
Rekonstrukce domu na Mírovém 
náměstí, ve kterém je Hlučínská 
hospoda u Bětky, by se měla do-
končit během tohoto roku.

Městský objekt, jehož první patro 
je opuštěné od roku 2012, by mo-
hl být opět ozdobou centra města 
už v létě. V budově se loni za více 
než jeden milion korun měnila okna  
a vstupní dveře. Na další opravy 
je v této chvíli vyčleněno více než  
7 milionů korun, ve veřejné soutě-
ži se pravděpodobně dosáhne nižší 
ceny stavebních prací.

V přízemí by nadále měla zůstat 
hospůdka, v prvním patře vznikne 
mimo jiné baletní sál pro Základní 
uměleckou školu P. J. Vejvanovské-
ho v Hlučíně. 

„Žáci našeho tanečního oboru při-
pravují se svou vyučující Klárou 

Krejčířovou každý školní rok krás-
ná a úspěšná baletní představení, 
která nejširší veřejnost hodnotí vel-
mi vysoko, úspěchy mají i v zahra-
ničí. 

Představení ale dosud vznikají ve 
velmi stísněných podmínkách v bu-
dově umělecké školy. Od nových 
prostor Nad Bětkou si proto slibu-
jeme jednak větší sál pro taneční 

obor, ale i lepší zázemí, jako jsou 
dvě šatny pro mladší a starší žáky-
ně, popřípadě pro chlapce a dívky. 
Děti i jejich vyučující se na nové 
prostory už moc těší,“ komentovala 
připravované opravy ředitelka zá-
kladní umělecké školy Eva Niedo-
bová.

Rekonstrukce objektu na náměs-
tí je jednou z investic, které měs-
to Hlučín plánuje ve svém novém 
rozpočtu (detailní vyčíslení najde-
te na straně 2 a 3). Rozpočet zastu-
pitelé schválili na svém posledním 
loňském jednání ve čtvrtek 17. pro-
since. Celkem bude město hospo-
dařit s příjmy ve výši 214 milionů 
korun, na výdaje je v plánu 241 mi-
lionů korun, rozdíl by se měl pokrýt 
z přebytku roku 2015.

Dokončení na str. 6
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hlučínskénoviny

Adélka, které pomáhal celý Hlučín, 
se už vrátila z lázní. V lednu předá 
štafetu Františkovi.

Čtěte na straně 4

Jiří Sonnek luští ty nejzapeklitější 
archeologické záhady. Napsal  
o tom knihu. 

Čtěte na straně 10

Paní Bětka se těší na opravenou hospodu

HlučíNSké NáměStí 
Je trAdičNím míStem 
potkáVáNí lidí, oVšem 
letošNí AdVeNt byl NA 
SetkáNí zcelA mimořádNý. 

V centru města se lidé sešli na tr-
zích i při zapalování svící na obřím 
adventním věnci a také při zpívání 
koled. Poslední adventní svíci za-
paloval starosta Pavel Paschek bet-
lémským světlem. Z balkonu hlu-
čínské radnice k tomu hráli trubači, 
autor věnce Josef Hlubek dokonce 
rozsvítil svatozář nad hlavou andě-
la, který na hlučínskou sešlost do-
zíral. A jen se přehoupl týden, už se 
sousedé opět shromáždili na Míro-
vém náměstí, aby společně přivíta-
li Nový rok. Pro změnu jim k tomu 
svítil ohňostroj. Všichni si vzájem-
ně popřáli jen to dobré. Aby byl 
i letošní rok byl v Hlučíně plný lid-
ské sounáležitosti, přejí též Hlučín-
ské noviny.                                (red) 

Náměstí se o adventu stalo místem setkávání

Starosta pavel paschek zapálil poslední svíci na adventním věnci betlémským světlem.                       Foto: ivana Gračková 

Zastupitelé města se sejdou mi-
mořádně už ve čtvrtek 7. ledna  
v 16 hodin v obřadní síni hlučínské 
radnice na veřejném zasedání

Musejí co nejdříve projednat žá-
dosti fotbalistů o podporu. FC Hlu-
čín bude žádat o dotaci na nový 
umělý trávník na svém hřišti. Měs-
to by se v případě, že bude žádost 
úspěšná, na projektu podílelo část-
kou 1,6 milionu korun. Fotbalisté  
z Darkoviček potřebují rekonstruk-
ci trávníků na svém hřišti. I oni se 
ucházejí o státní dotaci, příspěvek 
města by měl být 200 tisíc korun.

Zastupitelé Hlučína se také musí 
vyjádřit k žádosti Lidlu, který chce 
zásadním způsobem zmodernizo-
vat svou prodejnu v Hlučín.      (iga)

Zastupitelé se
sejdou už v lednu

celkem 
bude měSto 
HoSpodAřit
S příJmy Ve Výši 
214 milioNů.

„

loutky manželů pecháčkových  
z rychnova nad kněžnou budou 
k vidění v Hlučíně ještě v lednu.

Čtěte na straně 7



Od určitého věku 
má člověk pocit, že 
čas moc rychle utí-
ká. Už jsem v tom 
věku, takže s pře-
kvapením koukám, 

SLOVO STAROSTYn
Rok jaký si uděláme

hlučínskénoviny [2] město

Rozpočet města Hlučína na rok 2016 schválili zastupitelé na svém 12. zasedání 17. prosince 2015. Vyrovnaný 
rozpočet počítá s celkovými zdroji ve výši 246.528.096 korun, z toho příjmy by měly být 214.167.566 korun, dá-
le se využije přebytek finanční prostředků z roku 2015 ve výši 26.935.430. Předpokládané výdaje jsou ve výši 
241.102.996 korun. 

PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 188.036.466 Kč Běžné výdaje 194.865.648 Kč
Dotace 26.131.100 Kč

Kapitálové výdaje 46.237.348 KčFinancování (prostředky z roku 
2015 splátky jistin úvěru a půjček)

32.360.530 Kč
-5.425.100 Kč

Celkem zdroje 241.102.996 Kč Celkem výdaje 241.102.996 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech rozpočtu města na rok 2016

Příjmy celkem včetně financování: 241.102.996 Kč
z toho
1. daňové příjmy 159.495.500  Kč 66,2 %
2. nedaňové příjmy 27.040.966  Kč 11,2 %
3. kapitálové příjmy 1.500.000  Kč 0,6 %
4. přijaté dotace 26.131.100  Kč 10,8 %
7. financování 26.935.430  Kč 11,2 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města na rok 2016

Výdaje celkem: 241.102.996 Kč 
z toho
5. běžné výdaje 194.865.648  Kč 80,8 %
6. kapitálové výdaje 046.237.348  Kč 19,2 %

Rozpočet města Hlučína 2016

1. Odbor výstavy 675.000  Kč  0,3%
2. Opravy kulturních památek 550.000  Kč 0,2%
3. Městská policie 9.263.500  Kč 3,9%
4. Vnitřní správa (výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 
tis. obyvatel)

 59.617.200  Kč  24,7%

5. Požární ochrana - dobrovolná část 2.421.000  Kč 1,0%
6. Sociální výdaje z rozpočtu města  530.000  Kč 0,2%
7. Údržba města 32.212.540  Kč 13,4%
8. Komunální odpady (za poplatek za likvidaci odpadu od občanů se počítá s 
částkou 7.665,- tis. Kč)

13.050.000  Kč 5,4%

9. Bytový a nebytový fond 19.821.700  Kč 8,2%
10. Rezerva ve Fondu reprodukce majetku přísp. organizací města Hlučína 126.408 Kč 0,1% 
11. Dobrovolné svazky obcí 490.000  Kč 0,2%
12. Dotace poskytované z rozpočtu města (finanční prostředky budou na zákla-
dě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organiza-
cím – lhůta pro podání žádostí je od  20. 1. do 15. 2. 2016)

6.000.000  Kč 2,5%

13. Úroky z přijatých úvěrů   250.000  Kč 0,1%
14. Příspěvkové organizace (Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, 
Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dět-
ská rehabilitace, Domov pod Vinnou horou)

22.246.500  Kč 9,2%

15. Granty poskytované z rozpočtu města (uvedené finanční prostředky budou 
rozděleny po předložení projektů na poskytnutí grantů – lhůta pro podání žádos-
tí je od 20. 1. do 15. 2. 2016)

300.000  Kč 0,1%

16. Univerzita třetího věku   45.000  Kč 0,02%
17. Doprava (úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – 
Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s.)

6.072.000  Kč 2,5%

18. Školství (MŠ Severní, MŠ Cihelní, ZŠ Rovniny, ZŠ dr. M. Tyrše, ZŠ Hor-
nická, ZŠ a MŠ Darkovičky, ZŠ a MŠ Bobrovníky a ostatní)

18.085.600  Kč 7,5%

19. Investice 46.237.348 Kč 19,2%
20. Ostatní 3.109.200  Kč 1,3%
CELKEM 241.102.996  Kč 100%

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2016

že máme další rok za sebou. 
A chtělo by se mi říci, že vstupu-

jeme do roku pro Hlučín velmi vý-
znamného, neboť budeme slavit 
760. výročí založení města Přemy-
slem Otakarem II. Jenže kulaté vý-
ročí samo o sobě z letoška význam-
ný rok neudělá. 

Je dobré připomínat si důleži-
té mezníky v historii, protože dě-
jiny jsou vždy poučením pro sou-
časnost. Ale ještě lepší je prožívat 
dobře přítomnost, setkávat se s lid-
mi, kteří jsou nám blízcí, pohovořit 
se sousedy, trávit čas společnou zá-
bavou se svými dětmi, nebo naopak 
rodiči, užívat si dobré muziky, krás-
né podívané, vstřebávat nové infor-
mace. Ke všemu tomu poslouží ak-
ce, které město pro své obyvatele v 
jubilejním roce připravuje. 

Potkáme se nejen na hlavních 
oslavách spojených se soutěžním 
festivalem ohňostrojů, které se 
chystají na 23. až 25. června, ale 
také už dříve třeba na řezbářském 
sympoziu, Muzejní noci a noci kos-
telů nebo na mezinárodním fotba-
lovém utkání.  

A rok 2016 bude nakonec přesně 
takový, jaký si ho sami, společný-
mi silami, uděláme. A na jeho kon-
ci se asi zase podivíme, jak rychle 
nám utekl.

Přeju proto nám všem, abychom 
se pak za ním mohli ohlédnout  
s pocitem, že to byl dobrý rok. 

Dobrá zpráva:
úrok u půjček na
bydlení se snižuje

Půjčit si peníze na své bydlení 
mohou občané Hlučína i v letoš-
ním roce.

