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Milí farníci, občané města Hlučín a všich-
ni lidé dobré vůle, znovu se nám přiblížil 
adventní čas a s ním spojený nadcházejí-
cí čas Vánoc. Advent bychom mohli na-
zvat předehrou Vánoc. Básníci by možná 
označili advent jako svítání Vánoc. Jak ho 
však chápeme my? Co pro nás tento čas 
znamená? Je to čas poznamenaný shonem 
nebo čas zklidnění a očekávání? 
Drazí přátelé, adventem začíná čas milos-
ti, čas zvláštního příchodu Ježíše Krista, 
do prostoru našeho života. Advent je če-
káním na příchod Boha, je dobou pozná-
vání smyslu našeho života, je prohloube-
ním naší víry a umocněním lásky, která se 
tímto očekáváním vlévá do našeho srdce. 
Advent je příležitostí, abychom hleda-
li a nacházeli Pána všude tam, kde nás  
očekává, a nejen v našich kostelích.
Říká se, že mnoho cest vede k Bohu 
a jedna, že prochází horami. Hory jsou  

symbolem moci, slávy, nedobytnosti 
a výlučnosti. Hory však nejsou pro kaž-
dého. Na horách nemůže nikdy stát netr-
pělivý člověk nebo dav lidí, protože vr-
chol hory bývá nevelký a cesta k němu  
nepohodlná. 
Prvním poselstvím hor (a také adven-
tu) je ticho. Hory jsou spojeny s tichem, 
rozjímáním – jsou to mlčící učitelé. Hory 
nás naplňují klidem a pokojem. Vrací nás 
k přirozenému rytmu života. Hory jsou 
učiteli zdravého prožívání. Darují nám 
zážitky v podobě rozšiřujícího se obzoru, 
vycházejícího slunce, pozvolného stmívá-
ní, přinášejí nám radost vnitřního pokoje. 
Hory ale dokážou být i nepohodlné a ně-
kdy i nebezpečné, proto musíme k jejich 
zdolání přinést oběti, odříkání a vzdát se 
komfortního způsobu života. Na horách 
se musíme soustředit a všímat si mno-
hých skrytých nebezpečí jako je přeceně-
ní svých sil, náhlý zvrat počasí. Musíme 
se proto naučit, jak ohrožení rozpoznat  
a jak s ním zacházet. 

Ten, kdo dosáhne vrcholu hory, je naplněn 
pocitem vítězství, klidem a novým odhod-
láním. Kříže na nesčetných vrcholcích hor 
představují smysl všech cest: spasitelnou 
lásku Ježíše Krista. Člověk se zde setká-
vá s Bohem, s Jeho všeobjímající láskou. 
Uvědomuje si toto setkání a vrací se do 
civilizace, k rodině, k přátelům s klidným 
srdcem a čistou myslí. Není právě toto 
poselstvím adventu? Pro každého z nás 
může být advent takovou horou – výzvou, 
pozváním k jejímu dobytí, zdolání, hle-
dáním pokoje, smyslu života a návratem 
zpět do Boží náruče. 
Ve spojitosti s horami mě napadají my-
šlenky slavného horolezce Reinholda 
Messnera: „Chtít, znamená dokázat to…“, 
„Kdo se ničeho neodváží, nepostoupí ku-
předu…“ Chtějme právě v době adventní 
změnit sami sebe k lepšímu. To je pravé 
poselství adventu.
Vzpomínám si na jeden příběh. Žila kdy-
si stařenka, které Bůh slíbil, že ji jednoho 
určitého dne navštíví. Stařenka byla hrdá, 

POSELSTVÍ ADVENTU - ZMĚŇME SAMI SEBE K LEPŠÍMU
že tak vzácná návštěva poctí její práh. 
Důkladně se na nadcházející návštěvu při-
pravila - uklidila byt, upekla koláče a uva-
řila nejlepší oběd. A pak začala návštěvu 
očekávat. V tom někdo zaklepal na dveře. 
Stařenka rychle vyskočila, aby otevře-
la, ale když uviděla, že je to jen žebrák, 
ihned ho odbyla: „Ne, ne, jdi si dnes svou 
cestou! Dnes čekám samého Pána Boha”. 
Žebrák přišel ještě dvakrát s prosbou 
o kousek chleba, ale stařenka mu pokaž-
dé zavírala dveře před nosem. Čas utíkal 
a Bůh nějak nepřicházel. Nakonec už bylo 
pozdě a stařenka usnula. Ve snu se jí zjevil 
Pán Bůh a řekl: „Třikrát jsem k tobě přišel 
a třikrát jsi mě nepřijala.” Nikdy nevíme, 
v jaké podobě k nám přichází sám Bůh. 
Sestry a bratři, nastává čas adventní. Je-
žíš přichází znovu na tento svět, aby nás 
povolal ze tmy do svého podivuhodného 
světla. Je to vzácný Boží dar člověku. 
Bůh nám připomíná, jaká je hodnota času,  
který prožíváme v pozemském životě. 

Pokračování na str. 3

SLOVO STAROSTY Milí spoluobčané.
 S blížícím se koncem roku se v našem 
městě dokončují či dokončily také někte-
ré plánované investiční akce. Jsem moc 
rád, že rekonstrukcí parkoviště mezi by-
tovými domy na ulici Cihelní, vzniklo 15 
nových a tolik potřebných parkovacích 
míst. Technickým službám děkuji za vel-
mi dobře odvedenou práci. Tu na pod-
zim ukázaly také při pracích na I. etapě 
výstavby chodníku na ulici Svornosti i na 
rekonstrukci první části chodníku na ulici 
V. Vančury. Tady budeme pokračovat i po 

Foto: Kateřina Konečná

další 2 roky. A také již začaly přípravné 
práce pro výstavbu našeho skateparku 
v areálu fotbalového hřiště.
 Poslední listopadovou neděli začal Ad-
vent. U nás, jako již tradičně, rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí. Letos nám 
strom daroval Tomáš Lazar z Darkovic,  
moc děkuji za všechny občany města. Asi 
jste si všimli, že kromě historického centra 
města je letos vánoční osvětlení skromněj-
ší. Přistoupili jsme k tomuto opatření 
v rámci úspor ve spotřebě el. energie. 
Vyzvali jsme k tomuto kroku také všechny 

Foto: Kamil Vitásek

naše příspěvkové i obchodní organizace 
města. Každá uspořená kilowatthodina 
elektřiny, či každý uspořený kubík ply-
nu, nám pomůže překonat toto náročné 
období.
 Přeji vám všem, abyste celou advent-
ní dobu i dobu vánoční prožili v klidu, 
pohodě, abyste ji co možná nejvíce trá-
vili v blízkosti svých nejbližších a ve 
zdraví prožili nejen Vánoce, ale i celý 
rok 2023.
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RADA MĚSTA 
Rada města Hlučína pověřila členy 
Zastupitelstva města Hlučína Ing. 
Milana Glonku, Ing. Rudolfa Gogo-
lína, Janu Kameníčkovou, Rostisla-
va Klosse a Mgr. Veroniku Zoubko-
vou k tomu, aby před nimi snoubenci 
projevili vůli, že spolu vstupují do 
manželství ve smyslu ust. § 11a 
odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení,  
ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Hlučína schválila za 
město Hlučín Ceník pronájmů, 
činností a služeb na městských  
hřbitovech s účinnosti od 1. 1. 2023.

Rada města Hlučína projednala 
žádost Apoštolské církve, sboru 
Hlučín, a rozhodla o poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 5 000 korun 
z rozpočtu města Hlučína na pokrytí 
nákladů spojených s vánočním pro-
gramem na sídlišti OKD v Hlučíně 
dne 10. 12. 2022. 

PŘEDSTAVUJEME ČLENY RADY MĚSTA HLUČÍNA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026

Mgr. Pavel Paschek (*1967)

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA
Zastupitelstvo města Hlučína vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku o míst-
ním poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství a schválilo 
zvýšení poplatku za odpad z 600 na 
800 korun. 

Zastupitelstvo města Hlučína zřídilo 
osadní výbor Bobrovníky, osadní vý-
bor Darkovičky, osadní výbor Rov-
niny a osadní výbor sídliště OKD 
a určilo počet členů každého výboru 
na 7, zvolilo jeho předsedu a určilo 
jeho členy dle předloženého návrhu, 
to vše na funkční období Zastupitel-
stva města Hlučína zvoleného pro 
volební období 2022 – 2026.

Jsem rodákem z Malánek. Jsem ženatý 
a mám dvě děti. Po absolvování hlučín-
ského gymnázia a Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě jsem šest 
let učil na základní škole a středním od-
borném učilišti. Od roku 1998 pracuji 
v drogerii v Hlučíně a od roku 2002 tuto 
firmu s pomocí rodiny řídím. Ve funkci 
starosty jsem od roku 2014. V radě města 
jsem zodpovědný za strategický rozvoj, 
územní plánování, investice a dokončení 
obou etap sanace Hlučínského jezera.

Mgr. Petra Řezáčová (*1977)

V Hlučíně žiji od svého narození. Jsem 
vdaná, matka 2 dětí. Absolvovala jsem 
Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava 
a Slezskou univerzitu v Opavě, se zamě-
řením na veřejnou správu a sociální po-
litiku. Více jak 16 let jsem vykonávala 
činnost samosprávy a státní správy z po-
zice úředníka městského úřadu. Nyní jsem 
již druhé volební období místostarostkou 
města Hlučína. V radě města zodpoví-
dám za rozvoj školství, sociálních služeb  
a komunitního plánování ve městě.

Ing. Milan Glonka (*1976)

Jmenuji se Milan Glonka, do 38 let jsem 
žil na OKD, nyní bydlím na Rovninách. 
Jsem ženatý, otec dcery. Od příchodu 
z vojny jsem osobou samostatně výděleč-
ně činnou. Mou agendou, v pozici radního 
města Hlučína, je rozvoj Hlučínského je-
zera a okolí.  A mou osobní i profesní pri-
oritou je bezpečnost a eliminace proble-
matických míst v našem městě. Mé moto, 
jako radního: „Neváhejte mne oslovovat 
se svými podněty a připomínkami, jsem tu 
pro Vás!“

Ing. Rudolf Gogolín (*1956)

KOMISE MĚSTA A JEJÍ ČLENOVÉ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Rada města Hlučína navrhla, projednala 
a následně zřídila sedm komisí: dopravní 
komisi, komisi výstavby a rozvoje města, 
komisi pro tělovýchovu, sport a volný čas 
mládeže, komisi pro regeneraci městské 
památkové zóny, komisi pro kulturu, ko-
misi sociální a komisi pro životní prostře-
dí, ekologii a zeleň. Dále Rada města Hlu-
čína jmenovala členy a předsedy komisí 
na funkční období Rady města Hlučína 
zvolené pro volební období 2022 – 2026, 
a to s účinnosti od 22. 11. 2022. Komi-
se jsou poradním a iniciativním orgánem 
rady města. Jejich úkolem je projednávat, 
vyjadřovat se a dávat doporučení k mate-
riálům, o kterých následně rozhoduje rada 
města.

Komise dopravní
Předsedou je Vladimír Chlebiš, členové:  

Mgr. Lumír Prejda, Ing. Štěpán Dro-
bík, Ing. Václav Škvain, Dušan Stanke, 
Bc. Anna Pýchová, Tomáš Bedrunka,  
Ing. Rostislav Matuška, MBA, Mgr.  
Tomáš Barták.

Komise výstavby a rozvoje města
Předsedkyní je Ing. Helena Kubinová, 
členové: Ing. Václav Škvain, Ing. Dušan 
Kučera, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., 
Jan Kania, Jan Šimánek, Jiří Flám.

Komise pro tělovýchovu, sport a volný 
čas mládeže
Předsedou je Mgr. Miroslav Skoták, čle-
nové: Ing. Tomáš Plaček, Ph.D., Ing. Jo-
sef Trejtnar, Jiří Tkačík, Jana Ploticová,  
Martin Schmack, Lumír Honus.

Komise pro regeneraci městské památ-
kové zóny 
Předsedkyní je Ing. arch. Elena Malchár-
ková, členové: Ing. Helena Kubinová,  

Žiji v Hlučíně, dětství jsem prožil v Hati. 
Po absolvování hlučínského gymnázia 
jsem vystudoval Ekonomickou fakultu 
VŠB-TU v Ostravě. Po jejím dokončení 
jsem pracoval na OKD v Ostravě jako 
ekonom závodu. V roce 1996 jsem se stal 
majitelem a ředitelem potravinářské spo-
lečnosti, kde jsem působil 23 let. V roce 
2007 moje společnost získala ocenění Fir-
ma roku v MSK. Jsem ženatý, otec dvou 
dcer, dědeček pěti vnoučat. V radě města 
zodpovídám za finance a rozpočet města.

Jana Kameníčková (*1967)

Jsem rodačka z Hlučína, absolventka 
místního gymnázia. Jsem vdaná a mám 
dvě děti a šest vnoučat. Pracuji jako oso-
ba samostatně výdělečně činná. Aktivně 
se podílím na udržování a rozvoji tradic, 
kulturního života ve městě. Z pozice radní 
města mám na starosti rozvoj a zkvalitně-
ní kultury a životního prostředí. 

Rostislav Kloss (*1975)

Vyrůstal jsem na sídlišti OKD a nadále žiji 
v Hlučíně. Jsem ženatý a mám dvě děti. 
Od roku 1997 podnikám ve stavebnictví. 
Naše firma sídlí na Rovninách, působí 
na celém území České republiky, ale i na 
zahraničích trzích. Jako radní mám na 
starosti rozvoj podnikání, infrastruktury 
a parkování.

Mgr. Veronika Zoubková (*1977)

Jsem hlučínská rodačka z Rovnin, mat-
ka dvou dětí. Vystudovala jsem Peda-
gogickou fakultu Univerzity Palackého  
v Olomouci. Do roku 2004 jsem praco-
vala u Městské policie v Ostravě. Od té 
doby pracuji ve školství. V mládí jsem se 
věnovala volejbalu, ve kterém jako tre-
nérka mládeže působím přes 25 let. Mým 
zaměřením v radě města je oblast sportu  
a činnost spolků.

Mgr. Jaroslav Michna, Mgr. et. Mgr. 
Magdaléna Mrázková, Ing. arch. Jiří  
Markevič.

Komise pro kulturu 
Předsedou je Jiří Janda, členové: MgA. 
Petr Gerych, Mgr. Lukáš Krček, MgA. 
Ondřej Tkačík, Bc. Andrzej Cieślar,  
Mag. art. Antonín Viliš, Čeněk Štrichel.

Komise sociální
Předsedou je Mgr. Marek Adámek, Dis., 
členové: Bc. Žaneta Thomasová, Mgr. 
Radmila Löwová, Pavel Sobol, Mgr. Bc. 
Leoš Jakubec, Ing. Tereza Šimánková, 
PhDr. Petr Jančík.

Komise pro životní prostředí, ekologii 
a zeleň
Předsedou je Ing. Aleš Hanslík, Ph.D., 
členové: Alena Gebauerová, Jan Halfar, 
Jana Kameníčková, Milan Novák.



OSADNÍ VÝBORY MĚSTA A JEHO ČLENOVÉ 
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 - 2026
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Zastupitelstvo města Hlučína zřídilo pro 
volební období 2022 - 2026 čtyři osadní 
výbory, jejichž úkolem je předkládat za-
stupitelstvu, radě nebo výborům zastu-
pitelstva návrhy týkající se rozvoje části 
obce a rozpočtu obce. Dále jsou opráv-
něny se vyjádřit k návrhům orgánů obce 
týkajících se dané části obce a také k při-
pomínkám a podnětům předkládaných 
občany dané části obce. Členové osadních 
výboru jsou občané našeho města, kte-
ří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té 
části města, pro kterou je osadní výbor 
zřízen. 

