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HLUČÍNSKÉ NOVINY

www.hlucin.cz

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín

Po čtyřiadvacáté vyjdou v první polovině 
ledna do ulic koledníci, kteří stejně jako 
kdysi, budou mezi lidmi šířit boží požeh-
nání a poselství milosrdné lásky a prosit 
přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Na 
Hlučínsku můžeme potkat přes 300 sku-
pinek, které vytvoří neopakovatelnou at-
mosféru tříkrálového koledování. Děkuji 
všem koledníkům za jejich službu dobré 
věci a všem, kdo je přijmou a pomohou 
svým darem charitnímu dílu v našem 

krásném regionu. Je to obrovský pro-
jev solidarity s lidmi, kteří jsou osamělí, 
nemocní či handicapovaní. Díky výtěž-
ku sbírky můžeme provést nutné opra-
vy, nakoupit kompenzační pomůcky, či 
připravit a realizovat důležité investiční 
projekty. Ty jsou nutné k tomu, abychom 
mohli i nadále účinně pomáhat potřeb-
ným prostřednictvím našich zdravotních  
a sociálních služeb. Děkujeme.

ONLINE 
Navštivte ONLINE koledu na www.tri-
kralovasbirka.cz a přispějte kdykoliv  

během roku. Je nutné vyplnit název měs-
ta, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vy-
brat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak  
přispějete Charitě Hlučín.

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

Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní 
u Vašich dveří. 

PO ROCE NÁS OPĚT NAVŠTÍVÍ TŘI KRÁLOVÉ
Do kasičky na vybraných místech  
uvedených na www.charitahlucin.cz  
můžete přispět do 15. ledna 2023.

QR kódem do 31. ledna 2023.

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

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané.
 Na prosincovém jednání zastupi-
telstva jsme schválili rozpočet města 
na rok 2023, který je i nadále vyrov-
naný. Všem zastupitelům ještě jednou  

Foto: Kateřina Konečná

děkuji za zodpovědný přístup k veřejným  
financím našeho města. 
 V půli prosince nás všechny překvapily 
obrovské přívaly sněhové nadílky. Muse-
ly se tak zastavit práce na sanaci jezera. 
Naopak pracovníci technických služeb 
zažívali horké chvilky při zvládání této 
kalamitní situace. Plně chápu nespokoje-
nost mnohých z vás, ale TS Hlučín s.r.o. se 
i přes neustálé sněžení snažily dodržovat 
schválený plán zimní údržby, ale májí jen 
určitý počet pracovníků, kteří mají k dis-
pozici určité množství techniky. A pokud 
z různých důvodů vypadne část lidí i tech-
niky, je problém na světě. Nikdo z technic-
kých služeb si nedovolil během těch kri-
tických chvil něco ošidit, a pokud to bylo 
nutné, zůstávali v práci přesčas. A moc 
děkuji všem, kteří vzali do rukou hrabla 
či lopaty a pomohli s úklidem chodníku 
či zastávek. Vrátil jsem se díky nim do 
dětských let, kdy to bylo samozřejmostí.  
Ale jinak, že je ta zima krásná!!!

Foto: archiv Charity Hlučín

 Ještě bych se rád vrátil k adventu. Byl 
jsem velmi mile překvapen, kolik vás vždy 
bylo na všech předvánočních akcích. 
Za všechny účinkující i pořadatele vám  
děkuji. 
 Co mě trochu trápí je skutečnost, že 
jsme z různých příčin nestihli doasfalto-
vat všechny komunikace v Bobrovníkách. 
Problémy jsme tím způsobili zejména na-
šim technickým službám, pro které tak je 
zimní údržba komplikovanější. Tady bych 
chtěl moc a moc apelovat na všechny ne-
zodpovědné řidiče, kteří parkují i tam, kde 
je to zakázané. Vzhledem k tomu, že počet 
takových případů neustále roste, budeme 
to muset začít řešit. A to i ve spolupráci 
s Policií ČR a odtahovou službou. I když 
se snažíme rozšiřovat počet parkovacích 
míst, pořád to nestačí. Je to problém všech 
měst, je třeba jej řešit komplexně, ale ka-
ždý musí začít u sebe třeba tím, že bude 
k ostatním ohleduplnější. 
 I v letošním roce nás čeká několik  