Pro půjčky z Fondu rozvoje byd-
lení města Hlučína, v němž je pro 
rok 2016 bezmála 16 milionů ko-
run, se letos snižuje úroková saz-
ba ze tří na dvě procenta. Oproti 
loňsku se u některých účelů zvý-
šila horní hranice celkové částky  
a změnily se úrokové sazby.      (red)

Více k půjčkám na
hlucinskenoviny.cz/pujcky/



nRADA MĚSTA

      [3] hlučínskénoviny město

Rada města na jednání v prosinci

n odsouhlasila umožnit parkova-
ní na Mírovém náměstí ve dru-
hé půlce prosince i po levé straně 
komunikace podélně 

n vyhlásila výzvu k nominaci na 
ocenění jednotlivců, kolekti-
vů a výrazných osobností města  
v oblasti sportu, kultury a dalších 
součástí veřejného života za rok 
2015 

n rozhodla poskytnout mimořádné 
odměny členům jednotek sboru 
dobrovolných hasičů 

n doporučila zastupitelstvu po-
skytnout v roce 2016 Římskoka-
tolické farnosti dotaci z rozpoč-
tu města na obnovu budovy fary

n rozhodla poskytnout peněžitý 
dar ve výši 20 tisíc korun Slez-
skému gymnáziu Opava na pro-
jekt Emise, jehož cílem je snížit 
znečištění ovzduší způsobené lo-
kálními topeništi 

n rozhodla, že zhotovitelem pro-
jektové dokumentace komplex-
ního řešení zeleně v lokalitě me-
zi bytovými domy u Základní 
školy dr. Tyrše bude společnost 
Ateliér 5, která vyhrála výběro-
vé řízení s cenou 240 tisíc korun 

Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“:
Správa v lesním hospodářství 45.000  Kč 0,1%
Údržba komunikací – zimní údržba 2.000.000  Kč 6,2%
Čištění města 3.235.000  Kč 10%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000  Kč 0,1%
Deratizace  85.000  Kč 0,3%
Údržba hřbitovů 1.120.000  Kč 3,5%
Likvidace černých skládek  60.000  Kč 0,2%
Záchytná stanice pro psy 190.000  Kč 0,6%
Péče o veřejnou zeleň     7.440.000  Kč 23,1%
Opravy čekáren, mobiliář 175.000  Kč 0,5%
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 760.000  Kč 2,4%
Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4.560.000  Kč 14,2%
Opravy a údržba komunikací a chodníků včetně dopravních značek  11.357.540 Kč 35,2%
  z toho:     Městský informační systém 7.000 Kč
                  Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3.300.000 Kč
                  Údržba komunikací - dopravní značení 300.000 Kč
                  Oprava komunikace a parkoviště ul. B. Němcové 1.000.000 Kč
                  Oprava chodníku ul. Moravská 1.500.000 Kč
                  Oprava parkovací plochy na ul. 28. října 200.000 Kč
                  Oprava chodníku okolo I/56 (úsek od ul Zahradní po „Restauraci Kuchař“) 1.000.000 Kč
                  Oprava chodníku ul. Čapkova 1.300.000 Kč
                  Oprava komunikace Bochenkova 2.750.540 Kč
Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží   1.000.000 Kč 3,1%
Informační systém na autobusovém nádraží 160.000 Kč 0,5%
CELKEM 32.212.540 Kč 100%

Podrobnější rozpis bodu „19. Investice“:
Výkupy pozemků 1.000.000  Kč 2,2%
Územní plán 100.000  Kč 0,2%
Metamorfosis - sochy pro Hlučín 400.000  Kč 0,9%
Rekonstrukce Hasičské stanice Hlučín 1.700.000  Kč 3,7%
Repasovaná cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Darkovičky 1.100.000  Kč 2,4%
Chodník ul. Kozmická (aut.zastávka - ul. Kolejní) 150.000 Kč 0,3%
Chodník ul. Osvoboditelů (aut.zastávka - k ul. U Hájenky) 350.000 Kč 0,7%
Parkoviště na ul. 1. Máje u objektu Apoštolské církve (bývalé pekárny) 3.000.000  Kč 6,5%
Zateplení Domu dětí a mládeže 1.000.000  Kč 2,2%
Výstavba nerezového bazénu pro děti v areálu štěrkovny 3.000.000  Kč 6,5%
Výměna oken, zateplení Severní 2 4.500.000  Kč 9,7%
Sociální zázemí pro osoby bez přístřeší 200.000  Kč 0,4%
Dětská hřiště - hrací prvky 250.000  Kč 0,5%
Veřejné osvětlení - investice 800.000  Kč 1,7%
Investice do městské části Bobrovníky (dle doporučení osadního výboru) 1.000.000  Kč 2,2%
Investice do části Hlučín - Rovniny (dle doporučení osadního výboru) 1.000.000  Kč 2,2%
Investice do městské části Darkovičky (dle doporučení osadního výboru) 1.000.000  Kč 2,2%
Investice do části Hlučín - OKD (dle doporučení osadního výboru) 1.000.000  Kč 2,2%
Autobusová zastávka ul. Ostravská „U Kuchaře“  1.000.000  Kč 2,2%
Projektové dokumentace 900.000  Kč 1,9%
Semafory u autobusového nádraží Hlučín 6.000.000  Kč 13%
Protipovodňové opatření Darkovičky 2.000.000  Kč 4,3%
Regenerace panelového sídliště OKD-východ-etapa pro rok 2016 4.000.000  Kč 8,6%
Rekonstrukce ul. Příkré v Bobrovníkách (převod z roku 2015) 1.826.348  Kč 3,9%
Cyklostezka Hlučín-Bobrovníky 3.000.000  Kč 6,5%
Investiční transfery spolkům 1.800.000  Kč 3,9%
MŠ Hlučín, Severní - pergola nad pískoviště 92.000  Kč 0,2%
MŠ Hlučín, Cihelní - střesní markýzy na terasy 159.000  Kč 0,3%
ZŠ Hlučín-Rovniny - přestavba šaten na školní družinu 1.140.000  Kč 2,5%
ZŠ Hlučín-Rovniny  myčka pro školní jídelnu 150.000  Kč 0,3%
ZŠ Hlučín-Rovniny - rekonstrukce sociálního zařízení (převod z roku 2015) 1.000.000  Kč 2,2%
Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín - lezecká stěna 400.000  Kč 0,9%
Elektronická úřední deska MěÚ Hlučín 850.000  Kč 1,8%
Výpočetní technika MěÚ - kapitálové výdaje 370.000  Kč 0,8%
CELKEM 46.237.348 Kč 100%

  

Podrobněji je rozpočet města Hlučína zveřejněn na internetových stránkách www.hlucin.cz

Bobry club pod lupou
Hned dvakrát během prosince 

kontrolovali policisté spolu s měst-
skými strážníky Bobry club v Hlu-
číně, zda se tam nenalévá mla-
distvým alkohol. Jak konkrétně 
kontroly dopadly, policie podle zá-
kona nesmí sdělovat. 

„Policisté v celém Moravskoslez-
ském kraji realizují v průběhu ro-
ku předem neplánované akce v růz-
ných podnicích a provozovnách, 
kde by mohlo docházet k podává-
ní alkoholických nápojů osobám 
mladším 18 let. Jedná se o běž-
nou, především preventivní čin-
nost, avšak nikterak výjimečnou,“ 
uvedla k dotazu Hlučínských novin 
komisařka Policie České republi-
ky v Moravskoslezském kraji Soňa 
Štětínská. Letos provedli policisté 
v regionu rozsáhlou akci na kont-
rolu případného nalévání alkoho-
lu mladistvým, Hlučín nevyjímaje.  

„Cílem preventivní akce bylo za-
bránit umožnění podmínek nalévá-
ní alkoholických nápojů nezletilým 
a mladistvým osobám. Kontroly 
probíhaly na diskotékách, v restau-
racích, nočních podnicích,“ dodala 
Štětínská.                                  (iga) 

nOKÉNKO POLICIE
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Do poloviny února mají organiza-
ce i jednotlivci čas na podání žádos-
tí o dotace a granty. Rozdělovat se 
bude celkem 6 300 000 korun.

Program pro hodnocení a posky-
tování dotací a grantů z rozpočtu 
města Hlučína na rok 2016 schváli-
lo Zastupitelstvo města Hlučína na 
svém zasedání dne 17. prosince. Na 
dotace je vyčleněna částka 6 milio-
nů korun, na granty 300 tisíc korun. 

O dotaci mohou požádat občanská 
sdružení, humanitární organizace  
a jiné fyzické nebo právnické osoby 
působící v oblasti mládeže, tělový-
chovy a sportu, sociálních služeb, 
podpory rodin, požární ochrany, 
kultury, vzdělávání a vědy, zdravot-

nictví, protidrogových aktivit, pre-
vence kriminality a ochrany život-
ního prostředí. 

O granty mohou požádat občanská 
sdružení, humanitární organizace, 
jiné právnické a fyzické osoby pů-
sobící na území Hlučína (případně 
realizující projekt na území města 
Hlučína) a budou poskytovány na 
realizaci projektů, které významně 
reprezentují město Hlučín nebo za-
hrnují aktivity, na kterých má měs-
to zájem. 

Vyplněné formuláře žádosti o do-
taci nebo žádosti o grant musí být 
podány na podatelně Městského 
úřadu Hlučín ve lhůtě od 20. led-
na do 15. února 2016. Požadova-

né tiskopisy žádosti jsou od 4. led-
na k dispozici na odboru financí a 
na odboru školství a kultury Měst-
ského úřadu Hlučín nebo ke staže-
ní na internetových stránkách města 
www.hlucin.cz, záložka „Formulá-
ře“ – „Finance-poplatky, zápůjčky, 
dotace, granty“, formulář „Žádost  
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučína“ nebo „Žádost o po-
skytnutí grantu z rozpočtu města 
Hlučína“. Program pro hodnocení  
a poskytování dotací a grantů z roz-
počtu města Hlučína pro rok 2016 
je k nahlédnutí na odboru finan-
cí nebo na odboru školství a kultu-
ry Městského úřadu Hlučín nebo ke 
stažení na internetových stránkách 

www.hlucin.cz, záložka „Granty, 
dotace a zápůjčky“ – část „Program 
pro hodnocení a poskytování dota-
cí a grantů z rozpočtu města Hlučí-
na na rok 2016“

Dotace: veškeré potřebné infor-
mace k dotacím podá odbor financí, 
budova B, 1. poschodí, č. dv. B154 
nebo B152 (pí. Hájková: e-mail: 
hajkova@hlucin.cz, tel.: 595 020 
244, Ing. Šoferová: e-mail: sofero-
va@hlucin.cz, tel.: 595 020 204).

Granty: veškeré potřebné infor-
mace ke grantům podá odbor škol-
ství a kultury, budova A, 3. poscho-
dí, č. dv. A 311 (Mgr. Řezáčová: 
e-mail: rezacova@hlucin.cz, tel: 
595 020 293).                          (red)

Město rozdělí na dotace a granty 6,3 miliony korun

VlNA SolidArity S 
poStižeNým dítětem, která 
Se zVedlA V HlučíNě, Se 
HNed tAk NeVidí. 