Osadní výbor Bobrovníky 
Předsedou je Jakub Šimánek, členové: 
Pavel Cyrus, Ing. Jiří Kubenka, Gabriela 
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PŘIPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023 SNÍŽÍ OBJEM INVESTIC

Rudolf Gogolín
radní, zodpovědný za finance a rozpočet

Zhodnocení stávajícího rozpočtu roku 
2022
Rozpočet letošního roku reagoval na po-
čátku roku na doznívající covidové obdo-
bí se všemi jeho negativními důsledky, ale 
už i na výrazný nárůst cen energií, služeb, 
pohonných hmot, stavebních prací a ostat-
ních výrobků. Navíc v únoru začala válka 
na Ukrajině, což celou nedobrou ekono-
mickou situaci u nás ještě více zhoršovalo, 
a tento nepříznivý vývoj trvá vlastně i na 
konci tohoto roku. V příjmové části se za-
čal projevovat při neustálém růstu inflace 
(zdražování) efekt nárůstu příjmů, přede-
vším pak v daňových výnosech, v rozpo-
čtech všech obcí a měst. Zcela určitě v na-
šem stávajícím rozpočtu města celkové 
příjmy překonají příjmy za poslední 3 až 
4 roky. To je určitě pozitivní zjištění z hle-
diska rozpočtu, ale stěží  přijatelné pro 
našeho občana, jehož reálné příjmy bý-
vají většinou nižší a jeho případné úspory 
mu vysoká inflace výrazně znehodnocuje. 
Snížení výše inflace musí být absolutní 
prioritou vlády, potažmo České národní 
banky a jakékoliv politické reprezentace. 
Ale vraťme se k našemu hodnocení. Cel-
kový meziroční nárůst příjmů v rozpočtu 
města, bez započtení dotací, odhadujeme 
na 30 až 35 milionů korun. Tento pozitiv-
ní výsledek z hlediska rozpočtu musí však 
být vždy porovnáván s objemem nákladů, 
které město potřebuje na zajištění cho-
du a popřípadě i na případné rozvojové 
investice. Ve druhém pololetí roku 2022 
jsme tedy zjišťovali a vyhodnocovali ur-
čitá data hlavně k očekávanému vývoji 
cen energií, stavebních prací a některých 
služeb. Na základě toho jsme museli při-
stoupit k poměrně výraznému navýšení 
téměř všech provozních výdajů a to na 
všech našich školách a příspěvkových 
organizacích. Do investic se objem fi-
nančních prostředků snížil i z důvodů, že 
jsme některé vysoutěžené investice a re-
konstrukce odmítli, z důvodu výrazného 
navyšování cen některými dodavateli. 
Proto jsme v roce 2022 například nezre-
alizovali rekonstrukci komunikace Jasén-
ky-Kocibenda a přesunuli investici, včet-
ně nového vysoutěžení, až na rok 2023. 

V roce 2022 budou z větších investic 
a oprav dokončena například výstavba 
cyklostezky Hlučín-Darkovičky, celko-
vá asfaltace ulic v Darkovičkách a snad 
i v Bobrovníkách. 
Hospodaření tohoto roku můžeme proza-
tím pouze odhadovat, ale očekáváme, že 
by meziroční nárůst příjmů v rozpočtu 
mohl pravděpodobně pokrýt zvýšené vý-
daje, které město musí vynaložit na svůj 
běžný provoz. Nicméně, i kdyby tomu 
tak nebylo, z minulých let máme určité 
finanční prostředky na to, aby případný 
negativní rozdíl nebyl pro nový rozpočet 
na rok 2023 zásadně omezující.

Rozpočet města na rok 2023
Nový rozpočet je kompletně zpracován. 
Rada města jej již projednala na samostat-
ném zasedání, kde byly prodiskutovány 
především rozhodující položky ve výda-
jové části rozpočtu. Nakonec bude přijetí 
rozpočtu projednáno na prosincovém za-
stupitelstvu města. Považuji tímto za po-
třebné, Vás, občany, ale i přímo zastupite-
le města, seznámit se základními přístupy, 
jak se navrhovaný rozpočet na rok 2023 
tvořil a co rámcově obsahuje, popřípadě 
i zajišťuje. Sestavení rozpočtu vycházelo 
ze současných zkušeností s vývojem pří-
jmů, z predikcí vývoje ekonomiky Mini-
sterstva financí ČR a České národní ban-
ky. Poměrně zásadní byl a je i předpoklad 
odhadu inflace pro rok 2023. Výše výda-
jů dle položek byla projednána v říjnu se 
všemi řediteli příspěvkových organizací 
města a na vedení města i s vedoucími 
jednotlivých odborů městského úřadu. 
Dohodli jsme se na redukci některých po-
ložek z roku 2022, na druhé straně jsme 
zcela promítli nárůst cen, především ener-
gií, služeb, popřípadě i mezd. Chtěl bych 
poděkovat za vstřícný přístup všem, kdo 
se na tvorbě rozpočtu podíleli. Věřím, že 
se podařilo nalézt přijatelný kompromis 
mezi požadavky a reálnými možnostmi. 
Právě možnosti na výdajové stránce jsou 
v rozpočtu pokryty očekávanými vyššími 
příjmy, případně i zdroji z minulých let. 
V investiční výstavbě budou vynaloženy 
finanční prostředky na naplánované akce 
z minulého roku, na dokončení stávajících 
akcí, na akce s dotační podporou státu či 
kraje. V neposlední řadě budeme muset 

sledovat vývoj především české ekono-
miky a řešit promítnutí tohoto vývoje do 
našeho rozpočtu v případě, že by došlo 
k nějakým odchylkám od předpokládané-
ho stavu. To v dnešní nejisté ekonomické 
době nemůžeme zcela vyloučit. Do roz-
počtu je zahrnut v investicích a opravách 
spíše větší počet menších investičních 
akcí, oprav. Větší investice, v tomto nejis-
tém ekonomickém období, jsme do tohoto 
návrhu rozpočtu prozatím nezařadili. Ne-
jistý ekonomický vývoj pro rok 2023 nás 
vede k jisté obezřetnosti. Navýšíme opro-
ti minulým letům finanční prostředky na 
akce spojené s projekční činností, s výku-
pem případných, pro město zajímavých, 
pozemků tak, abychom byli připraveni 
na období jistější a stabilnější. Doposud 
jsme se více méně rozpočtově nepodíleli 
na sanaci Hlučínského jezera. První etapa 
je před dokončením a naše angažovanost 
bude narůstat. Již částečně se to projevi-
lo navýšením finančních prostředků pro 
rok 2023. Objem investic do škol jsme 
ponechali na relativně vysoké úrovni a to 
především dotačně podpořenými inves-
ticemi do rekonstrukcí učeben a nutnou 
rekonstrukcí elektřiny na všech našich zá-
kladních školách o celkovém objemu 17,5 
milionů korun. Objem finančních pro-
středků na opravy a výstavbu chodníků, 
údržbu komunikací, čistotu města, opravy 
městských bytů, bezpečnost ve městě, zů-
stávají na úrovni roku letošního. U oprav 
veřejného osvětlení využijeme státní do-
tace a navýšíme, především z tohoto dů-
vodu, objem těchto prací. Město kupuje 

spoustu služeb pro naše občany. Finančně 
velmi náročné jsou především služby za 
odvoz odpadů, a dopravní služby veřejné 
dopravy. A právě tyto nám pro rok 2023, 
tak jak nám signalizují jejich dodavatelé, 
výrazně zdraží. Je zpracováván podrobný 
variantní ekonomický materiál k cenám 
odvozů odpadů a tedy i k výši poplat-
ků za popelnice placené našimi občany. 
Rozhodnutí je na zastupitelstvu města. 
V případě služby veřejné dopravy je nut-
no se podívat již na efektivnost využití 
jednotlivých spojů od poskytovatelů této 
služby. Vzhledem k vysokým komerčním 
úrokům v bankách nebudeme v roce 2023 
uvažovat o financování některých akcí  
úvěrovými zdroji. 

Mimorozpočtové investice pro rok 2023
Dokončili jsme zdárně odkanalizování 
Darkoviček a Bobrovníků, včetně ná-
sledných doprovodných investic spoje-
ných například s asfaltací. V roce 2022 
jsme začali stavět provozní zázemí naší 
městské obchodní organizace Technické 
služby Hlučín s.r.o., kdy stavební práce 
pokračují a je zde reálný předpoklad, že 
budou zcela dokončeny v létě roku 2023. 
Výstavba je hrazena z vytvořených zdro-
jů samotných technických služeb, město 
z rozpočtu uvolnilo dohodnutou částku  
5 milionů korun.
Přestože rok 2023 nebude rokem jednodu-
chým, v nejširším slova smyslu, předlože-
ný rozpočet by měl zajistit základní funk-
ce a služby ve městě tak, jak jsme si již  
na to v lepších dobách zvykli.

Teichmannová, Bc. Natálie Ricková, Ing. 
Miroslav Honus, Bc. Vojtěch Prchala.

Osadní výbor Darkovičky
Předsedou je Veronika Hanzlíková, členo-
vé: Radim Kempný, Lukáš Stoklasa, Mi-
lan Duda, Jan Fojtík, Ing. Pavel Kašing, 
Ing. Tomáš Matýsek.  

Osadní výbor Rovniny
Předsedou je Ing. Václav Škvain, členové: 
Ing. Gabriela Thomanková, Bc. Vendula 
Křížová, Danuše Mutinová, Mgr. Filip 
Chlebiš, Mgr. Veronika Zoubková, Bc. 
Nikola Jandátová.

Osadní výbor sídliště OKD
Předsedou je Aneta Pospíšilová, členové: 
Ing. Hana Sousedíková, Michaela Witass-
ková, Lucie Janků, Pavel Selecký, Jiří 
Flám, Čeněk Štrichel.   

Pokračování ze str. 1:
Dokážeme jej skutečně využít? Symbo-
lem adventu je světlo. Ježíš nás znovu vy-
bízí svými slovy: „Já jsem přišel na svět 
jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, 
nezůstal ve tmě.“ (Jan 12, 46)
Prožívat advent znamená nově se učit žít 
v Hospodinově světle. Jednoho dne se ptal 
rabín věřícího Žida: „Kdy končí noc a za-
číná den? Jak to člověk pozná?“ Žid se 
pokoušel o odpověď: „Možná tehdy, když 
uvidíme na obloze první náznak svítání? 
Nebo tehdy, kdy rozeznáme keř od člo-
věka?“ „Nikoli,“ řekl rabín, „tma ustoupí 
světlu tehdy, když člověk pozná v obliče-
ji toho druhého svého bratra a svou sest-
ru.“ Kéž toto světlo nacházíme ve svých  
srdcích i my. 
Přeji všem, ať je advent pro každého z vás 
časem naděje a důvěry, časem tichého na-
hlížení a pokojného, opětovného začíná-
ní. Buďme obezřetní, pozorní k potřebám 
druhých, klidně pracujme, vzájemně si 

služme a s pochopením si odpouštějme. 
To bude ta první změna života, která platí 
a zůstává. Ježíš se chce totiž o Vánocích 
narodit v každém z nás. 

SLOVO ADVENTNÍ

Foto: Kateřina Konečná

Foto: Kateřina Konečná



AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

V měsíci říjnu pokračovaly práce na úpra-
vě koryta Vařešinky, kde jsou prováděny 
úpravy a zkapacitnění stávajícího koryta 
potoka, aby při zvýšených průtocích ne-
docházelo k rozlití vody z koryta. Sou-
částí úpravy koryta je také výměna dvou 
stávajících propustků. U mostu přes Opa-
vu z Kozmic do Jilešovic pokračují prá-
ce na výstavbě nového mostního objektu. 
V prostoru čelní hráze a prostorů vyčle-
něných pro skladování výkopové zeminy 

byly prováděny finální úpravy terénu, sběr 
kamenů, rozprostření ornice a osetí trav-
ním semenem. Na pravobřežní hrázi po-
kračovaly práce spojené s kosením a od-
vozem posečené trávy, jež jsou součástí 
stavebního objektu pro podporu evropsky 
významného druhu modráska bahenního. 
Také bylo zahájeno snižování hladiny je-
zera. Po snížení hladiny budou pokračovat 
práce na dokončení výpustného objektu, 
bezpečnostního přelivu a koryta bezpeč-
nostního přelivu, včetně výškového stup-
ně. Nově došlo k posunu termínu ukon-
čení realizace stavby na 30. června 2023.

Úprava potoka Vařešinky – zkapacitnění koryta potoka. Fota: archiv Gardenline s.r.o. Čelní hráz a prostor mezideponie – úprava terénů a setí trávy. 

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD  
JE POTŘEBA ÚŘADU OZNÁMIT

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

S ohledem na probíhají odkanalizování 
městských částí Hlučína - Bobrovníků 
a Darkoviček upozorňujeme občany na 
povinnost oznámení záměru stavebnímu 
úřadu ohledně změny likvidace splaško-
vých vod z objektu, z důvodu napojení 
na veřejný kanalizační řád. Za tímto úče-
lem je potřeba stavebnímu úřadu doložit: 
vyplněný formulář ohlášení stavby, vypl-
něný technický popis, situační výkres se 
zakreslením stávajícího a nového stavu 
likvidace splaškových vod, je-li vlastní-
kem stavby nebo pozemku jiná osoba než 
stavebník, doloží žadatel jeho souhlas vy-
značený na situačním výkresu, vyjádření 
VaK Hlučín s.r.o. k napojení na kanalizač-
ní řadu. Po obdržení souhlasu s provede-
ním oznámeného stavebního záměru od 

stavebního úřadu a v případě odstranění/
zrušení čističky odpadních vod pravomoc-
ného rozhodnutí vodoprávního úřadu je 
možné započít s pracemi. Po jejich dokon-
čení a napojení na přípojku kanalizačního 
řadu stavebník ohlásí stavebnímu úřadu 
dokončení stavby s čestným prohlášením. 

Most přes řeku Opavu – izolace a ochrana nosného povrch.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Město Hlučín opět vypisuje dotační pro-
gram na podporu kultury a sportu. Podání 
žádostí o granty k podpoře jednorázových 
kulturních a sportovních akcí pro širokou 
veřejnost ve městě je možné v termínu 
od 12. prosince 2022 do 6. ledna 2023.  
Předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných z rozpočtu města 
Hlučína na rok 2023 činí 500 000 korun 
a poskytnutí dotací formou grantů je pod-
míněno schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města na rok 2023 Zastupi-
telstvem města Hlučína. Žádost je nutné 

POŽÁDEJTE O GRANTY PRO PROJEKTY 
V OBLASTI KULTURY A SPORTU

NEZAMĚSTNANOST 
BEZE ZMĚN

Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Nezaměstnanost v regionu Hlučína zůstá-
vá i nadále nízká. V meziročním srovnání 
došlo k nárůstu počtu uchazečů o 51 osob, 
podíl nezaměstnaných osob se však stále 
udržuje na hodnotě 1,8 %. Dlouhodobě 
je u zaměstnavatelů v okrese Opava nej-
vyšší poptávka po montážních dělnících, 
kuchařích, řidičích nákladních automobi-
lů a po obsluze strojů na výrobu potravin 
a příbuzných výrobků. V říjnu poptávali 
opavští zaměstnavatelé především uklí-
zeče, pomocné pracovníky ve výrobě, 
kuchaře a pomocné kuchaře, či brusiče, 
leštiče a ostřiče nástrojů a kovů. O jedno 
volné pracovní místo se v regionu Hlučína 
v minulém měsíci ucházelo 6,8 osob a ne-
byl nahlášen žádný záměr hromadného 
propouštění v našem regionu.

Pavel Paschek
starosta

Děkujeme za finanční podporu ve výši  
30 000 korun bez DPH, které město Hlu-
čín obdrželo v rámci Reklamního partner-
ství 2022 od Skupiny ČEZ na rozsvícení  
vánočního stromu na Mírovém náměstí. 

VÁNOČNÍ STROM  
NÁM SVÍTÍ DÍKY ČEZU

podat ve dvou podobách, a to v tištěné 
podobě na podepsaném originále (včet-
ně příloh), a také elektronicky e-mailem 
na granty@hlucin.cz. Na jeden projekt je 
možno poskytnout maximálně 30 000 ko-
run. O grant mohou žádat spolky, obecně 
prospěšné společnosti, právnické a fyzic-
ké osoby vykonávající činnost na území 
města Hlučína, případně realizující projekt 
na území města Hlučína. Bližší informa-
ce lze získat na odboru rozvoje a školství 
MěÚ Hlučín, budova B, 2. patro, na e-mai-
lu krejzlova@hlucin.cz, telefonu 595 020 
295. Program pro hodnocení a poskytová-
ní grantů, včetně příloh, je uveden na inter-
netových stránkách města www.hlucin.cz.  