stěžejních projektů. Na jaře dokončení 
výstavby skateparku a I. etapy sanace 
jezera. V průběhu roku oprava ulice Ja-
sénky ke Kocibendě a na podzim by mělo 
být hotové rozšíření ulice 28. října, kde 
se také navýší počet parkovacích míst. 
A věřím, že i pracovníci Technických 
služeb se již přestěhují do svého nové-
ho provozního zázemí. Za to, jak se sna-
ží dělat naše město krásnější, si to jis-
tě zaslouží. A ještě bych rád poděkoval 
i našim zbývajícím městským obchodním 
organizacím, že se neustále snaží zefek-
tivňovat svou činnost tak, aby cena vody 
i tepla byla pro všechny občany města 
i nadále velmi příznivá. 
 V půli ledna se konají po pěti letech 
opět prezidentské volby. Přeji nám všem, 
abychom svými hlasy vybrali tu či toho, 
na kterou či kterého budeme náležitě 
hrdí.

 

 
 

 

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. 
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RADA MĚSTA 

Rada města Hlučína rozhodla udělit 
souhlas se změnou úhrad za poskyto-
vání služeb v Dětské rehabilitaci, pří-
spěvkové organizaci města Hlučína. 

Rada města Hlučína projednala 
a schválila za město Hlučín, jako je-
diného společníka obchodní společ-
nosti Vodovody a kanalizace Hlučín, 
s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné 
hromady této společnosti – kalkulaci 
nákladů na pitnou a odkanalizovanou  
vodu na rok 2023:
Vodné: 40,77 Kč s DPH, 
Stočné: 42,23 Kč s DPH, 
Vodné + stočné: 83,00 Kč s DPH. 

Rada města Hlučína rozhodla o zá-
měru prodeje tří částí pozemků parc. 
č. 758/1 v k. ú. Hlučín, geometric-
kým plánem č. 4375-60/2022 nově 
označené jako parc. č. 758/20 o vý-
měře 28 m2, 750/21 o výměře 27 m2 
a 758/22 o výměře 30 m2 v k. ú. Hlu-
čín: obálkovou metodou s určením 
minimální kupní ceny ve výši:
Parc. č. 758/20 v k.ú. Hlučín 42 000 Kč 
Parc. č. 758/21 v k.ú. Hlučín 40 500 Kč 
Parc. č. 758/22 v k.ú. Hlučín 45 000 Kč 
Termín ukončení podávání nabídek 
do 17 hodin 30. ledna 2023.
Termín pro otevírání obálek je do 
10 pracovních dnů po ukončení  
podávání nabídek. 
Podmínka: Nabyvatel pozemku si 
zajistí souhlas vlastníka sousedního 
pozemku se stavbou garáže.

PODAT ŽÁDOST O GRANT LZE JEN DO 6. LEDNA

Kristina Skulinová
tisková mluvčí města

Město Hlučín vypsalo dotační program na 
podporu kultury a sportu. Podání žádostí 
o granty k podpoře jednorázových kultur-
ních a sportovních akcí pro širokou veřej-
nost ve městě je možné do 6. ledna 2023. 
Předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných z rozpočtu města 
Hlučína na rok 2023 činí 500 tisíc 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 
podat ve dvou podobách, a to v tištěné po-
době na podepsaném originále (včetně pří-
loh) a také elektronicky e-mailem na gran-
ty@hlucin.cz. Na jeden projekt je možno 
poskytnout maximálně 30 000 korun. 
O grant mohou žádat spolky, obecně pro-
spěšné společnosti, právnické a fyzické  

HLUČÍNSKÉ VODÁRNY UDRŽÍ NÍZKOU CENU I PRO TENTO ROK
Petr Schimánek
Vodovody a kanalizace Hlučín

Voda v celé zemi dramaticky zdražuje, vo-
dárenským společnostem rostly v podstatě 
všechny nákladové vstupy, které zatěžují 
kalkulaci cen. V průběhu roku podražilo 
skokově prakticky vše, včetně chemikálií, 
a to v řádech desítek procent, a elektrické 
energie dokonce v řádech stovek procent. 
Proto jsme zavedli maximální možná 
úsporná opatření v technologických pro-
cesech a organizačním schématu společ-
nosti tak, abychom náklady kompenzovali 
a udrželi příznivou cenu vodného a stoč-
ného pro naše odběratele, a tím jim po-
mohli překonat současné nelehké období. 
Cena vodného a stočného je od 1. ledna 
2023 pro odběratele stanovena ve výši 83 
Kč/m3 vč. DPH, (vodné 40,77 Kč s DPH, 
stočné 42,23 Kč s DPH). Z hlediska re-
álných mezd se pro naše odběratele stává 
voda nejdostupnější v novodobé historii, 
kdy se cena vodného a stočného zvýšila 
za 5 let o pouhých 6 %, kde míra inflace 
za 5 let atakuje hranici 30%. Další aspekt, 

který výrazně ovlivňuje cenu, je množství 
vody fakturované. Šetření vodou vůbec 
nepomáhá a hraje proti lidem. Pokud do-
jde ke snížení množství předpokládaných 
fakturovaných kubíků, vytváří se další 
tlak na zvyšování ceny. Proto doporuču-
jeme konzumovat pitnou vodu přímo z 