Adélka Dudová z Darkoviček, 
které se Hlučín poskládal nejen na 
speciální vozík, ale také na nároč-
nou rehabilitační léčbu, se v listo-
padu vrátila ze Sanatorií Klimko-
vice. Čtyřleté děvčátko, které má 
dětskou mozkovou obrnu, v láz-
ních absolvovalo program Reha- 
Klim.

„Původně navrhovaný program 
KlimTherapy Adélka nezvládala, 
už ve druhém týdnu byla z inten-
zivního každodenního několikaho-
dinového cvičení unavená, proto 
jsme terapii změnili,“ řekla fyzio-
terapeutka Dáša Kratochvílová. 
Cvičením se podařilo zlepšit hyb-
nost Adélčiny pravé ruky i držení 
hlavy. Na jaře by měla absolvovat 
program KlimTherapy, který by ji 
měl opět pomoci, cílem by mohl 
být samostatný sed. Peníze na něj 
už jsou nasbírané na účtu, na který 
vedle Nadace ČEZ přispěla i celá 
řada obyvatel Hlučína prostřednic-
tvím kasiček i nejrůznějších akcí. 
Nejvyšší částku přímo na konto po-
slal Richard Hořejší z firmy Wilson 
& Partners z Prahy.  

„F. A. Hayek kdysi trefně po-
psal, že spravedlnost je sociální 
konstrukt, který ale osud a příro-
du nepřemůže. Má v tom absolutní 
pravdu – rodíme se s různými dis-
pozicemi a na různých startovních 
čarách a naše možnosti v životě ni-
kdy nebudou vyrovnané. Co je ale 
úlohou nás všech, a potažmo i stá-

Šanci teď dostane dvouletý František

tu, je tyto různé startovní čáry srov-
návat tak, abychom v životě měli 
alespoň přibližně stejné možnosti,“ 
vysvětlil svou štědrost Richard Ho-
řejší.  Podle něj může kvalitní život 
prožít každý. „Myslím, že je mojí 
morální povinností alespoň zane-
dbatelným způsobem přispět něko-
mu, kdo to skutečně potřebuje.“

Konto hlučínské sbírky pro dě-
ti s postižením pomáhají plnit také 
žáci ze Základní školy dr. M. Tyr-

še.  Nasbírali 299 kilogramů plas-
tových víček, za něž utržily 2095 
korun. Mezi velmi aktivní patří na-
příklad žákyně sedmé třídy Adé-
la Návratová, která pro sběr víček 
získala celou rodinu. „Sbírali ba-
bička, děda, rodiče, brácha. Teprve 
při sběru jsme si uvědomili, jak vel-
kou spotřebu víček taková domác-
nost má,“ líčí Adélka. Rodina za 
dva týdny naplnila celý sáček. Ke 
sběru na Tyršovce se připojily i děti 

za Základní školy Darkovičky, fot-
balisté z FC Hlučín a také úřední-
ci z hlučínské radnice „Ve sbírání 
víček budeme pokračovat, když to 
může pomoci,“ řekla učitelka Mo-
nika Tomisová. 

„Často se stává, že se rodině po-
stiženého dítěte podaří domluvit 
pomoc nějaké školy při sběru ví-
ček. Někteří rodiče najdou po usi-
lovné práci a mnohdy ponižujícím 
prošení i sponzory rehabilitačních 
programů pro své děti. Ale s tako-
vou vlnou solidarity, jakou projevil 
vůči Adélce Hlučín, jsem se zatím 
nesetkal. Celému město za to pat-
ří velký dík,“ vysekl Hlučínským 
poklonu předseda Asociace rodičů 
dětí s dětskou mozkovou obrnou 
Miloš Svoboda.   

Hlučínská sbírka pro postiže-
né děti pokračuje. Pomoci by nyní 
mohla dvouletému Františkovi. Je-
ho maminka Martina Štěpániková 
z Hlučína se zjara se synem chys-
tá do lázní, na intenzivní rehabili-
taci ale nemá prostředky. Její chla-
peček se narodil předčasně už ve 
27. týdnu. Je opožděný ve vývoji, 
nechodí, má zkrácené šlachy, špat-
ně vytáčí chodidla, nemluví. Pod-
le prognózy lékařů by mu speci-
ální neurofyzikální terapie velmi 
prospěla. František také zatím če-
ká na umístění na Dětské rehabili-
taci v Hlučíně, kde je v této chvíli 
plná kapacita.

„Jakmile se uvolní místo, Fran-
tiška přijmeme. Ovšem intenziv-
ní terapie v sanatoriu by mu určitě 
pomohla,“ prohlásila ředitelka za-
řízení Radmila Löwová.               

Ivana Gračková

dvouletý František štěpánik z Hlučína má dětskou mozkovou obrnu. už byl na 
léčebném pobytu v lázních, ale maminka martina si nemohla dovolit zaplatit 
intenzivní rehabilitaci. podle lékařů by Františkovi mohla hodně pomoci.

Foto: ivana Gračková
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Informace ke kotlíkovým dotacím 
mohou zájemci z Hlučína získat 
přímo u zdroje. Ve středu 27. ledna 
je budou od 9 do 16 hodin v zase-
dací místnosti budovy C hlučínské 
radnice podávat pracovníci Úřadu 
Moravskoslezského kraje. 

„Na domluvený konzultační den 
přijede společně s mými kolegy  
z kraje také zástupce Státního fon-
du životního prostředí s prezenta-
cí o programu Nová zelená úspo-
rám. Protože oba programy jsou 
úzce propojeny, budou informace 
přínosné i pro žadatele o kotlíko-
vé dotace,“ řekla Lucie Hochmano-
vá, projektová manažerka pro glo-

bální granty z odboru regionálního 
rozvoje a cestovního ruchu krajské-
ho úřadu. 

Nový kotel pro rodinný dům mo-
hou letos získat díky dotačnímu 
programu obyvatelé Hlučína za zlo-
mek ceny, nebo i zadarmo. Umož-
ňuje to celý systém dotací, posky-
tovaných ministerstvem životního 
prostředí, Moravskoslezským kra-
jem a městem Hlučín.

K takzvaným kotlíkovým dotacím 
přidá město Hlučín dalších pět pro-
cent nákladů.  

Žádosti o dotace mohou lidé za-
čít podávat na úřadě Moravskoslez-
ského kraje v únoru.                  (iga)

O kotlíkových dotacích s odborníky 

Ceny vodného a stočného
se ve městě změní jen mírně

Nové ceny vodného a stočného 
platí od začátku ledna v Hlučíně. 
Zvedly se o pouhé 3 procenta, te-
dy dohromady o 2,21 korun. Nové 
sazby v souladu s platnou legislati-
vou schválila Rada města Hlučína 
plnící funkci valné hromady spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace 
Hlučín. 

„Vodné a stočné je věcně usměr-
ňovaná cena, která se pro příští rok 
zvedne jen o minimum, ze 72 korun 
na 74 korun za kubík vody. I přes-
to máme v rámci Ostravska a Opav-
ska jednoho z nejlevnějších doda-
vatelů vody. Je to i díky tomu, že 
je VaK Hlučín obchodní organiza-
cí města. Její dobré hospodaření se  
neorientuje jen na zisk, ale hlavně 
na naplnění potřeb obyvatel měs-
ta,“ řekl starosta Pavel Paschek. 

„Firma na letošní rok připravuje 

projekty, které zajistí obnovu a roz-
voj vodohospodářské infrastruk-
tury. Celkově přijde modernizace  
a údržba na 18,2 milionů korun.  
Z toho činí investice 9,3 milionů 
korun a opravy 8,9 milionů korun,“ 
řekl ředitel společnosti Vodovody  
a kanalizace Josef Tomíček. 

Opravovat se budou vodovody  
v ulicích Zahradní, Jasénky, Lel-
kova a Mánesova, Gen. Svobody  
a Hornická. V investicích je zahr-
nuto také pořízení tlakového čis-
tícího zařízení v celkové hodnotě 
270 tisíc korun. Obnova čeká ta-
ké kanalizaci, a to v ulicích Sokol-
ská, Na Závodí, Záhumenní, Lelko-
va a Na Spojce. Rozsáhlá údržba se 
chystá na čistírnách odpadních vod 
Jasénky a Bobrovníky, předpoklá-
daná cena je 2,4 milionů korun.

(iga)

Voda pitná (vodné) 36,28 Kč/m3 s DPH
Voda odvedená (stočné) 37,79 Kč/m3 s DPH
Celkem 74,07 Kč/m3 s DPH

o cANiSterApii 
oboHAtilA SVou NAbídku 
reHAbilitAčNícH metod 
dětSká reHAbilitAce 
HlučíN. Se dVěmA peJSky 
zA dětmi přicHází 
dVAkrát do měSíce 
cANiSterApeutkA šárkA 
blokešoVá z bolAtic

„Kontakt se psy dětem velmi pro-
spívá fyzicky i psychicky,“ tvrdí 
ředitelka příspěvkové organizace 
města Radmila Löwová a směje se, 
že fence pointera s honosným jmé-
nem Iwen Juta z Bolatic říká její 
majitelka Ivetko. 

První setkání dětí s pejsky se ode-
hrálo za přítomnosti rodičů, kteří 
přes sklo sledovali, jak budou je-
jich ratolesti na zvířata reagovat. 
Po této zkušenosti projevili zájem 
o canisterapii všichni rodiče. Je ur-
čená pro děti od dvou let. Děti pej-
sky hladí, krmí, pokoušejí se je 
kartáčovat. 

„Terapeutka pejska přivádí tak, 
aby děti musely zapojit postiženou 
končetinu, například do ní uchopit 
kartáč, nebo rozevřít prstíky, aby 
mohly pejska pohladit. Rehabilitu-
jí, aniž si to uvědomují,“ vysvětlu-

je sociální pracovnice Karin Lipu-
sová. Dětská rehabilitace Hlučín 
vznikla v roce 1994 z bývalých jes-
lí. Funguje v pracovní dny od 6:30 

do 13 hodin a je určena pro děti od 
jednoho do sedmi let. Její kapacita 
patnáct dětí je stále naplněna. Po-
skytuje klasickou fyzioterapii, ale i 

muzikoterapii, logopedii, hydrote-
rapii, děti mohou využívat i moder-
ní místnost podporující fungování 
smyslů zvanou snoezelen.        (iga) 

Pejsci pomáhají s rehabilitací dětí

kontakt se psy dětem prospívá psychicky i fyzicky.                                                                                                  Foto: radmila löwová

kulturní centrum Hlučín, příspěvková organizace
zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, hledá

Pokladní pro prodej v kulturním domě Hlučín

práce na dohodu o provedení práce (dpp)
Nástup možný ihned nebo dle dohody

Vhodné i pro důchodce

kontakt: tel. 603 495 054, email reditel@kc-hlucin.cz
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ceNA pArkoVAcícH kAret 
pro roVNiNy A okd Je pro 
rok 2016 StANoVeNA NA 
360 koruN. Je to JedNA ze 
záSAdNícH změN oproti 
druHé poloViNě roku 2015, 
kdy Se zA kArty plAtilo 
JedNotNě 1200 koruN 
ročNě. 