ZNÁME VÝSLEDKY 
PARO

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Do čtvrtého ročníku participativního roz-
počtu byly podány 3 návrhy. Všechny tři 
nápady postoupily do hlasování veřejnos-
ti. Jejich veřejná prezentace proběhla 3. 
září 2022 na Mírovém náměstí, čímž bylo 
také zahájeno hlasování. Občané města 
Hlučína a jeho městských částí Darkovi-
ček a Bobrovníků mohli podpořit svého 
favorita do 15. října 2022. Každý občan 
starší 15 let mohl udělit maximálně dva 
kladné a jeden záporný hlas. Hlasování 
bylo možné v písemné formě do boxů 
umístěných v budově A MěÚ Hlučín 
nebo elektronicky zasláním hlasovací-
ho lístku do systému. Komise Zdravého 
města Hlučína a místní Agendy 21 zase-
dala 14. listopadu 2022, zkontrolovala 
odevzdané hlasovací lístky a provedla 
kontrolu platnosti udělených hlasů. Nej-
více kladných hlasů získal projekt Relax 
pro všechny (Rovniny), a to 105, dále pak 
projekt Zámecký park s 93 hlasy. Wor-
koutové hřiště (Bobrovníky) bylo hod-
noceno záporně a projekt tedy realizován 
nebude. Děkujeme všem, kteří se zapojili  
do Participativního rozpočtu pro rok 2022. 
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POZVÁNÍ
Přijměte pozvání na 3. zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína, které se uskuteční 
ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 15 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je 
veřejné, projednávání se mohou zúčastnit 
všichni občané.Foto: archiv města



Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na hřbitově Březiny nechalo město Hlu-
čín vybudovat kolumbárium pro umístění 
uren zemřelých. Jedná se o objekt s vý-
klenky (urnovými místy) pro uložení až 

NOVÉ KOLUMBÁRIUM VYBUDOVÁNO

Gabriela Dihlová
vedoucí odboru investic

Na základě rozhodnutí Rady města Hlučí-
na nabízí město k pronájmu dva městské 
byty formou výběrového řízení obálko-
vou metodou s termínem podání nabídek  
do 7. prosince 2022, s určenou minimál-
ní cenou nájemného za 1 m2 započita-
telné plochy bytu. Jedná se o byt číslo 2 
v Hlučíně, na ulici Dr. Ed. Beneše 1069/5 
o velikosti 2 + 1 (58,75 m2, včetně skle-
pu) a číslo 3 v Hlučíně, na ulici Dr. Ed. 
Beneše 953/10 o velikosti 2 + 1 (66,8 m2, 
včetně sklepu). Minimální cena je stano-
vena na 100 korun za m2 a měsíc za zapo-
čitatelnou plochu bytu, plus cena za zaři-
zovací předměty dle schváleného ceníku  
Rady Města Hlučína. Jedná se o zre-
konstruované byty v zatepleném domě 
s plastovými okny s centrálním vytápě-
ním s přípravou teplé vody. Součástí jsou 
podružné měřidla na teplou a studenou 
vodu, měřidla na radiátorech. Hodnotí-
cí kritérium ve výběrovém řízení bude 
maximální nabídnutá výše měsíčního  
nájemného za 1 m2.

DVA MĚSTSKÉ BYTY  
K PRONÁJMU

PLATBA ZA ODPAD VZROSTLA NA 800 KORUN

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti 
nová Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, kterou na svém listopado-
vém zasedání schválilo Zastupitelstvo 
města Hlučína. Důvodem pro aktualiza-
ci vyhlášky bylo podstatného navýšení 
nákladů města na provozování obecního 
systému odpadového hospodářství způso-
bené nejen změnami zákonů o odpadech 
a o výrobcích s ukončenou životností 

(např. nově zavedený poplatek za uložení 
nevyužitelného odpadu na skládkách), ale 
rovněž i navýšením počtu svozů bioodpa-
dů, a výrazným nárůstem všech dalších 
nákladů spojených s provozování odpado-
vého systému. Na podstatný nárůst nákla-
dů vynakládaných  obcemi na odpadové 
hospodářství reaguje i novelizovaný zá-
kon o místních poplatcích, který umož-
ňuje stanovení maximální výše předmět-
ného místního  poplatku na částku 1 200 
korun. Po zvážení rozpočtových možností 
a povinností města, bylo zastupiteli města 
rozhodnuto o navýšení poplatku na 800 
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

V červenci tohoto roku započaly práce na 
rekonstrukci a rozšíření parkovací plochy 
na ulici Cihelní, kdy se počet parkova-
cích míst navýšil o 15. Nyní jsou již práce 

PARKOVACÍ MÍSTA NA CIHELNÍ NAVÝŠENA

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 kalkulace 

Náklady na odpady (tis. Kč) 11400 11400 11400 11400 11436 13471 14729 17676 Kč 

Poplatek 550 Kč 550 Kč 550 Kč 550 Kč 550 Kč 600 Kč 600 Kč 600 Kč 700 Kč 800 Kč 850 Kč 900 Kč 

Příjem EKO-KOM (tis. Kč) 1480 1481 1728 1900 2093 2525 2600 1600 Kč 

Náklady na 1 platícího 
poplatníka (počítáno se 

zaplacením 80 %) 
791 Kč 791 Kč 791 Kč 797 Kč 935 Kč 1023 Kč 1116 Kč 1406 Kč 

Doplatek obce na 1 poplatníka 
(při výběru 80 % poplatků) 241 Kč 241 Kč 241 Kč 247 Kč 385 Kč 423 Kč 516 Kč 806 Kč 706 Kč 606 Kč 556 Kč 506 Kč 

Doplatek obce % 30,5% 30,5% 30,5% 31,0% 41,2% 41,3% 46,2% 57,3% 50,2% 43,1% 39,5% 36,0% 

korun z původních 600 korun se splatnos-
tí do konce června 2023, se zachováním 
možností postupné úhrady. Pro rok 2023 
a příští roky musíme počítat s dalším na-
vyšováním nákladů spojených s provo-
zování celého systému, a to minimálně 
s ohledem na postupné navyšování sazby 
poplatku za uložení odpadu na skládku 
(v souladu se zákonem), dále na navyšo-
vání ceny svozové služby v závislosti na 
míře inflace, cen energií, pohonných hmot 
a nárůstu mezd. Konkrétní přehled nákla-
dů, doplatků obce, příjmů a výše poplatků 
je uveden v tabulce.

Zdroj: odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hlučín

Pavel Paschek
starosta města

V listopadu se v Ostravě uskutečnilo nul-
té setkání formující se Klimatické ali-
ance Moravskoslezského kraje, kterou 
kraj připravuje v rámci projektu LIFE 
COALA. Projednávalo se zde zaměření 
odborných témat (např. energetika, hos-
podaření s dešťovou vodou, financování 
projektů), formát aliance, složení alian-
ce, pravidla fungování a další záležitosti. 
Město Hlučín patřilo mezi 10 měst, která 
byla k jednání přizvána společně s hnutím 
DUHA, zástupci MAS Opavsko a dal-
ších organizací, převážně zaměřených 
na ochranu životního prostředí. Velmi 
mě potěšily dvě věci. Za prvé, že k jed-
nání byli přizváni také zástupci z Polska, 
a tím význam vzniku Klimatické aliance 
dostává úplně jiný rozměr, a za druhé, že 
všichni účastníci ocenili, jak naše město 
v posledních letech proti změně klimatu 
bojuje. Zaujalo je vytvoření nového měst-
ského sadu a tůní u něj, instalace několika  

KLIMATICKÁ ALIANCE - ŠANCE PRO HLUČÍN
Anna Poledňáková
Iniciativa Sázíme budoucnost

Díky grantové výzvě Sázíme budoucnost 
od Nadace Partnerství můžete získat až 
150 tisíc korun na jarní výsadbu stromů. 
Výzva se zaměřuje na zlepšení životní-
ho prostředí v obcích, městech a jejich 

POŽÁDEJTE SI AŽ O 150 TISÍC NA VÝSADBU

PŘÍRODA KOLEM NÁS

fotovoltaických elektráren na městských 
budovách, spolupráce se zemědělci na 
obnově polních cest či ochotě se domluvit 
o úpravě osevních plánů tak, aby nedochá-
zelo při přívalových deštích ke splavování 
půdy do kanalizace či instalace retenčních 
nádrží a vsakovacích systémů pro dešťové 
vody, které byly součástí některých našich 
investičních akcí. Město Hlučín se tak 
v rámci všech měst Moravskoslezského 
kraje stává jedním z lídrů boje proti kli-
matickým změnám. A je to i díky aktivní-
mu přístupu, vás občanů, kterým záleží na 
tom, v jakém prostředí budou bydlet naši 
potomci. Děkujeme.

okolí. Nabízí pokrytí nákladů na výsad-
bu, péči o stromy, odborný dohled nebo 
finance na nezbytný materiál, nářadí či 
dopravu. O grant mohou žádat všechny 
subjekty, které prokáží vztah k místu re-
alizace projektu, tedy i fyzické osoby. 
Příjem žádostí poběží do 16. ledna 2023  
na www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

dokončeny a čekáme pouze na kolaudaci 
stavby. Náklady na realizaci, které ze své-
ho rozpočtu hradilo město Hlučín, jsou ve 
výši 4 miliony 349 tisíc 292 korun, včetně 
DPH. Realizátorem stavby byla obchodní 
společnost města TS Hlučín s.r.o. V jarních 
měsících bude okolí stavby osázeno zelení. 

4 kusů uren dle velikosti. Urnové místo 
je zakryto epitafní mramorovou deskou 
a opatřeno nápisem. Kolumbárium, stej-
ně jako veřejné pohřebiště, je provozo-
váno prostřednictvím správce - společ-
ností TS Hlučín s.r.o., Správa pohřebišť 
je umístěna na ulici Markvartovické 6. 

Alej sira Wintona pod Řípem. Foto: Tom Kalous

Foto: Kateřina KonečnáFoto: Kateřina Konečná

Foto: archiv města



Rovniny – od Vodárny směr Vrablovec, Boční, Na Závodí, Jasénky z ulice 
Písečná

KOMUNÁLNÍ ODPAD (pondělí):
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 8. 4., 24. 
4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 
23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 23. 12.

PLASTY (středa):
11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

BIO (pondělí):
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 
8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. 

Na Krásné Vyhlídce, Celní, Dlouhoveská, Promenádní, Růžová, Horní, Mo-
ravská, Ke Kořeni, Antonína Dvořáka, Vinohradská, Jasénky z ul. Vinohrad-
ská, Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, Písečná, Vladislava Vančury, Záhumenní, 
Ivana Olbrachta, Jilemnického, Marie Majerové, Okrajová, Okružní, Svor-
nosti, Jaroslava Seiferta, Dělnická, Kosmonautů, Mládežnická, Družební, 
Přímá, Viléma Balarina, Cihelní

KOMUNÁLNÍ ODPAD (úterý):
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 
25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 
10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.

PLASTY (středa):
11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 12. 7., 9. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.

BIO (úterý):
7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 
8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11. 

HLUČÍN 
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, Tyršova, 
Farní, Petra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla Strádala, Pekařská, Jarní, 
Průchozí, Severní

KOMUNÁLNÍ ODPAD (středa):
4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 
4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 
25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 27. 12.

PLASTY (středa):
4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.

BIO (středa):
8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 
8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11.

Rovniny od Vodárny směr Ostravská, Lelkova, Slovanská, Mánesova,  
U Vodárny

KOMUNÁLNÍ ODPAD (čtvrtek):
5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 
4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 
26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12.

PLASTY (středa):
4. 1., 1.2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 5. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12.

BIO (čtvrtek):
9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 
8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11.

BOBROVNÍKY A MALÁNKY
KOMUNÁLNÍ ODPAD (pondělí):
2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 8. 4., 24. 
4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 
23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12., 23. 12.

PLASTY (středa):
18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 
20. 12.

BIO (pondělí):
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 
8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11.

DARKOVIČKY
KOMUNÁLNÍ ODPAD (úterý):
3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 
25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 
10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.

PLASTY (středa):
18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 
20. 12.

BIO (úterý):
7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 
8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2023
Jan Drbušek 
referent komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí

Pro rok 2023 byl schválen zastupitel-
stvem města Hlučína poplatek za komu-
nální odpad ve výši 800 korun na poplat-
níka a rok. V této částce je zahrnut nejen 
svoz směsného komunálního odpadu, ale 
i svoz velkých kusů, svoz separovaných 
plastů, skla a papíru, náklady na provoz 
sběrného dvora na ulici Markvartovická, 
svoz BIO odpadu a možnost ukládaní 
biologicky rozložitelného odpadu zdar-
ma na Sběrném dvoře TS Hlučín s.r.o. na 
ulici Markvartovická. Povinnost uhradit 

poplatek má fyzická osoba: 1. která je 
přihlášena k trvalému pobytu ve městě 
Hlučíně, 2. která má ve vlastnictví stav-
bu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterém není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně, 3. cizinci s trvalým nebo 
přechodným pobytem v ČR (Hlučíně) 
delším než 90 dní. Poplatek je možné 
uhradit jednorázově, ale i po částech, 
se splatností do 30. 6. 2023. Po tomto  

termínu bude v souladu s vyhláškou a zá-
konem navýšen. Proto všechny občany 
vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli 
tak výraznému nárůstu výše poplatku. 
Hotovostní i bezhotovostní platby lze 
provádět na pokladně MěÚ Hlučín v pří-
zemí budovy B na Mírovém  náměstí č. 
24 pouze po předložení složenky. V pří-
padě, že přijdete poplatek zaplatit bez 
složenky, musíte nahlásit jméno, příjme-
ní a datum narození osob, za které bude 
poplatek odveden. Složenky budou do-
ručeny do Vašich poštovních schránek 
nejpozději do konce února. V případě, 
že složenku ve své schránce nenaleznete 
(např. z důvodu neoznačených schránek  

apod.), kontaktujte odbor výstavby a ži-
votního prostředí, tel.: 595 020 219, 
paní Vjačkovou. Upozorňujeme, že po-
platek je nutné zaplatit i v případě, že 
složenku neobdržíte. Bude-li poplatek 
hrazen převodem na účet města, je nut-
né platební příkaz vyplnit za každého 
poplatníka zvlášť. Každý poplatník má 
své registrační číslo (variabilní sym-
bol), podle kterého je platba přiřazena 
a u kumulovaných plateb by tyto plat-
by nemohly být identifikovány. Úplné 
znění obecně závazných vyhlášek města 
Hlučína, které řeší odpadové hospodář-
ství, najdete na stránkách města v sekci  
městský úřad - právní předpisy obce.
 

MOBILNÍ SVOZ VELKÝCH KUSŮ
O termínech mobilního svozu velkoob-
jemového odpadu budeme informovat 
dle aktuálnosti termínů. Do kontejnerů 
lze ukládat výhradně velkoobjemový 
odpad. Kontejnery nepřeplňujte a neu-
kládejte do nich nebezpečný odpad ani 
BIO odpad, který můžete denně, včetně 
sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu 
TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické uli-
ci. Jednorázově lze odevzdat BIO odpad 
v množství max. 1 přívěsný vozík 750 kg 
za osobní auto. Do kontejnerů je zaká-
záno ukládat pneumatiky, které lze bez-
platně odložit v autoservisech, a jakýko-
liv stavební odpad. Svoz velkých kusů je 

určen pouze pro občany - nepodnikající 
fyzické osoby, které mají trvalé bydli-
ště na území města Hlučín. Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby řeší  
likvidaci odpadů na své vlastní náklady.
 

Foto: Kateřina Konečná

Vážení občané,

v odpadovém kalendáři došlo ke změnám některých termínů svozů 
odpadů. Tímto se omlouváme za chybné uveřejnění v tištěné podo-
bě v Hlučínských novinách v prosinci 2022. 

Tento odpadový kalendář je již aktualizovaný a správný. 

V lednovém tištěném čísle Hlučínských novin bude uveřejněn aktu-
alizovaný Odpadový kalendář na rok 2023.