Z ÚŘADU PRÁCE
Leoš Jakubec
ředitel Kontaktního pracoviště úřadu
práce ČR v Hlučíně

Nezaměstnanost v regionu Hlučína je 
zatím beze změn. Momentálně se jedná 
o tzv. „klid před bouří“, v návaznosti na 
aktuální ekonomickou situaci, která je po-
znamenána celoevropskou energetickou 
krizí, kdy začínají někteří zaměstnavatelé 
omezovat přijímání nových zaměstnanců. 
Počet volných pracovních míst se od polo-
viny roku snižoval, koncem listopadu jsme 
zaznamenali mírný nárůst, a to o 24 míst, 
oproti konci října. Celkově jich bylo v da-
tabázi 100. I tak nízký stav volných pra-
covních míst byl zapříčiněný jejich pravi-
delnou aktualizací, tzn. z důvodu obsazení 
míst, příp. ukončení sezónních prací, ale 
také z důvodu útlumu výrobních činností 
firem související se současnou energetic-
kou situací na trhu práce. Dlouhodobě je 
u zaměstnavatelů v okrese Opava nejvyšší 
poptávka po montážních dělnících, kucha-
řích, řidičích nákladních automobilů a po 
ručních baličích. V listopadu poptávali 
opavští zaměstnavatelé především ruční 
baliče, obsluhu strojů na výrobu potravin 
a příbuzných výrobků a uklízeče. 

kohoutku. Naše společnost dodává pitnou 
vodu spotřebitelům v kvalitě kojenecké 
vody, kde litr vody z vodovodu je více než 
stokrát levnější než 1 litr balené vody. Jed-
nak ušetříme na zbytečných nákupech, ne-
vytváříme žádné odpady a zvýšeným od-
běrem nevytváříme tlak na růst ceny vody.

 

SmVaK a.s. VaK Hlučín, s.r.o.
2018 81 Kč 77 Kč
2023 118 Kč 83 Kč
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Vývoj ceny vodného a stočného v regionu 

POZVÁNÍ
Přijměte pozvání na 4. zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína, které se uskuteční 
ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 15 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je 
veřejné, projednávání se mohou zúčastnit  
všichni občané.

osoby vykonávající činnost na území měs-
ta Hlučína, případně realizující projekt na 
území města Hlučína. Bližší informace lze 
získat na odboru rozvoje a školství MěÚ 
Hlučín, budova B, 2. patro, na e-mailu 
krejzlova@hlucin.cz, telefon 595 020 
295. Program pro hodnocení a poskytová-
ní grantů, včetně příloh, je uveden na in-
ternetových stránkách města www.hlucin.
cz. Těšíme se na žádosti ze všech oblas-
tí, které přispějí ke kvalitnějšímu životu. 

Zuzana Kašová
Dětská rehabilitace Hlučín

Dětská rehabilitace obohatila soubor 
svých přístrojů o zařízení s názvem PO-
DOSKOP. Přístroj má podobu vyvýšené 
plošiny s průhledným povrchem, na kte-
rou si pacient stoupne a jeho chodidla jsou 
zespodu osvětlena. Toto diagnostické za-
řízení nám pomáhá, pomoci otisků nohou 
pacienta, získat ucelenější obraz o jeho 
zdravotním stavu. Bohužel ortopedické 
vady, deformity nohou, nerovnoměrné 
zatížení chodidel nejsou u dětí vzácností. 
Čím dříve se tyto vady odhalí, tím více se 
zvyšuje šance na nápravu pomocí správně 
zvolených rehabilitací. Díky podoskopu 
mají rodiče i fyzioterapeuté jasné důka-
zy o efektu probíhajících cvičení. Pří-
stroj jsme si mohli pořídit díky finanční 
podpoře Nadačního fondu VÍTKOVICE 
STEEL. Děkujeme!