Nižší taxou vyšlo vedení hlučín-
ské radnice vstříc požadavkům ob-
čanů. Karty pro Rovniny a OKD 
jsou rozdílné, mají označení H  
a H1. Jejich prvořadým cílem je 
regulovat parkování na sídlištích 
s omezeným počtem parkovacích 
míst. Karty si mohou pořídit lidé 
bydlící v dané zóně. 

„Specifikum Hlučína je, že sídli-
ště jsou tu hned vedle rodinné zá-
stavby. Často se proto stávalo, že 
obyvatelé rodinných domů raději 
zaparkovali na sídlišti, než by ote-
vírali vrata na svůj pozemek. Mno-
ha lidem se dokonce nechtělo zajíž-

dět ani do garáže. Parkovací karty 
by měly sloužit hlavně jako regula-
ce obdobných případů,“ uvedl sta-
rosta Hlučína Pavel Paschek. 

Podstatnou změnou také je, že po-
vinnost mít parkovací kartu pro vy-
braná parkoviště na obou sídlištích 
je pouze v pracovní dny od 17 ho-
din odpoledne do 7 hodin rána, kdy 
potřebují zaparkovat místní obyva-
telé vracející se z práce. 

Přes den a o víkendech bude  
v obou lokalitách nadále volné par-
kování, takže omezení nebude pla-
tit například pro víkendové návště-
vy. Parkovat budou moci bez potíží 
též například rodiče, kteří povezou 
děti do školy, nebo řemeslníci, kteří 
budou mít na sídlišti nějakou práci. 

Nové nařízení také zakazuje parko-
vání na vymezených parkovištích 
vozům nad 3,5 tuny hmotnosti, vět-
ším než 5 metrů délky a 2 metry šíř-
ky. 

Parkovací karty pro historické 
centrum města s označením C bu-
dou i nadále stát 1200 korun na rok. 
Na vyhrazených parkovištích bez 
nich nebude možné parkovat ani 
během dne. 

V dalších částech zatím není s par-
kováním zásadní problém, proto se 
na ně regulace nevztahuje. 

Parkovací karty vydávají Tech-
nické služby od poloviny prosince 
na ulici Úzké 3 v pracovní dny od  
6 hodin do 14 hodin. Regulační 
funkci už parkovací karty začaly pl-

nit. V předchozích letech si majitelé 
rodinných domů ani nežádali o vy-
budování vjezdů na své pozemky,  
v roce 2015 už město povolilo bu-
dování vjezdů ve více jak dvace-
ti případech a další žádosti se vy-
řizují. 

V Hlučíně je v současnosti zhru-
ba 1700 parkovacích míst, z toho 
700  je vymezeno pro majitele par-
kovacích karet, tedy asi o polovinu 
více než v předchozích letech. Za 
poslední tři roky přibylo dva tisí-
ce aut, v současnosti jich je zhruba 
osm tisíc, dvě třetiny z nich parkují 
na soukromých pozemcích u rodin-
ných domů, v okrajových částech 
města nebo v garážích. Pro větší 
komfort řidičů bude už letos měs-
to stavět další parkoviště. V Seifer-
tově ulici přibyde 111 parkovacích 
míst, v ulici 1. máje u objektu Apoš-
tolské církve čtyřicet míst. Opravo-
vat se budou parkovací stání v ulici  
28. října a v ulici B. Němcové. 

Ivana Gračková

Karty regulují parkování a už je to znát

OKÉNKO ÚPn
Počet uchazečů o zaměstnání 

stoupl jen v listopadu na Hlučínsku 
jen mírně, na celkový podíl neza-
městnanosti to nemělo vliv.

Ten zůstává na říjnových hodno-
tách 4,6 procenta. Koncem listopa-
du bylo v evidenci 1 388 uchazečů, 
což je o 15 více než v říjnu. Zajíma-
vostí je, že počet mužů se v evidenci 
zvýšil a počet žen klesl. Bylo evido-
váno 161 volných pracovních míst, 
jejich nabídka je oproti říjnu nižší  
o patnáct. Největší zájem byl o po-
mocné pracovníky ve výrobě, ná-
strojáře, kuchaře, pracovníky os-
trahy a číšníky a servírky. Celkově 
je největší poptávka po pomocných 
pracovnících ve výrobě, řidičích 
nákladních automobilů a tahačů, 
seřizovačích a obsluze obráběcích 
strojů, nástrojařích, prodavačích  
a číšnících.                   Leoš Jakubec

ředitel ÚP v Hlučíně

Ženy hledají práci lépe
Paní Bětka se těší na opravenou hospodu

Alžběta balejková se už těší na rekonstrukci městského domu na mírovém ná-
městí, v němž sídlí její Hlučínská hospoda u bětky.                Foto: ivana Gračková

Nižší tAxou Vyšlo VedeNí HlučíNSké 
rAdNice VStříc požAdAVkům občANů.

„

Pokračování ze str. 1
Město plánuje například výstav-

bu nerezového bazénu pro děti ve 
Sportovně rekreačním areálu Hlu-
čín na jezeře.

„Je to jedna z investic, která mě 
osobně potěšila, protože tím zpří-
jemníme odpočinek u Hlučínského 
jezera zejména mladým rodinám,“ 
řekl starosta Pavel Paschek.

Hlučínu dosud chybí sociální zá-
zemí pro lidi bez domova, s jehož 
výstavbou se také počítá. Stavět se 
bude i nová autobusová zastávka  
v Ostravské ulici.

Zastupitelé schválili v rámci roz-
počtu též 300 tisíc korun pro Řím-
skokatolickou církev na opravu fa-
ry.

Město dále plánuje výstavbu cyk-
lostezky z Jasének do Bobrovníků, 
na kterou chce získat dotaci. Žádat 
bude i o dotační podporu na třetí 
etapu regenerace panelového sídli-
ště OKD východ.

„Přestože by se měly tyto akce fi-
nancovat z dotačních peněz, niko-
liv z městského rozpočtu, musí-
me mít na tyto částky nejprve krytí  
v plné výši, protože dotace se vy-
plácejí až po dokončení akce,“ vy-
světlila vedoucí odboru financí 
Krista Šoferová.

Celkem 1,8 milionu korun je při-
praveno na spolufinancování ke 
státním dotacím na opravy fotba-
lových hřišť v Hlučíně a Darko-
vičkách. FC Hlučín bude usilovat  
o dotace na umělý povrch, Darko-
vičtí fotbalisté chtějí zase rekon-
struovat trávník.

Ivana Gračková

Kompletní rozpočet na
hlucinskenoviny.cz/rozpocet/

Fotokurz začne v únoru
V hlučínském Zámeckém klubu 

opět začnou fotografické kurzy Na-
di Hladišové. Konat se budou v ter-
mínech 1., 15. a 29. února, 14. a 28. 
března. Cena cyklu je 500 korun.  

„Odhalíme tajemství, která posu-
nou vaše fotografie do vyšší třídy,“ 
slibuje lektorka. Více info najdete 
na webu www.kc-hlucin.cz.    (red)



Už přes tři stovky vstupenek na 
XII. ročník festivalu Štěrkovna 
Open Music se prodalo během pro-
since, kdy přišly do prodeje. Le-
tošní ročník hudebního festivalu, 
jehož generálním partnerem se už 
podruhé stane město, bude mít pří-
vlastek Hlučín SPECIÁL 760. Ko-
nat se bude 29. a 30. července opět 
na břehu Hlučínského jezera. Pro-
tože se uskuteční v roce 760. vý-
ročí založení Hlučína Přemyslem 
Otakarem II., bude mít také odliš-
nou dramaturgii.  

„Vystoupí na něm například sku-
piny Horkýže Slíže či Mig 21. Po-
prvé zveme ve dvou ročnících po 
sobě stejnou skupinu, kapela Jelen 
vystoupí opět po loňském obrov-
ském úspěchu. Program bude ale 
navíc plný speciálních projektů, 
které se na festivalech běžně neob-
jevují,“ popisuje pořadatel David 
Moravec.

 Jeden ze speciálních projektů se 
jmenuje Na cestě a bude poctou 
hudebníkovi Petrovi Hapkovi. Po-
řadem bude provázet Michal Horá-
ček, zpívat budou  Segrado, Ondřej 
Ruml a Lenka Nová. „Běžně tento 
projekt na festivaly nejezdí, proto-
že vyžaduje komorní atmosféru. Tu 
ale na štěrkovně dokážeme vytvo-
řit,“ doplňuje David Moravec.  

Zároveň slibuje, že letos bude 
festival mimořádný, třeba soubo-
jem dvou kapel nebo účastí zajíma-
vých hostů ze zahraničí. „Štěrkov-
na Open Music 2016 vás rozhodně 
překvapí a bude plná nápadů,“ je 
přesvědčen David Moravec. 

Vstupenky za 360 korun jsou  
v předprodeji k dostání v síti Tic-
ketstream a v lokálních předprode-
jích jako Informační centrum Hlu-
čín, Sluna Opava či Hospoda 56  
v Hlučíně.                                          (iga)
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Poskytují zábavu i poučení

u velkých loutek se děti vždy zastaví, tvrdí ředitel muzea metoděj chrástecký.                                      Foto: ivana Gračková 

Festival bude mít
přívlastek Hlučín
SPECIÁL 760

uNikátNí VýStAVA loutek 
Je Ještě po celý ledeN k 
ViděNí V muzeu HlučíNSkA. 
expoNáty zApůJčilo 
Soukromé muzeum HrAček 
z rycHNoVA NAd kNěžNou, 
které pAtří mANželům 
pecHáčkoVým.

„Zachraňujeme historii národa,“ 
řekla ke sbírce nejrůznějších hraček 
Miroslava Pecháčková. V rychnov-
ském muzeu počítají exponáty na 
stovky. Kolekce zapůjčená do Hlu-
čína mapuje historii rodinného lout-
kového divadla, která byla v Če-

chách obzvláště silná. „V době, kdy 
nebyla televize, si lidé sami vyrá-
běli loutky i divadélka, představení 
hráli společně děti i dospělí. Rodi-
ny k sobě měly blíže, protože volný 
čas lidé trávili spolu,“ uvedla Miro-
slava Pecháčková.   

Součástí výstavy jsou například 
loutky a maňásci, které v sedmde-
sátých letech minulého století pro 
školy a školky vyráběl podle ná-
vrhů renomovaných výtvarníků 
národní podnik Komenium. Nej-
starším vystaveným exponátem je 
černé skládané papírové divadlo  
z roku 1880, které je předchůdcem 

klasických loutkových divadel. Za-
jímavá je také ukázka dílny s jed-
notlivými díly pro loutky. Jsou v ní 
ručičky, nožičky i formy pro hlavy 
loutek. 