Děkujeme za pochopení.
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RICHARD PESCHEL
(1867 – 1946) zapomenutý starosta

O prvorepublikovém starostovi Ri-
chardu Peschelovi toho moc nevíme. 
Donedávna dokonce ani nebylo známo 
kdy a kde zemřel. Tuto základní infor-
maci se nicméně podařilo objasnit díky 
souhře šťastných náhod. Vše začalo 
v okamžiku, když při jednom rozhovo-
ru zdejšího rodáka Karla Boczka po ne-
dělní bohoslužbě v jihoněmeckém měs-
tě Langenargen padlo slovo Hlučínsko. 
Zrovna v tu chvíli procházel okolo star-
ší pán, který to slovo zaslechl a vstoupil 
do rozhovoru: „Kdo z vás zná Hlučín? 
Já jsem tam chodil do školy a můj dě-
deček tam byl před válkou starostou.“ 
Přitom stačilo vyslovit to slovo o pár 
sekund později a starý pán by neruše-
ně prošel, aniž by jej zaslechl. Jmenuje 
se Guntram Kubina, letos oslavil šesta-
osmdesáté narozeniny a jeho matka  

pocházela z Hlučína. Narodil se však 
v Königshütte, dnešním polském Chor-
zowě, kde jeho otec provozoval cukrárnu. 
Do Hlučína se přistěhoval po válce, když 
se jeho rodné město stalo součástí Polska. 
Brzy se naučil česky, ale po smrti prarodi-
čů nakonec odešel do Německa. Právě on 
pomohl objasnit závěr životní dráhy hlu-
čínského starosty, u kterého nebylo jasné, 
zda zemřel již někdy během druhé světo-
vé války, nebo se z Hlučína odstěhoval, 
či zda zahynul či zmizel během divoké-
ho poválečného období. Guntram Kubina 
potvrdil, že oba jeho prarodiče zemřeli 
až po válce, ba dokonce že jsou pohřbe-
ni na hřbitově u sv. Markéty, protože na 
pohřbu svého dědečka sám ministroval.  
Jeho hrob však již dnes neexistuje.

Druhá náhoda, která pomohla objasnit zá-
věr života Richarda Peschela, se odehrála 
v opavském archivu. Shodou okolností 
právě v době pátrání probíhala inventari-
zace fondu hlučínského okresního soudu. 
Zkusili jsme jej prozkoumat a štěstí stálo 
na naší straně. Podařilo se totiž dohledat 
Peschelovu poslední vůli. Byla sepsána 
v Hlučíně roku 1942 a kromě dědických 
pořízení se v ní píše, že si manželé přejí 
zhotovení slušného náhrobku a sloužení 
zádušní mše v den výročí smrti. Paradox-
ně nebyla z poslední vůle uskutečněna 
ani řádka. Dědictví nemohlo být naplně-
no, protože majetek Peschelů, kteří měli 
německou národnost, propadl státu. Ani 
náhrobek neměl kdo zhotovit, protože 
všichni příbuzní byli vysídleni do Němec-
ka, nebo se tam dobrovolně odstěhovali. 
Zádušní mše se poprvé konala na popud 

Muzea Hlučínska teprve v letošním roce. 
Člověk, který stál v čele města 14 let, pů-
sobil v řadě spolků a téměř pětatřicet let 
vydával místní noviny, tak na dlouhou 
dobu upadl v zapomnění.

Richard Peschel se narodil 19. ledna 1867 
v Hlučíně. Jeho otec zde pracoval jako 
soudní aktuár, což znamenalo, že musel 
mít přinejmenším středoškolské vzdělá-
ní (v té době to ani zdaleka nebylo pra-
vidlem). Jaké vzdělání obdržel Richard 
Peschel, nevíme. Historické prameny na 
něj prozrazují, že se v roce 1905 oženil 
s o deset let mladší Josefínou Gillarovou, 
dcerou řeznického mistra Viléma Gillara. 
V tom samém roce založil tiskárnu a za-
čal vydávat noviny Hultschiner Zeitung. 
Jestli již tehdy vlastnil dům na náměstí, 
není známo. Nejpozději v roce 1921 však 
tiskárna a papírnictví fungovala v domě č. 
17. Zatímco po celé období první repub-
liky se v přízemí domu daly pořídit kni-
hy, sešity, pohlednice, papírenské potřeby 
nebo modlitební knížky, dnes zde hladový 
kolemjdoucí může pojíst Döner Kebab. 

Se svou manželkou přivedl na svět tři děti. 
Syn Bruno (*1909) vystudoval práva na 
německé univerzitě v Praze a získal lukra-
tivní místo u ministra bez portfeje Erwi-
na Zajička. Není vyloučeno, že mu v tom 
pomohla stejná politická příslušnost jeho 
otce. Během druhé světové války musel 
narukovat k wehrmachtu a v červenci 1944 
padl. Brunův syn Ingo se později stal pro-
fesorem fyziky. Dcera Richarda Peschela 
Hildegard se provdala do Königshütte, po 
válce krátce žila v Hlučíně, a pak odešla 

za svým manželem do západního Ně-
mecka. Nejmladší dcera Gertrud pomá-
hala rodičům v obchodě a v roce 1942 
patrně ještě nebyla provdána.

Richard Peschel byl velice činorodou 
osobou hlučínského politického i ve-
řejného života. Od roku 1915 zasedal 
v zastupitelstvu, od roku 1917 pak za-
stával funkci předsedy městské rady. 
Vstoupil do německé křesťanskoso-
ciální strany lidové (Deutsche christ-
lichsoziale Volkspartei) a v roce 1924 
se stal starostou města. Jako takový 
zde osobně přivítal oba českosloven-
ské prezidenty. Kromě vydávání hlu-
čínských novin jej zaměstnávala řada 
veřejných funkcí. Byl předsedou spol-
ku německých dobrovolných hasičů, 
místopředsedou starostenského sboru 
hlučínského a působil i v městské spo-
řitelně. Významně se zasloužil o vybu-
dování parku podél Promenádní ulice, 
městského vodovodu a kanalizace.  
Když se na podzim roku 1938 stal Hlu-
čín součástí Německa, skončil ve funk-
ci starosty a odebral se na odpočinek. Je 
třeba připomenout, že v té době mu bylo 
již 72 let. O rok později mu nacistický 
režim zakázal vydávat jeho Hultschi-
ner Zeitung. Richard Peschel zemřel 
30. srpna 1946, necelých pět měsíců po 
své manželce Josefině ve věku 79 let. 
Milosrdný osud jej tak ochránil před 
nepříjemnými událostmi, které by jej 
nevyhnutelně potkaly – na podzim té-
hož roku totiž měl být, tak jako ostatní 
Němci, vysídlen.
   Jiří Neminář

Přivítání prezidenta Edvarda Beneše v Hlučíně roku 1937. (Muzeum Hlučínska)

Manželé Richard a Josefina Peschelovi na ateliérové fotografii Pavla Zagory. 
(Muzeum Hlučínska)

Nedělní příloha Hultschiner Zeitung. (Muzeum Hlučínska)
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STŘÍPKY Z DARKOVIČEK

Petra Fojtíková
ředitelka ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky

Podzimní dny, stále ještě plné sluníčka, 
přímo vybízejí k venkovním aktivitám. 
Děti skotačí mezi domy, hrají hry, když 
v tom... konečně zafouká a ony vytahu-
jí draky a uhání k hřišti! Letošní dračí 
přehlídka, „Drakiáda“, se opravdu vyda-
řila! Účastníků bylo mnoho a za malou 
chvíli se nad Darkovičkami vznesly de-
sítky krásně barevných draků. Po jejich 
vzdušných akrobatických kouscích si za-
soutěžily i samy děti. Nakonec si většina 
účastníků u ohně nejen opekla párek, ale 
také se po vyfoukaném odpoledni troš-
ku ohřála. Dalším krásným zážitkem byl 
“Pochod broučků“, kdy se u mateřské 
školy rozezněly písničky a děti všem 
zazpívaly a zatančily secvičené tanečky. 
Program, který připravily paní učitel-
ky, byl plný různých zábavných úkolů. 
Děti, s podporou rodinných příslušníků,  

doplňovaly tajenky a hledaly ukryté 
poklady (malované kamínky v podobě 
berušek). Průvod dětí s lampiony pak 
prošel částí obce, také kolem dýněmi 
osvětlené školy, a svou cestu ukončil 
opět v zahradě školky, kde se o připra-
vené občerstvení postarali rodiče. V zá-
věru akce se rozhořel oheň a účastníci si 
opekli, speciálně pro tuto akci udělané, 
domácí špekáčky. Bylo to krásné odpo-
ledne, které skončilo až za tmy, ozářené 
ohnivými jikřičkami. Děkujeme všem, 

LONDÝN, OXFORD NEBO BRIGHTON?
Kristina Škrobánková
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Začátek školního roku na našem gym-
náziu proběhl pro skupinu studentů ne-
tradičně. Letecky do Velké Británie. 
Pro mnohé studenty byl let životní pre-
miérou, mnozí studenti se dostali do 
zahraničí po dlouhé době, pro všechny 
to však byly hlavně zážitky z poznává-
ní jiné kultury, spolužáků, kamarádů. 
Zářijová skupina mohla spoluprožívat 
londýnskou atmosféru v době truchlení 
nad smrtí královny Alžběty II., říjnová 
skupina již byla svědkem návratu země 
do běžných dní. Co se studentům líbilo 
nejvíc? V Londýně vítězily Five Fingers, 
Sainsbury´s, Black Sheep Coffee, Meal 
Deal, protože dospívající musí hodně 
jíst! A teprve poté si byli schopni užít vý-
hledu z London Eye, děsivého předsta-
vení v zatuchlém London Dungeon, pro-
cházky po barevném Soho. Samozřejmě, 
že také vyhledali všechny londýnské pa-
mátky, které vyžadují maturitní otázky  

Foto: archiv ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky

z angličtiny. Univerzitní Oxford, re-
spektive jeho historické budovy, budily 
respekt a zvědavost. Pro turisty byly čas-
to uzavřeny. Pokud byste si snad chtěli 
prohlédnout jejich interiér, doporučení 
zní: hodně studovat a podat si přihlášku. 
Nicméně i bez studia si můžete prohléd-
nout místa, ve kterých vznikly scény fil-
mů  Harry Potter či Vraždy z Oxfordu.  

A pak čekal Brighton. Po dnech, ve kte-
rých studenti absolvovali průměrně 10 
kilometrů, jednou dokonce 18, byla od-
měnou oblázková pláž s teplými voda-
mi Lamanšského průlivu, Seaaquariem 
a opakovaně spoustou jídla. Fish and 
chips jsou prý nejlepší právě zde. Je to 
zvláštní, prostě tak jiná země, komento-
vali studenti. Divné to je. Třeba ta šílená 

Fota: Alena Janošová

Tate Gallery, octové chipsy, stále stejné 
snídaně, odtokové roury na fasádách 
domů, a ty kohoutky na umyvadle? A ta 
auta! A protože toho chceme poznat ješ-
tě více a protože angličtina, kterou jsme 
slyšeli, nebyla zrovna taková, jakou jsme 
očekávali, budeme se těšit na další školní 
akci, dodávají. Věříme, že se škole poda-
ří zajistit výuku angličtiny v zahraničí! 

kteří pomáhali s organizací této akce! 
Na naší škole letos také probíhá celo-
roční projekt „Milujeme Česko“, kdy si 
připomínáme a vysvětlujeme jednotlivé 
významné dny naší republiky. V říjnu 
jsme si připomenuli vznik naší samo-
statné republiky pod názvem „Má vlast“, 

v listopadu pak svátek „Svatého Marti-
na“. V závěru bychom chtěli poděkovat 
dětem z naší MŠ a ZŠ, za úspěšnou re-
prezentaci v pěvecké soutěži “Hlučínský 
Slavíček 2022“. Gratulujeme ke krásné-
mu umístění na prvních místech v kate-
goriích mateřských škol a prvních tříd! 

VITAMIN C – ZNÁTE VŠECHNY JEHO FUNKCE?
Bára Piatková
lékárnice

Již během středověku bylo u námoř-
níků pozorováno závažné onemocnění 
kurděje, které se projevovalo krváce-
ním z dásní, otoky, špatným hojením 
ran, únavou, slabostí nebo krvácením 
z nosu. Později bylo zjištěno, že tuto 
nemoc má na svědomí dlouhodobý  
nedostatek vitaminu C. 
Vitamin C neboli kyselina L-askorbová 
je esenciální látka, která je ve vodě roz-
pustná a tělo není schopné si vytvořit 
její zásoby. Proto je nutné jej do těla 
pravidelně doplňovat. Ideálně pestrou 
stravou bohatou na ovoce a zeleninu. 
V zimních měsících je ale této kvalit-
ní potravy nedostatek a zároveň tělo  
potřebuje vyšší příjem vitaminu C.
Proč je tento vitamin pro tělo dů-
ležitý? Jedná se o jeden z předních  

antioxidantů. Umí vychytávat volné kyslí-
kové radikály, které poškozují tkáně. Ty se 
do těla dostávají ze znečištěného prostře-
dí, chemických látek, kouřením, ale vzni-
kají i při zánětlivé reakci. Jejich nadbytek 
se projevuje jako oxidativní stres. Vitamin 
C se podílí na tvorbě mnoha pro tělo ne-
postradatelných látek, například kolage-
nu. Co je pro mnohé překvapivé, vitamin 
C reguluje genom. Tedy je důležitý pro 
správný embryonální a fetální vývoj a ná-
roky na jeho příjem se v této době zvyšují.  
Co nás nepřekvapí, je význam vitaminu C 
pro dobré fungování imunitního systému. 
V první linii nespecifické imunity působí 
na správnou tvorbu keratocytů (kožních 
buněk), které slouží jako bariéra proti pa-
togenům. Je ale důležitý i pro specifickou 
imunitu. Zapojuje se ve fázi fagocytózy 
(pohlcování patogenů), dále jeho vysokou 
hladinu potřebují B- a T-lymfocyty. Vita-
min C také snižuje tvorbu histaminu, což 

je mediátor zánětlivé a alergické reakce. 
Díky snížení oxidativního stresu se mírní 
i příznaky astmatu. Další rolí vitaminu C 
je nepostradatelnost v procesu vstřebávání 
železa ze střevní sliznice. Dále se zapo-
juje do rozkladu cholesterolu žlučovými  
kyselinami. 
Jaká dávka vitaminu C je pro tělo potřeb-
ná? Pro zdravého dospělého člověka je 
dostatečná denní dávka 100 mg za den. 
U zdravých dětí je postačující dávka 50 
mg za den. V případě vyšší zátěže imunit-
ního systému by se měla dávka vitaminu 
C úměrně zvýšit u dospělých až na 1000 
mg denně.
Jakou formu vitaminu C vybrat? Základní 
rozlišení lékových forem je na intravenóz-
ní (přímo do žíly) a perorální (přes ústa). 
Intravenózní podání patří do rukou lékaře 
a využívá se při těžkých hypovitaminóz-
ních stavech. Běžně se využívají tablety 
nebo kapky. Jelikož je ve střevě omezené  

množství transportérů, přes které se 
může vitamin C vstřebat, je vhodné vo-
lit pro tělo přirozenější formy. Nejlépe 
usnadňují přestup lipozomální formy. 
Tedy takové, kdy je vitamin C v lipozo-
mu obalen přírodními fosfolipidy, díky 
kterým je přestup přes střevo usnadněn. 
Další možností, jak zvýšit vstřebávání 
je postupné uvolňování, které mohou 
zajišťovat například časové perlič-
ky. Pro děti nebo osoby se zhoršeným  
polykáním je vhodná forma kapek. 
Při dávkách 2000 mg denně se mohou 
projevit symptomy předávkování, jako 
jsou střevní problémy (průjem, zácpa), 
žaludeční křeče nebo nevolnost. Rizi-
kové jsou především lipozomální for-
my, a nebo intravenózní podání, kterého 
se využívá především u onkologických 
pacientů. Vyšším dávkám vitami-
nu C by se také měly vyhnout osoby  
s ledvinovými kameny. 

ZDRAVÍ
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Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

V sobotu 12. listopadu byla v pražském 
Foru Karlín oceněna hlučínská rodač-
ka, herečka a zpěvačka Eva Burešová 
(*1993), kdy jí byl udělen bronzový Český 
slavík v kategorii zpěvačka roku. Obhá-
jila tak třetí místo, na kterém se umísti-
la i v loňském roce. Děkujeme za repre-
zentaci města Hlučína a přejeme mnoho 
úspěšných a šťastných let v profesním, ale 
i osobním životě. 

