
poškození kloubu (například procházky, 
pilates nebo tai-chi).

ZDRAVÍ
Foto: archiv Věry Bedrunkové 

Ilustrační foto.
Foto: archiv Mikasa z.s.



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.

PRODEJPRODEJ
VÁNOČNÍCH VÁNOČNÍCH 

STROMKŮSTROMKŮ

Nově otevřená 

Luci Oční optika
Najdete nás na OKD na rohu

supermarketu Hruška.
Hornická1269/5,Hlučín,luciocnioptika@seznam.cz

Otevírací doba Po-Pá 8:00-16:00, Tel.: 737044051

O Z N Á M E N Í

PRO OBJEDNÁNÍ  
A DALŠÍ INFORMACE 

volejte 733 785 329
nebo nás kontaktujte emailem 

osteoporoza@gynenatal.cz

Nově v Ambulantním středisku 
na Čs. armády 2052/12C v Hlučíně můžete absolvovat

VYŠETŘENÍ OSTEOPORÓZY
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

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.
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který se uskuteční v Zámeckém klubu 
v Hlučíně (Zámecká 4), 

9. prosince 2021 od 15 do 17 hod.

Den pečujících

Program
Jak zajistit seniorům bezpečný 
život? Na co si dát pozor? Jaké  
jsou nejnovější praktiky „šmejdů“? 
– Mgr. Markéta Koželuhová 
(Bílý kruh bezpečí) 

Jak pečovat a nezbláznit se? 
– doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.

Jak mi pomáhá Osobní asistence?  
– rozhovor s nevidomým klientem 
Charity Hlučín Markem Macháčkem 

Správná výživa seniorů a lidí 
s demencí 
– Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.

Zajímá Vás domácí péče? Pečujete doma o svého blízkého?

Zveme Vás na

Během akce bude zdarma k dispozici: 
• Právní poradna (advokátní kancelář Křížák & Partneři) 
• Měření krevního tlaku a hladiny krevního cukru 
• Ukázka kompenzačních pomůcek a manipulačních technik

Vstup je zdarma.
Těšit se můžete na drobné občerstvení. 
Pro vstup na akci je nutné dodržení vládních protiepidemických opatření platných 
v den akce. 
Vstup je bezbariérový.

Financováno z projektu Metodickou podporou ke kvalitě, 
reg. č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015163.

INZERCE

CHCETE INZEROVAT?  
tel.: 702 269 976, email: inzerce@hlucin.cz

Zakoupit ji můžete již nyní  
v Informačním centru Hlučín  

nebo na eshopu https://shop.ic-hlucin.cz/.

NOVÁ kniha pro děti 
 

hlučínské autorky 
 

JANNY  
SCHLOSSARKOVÉ
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NABÍZÍME ŠIROKOU ŠKÁLU
BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALTOVIN 
VČETNĚ DOPRAVY A ČERPÁNÍ

BETON V PEVNOSTECH C 8/10 – C 35/45

VÝROBA BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

betonarna-hlucin.cz
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: 734 622 460, 734 278 082
DISPEČINK: 739 292 919

BETON
PRO MALÉ I VELKÉ
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Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063, v měsíční periodicitě, 
11 krát do roka. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pavel Paschek, starosta města, 
městský úřad - telefon: 595 020 221, e-mail: redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (starosta), Mgr. Petra Řezáčová (místosta-
rostka), Jana Kameníčková (členka rady města), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Mgr. Lukáš Krček (člen kulturní komise),  
Mgr. Kristina Skulinová (tisková mluvčí), Kateřina Korchanová (Informační centrum), Mgr. Martin Nováček, DiS. (ředitel Sak Hlučín), Ing. Ka-
teřina Konečná (grafik). Tisk novin: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178. Distribuce: Česká pošta a.s. Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk 
zdarma do schránek domácností v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není po-
vinna všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) posílejte na email  
redakce@hlucin.cz. Bez písemného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření.  
Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu  
inzerce@hlucin.cz, nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně  
na Czech POINT v budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. prosince 2021.