„Věřím, že děti nejvíce zaujme 
dílnička, ve které si mohou samy 
vyrobit loutku a odnést domů,“ řek-
la Miroslava Pecháčková.  

Na výstavu s názvem Za Kašpár-
kem do muzea přicházejí školy  
i školky, ale také rodiny s dětmi. 
„Nejčastěji přivedou prarodiče svá 
vnoučata, kterým chtějí nabídnout 
zajímavý zážitek,“ prozradil ředitel 
muzea Metoděj Chrástecký.     (red)

Kniha Architektura Hlučín, kte-
rou připravilo Muzeum Hlučínska 
ve spolupráci s Filosofickou fakul-
tou Ostravské univerzity, se bude 
slavnostně křtít 15. ledna v 18 ho-
din v evangelickém kostele v Hlu-
číně. Jejími autory jsou Jiří Jung  
a Adam Hubáček.

„Publikace mapuje architektu-
ru Hlučína od jeho počátků do 
roku 1938 s důrazem na přelom  
19. a 20. století a meziválečné ob-
dobí. Má přes 230 stran a je bohatě 
dokumentována fotografiemi. Vě-
nuje se i městským částem Bob-
rovníky a Darkovičky. Nechybí  
v ní mapy, rejstříky a životopisy 
nejznámějších architektů a stavite-
lů,“ doplnil ředitel Muzea Hlučín-
ska Metoděj Chrástecký.        (red)

Kniha provede
architekturou
Hlučína 

Paní Bětka se těší na opravenou hospodu

Vždy dobrá nálada!            Foto: archiv
NOVĚ V PRODEJI
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O tom, že vědu lze dělat tak, aby 
byla zábavná a vtipná, jsou pře-
svědčeni na Základní škole Hornic-
ká. Proto zde proběhl již 3. ročník 
Vědeckého dne. 

V tomto školním roce se dě-
ti sešly již dvakrát. Naposledy nás  
11. prosince 2015 navštívili žá-
ci z Darkovic, Darkoviček a Dob-
roslavic. Vědecký den měl čtyři 
části – matematickou, chemickou, 
biologickou a informatiku. V ma-
tematické si žáci mohli vybrat  
z úloh, logické skládačky nebo  
z rozličných typů hlavolamů. 

V chemické laboratoři si vyzkou-
šeli barvení plamene pomocí kati-
ontů různých prvků a shlédli mnohé 
efektní pokusy. V biologii pracova-
li především s mikroskopem. Ne-
méně zajímavá byla i práce v počí-
tačové učebně, kde se zabývali 3D 
tiskem – modelováním a tiskem ob-
jektu. Žáci si vyzkoušeli nejen své 
znalosti, ale odnesli si jistě i mnoho 
nových poznatků a na památku také 
zajímavý výsledek své práce. Dal-
ší vědecký den je plánován na únor. 

Iva Landová
učitelka

Vědecký den na ZŠ Hornická

i takto vypadal Vědecký den na Hornické.                                    Foto: martin Franek

Budoucí prvňáčci vyrazí poprvé do školy

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 se uskuteční v lednu.
Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

Základní škola Hlučín-Bobrovníky
pondělí 18. 1. 2016 od 14.00 do 18.00 hod.
Více informací: www.zsbobrovniky.websnadno.cz

Základní škola Hlučín-Rovniny
neděle 17. ledna 2016 od 9:30 do 17:00 hod. v prostorách prvních tříd 
(nad jídelnou školy).
Více informací: www.zsrovniny.cz/prijimaci-rizeni

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín
pátek 15. ledna 2016 od 13:00 do 17:00 hod. a sobota 16. ledna 2016 
od 9:00 do 12:00 hod.
třída s Montessori programem: pátek 22. ledna 2016 od 13:00 hod. do 
17:00 hod. a sobota 23. ledna 2016 od 9:00 hod. do 12:00 hod.
I po zápisu je možno rozhodnout se pro výuku ve třídě s Montessori 
programem nebo pro výuku ve třídě s tradiční výukou.
Více informací: www.zsmt.cz

Základní škola Hornická, Hlučín
pondělí 18. ledna 2016 a úterý 19. ledna 2016 od 14:00 – 18:00 hod.
Více informací: www.zshornická.cz

Základní škola Hlučín-Darkovičky
pátek 22. ledna 2016 od 13:00 do 17:00 hod.
Více informací: www.zsdarkovicky.cz
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Během letních prázdnin se hlučín-
ské gymnázium zapojilo do projek-
tu Výzva č. 56 v rámci operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, který byl určen  
k prohloubení čtenářské gramot-
nosti studentů a k zajištění zahra-
ničních jazykových kurzů pro uči-
tele a žáky. 

Díky projektu měli studenti 1. A, 
primy, kvarty a kvinty obohacenu 
výuku českého jazyka a literatury  
o tzv. čtenářské dílny, v nichž si ne-
jen četli – a to s velkým nadšením, 
nasazením a zaujetím – ale plnili  
i různé úkoly, díky nimž si rozšíři-
li znalosti o literatuře, spojili teore-
tické poučky s praxí a rozvíjeli své 
schopnosti a dovednosti. Ve všech 
uvedených třídách se dílny setkaly 
s velmi kladnou odezvou; stejně tak 
jako se s velkým zájmem půjčovaly 
a půjčují nové knihy, které byly dí-
ky tomuto projektu pořízeny do tzv. 
Knihovny čtenářských dílen. 

Co se týče jazykových pobytů, 
vycestovaly dvě vyučující našeho 
gymnázia na zahraniční jazykové 
kurzy s výukou angličtiny a němči-
ny na Maltu a do Německa. Měly 
tak báječnou možnost obohatit si 
své jazykové znalosti, které využí-
vají v každodenní výuce. 

Devadesát žáků naší školy lo-
ni absolvovalo poznávací zájezdy, 
jejichž součástí byla i výuka jazy-
ků – 40 žáků zdokonalovalo svou 
němčinu na počátku listopadu na 
výletě po Německu, 50 žáků pilo-
valo svou angličtinu v Londýně od 
21. do 27. listopadu.

Oba zájezdy měly u studentů vel-
ký ohlas.  Německá skupina měla 
velmi bohatý program. První za-
stávkou byla bavorská metropole 
Mnichov, odkud se studenti přesu-
nuli do Kostnice (Konstanz), města 
u Bodamského jezera na německo-
-švýcarské hranici, kde strávili zbý-
vající dny svého pobytu. Během 
následujících dvou dnů probíha-
la výuka němčiny, poté poznávali 
pamětihodnosti samotného města. 
Jeden den strávili i ve Švýcarsku, 
navštívili Rýnské vodopády a his-
torická centra Curychu a Luzernu. 
Návštěva bavorského pohádkové-
ho zámku Neuschwanstein pak by-
la krásnou tečkou při zpáteční ces-
tě domů. 

Výuka jazyků byla velmi zajímavá 
a na vysoké úrovni, například ang-
ličtina v Londýně probíhala formou 
dramatizace a byla zaměřena na od-
bourání stresu z projevu v cizím ja-
zyce. Pětidenní zájezd umožnil stu-
dentům poznat Londýn opravdu po 
všech stránkách. Navštívili větši-
nu známých pamětihodností (např. 
Houses of Parliament, London Eye, 
Tower, nultý poledník na Greenwi-
chi, muzeum madame Tussaud’s)  
a podnikli i jednodenní výlet do 
Canterbury. 

Pověstnou třešničkou na dortu 
pak byla nádherná vánoční atmo-
sféra, dekorace v ulicích Londýna 
a slunečné počasí. 

Markéta Haburová
Alena Janošová

Sabina Kijanicová
učitelky

Výzva se gymnáziu povedla

Na příměstský tábor zve Dům dětí 
a mládeže zájemce z Hlučína nejen 
v létě, ale již v době jarních prázd-
nin.

„Konat se bude od pondělí 15. do 
čtvrtku 18. února denně od 8 hodin 
do 16.30. Tábor je určený pro děti 
od šesti do devíti let. Jeho účastní-
ci se mohou těšit na zajímavý pro-
gram s výlety,“ prozradila Veroni-
ka Novosadová, pedagožka domu 
dětí. 

Přihlášky a bližší informace zá-
jemci obdrží v Domě dětí a mláde-
že v Hlučíně nebo mailem na adre-
se info@ddmhlucin.cz. Informovat 
se mohou také telefonicky na čísle 
595 041 156.                               (red)

I jarní prázdniny 
mohou vaše děti
strávit na táboře

Základní škola dr. M. Tyrše se řa-
dí k těm, kterým se podařilo do-
sáhnout na finanční dotace minis-
terstva školství určené k realizaci 
výjezdů žáků do zahraničí, a tak 
se vybraní žáci 2. stupně podívali  
v listopadu do dvou evropských 
metropolí, Londýna a Berlína. 

Absolvovali cestu po evropských 
dálnicích, přes Severní moře tra-
jektem, dále pak pokračovali až do 
Londýna, kde jim ubytování po-
skytly rodiny spolupracující s jazy-
kovou školou ve čtvrti Greenwich, 
kam žáci docházeli téměř denně na 
výuku anglického jazyka. Kromě 
jazykového vzdělání projekt zahr-
noval i poznání nejznámějších reá-
lií hlavního města. Takže na vlastní 
oči spatřili všechny nejdůležitější 
pamětihodnosti tohoto velkoměs-
ta a ochuzeni nebyli ani o rozbou-
řené vlny na útesech Seven Sisters  
a v přímořském městě Brighton, 
které celému výjezdu dodaly atmo-
sféru studené a mokré Anglie.

Žáci, kteří navštívili Berlín, vi-
děli vše, co každoročně přitahu-
je pozornost mnoha turistů z celé-
ho světa. Prohlídka města probíhala  
v historickém sledu od minulosti 
po současnost. Oproti žákům, kteří 
vyjeli do Londýna, byli ubytováni 
v hostelu, ale o německý jazyk ne-
byli nijak ochuzeni. Také oni absol-
vovali výuku němčiny v jazykové 
škole pod vedením sympatického 
a zkušeného lektora. Zpáteční ces-
tu si zpestřili prohlídkou nádherné-
ho zámku Sanssouci u Postupimi  
a překrásně nasvícených večerních 
Drážďan.

Všichni jsme se vrátili unavení, 
ale plní zážitků a nových doved-
ností. Vzpomínek je spousta, a jeli-
kož převažují ty příjemné, věříme, 
že výjezdy do zahraničí budeme 
pořádat i v dalších letech.

Monika Tomisová, 
Lenka Nováková,

Jan Pagáč
učitelé 

Děti z Tyršovky navštívily
díky dotaci Londýn i Berlín

žáci základní školy dr. tyrše na výletě v londýně.                            Foto: archiv zš
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Podchod u kostela sv. Jana Křtite-
le v Hlučíně je od prosince veselej-
ší. Zdobí ho netradiční hlučínský 
motiv, který vytvořil Lukáš Krček.