EVA BUREŠOVÁ  
ZÍSKALA BRONZOVÉHO SLAVÍKA

Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

Děti všech věkových kategorií se můžou 
v prosinci těšit na Festival IQ Play, kte-
rý proběhne o víkendu 9. až 11. prosin-
ce 2022, vždy v čase od 10 do 18 hodin. 
Z našeho sálu kulturního domu se pro ten-
to víkend stane herna plná vzdělávacích 
her a hraček. Festival IQ Play je putov-
ní hravá výstava, na které jsou k vidění, 
ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky 
edukativního charakteru, smyslové hrač-
ky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, 
logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. 
Festival je připraven tak, aby zabavil širo-
ké spektrum návštěvníků - dospělé, senio-
ry, zdravotně znevýhodněné osoby a děti. 
Rozvoj logického myšlení a kreativity je 
důležitý v každém věku. Věřte, že děti 

FESTIVAL IQ PLAY - HERNA PRO VŠECHNY 
GENERACE

Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

Letos poprvé jsme si pro vás připravili 
Novoroční koncert. A jelikož jsme chtěli, 
aby byl velkolepý, pozvali jsme k nám do 
Kulturního domu Hlučín smyčcové trio 
Inflagranti s hvězdným hostem Pepou Voj-
tkem, který je frontmanem skupiny Kabát. 
Tentokrát se ovšem ukáže ve zcela jiném 
„kabátě“. V jeho podání uslyšíte nejzná-
mější světové písně i písně z muzikálů,  

ZVEME NA NOVOROČNÍ KONCERT  
INFLAGRANTI S PEPOU VOJTKEM

ve kterých Pepa působí. Jeho rockerský 
hlas, ve spojení s elektrickými smyčci, 
v moderním pojetí známých skladeb, Vám 
rozproudí krev v žilách. Vstupenky jsou 
k zakoupení již nyní na pokladně KD, 
v Informačním centru v Hlučíně nebo na 
www.ticketstream.cz. Vzhledem k blíží-
cím se Vánocům máte jedinečnou příle-
žitost obdarovat Vaše nejbližší dárkem 
v podobě zážitku. A náš Novoroční kon-
cert, který se uskuteční 20. ledna 2023, 
bude opravdu nezapomenutelný zážitek!
 

Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

Městská knihovna Hlučín vás srdečně zve 
na autorské čtení a besedu hlučínské spi-
sovatelky Hedviky Jandové. Svoji prvoti-
nu “Za štreku“ vydala v roce 2021 hovo-
rovým jazykem “po našimu“. V letošním 
roce napsala povídkovou knihu “Mudr-
lantka“ rovněž v podobném stylu. Inspira-
cí jí byl prostý život na vesnici v Ludgeřo-
vicích, její prababička a maminka. Knihu 
doplnila o veselé zážitky ze života stu-
dentů v sedmdesátých letech a cestování. 
Beseda se uskuteční v Zámeckém klubu 
hlučínského zámku ve středu 7. prosince 
od 17 hodin. Na akci bude možnost koupit 
si obě autorčiny knihy. 

AUTORSKÉ ČTENÍ HEDVIKY JANDOVÉ

na této akci odloží své tablety a mobil-
ní telefony a trpělivě si s chytrými hrač-
kami budou hrát. Zapojit se mohou také 
rodiče, sourozenci, babičky a dědečkové, 
kteří v ten moment zapomenou na běžné 
starosti. Na výstavě mohou návštěvníci  
zůstat celé hodiny. Těšíme se na Vás!

TANEČNÍ OBOR SE V PROSINCI ROZDĚLÍ
Klára Krejčířová
učitelka tanečního oboru
ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín

S nastávajícím časem adventu přichází 
taneční obor hlučínské umělecké ško-
ly hned se dvěma novými balety. Starší 
žáci připravují premiéru Marné opatrnosti 
a mladší žáci naopak obnoví balet Vánoč-
ní koleda. Přípravy běží v plném proudu, 
a tak si nenechte ujít naše umělecké počiny. 

Marná opatrnost aneb špatně hlídaná 
dcera
Baletní komedie, která je nepostradatel-
nou součástí  repertoáru předních divadel-
ních scén, měla svou premiéru již v roce 
1789 a od té doby je nepřetržitě uváděna 
po celém světě až dodnes. Původní záplet-
ka baletu zůstala zachována, jen se v čase 
měnila choreografie a hudební podklady. 
Děj nás zavede na venkov, kde právě pro-
bíhají žně. Matka Simone má dceru Lisetu 
na vdávání, ale nechce ji dát jen tak něko-
mu. Má pro ni domluveného bohatého že-
nicha, který přichází na námluvy se svým 
otcem. Liseta však využívá všech příleži-
tostí, aby se mohla scházet se svým milým 
Colinem. Rozzuřená Simone tomu brání 
a hlídá dceru jako ostříž. Vdavky jsou už 
na spadnutí, a tak pro jistotu matka zam-
kne dceru do pokoje. Všichni přijdou po-
přát budoucím novomanželům, ale čeká je 
velké překvapení. Když ženich odemkne 
pokoj, všichni uvidí Lisetu a Colina v ob-
jetí. Simone si sama naběhla a dceru neu-
hlídala. Dějový balet plný komických si-
tuací včetně slavného dřeváčkového tance 

uvedeme v premiéře 8. prosince v 18 ho-
din v Kulturním domě v Hlučíně. V hlav-
ních rolích se představí Agáta Tešnarová, 
František Solař, Albert Žurovec a Marek 
Staník.

Vánoční koleda
Pohádkový balet inspirovaný příběhem 
Charlese Dickense na hudbu Alana Silves-
triho jste mohli vidět již v roce 2019. Nyní 
jsme s mladšími žáky připravili obnove-
nou premiéru na poslední adventní nedě-
li. Vydřigroš nemá rád Vánoce, nemá rád 
vlastně nikoho, jen sám sebe a své peníze. 
Duchové z minulosti, současnosti a bu-
doucnosti ho postupně napraví. A tak se 
Vydřigroš nakonec raduje ze života i Vá-
noc. A peníze? Ty raději věnuje chudým.
Na naši pohádku se přijďte podívat na 
Mírové náměstí v Hlučíně v neděli 18. 
prosince odpoledne v rámci adventního 
programu.

VÝSTAVA 
CESTA DO BETLÉMA
Michaela Harazimová
DDM Hlučín

Dům dětí a mládeže Hlučín pořádá výsta-
vu s názvem „Cesta do Betléma“. Výstavu 
bude možné shlédnout v kostele sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně od 15. 12. 2022 do 6. 
1. 2023. Vystavované práce jsou odra-
zem snahy, spolupráce a celkové činnos-
ti výtvarných a keramických zájmových 
kroužků Domu dětí a mládeže Hlučín. 
Rádi bychom se prostřednictvím této vý-
stavy zúčastnili i celostátní akce pro děti 
a mládež, kterou pořádá Spolek českých 
betlémářů a On tisk s.r.o. Účastníci na-
šich kroužků téma Betlému rozvinuli jak 
v plošné tak prostorové tvorbě. Budeme 
moc rádi, když se během vánočních svát-
ků přijdete do kostela Sv. Jana Křtitele 
v Hlučíně podívat.

UZAVŘENÍ 
KNIHOVNY BĚHEM 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

Městská knihovna Hlučín včetně poboček 
v Bobrovníkách a Darkovičkách bude od 
27. do 30. prosince uzavřena. Ve čtvrtek 
22. prosince bude otevřeno pouze do 16 
hodin. Děkujeme návštěvníkům knihovny 
za projevenou přízeň, přejeme krásné Vá-
noce a těšíme se na vás v novém roce.

Foto: archiv televize Nova

Foto: archiv Festivalu IQ Play

Foto: archiv Hedviky Jandové Ilustrační foto.

TIPY POD VÁNOČNÍ STROMEČEK
Kateřina Korchanová
Turistické informační centrum Hlučín

Stále nevíte, co pod stromeček svým nej-
blížším, aby to bylo hodnotné a stihli jste 
to pořídit do Vánoc? Máme pro vás tip! 
U nás si vyberete nejen turistické průvod-
ce, odborné publikace, ale i regionální li-
teraturu, ze které vám můžeme doporučit 
třeba právě knihy paní Jany Schlossarko-
vé. Zároveň je možné u nás zakoupit vstu-
penky na výstavy Muzea Hlučínska a na 
jiné kulturní akce, výrobky z Chráněné 
dílny Charity Hlučín i vybrané výrobky 
s certifikátem regionální značky Opavské 
Slezko. Věříme, že si u nás jistě vyberete! 



ZASTUPITELÉ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V HLUČÍNĚ ZŮSTÁVÁ POPELKOU 
Tomáš Matýsek
zastupitel

Celkem bez povšimnutí proběhla le-
tos koncem jara organizační změna ve 
struktuře Městského úřadu Hlučín. Pro 
mě překvapivě zanikl do té doby samo-
statný odbor životního prostředí a sloučil 
se s odborem výstavby. Dva zcela odliš-
né odbory. Jeden, co má chránit životní 
prostředí, a druhý, který určuje, kde se 
bude stavět, co se bude stavět. Za minu-
lého režimu jsme byli zvyklí na fakt, že 

ochrana životního prostředí byla popelkou 
či dokonce nechtěným oborem, který zdr-
žuje od blahobytu. V Hlučíně se nejspíš 
k této rétorice a způsobu myšlení vracíme. 
Jak jinak si vysvětlit, že řadový referent 
ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzdu-
ší, ochrany zemědělského půdního fondu 
,má nad sebou vedoucího bez dostatečné 
aprobace v oboru ekologie, aniž by za to 
on sám mohl. Začlenit životní prostředí 
pod odbor výstavby se dá přirovnat třeba 
k sloučení ministerstva životního prostře-
dí s ministerstvem průmyslu a obchodu. 

PŘEJEME DOBROU NÁLADU PRO ROK 2023
Blanka Kotrlová a Tomáš Matýsek
zastupitelé

Začalo období adventu, čtyři týdny pro 
usebrání, duchovní přípravu na nejdůle-
žitější svátky v roce. A je jedno, zda je 
vnímáte jako svátky křesťanské, nebo 
svátky rodinného setkávání, dětské  

radosti a sousedské sounáležitosti. Ty 
letošní budou pro mnohé z nás asi tro-
chu chudší než v několika předchozích 
letech. Všichni vnímáme, že doba je těž-
ší, že nás straší prudká inflace, hrozba 
propouštění zaměstnanců firem, vysoké 
ceny energií i případné výpadky v záso-
bování některými položkami, na které 

jsme si zvykli jako na samozřejmost. Cí-
tíme, že bude bezpečnější se uskromnit. 
Ale jistě to zvládneme a méně nákupů 
i méně věcí nám nevezmou radost z vá-
noční atmosféry, ze společných chvil 
strávených s těmi nejbližšími. Šetřit by-
chom ale neměli jen my, lidé, úsporně 
by se mělo v této situaci chovat i město.  

Proto bychom vám všem v Hlučíně 
chtěli popřát nejen pohodové Váno-
ce, šťastný vstup do roku 2023, hodně 
radosti i naděje, ale také představitele 
města se správně nastavenými hodnota-
mi. Ať společně vstoupíme do roku 2023 
s optimistickým očekáváním a dobrou  
náladou. 

Jistě je to krásné, jedno vedoucí místo 
zrušeno, mzdové prostředky ušetřeny. Na 
druhou stranu životní prostředí oslabe-
no. Vzhledem ke vztahu minulé a nejspíš 
i současné hlučínské koalice k životnímu 
prostředí, jeho významu, to není nic pře-
kvapivého. Avšak pro kvalitu našeho ži-
votního prostředí, jež ještě většina z nás 
bere jako samozřejmost, to není dobrá 
zpráva. Lesnictví, zemědělství, ochrana 
vod a ovzduší si jistě zaslouží samostat-
ný odbor, kompetentní úředníky, a ještě 
kompetentnějšího vedoucího, který se ve 

sporu s ostatními odbory bude moci díky 
své erudici za životní prostředí postavit. 
Prostor pro jiné varianty šetření přitom na 
radnici je. Bez ohrožení jednoho resortu 
by se jistě obešlo například sloučení od-
borů financí a investic, které k sobě mají 
blízko, nebo omezení oddělení komuni-
kace opět na jednoho člověka, když v mi-
nulosti na to stačil půlúvazek. Bohužel ve 
vedení města Hlučína nebyl a není nikdo, 
pro koho by životní prostředí bylo priori-
tou, nebo aspoň rovno ostatním odvětvím. 
To není nadsázka, je to prostý fakt.

MĚJ BUDOUCNOST VE SVÝCH RUKOU
ROZVÍJEJ SE V TOM, CO TĚ BAVÍ!

Máš hlavu plnou nápadů a nevadí ti trá-
vit studiem i volný čas? Přidej se k nám, 
na ZENGROVKU. Naučíš se vše, co bu-
deš pro svou budoucí profesi potřebo-
vat. Na naší škole se pořád něco děje. 
Nyní právě finišuje náš projekt s názvem 
3D TALENT 2022. Projekt zaměřený na 
podporu systémové práce s nadanými 
žáky na škole. Tyto projekty jsou finan-
covány z Programu na podporu vzdě-
lávání a talentmanagementu na území  
statutárního města Ostravy.

Vytvořili jsme skupinu žáků, kteří na 
základě diagnostiky talentu a vlastní-
ho zájmu mají motivaci k rozvoji svého 
potenciálu, zajímají se o práci a čin-
nosti v oblasti moderních technologií 
a chtějí hravě zvládnout nároky dnešní 
odborné technické praxe. Kromě odbor-
ných workshopů, které pro ně připravili  

zkušení vyučující, také spolupracují s vy-
sokou školou. Rozšířili si poznatky o dal-
ší možné technologie výroby pomocí 3D 
tisku, práci na CNC strojích, měření tva-
rových součástí, aj. Získali přehled o mož-
nostech 3D tisku kovů, kompozitů, plas-
tů, dále o reverzním inženýrství a 3D  
skenování. 
 
Navštívili také  jedinečnou přehlídku mo-
derních technologií v oblasti sci-fi a virtu-
ální reality,  mezinárodní veletrh videoher 
a interaktivní zábavy v Praze kde čerpali 
inspiraci k nápadům.

A co více? Mají za úkol vytvořit technic-
ké modely – výukové pomůcky pro výuku 
odborných předmětů na škole. Přijďte se 
na ně podívat, jak se s tímto nelehkým 
úkolem vypořádali!

Kdy: 
7. prosince 2022 od 14 do 18 hodin
7. ledna 2023 od 9 do 13 hodin 
k nám na Zengrovku.

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vít-
kovice, p.o., které dnes nikdo neřekne ji-
nak než „Zengrovka“, již 103 let připravuje 
techniky pro trh práce nejen pro Morav-
skoslezský kraj. Velký význam má v na-
šem vzdělávání propojení teorie s praxí. 
Škola již několikrát získala prestižní certi-
fikát „Doporučeno zaměstnavateli“, který 
každoročně uděluje Klub zaměstnava-
telů na základě hlasování firem. Oceně-
ní je pečetí kvality a potvrzením zájmu  
zaměstnavatelů o naše absolventy. 

V současnosti se jedná o moderní ško-
lu s přibližně 450 studenty. Uchazečům 
o studium nabízí čtyřleté denní studijní 
obory s maturitou: Strojírenství – výpo-
četní technika, Strojírenství – automo-
bilní technika, Strojírenství – robotika, 
Ekonomika a podnikání – Management 
ve strojírenství, Mechanik seřizovač 
– Mechatronik, čtyřletý denní studij-
ní obor s maturitou s možností získání 
výučního listu Mechanik seřizovač – 
mechatronik a obráběč kovů  a tříletý 
denní učební obor s výučním listem  
Obráběč kovů.

Nevěříte? Přesvědčte se! Sledujte další 
aktivity studentů „Zengrovky“ na www.
spszengrova.cz a na sociálních sítích.

www.spszengrova.cz 
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JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2023 
ONLINE  
Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte kdykoliv během roku. Je nutné 
vyplnit název města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete 
Charitě Hlučín. 

Bankovním převodem  
Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005 do 31.1.2023. Zadání 
var. symbolu je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. 

QR kódem – také do 31.1.2023. 

 

Do kasičky na místech uvedených na www.charitahlucin.cz do 15.1.2023. 
Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní u Vašich dveří.  
 
 

 
 
Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku  
sledujte na www.charitahlucin.cz. 
 