1. 12. - 2. 2. 2022
 Johannes Bochenek 
 (Muzeum Hlučínska)

1. 12.
17:00 Na slovíčko…   
 (Zámecký klub)

4. 12.
16:00  Mikulášská nadílka 
 (DDM Hlučín)

5. 12.
15:00 Druhá neděle adventní 
 (Mírové náměstí) 
18:00 SHF Hudební výlety
 Duše baroka (koncert) 
 (kostel sv. Jana Křtitele) 

8. 12.
9:30 Co se stalo s Janou  
 Schlossarkovou u kafeja  
 povědalo… 
 (Zámecká kavárna LOGR)

9. 12.
15:00 Den pečujících 
 (Zámecký klub)

10. 12.
19:00  Na kus řeči - Miroslav Donutil
 (Kulturní dům Hlučín) 

12. 12.
15:00 Třetí neděle adventní 
 (Mírové náměstí) 

13. - 16. 12.
  Vánoční hrátky v DDM  
 (DDM Hlučín)

16. 12.
15:00 Zasedání Zastupitelstva  
 města Hlučína 
 (Kulturní dům Hlučín) 

18. 12.
16:00 (Ne)vánoční koncert na OKD    
 (u Rodinného Centra  
 na ul. 1. máje)

JUBILANTI
Blažena Jačaninová *1941
Marie Smolková *1931

STUDIO 365 hledá nové tváře pro 
reklamu od 9-27 let a 28-45 let.  
Tel.: 605 427 271, www.studio365.eu.

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ
Dne 30. 10. 2021 jsme se rozloučili 
s panem Alfonsem Bedrunkou. Děku-
jeme všem za projevenou soustrast. 
Pohřební službě Breuer za lidský pří-
stup, paní Petře z květinářství Katka 
za krásnou smuteční vazbu. Za nád-
herný zpěv při mši svaté slečně Evě 
Petermannové a paní Petře Řezáčové.  
Otci Janovi za odslouženou mši.

Zarmoucená rodina.19. 12.
15:00 Čtvrtá neděle adventní   
 (Mírové náměstí) 

22. 12.
9:30 Co se stalo s Janou  
 Schlossarkovou u kafeja  
 povědalo… 
 (Zámecká kavárna LOGR)

 26. 12.
14:00 Vánoční běh Hlučínem 
 (Mírové náměstí) 

	 24.	12.	 zavřeno
	25.	a	26.	12.	 14	–	17	hodin
	27.	–	30.	12.	 8.30	–	12		a		13	–	17	hodin
	 31.	12.	 zavřeno
	 1.	1.	 14	–	17	hodin

Muzeum	Hlučínska	
Otevírací doba  

stálé	expozice		
i	aktuální	výstavy	

Johannes	Bochenek

Mojmír Sonnek

"Maryka, co tu robiš na krchově?" 
"Na obhližam se hroby a zažiham  
svičky." 
"A velaj či je?" 
"Na tahně mi na devadesat."
"A to či už ani něstoji za to chodžič  
dodom!"

VTÍPEK

2022
HLUČÍNSKÉ PAMÁTKY
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Stojí okolo nás a tvoří každoden-
ní kulisu našich životů. Některé jsou 
nám přirozeně známy. Jiné v běžném 
shonu automaticky přehlížíme nebo 
si neuvědomujeme jejich estetický či 
historický význam. V každém případě 
si zaslouží naši péči a pozornost. Jsou 
kulturním dědictvím našeho města. 
Jsou zašlou vzpomínkou na doby, kdy 
Hlučín býval nenápadným městečkem 
s drobnými uličkami, selskými statky  
a dvojjazyčnými nápisy na vývěsních 
štítech. 

Stolní kalendář na rok 2022 je mož-
né zakoupit v Informačním centru 
Hlučín, nebo objednat na eshopu:  

https://eshop.ic-hlucin.cz/.
Cena kalendáře činí 159 korun.

KALENDÁŘ 
HLUČÍNSKÉ 
PAMÁTKY

Přejeme Vám 
radostné, pohodové  

a hlavně ve zdraví prožité 
svátky vánoční.

Petra Řezáčová a Pavel Paschek

S OHLEDEM NA VÝVOJ COVID 19 SLEDUJTE INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH.
ÚČAST NA AKCÍCH JE PODMÍNĚNA SPLNĚNÍM AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ 

V SOUVISLOSTI S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ.