„Podchodem často chodím se 
svou rodinou. Jeho vzhled se mi ne-
líbil. Přestože jím projde přes den 
hodně lidí, působí jako zapomenu-
tý kout města. Proto jsem se rozho-
dl, že ho vymaluju. A zvolil jsem 
tématiku Hlučína,“ řekl Lukáš Kr-
ček, který pro nápad získal i mís-
tostarostku Blanku Kotrlovou.

„Možná se malba nebude líbit ka-
ždému, ale podchod je teď přívěti-

vější. A cenné je, že si lidé v Hlu-
číně sami takto zkrášují město  
a zpříjemňují veřejný prostor,“ ko-
mentovala graffiti Blanka Kotrlová. 

Grafický návrh Lukáš Krček tvo-
řil ve spolupráci s grafičkou Lu-
cii Ptaškovou, se kterou chystal už 
obraz pro fasádu mateřské školy  
Dr. E. Beneše. Malování podchodu 
mu trvalo čtrnáct dní. 

„Jen pro představu, vyvedení ná-
pisu mi zabralo pět hodin,“ pro-
zradil Lukáš Krček. Na celý obraz 
spotřeboval šedesát plechovek ba-
rev a mnoho štětců.                      (iga)

Podchod u kostela zdobí nová malba

Lukáš Krček tvoří graffiti v podchodu u kostela.                Foto: ivana Gračková

Prajzáci by si prý nechali pro korunu koleno vrtat, říká se. No še-
trní lidé na Hlučínsku jsou, ale když jde o dobrou věc, dokážou být  
i velkorysí. Pro nízkoprahový klub Na hraně v Hlučíně dali dohroma-
dy zhruba 12 tisíc korun. Na klub se vybíralo před vánočními svátky 
u kamionu Coca Coly na Hlučínském jezeře. Přišlo se na něj podívat 
přes 5 tisíc lidí. 

Bezmála 3 tisíce korun se pro změnu podařilo vybrat na 5. roční-
ku charitativního florbalového turnaje, který pořádala Základní škola  
dr. M. Tyrše. Spolu s fotbalisty z FC Hlučín se podílela také  na hlučín-
ském setkání Česko zpívá koledy. Do kasičky lidé vhodili celkem přes 
2 tisíce korun. Obě částky putovaly ještě před Štědrým dnem za dětmi 
do Klokánku.                                                                                       (red) 

oJediNělá kNiHA Se 
obJeVilA NA pultecH 
kNiHkupectVí V proSiNci. 

Čerstvě vydaná kniha se jmenu-
je příznačně „Od knoflíkové dírky  
k rozluštění záhady Nazca“ a přes-
ně tohle obsahuje. Její autor, Jiří 
Sonnek z Hlučína, se v ní zabývá 
záhadnými archeologickými nálezy  
a rozkrývá, k čemu které předmě-
ty sloužily. Protože není pouhým 
teoretikem, vše dokazuje experi-
mentálními výrobky z vlastní dílny, 
samozřejmě s použitím materiálů  
a nástrojů, k nimž měli přístup lidé 
tehdejší doby.

„Před třiceti tisíci lety zde žili vel-
mi kultivovaní lidé, kteří měli své 
oděvy, zbraně i obydlí. V jeskyni, 
kde si je představujeme, by dlouho 
nevydrželi,“ vypráví Jiří Sonnek.

Jeho dům v Hlučíně tak plní ne-
tradiční předměty jako například 
oštěp s hrotem připevněným k ná-
sadě směsí pryskyřice, písku, chlu-
pů jeho kočky a vlasů manželky. 
Kupodivu se tak dá vyrobit hmota 
pevná jako drátkobeton.

Některé objevy archeologického 
experimentátora a badatele, jak Ji-
ří Sonnek sám sebe označuje, jsou 

Jiří Sonnek rozkrývá záhady z celého světa

dokonce mírně lechtivé. U nálezu, 
který archeologové označili za běž-
ný šperk, autor knihy vysvětluje, že 
mohl sloužit jako erotická pomůc-
ka. Na dalších stránkách objasňuje, 
že záhadné kotoučky s dírou upro-
střed vůbec nejsou záhadné. Slou-
žily jako knoflíky k zapínání oděvů.

Když Jiří Sonnek tvrdí, že před-
mět speciálního tvaru guara, je kor-
midlem na voru, hned takový vor 
vyrobí a otestuje na Hlučínském je-
zeře. „Naši předkové byli přemýšli-
ví lidé, kteří se museli starat o svou 
obživu a přežití. Z toho musíme vy-

cházet, když uvažujeme, k čemu 
mohly složit předměty, které tehdy 
vyrobili,“ tvrdí Jiří Sonnek. Tak do-
spěl k rozluštění jedné z největších 
záhad planety, kterou jsou obrazce 
na planině Nazca. Tvrdí, že jsou to 
stopy, které vznikly při výrobě pro-
vazů, jichž bylo zapotřebí na zhoto-
vení vorů, rybářských sítí a prova-
zových mostů. Tehdejší lidé z vorů 
lovili ryby na moři, což byla jejich 
doplňující obživa. I v tomto případě 
Jiří Sonnek na praktickém příkladu 
ukazuje, jak vznikaly stopy při vý-
robě provazů. „Podle mě jsou úz-

ké dlouhé trojúhelníky a obdélníky 
na planině Nazca upravené pracov-
ní plochy k výrobě provazů, někte-
ré možná i rybářských sítí. K pra-
covním plochám přilehlé obrazce 
zvířat a různých symbolů jsou lo-
ga výrobců,“ rozvíjí svou hypotézu 
Jiří Sonnek navzdory tvrzením re-
nomovaných autorů, kteří obrazce 
považují za formy vzývání bohů. 
Jiří Sonnek z takové nepraktičnosti 
naše předky nepodezřívá.

Své hypotézy autor doplňuje po-
vídkami, které přibližují používá-
ní toho kterého předmětu. Sepsání 
knihy, která vyšla v nákladu 1500 
kusů, Jiřímu Sonnkovi trvalo pět 
let. Ke každé své hypotéze zhotovil 
autentické výrobky, jejichž fotky 
ilustrují publikovaný text. V příš-
tím roce chce ze všech takto zho-
tovených, neobvyklých předmětů 
uspořádat v Hlučíně výstavu.

Kniha Jiřího Sonnka je k dostá-
ní v běžné knihkupecké síti, kam ji 
distribuuje Pemic. V Hlučíně ji lze 
koupit například v místní knihovně 
nebo v informačním centru. Nepři-
náší jen zábavu a poučení pro do-
spělé, ale také lidský pohled na dě-
jiny pro děti a studenty.

Ivana Gračková

Na své knize pracoval Jiří Sonnek pět let.                                 Foto: ivana Gračková

Hlučínští pomáhají, kde se dá

kamion si přišlo prohlédnout přes 5 tisíc lidí.                 Foto: michal kubíček 
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KAM V HLUČÍNĚ V LEDNUn

15. 1. 20:00 ZŠ ROVNINY
16. 1. 20:00 GYMNÁZIUM HLUČÍN
17. 1. 15:00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
23. 1. 20:00 ZŠ HORNICKÁ 
24. 1. 14:00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ SDH
30. 1. 20:00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA
  6. 2. 20:00 BÁL HLUČÍNSKA
13. 2. 20:00 MAŠKARNÍ PLES 
20. 2. 20:00 PLES SDH
26. 2. 20:00 DISCO PLES 
  4. 3. 19:00 PLES FC HLUČÍN
  5. 3. 20:00 PLES MLADÝCH TOP PRODUKCE 

PLESY V KD HLUČÍN 2016n

4. 1. 18:00 JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA – novoroční rodinné představení KD
8. 1. 15:00 KERAMICKÝ KLUB, pro školní děti, jen pro přihlášené DDM
8. 1. 17:00 KERAMICKÝ OBČASNÍK, pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM
9. 1. 9:00 KRAJSKÝ POHÁR ŽEN VE VOLEJBALU za účasti 5 družstev Sportovní hala

12. 1. KERAMICKÝ KLUB, jen pro přihlášené, novosadova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156 ZŠ Bobrovníky
16. 1. 10:00 2.LIGA MUŽŮ VE VOLEJBALU TJ Hlučín - TJ Holubice Sportovní hala
16. 1. TURNAJ MANŽELSKÝCH DVOJIC VE STOLNÍM TENISE, Bližší informace: tel.: 595 041 156. DDM 
17. 1. 15:00 Maškarní ples s Hopsalínem KD
21. 1. 18:00 Ledové království – baletní představení pro celou rodinu KD
24. 1. 14:00 Dětský maškarní ples SDH Hlučín KD
24. 1. RODINNÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Bližší informace: DDM Hlučín, kladivova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156
DDM

29. 1. 15:00 KERAMICKÝ KLUB, pro školní děti, jen pro přihlášené DDM
29. 1. 17:00 KERAMICKÝ OBČASNÍK, pro rodiče s dětmi od 3 let, jen pro přihlášené DDM
29. 1. 15:00 KLUB PATCHWORK, pokročilí

Bližší informace: DDM Hlučín, novosadova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156 
DDM

29. 1. 16:30 KLUB PATCHWORK, začátečníci
Bližší informace: DDM Hlučín, novosadova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156 

DDM

do 31. 3. DOMEČKY I PALÁCE, foto-soutěž DDM Hlučín
Foto-soutěž je vhodná pro všechny amatérské fotografy, děti i dospělé. Každý může zaslat maximálně 5 foto-
grafií na téma Domečky i paláce (domky, domečky, hrady, zámky, zkrátka architektura) Fotografie zasílejte do 
31.3.2016 na email: novosadova@ddmhlucin.cz. Bližší informace v DDM  tel.: 595 041 156

DDM

Podmínky pro zveřejňování článků v Hlučínských novinách: 
- Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky. Je oprávněna texty stylisticky a gramaticky upravovat a krátit a opatřit titulkem. 
- Články musí být zaslány elektronicky ve wordu do termínu uzávěrky uvedeném v tiráži, maximální počet znaků je 2 500. Texty nesmí nikoho na-

padat, musí být věcné, vztahovat se k Hlučínsku a jeho obyvatelům. Musí být podepsané celým jménem konkrétního člověka, případně s jeho funk-
cí. Jména uváděná v textu musí být celá včetně křestního jména.

- Fotografie musí být v kvalitním rozlišení minimálně 2 MB. Musí ji doprovázet popisek s údaji, co je na fotografii. Vždy musí být uveden autor 
fotografie. 

- Z názvů obou souborů – textového a obrazového - musí být patrné, že patří k sobě.                                                                                      Redakce 
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Začátek adventního období 
a s ním spojené slavnostní rozsvě-
cování vánočního stromu se stalo 
hezkou tradicí mnoha měst či obcí. 
Nejinak tomu bylo i na Malánkách. 