ONLINE KOLEDA
na www.trikralovasbirka.cz
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V R A C Í M E  S E  D O  H L U Č Í N A :

HLUČÍNSKÉ JEZERO 27.–29. ČERVENCE

C H I N A S K I
 P R A Ž S K Ý  V Ý B Ě R

V R A C Í M E  S E  D O  H L U Č Í N A :V R A C Í M E  S E  D O  H L U Č Í N A :V R A C Í M E  S E  D O  H L U Č Í N A :

C H I N A S K IC H I N A S K I
l u c i e

POŘADATELGENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ 
PARTNEŘI

ZA PODPORY
OFICIÁLNÍ 
PIVO 
FESTIVALU

VÁNOČNÍ DÁREK PRO FANOUŠKY,  
NA ŠTĚRKOVNĚ OPEN MUSIC VYSTOUPÍ I TATA BOJS ČI MIG 21
Hudební svátek v podobě třídenního 
hudebního festivalu Štěrkovna Open 
Music se v příštím roce vrátí do are-
álu Hlučínského jezera. Už před ča-
sem pořadatelé zveřejnili, že na něm 
vystoupí například kapely Lucie, Chi-
naski či Pražský výběr. S počátkem 
prosince přibyla další dvě jména. Ná-
vštěvníci se mohou těšit i na kapely 
Tata Bojs a Mig 21. A to ještě zdale-
ka není všechno, slibují organizátoři. 
Celkem se během posledního červen-
cového víkendu na festivalu představí 
čtyři desítky interpretů.

Hlavní hvězdou bude legendární Lu-
cie. Patří k neslavnějším kapelám 
v historii české a slovenské hudební 
scény. „Usilujeme o její vystoupení 
asi deset let. Ale čekání nelitujeme. 
Festival musel pro kapelu dorůst. 
Navíc nás hodně potěšila, že jednání 
začala na impuls manažera skupiny. 
Sami si nás vybrali. S tím, že festival 
dlouho sledují, líbí se jim a chtějí při-
jet. To se poslouchalo hezky,“ uvedl 
za pořadatele David Moravec.

V programu se objeví hned něko-
lik mimořádných projektů. Právě 
„Festival mimořádných projektů“ je 
heslo hlučínského festivalu. „Speci-
ální projekty jsou naší cestou, jak se 
odlišit od konkurence. Je to mnohdy 
nákladnější cesta, ale zase můžeme 
našim návštěvníkům nabídnout něco, 
co jinde neuslyší,“ dodal Moravec.  

Zatím největším počinem, produkce 
festivalu byl projekt Symphonic Dance 
Music, kdy se na podiu potkala Janáčko-
va filharmonie, Dj Lowa a společně za-
hráli největší hity taneční hudby. Jednalo 
se o působivou show spojenou s projekcí 
a lasery.

„V době covidu jsme tyto projekty z eko-
nomických důvodů museli omezit. Pro 
příští rok se k nim ve velkém vracíme. 
Chystáme hned čtyři. Jedním z nich bude 
vystoupení Lucie, to je totiž mimořádné 
samo o sobě. Další budeme postupně 
zveřejňovat,“ dodal Moravec. Prozradil, 
že jeden z mimořádných projektů připra-
vuje z podnětu pořadatelů právě pražská 
kapela Tata Bojs. „Dohodli jsme se, že vý-
hradně pro Štěrkovnu Open Music znovu 
nacvičí a u nás zahrají konceptuální Na-
noalbum z roku 2004,“ řekl. Kapela jej 

zahraje celé. Na závěr svého programu 
pak uvede sérii největších svých hitů. 
Další mimořádné projekty pořadatelé 
ještě nezveřejnili. Pouze naznačili - je-
den známý vousatý písničkář poprvé 
vystoupí s početnou kapelou. Čtvrtým 
mimořádným projektem pak bude zcela 
nehudební vystoupení jednoho známého 
uměleckého souboru.

I letos pořadatelé největšího mimoost-
ravského festivalu v kraji počítají s posí-
lením dopravy. „Chceme zajistit co nej-
pohodlnější přesuny našich návštěvníků. 
Počítáme s mimořádnými speciálními 
festivalovými linkami ve směru na Os-
travu. Obyvatele obcí Hlučínka budou 
domů vozit posílené linky, které obsluhu-
jí obce jako Píšť, Bohuslavice, Kobeřice, 
Chuchelná či Hať. Navíc domlouváme 
s Českými drahami vypravení speciál-

ního vlaku, který k nám návštěvníky 
bude vozit z Krnova a Opavy,“ dopl-
nil další z pořadatelů Matěj Ostárek. 

Dodal, že ani v příštím roce nebu-
de chybět velká rodinná zóna. „Už 
tradičně se naši dětští návštěvníci 
mohou těšit na program Cirkulum 
připravený Cirkusem trochu jinak. 
Vystoupí i dětská kapela Bombarďák. 
Součástí programu bude i projekt 
Celé Česko čte dětem. A možná přijde  
i kouzelník,“ dodal Ostárek.

Festival se v areálu Hlučínského jeze-
ra uskuteční od 27. do 29. července. 
Vstupenky jsou již v prodeji. Akce se 
koná za podpory Moravskoslezského 
kraje, generálního partnera Betonár-
ny Hlučín a hlavních partnerů Lama 
Energy a Restaurace Stará Celnice.
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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

nová

zelená

úsporám
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KALENDÁŘ PRO ROK 2023 V PRODEJI 
V INFORMAČNÁM CENTRU HLUČÍN 

(NA HLUČÍNSKÉM ZÁMKU) ZA 120 KORUN
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MIMOŘÁDNÝ 
ÚSPĚCH  
JAKUBA ŘEZÁČE 
Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Na čtyřiačtyřicátém ročníku mezinárodní 
amatérské soutěže v kulturistice a fitness 
GP PEPA Opava se teprve devatenáctiletý 
Jakub Řezáč z Hlučína umístil na 1. mís-
tě v kategorii Physique mužů nad 180 cm 
a v kategorii Physique juniorů na 3. místě. 
Gratulujeme k fenomenálnímu úspěchu, 
za kterým stojí mnoho hodin práce nejen 
v posilovně s trenérem, ale také v kuchyni 
při přípravě stravy. Roční proměna však 
stála opravdu za to. Bodové hodnocení 
závodníka je nekompromisní. Pro úspěch 
je nutná shoda mnoha faktorů, a to přede-
vším symetrie postavy a celková propor-
cionalita těla. Nejedná se o kulturistickou 
kategorii, nadměrné osvalení je zde hod-
noceno záporně. Soutěžící taktéž nesmí 
být příliš hubený. Důraz je naopak kla-
den na zdravý vzhled těla, které by mělo 
reflektovat zdravý životní styl v oblasti 
cvičení a stravovacích návyků. Zaměření 
je především na sportovní vzhled posta-
vy, s malým procentem podkožního tuku, 
která má adekvátní svalový tonus. Důraz 
při bodovém hodnocení se klade přede-
vším na hluboké břišní svalstvo a rozvoj 
svalové skupiny ramen. A to se Jakubovi 
podařilo hned ve dvou kategoriích. Věří-
me, že nejde o poslední úspěch a těšíme  
se na další ocenění.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOBROVNÍKY V ROCE 2022
Jakub Šimánek 
starosta SDH Bobrovníky

Rok 2022 se v SDH Bobrovníky nesl 
v duchu sportovních úspěchů mladých re-
prezentantů tohoto sboru. Závodníci SDH 
Bobrovníky odjezdili všechna kola kraj-
ského TFA (Toughest Firefighter Alive, 
nejtvrdší hasič přežije), závodů bylo šest 
po celém Moravskoslezském kraji (jedno 
se konalo i u nás v Bobrovníkách) a zapo-
jilo se do nich 44 dětí napříč svými kate-
goriemi. V květnu postoupili naši mladší 
a starší žáci z okrskového kola v hasič-
ském sportu na okresní kolo a zde si pak 
vedli výborně, kdy mladší žáci okresní 
kolo vyhráli a starší skončili na pátém 
místě. Mimo tyto soutěže družstev nás 
také reprezentovali v jednotlivcích Šárka 
Baladová a Šimon Guřan, a to když po-
stoupili na krajské kolo do Frýdku – Míst-
ku a poté na Mistrovství České republiky 
v Ústí nad Labem. Zde se Šárka v kate-
gorii starších dorostenek umístila na 11. 
místě a Šimon, jako mladší dorostenec, 

HLUČÍNSKÉ VOLEJBALOVÉ KADETKY, JUNIORKY A JUNIOŘI SE DRŽÍ 
V SOUTĚŽÍCH NA PŘEDNÍCH POZICÍCH
David Karčmář
předseda oddílu volejbalu TJ Hlučín

Našimi nejúspěšnějšími jsou aktuálně 
Junioři, kteří vedou tabulku kategorie 
U22. Prozatím se klukům povedlo pora-
zit všechny své soupeře, a to Blue Volley 
Ostrava, Volejbalovou akademii mládeže 
Olomouc a VO Slezská Orlice z Krnova. 
Věříme, že kluci zvládnou porazit i Green 
Volley Frýdek-Místek a uhájit tak své pr-
venství v soutěži až do konce podzimní 
části. Hlučínské juniorky jsou aktuálně 
na třetí pozici v soutěži U20 z šesti týmů. 
Prozatím se holkám nepovedlo porazit své 
soupeřky z TJ Odry a Školního sportovní-
ho klubu Bílovec. Za námi jsou pak hráčky 

ze Sportovního klubu Slezan Orlová, VO 
Slezská Orlice z Krnova a VK Polanka 
nad Odrou. Juniorky mají hrací den stejně 
jako junioři v neděli. Prozatím se nejméně 
dařilo kadetkám U18, které ve své soutě-
ži aktuální drží 5. pozici z osmi hrajících 
týmů. Holkám se prozatím povedlo zdolat 
VO Slezskou Orlici Krnov, VK Polanku 
nad Odrou a TJ Sokol Stará Bělá a zbývá 
jim porazit, snad se to povede ještě Sokol 
Frýdek-Místek, VK Karvinou, Nový Jičín 

na 6 místě. Postup na Mistrovství ČR byl 
historickým úspěchem pro náš sbor, děku-
ji za něj všem, co se na něm podíleli. Hlu-
čínskou ligu mládeže ročník 2021/2022 
vyhrály „kdo jiný než“ Bobrovníky, a to 
mladší i starší žáci, a v červnu, při posled-
ním kole v Bohuslavicích, si mohli pře-
vzít putovní poháry a pozvánku na účast 
v soutěži O pohár starosty Okresního 
sdružení hasičů Opava, konanou na konci 
června u nás v Bobrovníkách. Mladší žáci 
soutěž na domácí půdě vyhráli a postou-
pili na soutěž O pohár Starosty Krajského 
(KSH) sdružení hasičů, žáci starší zase 
skončili na 9. místě. Mladší poté na Po-
háru Starosty KSH v záři skončili ve vel-
ké konkurenci na krásném šestém místě. 
V září začal pro naše děti další ročník Hlu-
čínské ligy, kde díky naší přípravce mla-
dých Bobříků máme v mladších žácích ta-
kový přetlak, že jsme museli přihlásit dva 
týmy a vedou si zase mimořádně dobře. 
V našem sboru se také věnujeme s velkou 
intenzitou běhu na 60 metrů s překáž-
kami, kde máme už také velké úspěchy.  

Šest našich reprezentantů napříč svými 
kategoriemi se nominovalo na Mistrov-
ství ČR v běhu na 60 m s překážkami do 
Benešova u Prahy. Děti se také zúčastňují 
Českého halového poháru, Olomouckého 
poháru, Moravskoslezského poháru v této 
disciplíně a také soutěží TFA. Za zmínku 
určitě stojí i naše přípravka Bobříci, což 
jsou děti od 3 do 6 let. Ti se zúčastnili fes-
tivalu přípravek v Nošovicích a pro velký 
úspěch této ukázky, kterou měli vzorně při-
pravenou, byli osloveni, aby tuto ukázku  

a VK Kylešovice. Hracím dnem je sobo-
ta. Budeme rádi, když naše hráče a hráčky 
přijdete na domácí zápasy do Hlučínské 
haly podpořit. Zároveň bychom chtěli po-
zvat všechny příznivce volejbalu, aktivní 
hráče, ale také i „ne úplně aktivní" členy 
TJ na náš již tradiční Novoroční turnaj, 
který proběhne v sobotu 7. 1. 2023 od 9 
hodin ve Sportovní hale v Hlučíně. Kdy 
hrajeme? Sledujte náš FB – Volejbalový 
oddíl TJ Hlučín. Těšíme se na vás.

předvedli i 1. října na Mistrovství ČR 
v TFA dobrovolných hasičů ve Štram-
berku. Abych popsal dopodrobna práci 
našeho kolektivu a úspěchy dětí, potřebo-
val bych noviny jen pro SDH Bobrovní-
ky. Za vším, co jsme letos ale dokázali, 
je spousta práce, obětovaného volného 
času, nadšení, dřiny všech dětí, vedou-
cích, ale i rodičů a všech, co nás podpo-
rují a fandí nám. Děkuji jim za to z ce-
lého srdce! Jsme jeden tým, jsme hasiči  
Bobrovníky!!!

ODDÍL VOLEJBALU TJ HLUČÍN
SRDEČNĚ ZVE 7. 1. 2023

DO SPORTOVNÍ HALY 
VŠECHNY SOUČASNÉ, 

BYVALÉ HRÁČE A PŘÍZNIVCE 
VOLEJBALU NA TRADIČNÍ 

LOSOVANY 

NOVOROČNÍ
TURNAJ

Prezentace do 9.00 hodin.

Foto: archiv SDH Bobrovníky 

Zdroj: www.ronnie.cz Fota: archiv TJ Hlučín

Hráčky U 20 zleva: Radka Gotthardová, Lucie Čecháčková, Kateřina Jarošová, Veronika 
Zoubková (trenérka), Sofja Klopcová, Veronika Janyšková, Klára Kupková, Andrea Löwová.

Hráči U 22 zleva: Jan Cigán, Daniel Piskalla, Vlastimil Kajzar, Franta Porwol, Franta Dočekal,  
Filip Janda, Jan Plaček, Radim Vlček, Filip Myška, Robin Krakovka, Milan Kundrát (trenér).

Hráčky U 20.



VEDEME DĚTI A MLÁDEŽ KE SPORTU
Tereza Holleschová
NZDM Na Hraně

Sociální služba Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Na Hraně, Elim Opava, 
o.p.s. se v tomto roce zapojila do projek-
tové výzvy „Vy rozhodujete, my pomá-
háme“ od Nadačního fondu Tesco a Na-
dace rozvoje občanské společnosti, která 
je realizována každoročně, napříč Českou 
republikou v jednotlivých prodejnách 
Tesco. Sami zákazníci svými hlasy roz-
hodují, který projekt bude vítězný. Služ-
ba se v opavské prodejně, se svým pro-
jektem „Sportem ke zdraví! A nejen tomu 
fyzickému!“, umístila na prvním místě, 
kdy získala celkem 1620 hlasů a finanč-
ní podporu na realizaci projektu ve výši 

VÁNOČNÍ BĚH
ODSTARTUJEME  
NA ŠTĚPÁNA!
Tomáš Hájovský
pořadatel

Ano, je to již 15 let, co amatérští běžci vy-
běhli 26. prosince do ulic města Hlučína. 
Od té doby se vždy na svátek sv. Štěpá-
na pár desítek sportovců před půldruhou 
odpoledne sejde na hlučínském náměstí, 
aby se přihlásili, a poté postavili na tra-
diční trať běhu o délce cca 3,6 km. I letos 
se startuje ve 14 hodin. Startovné je sym-
bolických 50 korun. Trasa vede ulicemi 
Zámeckou, Promenádní, Růžovou, Horní, 
Čapkovou, Moravskou, opět Horní, Rů-
žovou, Promenádní, Zámeckou, Opav-
skou, Pode Zdí, Úzkou, Na Valech, Gen. 
Svobody, Školní, Ostravskou, Hrnčířskou 
a Bochenkovou, do místa cíle na Míro-
vém náměstí. Jednoduše 19 ulic a jedno 
náměstí! Po ukončení závodu proběhne 
vyhodnocení a nejrychlejší z běžců obdrží 
ceny. Nejen pro závodníky, ale i fanouš-
ky této akce bude nachystáno občerstvení. 
14. ročník v minulém roce běželo rekord-
ních 68 závodníků. Překonáme letos tento 
počet? Přijďte si tedy zazávodit, nebo se 
jen proběhnout, ale přijďte i povzbuzovat 
na trať nebo do prostoru startu a cíle. Více 
informací a mapu závodu najdete na webu 
zavodyzjasenek.wz.cz.

MISTRY HZS ČR VE FUTSALU 2022 SE STALI HASIČI  
ZE ZÁCHRANNÉHO ÚTVARU HZS ČR
Jana Urbancová
Záchranný útvar HZS ČR

Mistrovství České republiky (MČR) ve 
futsalu pořádané v rámci zdokonalování 
fyzické přípravy pro příslušníky Hasič-
ských záchranných sborů (HZS) z celé 
České republiky měl pod svým patroná-
tem ve dnech 26. a 27. 10. 2022 Hasičský 
sportovní klub Ústí n. Orlicí ve spoluprá-
ci s HZS Pardubického kraje, ČHSF z. 
s. a MV-GŘ HZS ČR Praha. Po čtyřech 
letech se jednalo o Mistrovství HZS ČR 
ve futsalu, jemuž v předešlých třech roč-
nících předcházely “pouze“ futsalové 
přebory. Vítězné družstvo se tak může 
nyní právem pyšnit titulem Mistr HZS 
ČR. Futsalového klání ve Vysokém Mýtě 
a Chocni se ve středu 27. 10. zúčastnilo 
celkem 11 týmů složených z vybraných 
příslušníků HZS jednotlivých krajů, kte-
ré doplnil výběr týmu ZÚ HZS ČR.  Do 
zaslouženého čtvrtfinále pak postoupilo 8 
z nich. Týmy HZS jednotlivých krajů byly 
předem rozlosovány na 2 základní hra-
cí skupiny, kde postupovým klíčem byly 
jednotlivé výhry ve hře tzv. „každý s kaž-
dým“. Výběr členů do týmu Záchranného 
útvaru HZS ČR byl sestaven z příslušníků 
ze všech tří dislokací ZÚ HZS ČR (Hlu-
čín, Zbiroh, Jihlava). A jak se ukázalo, 
volba jistě nebyla špatná. Ba naopak. Již 
první den si tento desetičlenný tým ve své 
hrací skupině vybojoval krásné 1. místo, 
které mu otevřelo postup do finálové sku-
piny neboli do play off. Osm nejlepších se 
tak mezi sebou druhý den utkalo o první 
tři medailové posty, jejichž obsazení ne-
bylo vůbec jednoduché. Při systému hry, 
kdy čas na hřišti činil 2 x 10 minut s 2mi-
nutovou přestávkou, to chtělo již notnou 

STŘÍBRNÁ MEDAILE Z MISTROVSTVÍ ČR 
V TANEČNÍM SPORTU JE V HLUČÍNĚ

Jakub Dávidek

Víkend 29. a 30. října byl v Brně zasvěcen 
tanečnímu sportu. V rámci mezinárodní 
soutěže Brno Open 2022 se konalo his-
toricky první Mistrovství ČR v tanečním 
sportu kategorie Děti (do 12 let). Město 
Hlučín reprezentoval sourozenecký pár 
Sebastian a Viktorie Dávidkovi z Klubu 
sportovního tance Hlučín. A dařilo se jim 
výborně. V sobotní soutěži v latinskoame-
rických tancích po velkém boji obsadili 
stříbrnou příčku s velkým odstupem od 
zbývajících finalistů. K zisku mistrovské-
ho titulu jim chyběl pouze jediný bod – 
na tři tance skončili druzí a na dva první. 
O velice dobré práci s dětmi v Klubu ta-
nečního sportu v Hlučíně svědčí také sku-
tečnost, že na prvních čtyřech finálových 
místech bylo sedm odchovanců tohoto 
klubu! Také v nedělní soutěži ve standard-
ních tancích se Sebík s Viky probojovali 
do finále. Tam byly výsledky hodně těs-
né a nakonec obsadili pátou příčku. To je 
zejména pro Viktorku obrovský úspěch 
– byla ze všech startujících nejmladší (8 
roků), ale věkový rozdíl čtyř let dokáza-
la pěkným výkonem smazat. Zdálo by se, 
že mistrovství republiky je top akcí roku. 
Ale není tomu tak. Pro sourozence Dá-
vidkovi to byla pouze poslední prověrka 
před opravdovým vrcholem, kterým bude 
Superfinále evropské série Grand Prix.  

Jde o seriál soutěží pro nejlepší evropské 
páry. V letošním roce proběhlo již deset 
soutěží v různých evropských zemích 
a v kategorii Děti se zúčastnilo přibližně 
50 nejlepších evropských párů. Zbývají 
ještě dvě soutěže – v Makedonii a v Lo-
tyšsku a závěrečné Superfinále v prosin-
ci v chorvatském Zagrebu. Sebík s Viky 
se už teď do Superfinále jako jediný 
český pár kvalifikovali a budou bojovat, 
aby obhájili své průběžné třetí místo jak 
ve standardních, tak i v latinskoameric-
kých tancích a případně ještě umístění  
vylepšili. Budeme jim držet palce.

míru tělesné zdatnosti, aby toto tempo 
hoši ustáli. A podařilo se! Po prvotní ranní 
výhře již svitla první naděje, že „domů“ 
by snad mohla být přivezena i medai-
le. V play off se hasiči ze Záchranného 
útvaru utkali s týmy z HZS krajů, které 
na tom nebyly o nic hůř než oni, a tak 
výhry byly vždy velice těsné nebo roz-
hodovalo i turnajové prodloužení. Štěstí 
a pěsti držené ve všech třech dislokacích 
však stály při nich, když se krátce po obě-
dě utkali ve finále s HZS Středočeského 
kraje. Jak uvedl mjr. Bc. Pavel Zámečník:  
„Byla to nádherná futsalová bitva, kdy se 
neproměněné šance střídaly na obou stra-
nách, nakonec rozhodla lepší futsalová 
kvalita a výborný individuální výkon Ri-
charda Svobody a po vítězství 5:3 se Mi-
strem HZS ČR stal zaslouženě výběr ZÚ 
HZS ČR.“ O tom, že výhra týmu sestave-
ného z příslušníků ZÚ HZS ČR ze všech 

třech dislokací nebyla pouze o štěstí, však 
hovoří i fakt, že krom získaného titulu ob-
sadili jeho členové i dva výjimečné posty, 
a to post nejlepšího střelce mistrovství, 
kterým se stal Richard Svoboda se skó-
re 12 vstřelených branek a zároveň nej-
lepšího brankáře mistrovství, kterým byl 
Jakub Luhový. Věříme, že po covidové 
odmlce byla výhra pro naše příslušníky 
nejen odměnou za jejich úsilí, ale i novým 
impulzem k tomu, aby se těmto aktivitám 
v rámci zdokonalování své fyzické pří-
pravy i nadále věnovali. Velkou poctou 
a oceněním bude pro příslušníky útvaru 
bezesporu i převzetí stužky a diplomu 
z rukou generálního ředitele, které na sebe 
nenechá zajisté dlouho čekat. Touto ces-
tou našim příslušníkům ještě jednou veli-
ce blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci a budování dobrého jména 
Záchranného útvaru HZS ČR. 

30 000 korun. Projekt byl realizován od 
dubna do září roku 2022 a došlo k usku-
tečnění všech plánovaných aktivit, které 
byly zaměřeny na podporu sportovního 
vyžití mládeže a aktivního, smysluplného 
trávení volného času. V rámci projektu 
jsme několikrát navštívili trampolínové 
centrum, děti měly možnost vyzkoušet 
si hrát bowling, nebo lézt po horolezec-
ké stěně. Z grantu bylo také zakoupeno 
sportovní vybavení – florbalové hole, vo-
lejbalové i basketbalové míče, badminto-
nové pálky aj., které mohly děti a mládež 
pravidelně využívat na venkovních spor-
tovištích, v parcích a v místních tělocvič-
nách. V neposlední řadě došlo k realizaci 
parkourových workshopů, které se konaly  
v Hlučíně a ve Vřesině.
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Foto: archiv Záchranného útvaru HZS ČR 

Foto: archiv NZDM Na Hraně Foto: archiv KST Hlučín

Foto: Michael Kašný
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DUŠIČKOVÉ DOPOLEDNE 

Zdeňka Tkačíková
klientka Domova pod Vinnou horou

Druhý listopad je dnem, kdy se ponoříme 
do vzpomínek a s láskou procházíme minu-
lostí. Vzpomínáme na ty, kteří vedle nás, či 
s námi kráčeli a co již navždy odešli, v ten-
to den slavíme „Dušičky“. Někteří z nás 
již nemohou zajít na hřbitov či do kostela, 
proto pravidelně vzpomínáme v úzkém 
kruhu. Letos jsme tento svátek uctili v na-
šem Domově pod Vinnou horou všichni 
společně. Byli jsme mile překvapeni vý-
zdobou a pojetím, které nám zde zaměst-
nanci domova připravili. Stoly s bílými  

OBČANÉ

ubrusy, živé květiny, lucerny, lapače snů. 
Pro každého z nás byl připraven ozdobený 
svícen s elektrickou svíčkou, který jsme 
si pak odnesli na pokoje, abychom moh-
li bezpečně svítit za naše blízké. Atmo-
sféru dopňovala tichá hudba a promítání 
podzimní přírody. Na připraveném stole 
stála dřevěná nádoba s vodou, ve které 
byly plovoucí svíčky a všichni přítomní si 
mohli zapálit světlo za svého zemřelého. 
Byl to velmi pietní a krásný akt. Kdo si 
zapálil svíci, mohl říci, komu plamínek do 
nebe posílá. Nezapomněli jsme ani na uži-
vatele, kteří zde s námi pobývali, ale dnes 
už s námi nejsou. Pokoj všem duším. 

KONALA SE MINISTRANTSKÁ POUŤ 
Adéla Klementová

Co se nám vybaví při slově pouť? Někoho 
možná napadne pouť matějská s mnohý-
mi atrakcemi, někoho zase cesta za úče-
lem návštěvy určitého poutního místa, 
ať už v naší zemi nebo v zahraničí. Při 
pouti je prostor nejen pro odpočinek, ale 
také pro poznání nových míst a získá-
ní nových přátelství. Když putujeme ve 
skupině poutníků, může nás povzbuzo-
vat to, že putujeme se stejným záměrem  
– za společným cílem. 
To platí i o letošní pouti ministrantů, kte-
rá se konala v Hlučíně. Ministrantské 
poutě se v naší diecézi konají každým 
rokem vždy v jiné farnosti. Celkem 320 
ministrantů a ministrantek z 47 farností 
ostravsko-opavské diecéze, doputovalo 
ve slunečnou sobotu 8. října do Hlučína, 
aby se seznámili s „Prajzskou“ a poznali 
se svými kolegy ministranty z blízkých 
i vzdálenějších farností. To, co nás všech-
ny spojovalo, byla právě ministrantská 
služba. Protože samotné slovo minis-
trant pochází z latinského ministrare,  
to znamená sloužit. 
Celou ministrantskou pouť zahájila ja-
kožto středobod programu slavnostní mše 
svatá ve farním kostele sv. Jana Křtitele, 
celebrovaná diecézním biskupem Mons. 
Martinem Davidem. Prožili jsme společně 
tuto mši svatou, kdy nás s dalšími kněží-
mi a ministrantskými kolegy v presbytáři 
bylo skutečně mnoho a já si opět uvědo-
mila, jak nutné je vymanit se ze stereo-
typů, se kterými se občas při své službě 
setkáváme. Každá ministrantská služba  
je totiž jedinečná. 
Do celého programu pod vedením kaplana 
pro ministranty P. Václava Rylka se zapo-
jila řada pořadatelů a dobrovolníků, včet-
ně těch místních. Pouť podpořila místní 
farnost v čele s farářem P. Petrem Rakem 

a též město Hlučín zastoupené starostou 
Pavlem Paschkem. 
Pečlivě připravený program byl opravdu 
pestrý. Pro účastníky, kteří byli rozděleni 
do menších skupinek podle věku, byla při-
pravena trasa a na ni stanoviště po celém 
Hlučíně. Účastníci skupinek si během dne 
společně zahráli hry, zasportovali, přiuči-
li v liturgice, zúčastnili katecheze. Díky 
Metoději Chrásteckému si děti prohlédly 
místní muzeum s připravenou expozi-
cí o Hlučínsku, včetně výstavy z kostek 
LEGA. Také bylo možné vidět vystoupe-
ní dobového vojska. Starší ministranti se 
vypravili do sousední obce Darkovičky 
za účelem návštěvy vojenského opevnění 
a prohlídky bunkru. 
Jak jejich program probíhal, popisuje 
kněz, který je doprovázel: „Skupina asi 
třiceti ministrantů s doprovodem dvou 
organizátorů vyrazila od kostela sv. Jana 
Křtitele po mši svaté směrem k pevnostní-
mu opevnění – bunkru MO-S 19 Alej, který 
je vzdálen něco málo přes pět kilometrů 
za vesnicí Darkovičky. Chlapci šli doce-
la svižným tempem, které by jim mohla 
snad závidět i Armáda České republiky. 
Průvodce v opevnění byl postaven před 
hrdelní úkol – zkrátit z časových důvodů 
45-minutový výklad na 20 minut. Zda se 
to povedlo, by mohli posoudit ministran-
ti samotní. A pak zase zrychlený přesun 
do Darkoviček ke kostelíku Panny Marie, 
kde po katechezi čekal na účastníky skvě-
lý guláš s chlebem. Myslím, že se i krásně 
svítící slunce olizovalo, když z výšin sledo-
valo krmící se poutníky. Na přídavek bylo 
všeho dost a jídlem posíleni ministranti se 
zase pěšky vrátili do Hlučína k dalšímu 
programu“. 
Po programu, který byl organizačně vel-
mi dobře připraven, následoval oběd 
a zakončení formou adorace ve farním 
kostele pod vedením biskupa Martina 

PŘIJĎTE SI PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Marie Drobíková 

Zveme vás na tradiční setkání u adventní-
ho věnce na Štědrý den od 14:30 hodin na 
náměstí v Hlučíně. Společně s muzikanty 
si zazpíváme koledy, budeme rozdávat 
betlémské světlo a pak hudebníci zahrají 
i seniorům v Domově pod Vinnou horou. 
Betlémské světlo rozzáří i náš kostel sv. 
Jana Křtitele, kam se nezapomeňte přijít 
podívat na krásný betlém. Kostel bude 
otevřen během svátků i v odpoledních  
hodinách.

UŽ DESET LET, JAK TEN ČAS LETÍ

Josef Hlubek

Vždy v den první adventní neděle se účast-
níme, při zaplněném náměstí, rozsvícení 
první adventní svíce. A svá přání se po-
koušíme si splnit za pomoci zvoničky pro 
štěstí, která zvoní vždy nepřetržitě. Když 
jsem před deseti lety projížděl obcí Otice, 
viděl jsem uprostřed obce velký adventní 
věnec. Ten se mi zalíbil a řekl jsem si, proč 
by nemohl mít Hlučín taky takový. To 
bylo v roce 2011. Během roku 2012 jsem 
oslovil pár přátel ohledně pomoci s výro-
bou adventního věnce. Už od měsíce září 
jsem se díval po zahradách po přerostlých 
jehličnatých stromech a domlouval jejich 
darování na adventní věnec. Samotné ká-
cení a svoz do Hlučína jsem obstarával 
sám. Měl jsem ale velké štěstí na výběr 
pomocníků, kterým se moje myšlenka 
zalíbila. To jsem si ale nemyslel, že tato 
parta vydrží dělat adventní věnec, s malou 
obměnou, do dnešního roku, kdy to bude  
už věnec desátý. S velkým pochopením 
jsme se setkali vždy i s vedením města. 
Bez jejich finanční pomoci a vstřícnosti by 
se tato akce nedala uskutečnit. V současné 
době v lesích okolo Hlučína žádné jehlič-
nany nerostou a ty, které ještě v lese stojí, 
každý opatruje. Takže chvojí na věnec je 
v posledních letech pouze ze soukromých 
zahrad z Hlučína, Darkoviček a Bobrovní-
ků. Tímto bych chtěl poděkovat občanům, 

že nám chvojí vždy darují. I v těžké ko-
vidové době se věnec dělal, ač v menším 
provedení, ale i ten se občanům líbil. Můj 
věk a zdravotní stav mi už nedovoluje se 
plně zapojit do této akce, ale parta, která 
se utvořila před deseti lety, pod vedením 
paní Jany Kameníčkové, Aleny Čablové, 
Marie Drobíkové s manželem Danielem, 
Janem Hermanem, Edou a Milanem Ku-
čovými a dalšími kmenovými pomocníky, 
se “akce adventní věnec” vždy úspěšně 
ke spokojenosti občanů podařila a věřím,  
že tomu tak bude i nadále. 