Členové místního spolku tuto 
již oblíbenou akci naplánovali na  
28. listopadu.  Svůj strom vztyči-
li na „Malánkářském náměstí“. Na 
předvánočním setkání se prodáva-
ly vánoční dekorace,  jmelí, bižu-
terie i cukrovinky, pro zahřátí pak 
horký punč, svařák i čaj, mnozí ne-
odolali voňavým dobrotám z grilu, 
pochutnali si na zelňačce. Sváteční 

atmosféru nám zpříjemnil hudebník  
z Markvartovic, na pódiu zazpívaly 
děti z pěveckého souboru Sluníčko 
ze Základní školy Rovniny. 

Po hromadném vypouštění balón-
ků s přáním pro Ježíška se rozsvě-
coval vánoční stromeček a po něm 
následoval slavnostní ohňostroj. 
Těší nás, že se na naše akce při-
cházejí pobavit nejen občané z Ma-
lánek, ale rovněž z Bobrovníků, 
Vrablovce, Rovnin, Hlučína a do-
konce i lidé z Ostravy. 

Ivona Barabaschová
Spolek Malánky

Na Malánkách se setkali u stromu

Základní škola dr. M. Tyrše pořá-
dala před Vánocemi několik cha-
ritativních akcí a jako každým ro-
kem i letos uspořádala moje třída 
adventní vystoupení pro veřejnost, 
s kterým sklidila úspěch i v míst-
ním domově důchodců. 

Tentokrát jsme za místními babič-
kami a dědečky zašli hned na Mi-
kuláše. Každý rok máme trochu ji-
né téma, ale vždy je plné písniček, 
básniček a hereckých výkonů dě-
tí. Všichni si s námi mohli zazpí-
vat známé koledy, poslechnout si ty 
neznámé a dokonce si připomenout 
„jak to tenkrát v Betlémě bylo“. Le-
tos se dětem vystoupení s názvem 

„Půjdem spolu do Betléma“ oprav-
du povedlo, písně a všechny své ro-
le zvládly na jedničku. Babičkám  
a dědečkům rozdaly přáníčka a ke-
ramické andělíčky pro štěstí a ne-
zapomněly ani na místostarostku 
Blanku Kotrlovou, která se přišla 
na celý program podívat. Odmě-
nou byla dětem mikulášská nadíl-
ka. Svatý Mikuláš nemyslí jen na 
děti, ale také na babičky a dědečky, 
takže bylo ten den možné ho potkat 
i s anděly a s čerty také v domo-
vě důchodců a pro děti to byl vel-
ký zážitek.         

Marie Kurková Slaná
učitelka

Na Mikuláše děti zpívaly seniorům

 

děti potěšily babičky a dědečky.                                      Foto: marie kurková Slaná

HlučíNští JSou VzorNí, 
prAVděpodobNě VšicHNi 
mAJí VyměNěNé občANSké 
průkAzy.

„Na začátku čtvrtého čtvrtletí loň-
ského roku mělo ještě necelých ti-
síc občanů Hlučína občanský prů-
kaz, jehož platnost končila 31. 
prosince 2015. Ovšem od 1. září do 
poloviny prosince si průkazy vy-
měnilo 1890 lidí. Nové legitimace 
totiž potřebovali i občané, u nichž 
se změnily některé údaje, například 
bydliště, nebo kteří průkaz ztratili," 
vysvětlila vedoucí odboru správ-
ních agend hlučínské radnice Li-
běna Mrázková. Fronty na vyřízení 

dokladů se sice na radnici tvořily i v 
prosinci, ale úřednice poslední ná-
por lidí s přehledem zvládly, obča-
né vesměs nemuseli čekat déle než 
půlhodinku, většinou ale byly čeka-
cí doby kratší. 

Za loňský rok si lidé zažádali  
o bezmála 10 400 nových občan-
ských průkazů. Protože přicháze-
jí nejprve s žádostí a poté pro legi-
timaci, zvládly úřednice v Hlučíně 
jen kvůli osobním legitimacím více 
než 20 tisíc setkání s občany. 

Novela zákona o občanských prů-
kazech letos přináší hned několik 
změn. Například občanům starším 
70 let se budou nově vydávat ob-
čanské průkazy s platností na 35 let. 

I nadále bude možné podat žádost 
o vydání již hotového občanského 
průkazu na kterémkoliv obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností. 
Pokud si bude chtít občan svůj no-
vý průkaz vyzvednout jinde, než v 
místě jeho trvalého bydliště, musí 
tento požadavek uvést už v žádost a 
při převzetí průkazu uhradit stoko-
runový správní poplatek. 

Stejný postup bude možný při vy-
dávání cestovního pasu. Každý ob-
čan České republiky, který dosud 
nemá občanský průkaz, musí o jeho 
vydání požádat nejpozději do třice-
ti dnů poté, co dovršil věku patnác-
ti let. 

Zákon přináší i další novinky. Ob-

čanovi, který potřebuje rychle vy-
cestovat do zahraničí, může úřad 
vystavit pas s biometrickými úda-
ji do šesti pracovních dnů. Žadatel 
si ho musí vyzvednout v místě po-
dání žádost. Zaplatí za něj správní 
poplatek ve výši 4 tisíce korun, do 
patnácti let věku 2 tisíce korun. Pas 
bude mít platnost na deset let pro 
dospělého, pět let u dětí. 

Občané, kteří mají adresu trvalého 
pobytu na adrese sídla ohlašovny, 
mají od letošního 1. ledna uloženy 
oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na této ohlašovně. Tak-
to uložená písemnost i v případě, 
že si ji občan nevyzvedne, nabude 
právní moci.                                     (iga)

Zákon o občanských průkazech přináší změny 

Muzeum Hlučínska uvítá růz-
né historické materiály, které by 
mohli lidé zapůjčit pro připravo-
vanou výstavu Hlučín v promě-
nách času. 

„Výstavu věnovanou proměnám 
města připravujeme na červen le-
tošního roku v rámci oslav 760. 
výročí založení Hlučína. Chtě-
li bychom prezentovat dosud ne-
známé či méně známé fotografie 
a obrázky, které zachycují již nee-
xistující místa, nebo zobrazují ži-

vot ve městě. Proto se obracíme 
na všechny místní občany s pros-
bou o zapůjčení zmíněných ma-
teriálů,“ prozradil ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký. 

Zájemci, kteří se chtějí svými 
archivními materiály podílet na 
přípravě výstavy, se mohou hlásit 
osobně v muzeu na zámku nebo 
kontaktovat pracovníky muzea na 
čísle 595 041 617 nebo mailem na 
adrese muzeum.hlucinska@se-
znam.cz.                                    (red) 

Hledají se staré  fotografie
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Rekonstrukce domu na Mírovém 
náměstí, ve kterém je Hlučínská 
hospoda u Bětky, by se měla do-
končit během tohoto roku.

Městský objekt, jehož první patro 
je opuštěné od roku 2012, by mo-
hl být opět ozdobou centra města 
už v létě. V budově se loni za více 
než jeden milion korun měnila okna  
a vstupní dveře. Na další opravy 
je v této chvíli vyčleněno více než  
7 milionů korun, ve veřejné soutě-
ži se pravděpodobně dosáhne nižší 
ceny stavebních prací.

V přízemí by nadále měla zůstat 
hospůdka, v prvním patře vznikne 
mimo jiné baletní sál pro Základní 
uměleckou školu P. J. Vejvanovské-
ho v Hlučíně. 

„Žáci našeho tanečního oboru při-
pravují se svou vyučující Klárou 

Krejčířovou každý školní rok krás-
ná a úspěšná baletní představení, 
která nejširší veřejnost hodnotí vel-
mi vysoko, úspěchy mají i v zahra-
ničí. 

Představení ale dosud vznikají ve 
velmi stísněných podmínkách v bu-
dově umělecké školy. Od nových 
prostor Nad Bětkou si proto slibu-
jeme jednak větší sál pro taneční 

obor, ale i lepší zázemí, jako jsou 
dvě šatny pro mladší a starší žáky-
ně, popřípadě pro chlapce a dívky. 
Děti i jejich vyučující se na nové 
prostory už moc těší,“ komentovala 
připravované opravy ředitelka zá-
kladní umělecké školy Eva Niedo-
bová.

Rekonstrukce objektu na náměs-
tí je jednou z investic, které měs-
to Hlučín plánuje ve svém novém 
rozpočtu (detailní vyčíslení najde-
te na straně 2 a 3). Rozpočet zastu-
pitelé schválili na svém posledním 
loňském jednání ve čtvrtek 17. pro-
since. Celkem bude město hospo-
dařit s příjmy ve výši 214 milionů 
korun, na výdaje je v plánu 241 mi-
lionů korun, rozdíl by se měl pokrýt 
z přebytku roku 2015.

Dokončení na str. 6
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Adélka, které pomáhal celý Hlučín, 
se už vrátila z lázní. V lednu předá 
štafetu Františkovi.

Čtěte na straně 4

Jiří Sonnek luští ty nejzapeklitější 
archeologické záhady. Napsal  
o tom knihu. 

Čtěte na straně 10

Paní Bětka se těší na opravenou hospodu

HlučíNSké NáměStí 
Je trAdičNím míStem 
potkáVáNí lidí, oVšem 
letošNí AdVeNt byl NA 
SetkáNí zcelA mimořádNý. 

V centru města se lidé sešli na tr-
zích i při zapalování svící na obřím 
adventním věnci a také při zpívání 
koled. Poslední adventní svíci za-
paloval starosta Pavel Paschek bet-
lémským světlem. Z balkonu hlu-
čínské radnice k tomu hráli trubači, 
autor věnce Josef Hlubek dokonce 
rozsvítil svatozář nad hlavou andě-
la, který na hlučínskou sešlost do-
zíral. A jen se přehoupl týden, už se 
sousedé opět shromáždili na Míro-
vém náměstí, aby společně přivíta-
li Nový rok. Pro změnu jim k tomu 
svítil ohňostroj. Všichni si vzájem-
ně popřáli jen to dobré. Aby byl 
i letošní rok byl v Hlučíně plný lid-
ské sounáležitosti, přejí též Hlučín-
ské noviny.                                (red) 

Náměstí se o adventu stalo místem setkávání

Starosta pavel paschek zapálil poslední svíci na adventním věnci betlémským světlem.                       Foto: ivana Gračková 

Zastupitelé města se sejdou mi-
mořádně už ve čtvrtek 7. ledna  
v 16 hodin v obřadní síni hlučínské 
radnice na veřejném zasedání

Musejí co nejdříve projednat žá-
dosti fotbalistů o podporu. FC Hlu-
čín bude žádat o dotaci na nový 
umělý trávník na svém hřišti. Měs-
to by se v případě, že bude žádost 
úspěšná, na projektu podílelo část-
kou 1,6 milionu korun. Fotbalisté  
z Darkoviček potřebují rekonstruk-
ci trávníků na svém hřišti. I oni se 
ucházejí o státní dotaci, příspěvek 
města by měl být 200 tisíc korun.