Davida. Kostelní loď byla stejně jako při 
mši svaté zaplněna do posledního mís-
ta ministranty a ministrantkami spolu 
s organizátory celé poutě a já byla moc  
ráda, že mohu být součástí tohoto velkého 
setkání. 
Myslím, že o tom, že byla pouť zdařilá, 
nejvíce svědčily úsměvy a veselá nálada 
všech zúčastněných. Toto setkání bylo 
právě skrze setkání s ostatními příležitostí 

k získání nových přátelství, utužení těch 
stávajících, sdílení svých zkušeností z mi-
nistrantské služby, ale hlavně k uvědomě-
ní, jak je pro každého z nás ministrant-
ská služba důležitá. Kromě zábavy a her 
nechyběla příležitost k modlitbě a také 
k čerpání sil k vytrvání a věrnosti v této 
službě. Věřím, že si všichni účastníci od-
nesli z pouti mnoho nových impulzů pro 
svůj duchovní život. 

Zdroj: www.clovekavira.cz

Foto: archiv Marie Drobíkové Tvorba věnce r. 2019. Foto: archiv města



VZPOMÍNÁM

Věra Bedrunková

Milovala jsem předvánoční čas, zvláště 
když ještě k tomu napadl sníh a všechno 
bylo takové čistější, tišší a klidnější, i děti. 
A já s nimi ráda připravovala besídky pro 
rodiče. Byla nás vždy plná třída a loučili 
jsme se pak v příjemné náladě s přáním 
pro příští rok. Do programu jsem zařadila 
vždy něco, o čem děti nevěděly, jako třeba 
zkoušení některých zvyků, jindy jsem jim 
upekla perníková srdce (jedno také dostal 
p. ředitel, který tehdy nakoukl do třídy 
a stál u dveří), nebo zhotovila svíčičky 
v ořechové slupce, které si pak děti pouš-
těly ve vodě ve vaničce. Na besídce jedné 
4. třídy, na kterou dnes vzpomenu, jsem 
recitovala báseň O Popelce. Došla jsem 
až k veršům: „A Popelka dostala oříšek 
zlatý a v něm byly překrásné šaty.” Vy-
zvala jsem pak děti, které udělaly na ko-
berci v kruhu kolem rozsvíceného věnce, 
aby řekly, co by si přály v takovém kou-
zelném ořechu mít. Po řadě si každý řekl 
o nějakou věc, až to došlo k chlapci, který 
chvilku zaváhal a pak řekl: „Já bych tam 
nemusel mít žádný dárek, já bych chtěl, 
aby se mi splnilo přání. Aby to u nás doma 
bylo zase tak, jako dřív.” Přeběhl mi mráz 
po zádech, jeho rodiče se rozváděli. Vět-
šina dětí rozchod rodičů těžce snáší, ztrá-
cejí bezpečí domova. Rozumím jim, sama 
jsem to kdysi dávno zažila a měla úplně 
stejné přání.
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UŽ DESET LET, JAK TEN ČAS LETÍ DÍKY ZA AKCE Z KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ HLUČÍN

Eva Vojevodová
předsedkyně KD Vrablovec 
Kluby klubům

Jako každým rokem, tak i letos v září, 
jsme se na pozvání Odboru rozvoje a škol-
ství z MěÚ Hlučín zúčastnili akce Kluby 
klubům, která je pořádána ke Dni seniorů. 
Z celého hlučínského okolí bylo pozváno 
23 klubů seniorů. Program uváděla mode-
rátorka ostravské televize Iva Kubanková. 
Začátek akce zahájil starosta Pavel Pas-
chek, program si senioři zajišťovali sami. 
I náš klub měl 2 vystoupení, dále vystou-
pily seniorky z Ludgeřovic, z Vřesiny, 
z Bolatic a senior z Bělé. Během progra-
mu se senioři zapojili do vědomostní sou-
těže, ve které náš klub získal 3. místo. Po 
celou dobu panovala v sále dobrá nálada, 
hodně se tančilo, všichni odcházeli spoko-
jeni a těší se na další akci. O téměř mě-
síc později se v našem klubu uskutečnila  

Radka Slaninová
organizační výbor soutěže 

Ve čtvrtek 27. října se v Hlučínském kos-
tele sv. Jana Křtitele konalo 2. kolo Me-
zinárodní varhanní soutěže Petra Ebena 
2022. Mladí varhaníci nejen z Česka, ale 
i ze zahraničí, předvedli své umění hry na 
varhany a nechali rozeznít také píšťaly 
hlučínských varhan.
Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebe-
na má svoji mnohaletou opavskou tradici.  
Byla založena v r. 1978 jako Soutěž mla-
dých varhaníků a koná se ve dvouletém 
intervalu, vždy v sudém kalendářním roce 
- letos je to tedy již 44 let od jejího vzni-
ku. Hlavními vyhlašovateli a pořádajícími 
jsou Statutární město Opava ve spolupráci 
s Církevní konzervatoří Německého řádu 
v Opavě. Soutěž v interpretaci je tříko-
lová a povinný výběr ze skladeb Petra 
Ebena je jednou z podmínek soutěžního  
repertoáru. Skladatel Petr Eben byl ke 
spolupráci pozván v r. 1986 a od r. 2008 
se i soutěž oficiálně jmenuje Mezinárod-
ní varhanní soutěž Petra Ebena. V prv-
ních ročnících po vzniku se soutěžilo ve 
varhanní interpretaci, od r. 1982 přibyla  
i kategorie varhanní improvizace. 
Pro letošní 21. ročník soutěže se přihlá-
silo bezmála 30 účastníků z Česka i ze 
zahraničí. Soutěžní týden zahájil varhanní 
koncert, který v neděli 23. října odehrál 
v opavském kostele sv. Vojtěcha předseda 
poroty prof. Julian Gembalski. Poslucha-
či, kteří v hojné míře zaplnili kostel, oceni-
li vroucím potleskem předvedené skladby, 
ale také vynikající varhanní improvizace. 
Večer rychle uběhl a následujícího dne již 
začalo soutěžní klání. První kolo probí-
halo ve dvou dnech 24. a 25. října v sále 
Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Jejich 
výkony posuzovala porota ve složení: Ju-
lian Gembalski (Polsko), Irena Chřibková 
a Petr Čech (Česko), Zuzana Ferjenčíko-
vá (Slovensko/Švýcarsko), Marek Vrábel 
(Slovensko) a Martin Sander (Německo). 
Tato práce je často nezáviděníhodná, pro-
tože zhodnotit čistotu hry, tempo skladby 
i přesvědčivost, také registraci, stylovost 
a výběr repertoáru, není jednoduché. 
V úterý večer byly body sečteny a ne-
dočkavým soutěžícím byly oznámeny 
výsledky. Do druhého soutěžního kola 
může postoupit max. 12 soutěžících, letos  

MLADÍ UMĚLCI SOUTĚŽILI VE HŘE NA VARHANY

porota rozhodla o postupu 11 účastníků. 
Byli to soutěžící ze Slovenska, Němec-
ka, Slovinska, Česka, Korejské republi-
ky, Ruska, Polska a Kanady. Tito přijeli 
již ve středu 26. října do Hlučína, aby si 
tam každý v určený čas vyzkoušel varha-
ny v kostele sv. Jana Křtitele a připravil 
si vhodnou registraci pro svůj program. 
Mnozí pak spěchali zpět do Opavy, aby 
si vyslechli výkony svých kolegů, při-
hlášených do soutěže v improvizaci. Ta 
probíhala od 18. hodiny v Konkatedrále 
Nanebevzetí P. Marie v Opavě. Soutěžilo 
zde 8 soutěžících a tuto kategorii vyhrál 
Mariusz Kozieł z Polska. Tento večer, 
naplněný uměním varhanní improvizace, 
utekl také velmi rychle a soutěžní den pro 
2. kolo v interpretaci už byl tu.
Přesun soutěžících i členů poroty do Hlu-
čína ve čtvrtek ráno proběhl hladce a také 
krásné podzimní počasí nám přálo – byť 
bylo zpočátku chladno, slunce přece jen 
ukázalo svoji hřejivou tvář. Mnozí mladí 
varhaníci se po odehrání svého soutěžního 
vystoupení rozhodli vyslechnout si také 
hru svých kolegů. A během polední pau-
zy byl čas i na prohlídku náměstí a jeho 
okolí i posezení u dobrého jídla. Po oba 
dny (středu i čtvrtek) poskytla zázemí pro 
soutěžící ZUŠ P. J. Vejvanovského, kde 
byly k dispozici klavíry a digitální varha-
ny. Také nově opravené varhany v Červe-
ném kostele byly hojně využívány ke cvi-
čení před soutěžním výkonem (děkujeme 
městu Hlučín, za možnost neomezeného  
přístupu k těmto varhanám). 
Všechna soutěžní kola jsou vždy volně  

přístupná veřejnosti, proto si příchozí 
obyvatelé nebo návštěvníci Hlučína mohli 
v kostele vyslechnout takřka „nekonečný 
varhanní koncert“, který byl jistě nevšed-
ním zážitkem. Pro druhé kolo soutěže 
je podmínkou výběr skladeb barokního 
období. A protože varhany v kostele sv. 
J. Křtitele jsou replikou nástroje ze 17. 
století, jsou pro výše uvedený repertoár 
zvukově ideální. Rovněž porota velmi 
ocenila zvukové vlastnosti varhan i akus-
tiku kostela a byli potěšeni, že druhé kolo 
soutěže se mohlo konat právě v Hlučíně. 
Výkony všech soutěžících byly na velmi 
vysoké úrovni, avšak do 3. kola postoupit 
všichni nemohou. Po skončení čtvrteční-
ho 2. kola a sečtení bodů bylo rozhodnuto. 
Do finálového kola postoupili 4 soutěží-
cí (Německo, Česko, Polsko a Korejská  
republika). 
3. kolo probíhalo v sobotu 29. října do-
poledne v opavském kostele sv. Vojtěcha, 
večer se konal koncert vítězů na stejném 
místě. V kategorii interpretace zvítězi-
la Laura Schlappa z Německa, o 2. cenu 
se dělí Yewon Choi z Korejské republi-
ky a Mariusz Wycisk z Polska, 3. cenu si 
odnáší Marek Lipka s Česka. Ve finále se 
hodnotila také nejlépe provedená sklad-
ba P. Ebena, za níž byla udělena Cena 
Nadace Českého hudebního fondu – tuto  
získala Yewon Choi.
Závěrem bych chtěla ještě jednou podě-
kovat za spolupráci a pomoc s organiza-
cí městu Hlučín, Římskokatolické far-
nosti Hlučín a ZUŠ P. J. Vejvanovského  
v Hlučíně.

přednáška Trénování paměti. Přednášel 
nám pan Liška z Centra trénování pa-
měti Ostrava. Přednáška byla určena pro 
seniory, a proto se zaměřil na to, jak by-
chom měli paměť procvičovat a trénovat, 
např. nakupovat bez seznamu, používat 
mnemotechniky a opakování tréninku  

z vědomého soustředění do automatického 
fungování paměti, např. jak si zapamato-
vat jména a příjmení, když se nám někdo 
představí, vytvořit si mnemotechnickou 
spojku na příkladech. Přednášku zpestřily 
testy v zábavné formě a i samotný výklad 
byl velmi poučný.

JAK PŘISPĚT  
DO TŘÍKRÁLOVÉ 
SBÍRKY 2023
ONLINE 
Navštivte ONLINE koledu na www.
trikralovasbirka.cz a přispějte kdyko-
liv během roku. Je nutné vyplnit název 
města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné 
vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak  
přispějete Charitě Hlučín.

Bankovním převodem 
Pošlete částku na účet 66008822/0800 
s variabilním symbolem 777988005  
do 31. 1. 2023. Zadání var. symbolu  
je velmi důležité. Jen tak bude částka  
přidělena Charitě Hlučín.

QR kódem – také do 31. 1. 2023.

Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní 
u Vašich dveří. 

Do kasičky na vybraných místech  
uvedených na www.charitahlucin.cz mů-
žete přispět do 15. 1. 2023.
 
Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku 
sledujte na www.charitahlucin.cz.
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1. 12. 
8:30  Výstava betlémů 
 (do 2. února 2023) 
 Muzeum Hlučínska
18:00   DiVOch
 představení Švagřičky 
 (Divadlo pro seniory) 
 Kulturní dům Hlučín

4. 12. 
15:00 Druhá neděle adventní 
 (trhy a doprovodný program) 
 Mírové náměstí

4. 12. 
15:00  Mikulášská pohádka    
 (Divadélko Ententýky)  
 Kulturní dům Hlučín

6. 12. 
17:00 Setkání před Betlémem   
 (Divadlo Víti Marčíka)    
 Červený kostel

7. 12.
17:00 Autorské čtení Hedviky Jandové  
 Zámecký klub 

8. 12. 
18:00 Marná opatrnost aneb špatně   
 hlídaná dcera     
 (baletní představení) 
 Kulturní dům Hlučín

Z PRAJZSKÉ

9. 12. 
10:00 Festival IQ Play 
 (do 11. 12. 2022) 
 Kulturní dům Hlučín
10. 12. 
10:00  Festival IQ Play 
 (do 11. 12. 2022) 
 Kulturní dům Hlučín
16:00 Vánoce na OKD
 Rodinné centrum Apoštolské  
 církve Hlučín na OKD

11. 12. 
10:00  Festival IQ Play 
 (do 11. 12. 2022) 
 Kulturní dům Hlučín

11. 12. 
15:00 Třetí neděle adventní 
 (trhy a doprovodný program)  
 Mírové náměstí

14. 12. 
9:00  Co se stalo, u kafeja povědalo…  
 (beseda s Janou Schlossarkovou)  
 Zámecká kavárna LOGR

15. 12. 
 Cesta do Betléma 
 (výstava, do 6. 1. 2023) 
 Kostel sv. Jana Křtitele

15. 12. 
15:00 3. zasedání Zastupitelstva  
 města Hlučína 
 Kulturní dům Hlučín

18. 12. 
15:00 Čtvrtá neděle adventní 
 (trhy a doprovodný program)  
 Mírové náměstí
17:30 Vánoční koleda
 (baletní představení) 
 Mírové náměstí

24. 12. 
14:30  Setkání u adventního věnce 
 (rozdávání betlémského světla)
 Mírové náměstí

26. 12. 
14:00  Vánoční běh  
 Mírové náměstí

28. 12. 
9:00  Co se stalo, u kafeja povědalo…  
 (beseda s Janou Schlossarkovou)  
 Zámecká kavárna LOGR

4. 1. 
17:00  Na slovíčko...
 (neformální setkání 
 s vedením města)   
 Zámecký klub

PŘIVÍTALI JSME
Emma Kóšová *2022
Stanislav Bilík *2022
Matyáš Ballarin *2022
Victorie Folvarská *2022
Ester Kašingová *2022
Jakub Krištof *2022
Jonáš Indra *2022
Lilien Tomečková *2022

MVDr. Stanislav Šmajdler *1942
JUBILANTI

PRONÁJEM
Nabízím k pronájmu pozemky o rozlo-
ze 110 m2 k vybudování zahrádky. Na 
pozemku je možné umístění zahradní 
chatky 3x3 metry (bez pevných zákla-
dů). Pozemek je oplocen, voda k dispo-
zici, bez elektřiny. Určené k pěstování 
zeleniny, ovoce, květin a částečné re-
kreaci. Pronájem možný od 1. 1. 2023. 
Pozemek se nachází v Kozmicích 
u Hlučína. Cena pronájmu 7 200,- Kč/
rok. Tel: 721 822 355

Jana Schlossarková
lidová básnířka a spisovatelka

Vánoce
Každým rokem se sejdeme,
v srdcích nás hřeje přátelství,
jsme šťastni, když se projdeme
vánoční cestičkou do dětství.
 
Pod hvězdnou klenbou půlnoční
svět mění se v ráj pozemský,
jsou tady svátky vánoční
a s nimi příběh betlémský. 

Báseň z knihy Toulky nejen Hlučín-
skem, která je dostupná v IC Hlučín.

Přejeme poklidné vánoční svátky 
v kruhu nejbližších, 

plné radosti, 
důvěry a lásky.

za vedení města
Petra Řezáčová a Pavel Paschek