Zastupitelé Hlučína se také musí 
vyjádřit k žádosti Lidlu, který chce 
zásadním způsobem zmodernizo-
vat svou prodejnu v Hlučín.      (iga)

Zastupitelé se
sejdou už v lednu

celkem 
bude měSto 
HoSpodAřit
S příJmy Ve Výši 
214 milioNů.

„

loutky manželů pecháčkových  
z rychnova nad kněžnou budou 
k vidění v Hlučíně ještě v lednu.

Čtěte na straně 7
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MÍSTO KYTIČKYn

ŘÁDKOVÁ INZERCEn

Přivítali jsme:
Erik Vitásek *2015
Greg Vitásek *2015
Adéla Baranová *2015
Dominik Neckář *2015
Veronika Hanslíková *2015
Jana Lovaštíková *2015
Agáta Bartusková *2015

Jubilanti:
Anežka Tchuřová *1920
Hedvika Strachotová *1926
Alice Gelnarová *1926
Marta Tomečková *1927
Anna Křížková *1931
Hermína Červenková *1932
František Kubla *1934
Alois Cyrus *1934
Rudolf Fojtík *1935

Rozloučili jsme se:
Anton Ferčák *1933

      [13] hlučínskénoviny občané

n Chtěla bych poděkovat holkám  
z Charity Hlučín za 3letou spo-
lupráci při péči o mého milova-
ného dědečka Antona Ferčáka. 
Za vaši práci vám patří velký 
dík. Rodina Ferčáková.

n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1  
s balkonem v Hlučíně, Dukelská 
ul. Tel. 603 723 752.

n Hledám pečlivou paní na úklid. 
Volejte na tel. 724 588 001.

n Pronajmu byt 1+1, Rovniny, po 
rekonstrukci. tel.: 732 628 620.

Po loňské příjemné zkušenosti 
bude město letos opět pořádat se-
tkání jubilantů. Oslavenci z Hlučí-
na, Darkoviček i Bobrovníků, kte-
ří mají chuť se ho zúčastnit, se už 
mohou hlásit.

Setkání je určeno pro ty, kteří  
v roce 2016 dovrší osmdesáti a více 
let. Při odevzdání přihlášky na se-
tkání mohou zájemci zároveň žádat 
o zveřejnění jubilea v Hlučínských 
novinách. Radnice se na všechny 
přihlášené velmi těší. Tento ofici-
ální postup musí zachovat v soula-
du se zákonem o ochraně osobních 
údajů. 

„Pokud jste se setkání zúčastni-
li již v loňském roce a chcete při-
jít i letos, je zapotřebí se přihlásit 
znovu. Přihlášku je možné podat te-

lefonicky, mailem, nebo osobně na 
odboru školství a kultury. Srdečně 
zveme ale i ty, kteří se přidají popr-
vé,“ vyzývá Petra Řezáčová z hlu-
čínské radnice, která akci připravu-
je. Společné setkání všech jubilantů 
radnice plánuje na červen a usku-
tečnit by se mělo v Kulturním do-
mě Hlučín.

„Chceme touto akcí přispět ke 
kulturnímu vyžití našich spolu- 
občanů. Věříme, že setkání jubilan-
tů se stane jednou z dalších tradic  
v našem městě,“ doplňuje Petra Ře-
záčová. Kontaktovat ji s přihláškou 
je možné na čísle 595 020 293, ne-
bo mailem na rezacova@hlucin.
cz, a to v pondělí nebo ve středu od   
8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8 do 14 hodin.                           (red)

Jubilanti, hlaste se na radnici

Pěkná tradice vítání nově naroze-
ných dětí bude v Hlučíně pokračo-
vat i v letošním roce. Na slavnostní 
setkání rodičů s miminky s trvalým 
pobytem na území města Hlučína, 
Bobrovníků a Darkoviček je možné 
přihlásit děti narozené od 1. červ-
na 2015. 

Zájemci, kteří se chtějí se svým 
miminkem zúčastnit slavnostního 
obřadu, se musí osobně dostavit na 
odbor školství a kultury Městské-
ho úřadu Hlučín, kde doloží k ově-
ření originál rodného listu dítěte  
a svůj platný občanský průkaz. Při-
jít mohou kdykoliv v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin nebo v úte-
rý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. 

„O termínu slavnostního setkání 
budeme přihlášené zájemce infor-
movat s dostatečným předstihem 
pozvánkou,“ řekla Petra Řezáčo-
vá, u které lze také získat bližší in-
formace, a to na telefonním čísle  
595 020 293, nebo na mailové adre-
se rezacova@hlucin.cz.

Formulář a veškeré informace 
jsou také na www.hlucin.cz v rub-
rice Formuláře/Ostatní. Zde je ta-
ké žádost o zveřejnění narození dí-
těte v Hlučínských novinách. Podle 
zákona o ochraně osobních úda-
jů není možné informaci o naroze-
ní děťátka zveřejnit bez toho, aby 
o to zákonný zástupce dítěte požá-
dal.                                               (red)

Město bude opět vítat nové občánky

K navození vánoční atmosféry  
v adventní době přispěla tradič-
ní vánoční výstava zahrádkářů  
z Bobrovníků, kterou jsme pořádali  
6. prosince v kulturním domě. Bylo 
to pěkné sousedské posezení s dob-
rotami, které připravily naše členky 
a členové. Milým setkáním jsme se 
rozloučili se starým rokem a domů 
se rozcházeli s přáním spokojeného 
prožití Vánoc.    Alžběta Sukačová

jednatelka organizace

Bobrovničtí zahrádkáři vystavovali

tradiční výstava se stala milým sousedským setkáním. Foto: archiv zahrádkářů

Novoroční přání
Obloha plná hvězd, venku krásně sněží,
dvanáctou odbily hodiny na věži.
Starý rok se loučí, přichází k nám Nový,
co všechno nám nese a co nám napoví? 

Světlice oblohu do zlata rozzáří,
všichni lidé chodí s úsměvem na tváři.
Nový rok vítáme se skleničkou vína,
bavíme se spolu – jak jedna rodina.

Svému městu přeji, ať dále rozkvétá,
úspěšné splnění plánovaných akcí.
Kulturu a sporty, bezpečnost občanů,
město, kde se každý tak rád domů vrací.

Zvedám svou skleničku perlivého vína,
na Šťastný Nový rok všem lidem z Hlučína.
Na život, na lásku, na štěstí všech dětí,
na poklidný život – bez slz a obětí.

Ohňostroj utichl, pohasly světlice,
jen hvězdy si tančí okolo měsíce.
Jezero pokrývá stříbrná hladina
skončily oslavy – nový den začíná.

Valerie Cymorková
Domov pod Vinnou horou, Hlučín



 
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Kulturní centrum Hlučín, příspěvková organizace, Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín
IČ: 69987050

na obsazení pracovního místa Vedoucí kulturního domu Hlučín

Druh práce:  Zabezpečení činnosti kulturního domu Hlučín.
   Organizování a zajišťování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí
   v uvedeném zařízení i mimo ně. 

Místo výkonu práce: Hlučín 

Platová třída:  9 - 10 dle katalogu prací

Pracovní poměr:  doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. vzdělání: středoškolské (vysokoškolské výhodou)
2. znalost:
    • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
    • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
      předpisů
4. orientace v kulturním prostředí, všeobecný kulturní rozhled
5. zkušenosti s organizováním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí 
6. zkušenost v řízení pracovního týmu (finanční managment, personální problematika)
7. dobrá znalost práce s PC (MS Office, Corel Draw, Adobe Photoshop)
8. řidičský průkaz sk. B

Další dovednosti, schopnosti: 
• organizační, řídící a komunikační schopnosti
• manažerské kompetence
• časová flexibilita
• kreativita
• odpovědnost, pečlivost
• samostatnost

Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo tr-

valého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a do-
vednostech

• koncepci tvorby kultury, společenských a vzdělávacích akcí ve městě (maximálně 4 strany strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky podané do uvedeného termínu a doložené kompletní-
mi doklady (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje organizace a písemný souhlas vlastnoručně podepište).

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2016 (případně po dohodě)
Informace: www.kc-hlucin.cz

Přihlášky podejte v termínu do 20. 1. 2016 na adresu:
Kulturní centrum Hlučín, Zámecká 286/4, 748 01 Hlučín, k rukám Bc. Petr Breitkopf

Obálku označte textem: „Výběrové řízení vedoucí KD Hlučín - neotvírat“



ochrana a ostraha
objektů a budov, zajištění 

recepcí, úklid kanceláří, 
výrobních hal

ostraha může být prováděna 
služebním psem.

ko securitYko securitY
ochrana a ostraha

objektů a budov, zajištění 
recepcí, úklid kanceláří, 

výrobních hal
ostraha může být prováděna 

služebním psem.

tel.: 723 587 963          email: konecny.ko@seznam.cz

konečný
zdeněk konečný
tel.: 723 587 963
email: konecny.ko@seznam.cz

žaluzie, rolety, roletky den noc (nejlevněji 
na trhu), síta, markýzy, garážová vrata

24 let na trhu
fa konečnýfa

HLEDÁME REFERENTA PRODEJE
pneumatických a strojních prvků v Hlučíně.

 
Požadavky:

Technická orientace, min. USO vzdělání, práce s PC,
ŘP sk.B.

Pracovní náplň:
Kontakt se zákazníky, práce na PC,

zpracováváni
nabídek a objednávek. Přibližně 40% náplně tvoří návště-

vy současných a hledání nových zákazníků v MS kraji.

Nástup: ihned.
Mzda: NADPRŮMĚRNÁ.

Benefity: 5 týdnů dovolené a stravenky.

Adresa:
UVB TECHNIK s.r.o., Ostravská 79A, Hlučín

www.uvbtechnik.cz
E-mail: sales@uvbtechnik.cz

Tel.: 595 044 444

Pronajmu zařízenou místnost s vlastním 
vchodem a čekárnou, nebo celé patro tj. 2 
místnosti, na adrese: Hlučín, Ostravská 41.
V patře budovy, kde je výroba klíčů a ka-
deřnictví. Vhodné jako kancelář právníka, 
nebo ordinace lékaře, kosmetika a pod. 
Info. na tel.  73 73 73 884.  Nájemné do-
hodou, parkoviště, velmi výhodná dostup-
nost pro klienty.

Nabízím VOlNé ObcHODNí 
PROstORy V cENtRu 

HluČíNa Na
ul. HRNČířská 35 .

PO DOHODĚ I mOžNOst 
byDlENí. tEl. 608 816 015

upečte si domácí
křupavý chleba

chutný jako dřív...
ošatky na kynutí domácího 

chleba koupíte na 
www.osatky.com

doprava 

zdarma



21.2. v 15:00v kině kulturního domu

6.3. v 15:00

v kině kulturního domu

INfO Na www.kc-HlucIN.cz

DĚtské 
fIlmy 

V HluČíNĚ

7.2. v 15:00

v kině kulturního domu