MÁME PODOSKOP

Foto: archiv Dětské rehabilitace Hlučín

VYLEPŠENÁ SLUŽBA PRO DĚTI 
DĚTSKÉ REHABILITACE SPUŠTĚNA

Radmila Lőwová
ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín

Několikaleté úsilí o rozšíření služeb po-
skytovaných Dětskou rehabilitací se stává 
realitou. Od nového roku 2023 jsou dveře 
denního stacionáře otevřeny pro děti až 
do 15-ti let. Kapacita sociální služby se 
zvýšila na 27 klientů a provozní doba se 
prodloužila až do 17 hodin. Rodiny dětí 
oceňují, ne zcela běžnou, nabídku pro-
vozu i o některých víkendových dnech. 
Všechna vylepšení naplní poptávku rodi-
čů starších dětí se zdravotním znevýhod-
něním po službách, kterých se jim do té 
doby na území města nedostávalo. Děti 
školou povinné se mohou nově, po výu-
ce, účastnit aktivizačních a podpůrných 
terapií vedených odborným personálem 
Dětské rehabilitace. Přesun dětí je zajiš-
těn díky spolupráci s Charitou Hlučín a 
Základní školou Gen. Svobody a Speciál-
ní školou Diakonie Českobratrské církve  
evangelické Ostrava, pracoviště Hlučín. 
Kapacita stacionáře ještě není zcela na-
plněna, pořád je několik volných míst, 
a to v obou věkových skupinách, tzn. pro 
děti se speciálními potřebami do 7 i do 15 

let. Neváhejte a přijďte se k nám podívat. 
Projekt s názvem „Rekonstrukce Dětské 
rehabilitace“ byl spolufinancován Evrop-
skou Unií, a to Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj České republiky z výzvy č. 81 
IROP „Rozvoj sociálních služeb II.“

Dětská rehabilitace má za sebou nároč-
ný rok v podobě rozsáhlé rekonstrukce. 
Chtěli bychom touto cestou vyslovit jed-
no speciální poděkování, a to zaměst-
nancům TS Hlučín s.r.o., kteří nás ani 
jednou neodmítli a opakovaně pomáhali 
s přesuny těžkých věcí z místa na místo.  
Děkujeme za nezištnou podporu.

Foto: archiv města Hlučína



AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Petr Vojtíšek
Gardenline s.r.o.

Rekapitulaci prováděných prací v měsí-
ci listopadu začneme výsadbou nových 
stromů a keřů, které jsou prováděny v již 
dokončených částech stavby. Výsadby 
jsou z větší části dokončené uvnitř spor-
tovně rekreačního areálu a kolem kory-
ta bezpečnostního přelivu, pokračuje se 
v kozmické části a na plochách po me-
zideponiích. Před soutokem koryta bez-
pečnostního přelivu a potoka Vařešinky 
je prováděn výškový stupeň, jehož hlavní 
funkcí je stabilizace tvaru koryta a snížení 

vzdouvání vody do koryta bezpečnostního 
přelivu. Dále pokračují práce i na úpravě 
koryta potoku Vařešinky v úseku říčního 
kilometru 1,51 až 1,80. Zde jsou provádě-
ny paty břehů, které jsou opatřeny patkou 
z lomového kamene pro zajištění stability 
břehů a pro vytyčení koridoru přirozeného 
vývoje kynety. Další práce probíhají také 
na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu 
v Jilešovicích, kde po dokončení mostov-
ky a provedení asfaltových vrstev pokra-
čují práce na předpolích a mostním vyba-
vení – zábradlí, schodiště apod. Závěrem 
bych Vám všem rád popřál v roce 2023 
hodně zdraví a spokojenosti.

Úprava koryta potoku Vařešinky. Fota: Gardenline s.r.o.

Koryto bezpečnostního přelivu - výškový stupeň.

Areál Hlučínského jezera - výsadba stromů.

Darina Krejzlová
vedoucí odboru rozvoje a školství

Tanec, zpěv, zábava i štědrá tombola. 
Přesně v tomto duchu se ponese pohádko-
vý ples seniorů, který se uskuteční v pá-
tek 10. února 2023 od 15 hodin v Kul-
turním domě Hlučín. Zváni jsou členové 
hlučínských klubů seniorů a přihlásit se 
mohou také zájemci, kteří dosáhli věku 
60+. Vstupné činí 100 korun. V ceně je 
teplá večeře, káva nebo čaj, voda, víno, 
zákusek a lístek do bohaté tomboly.  

PLES SENIORŮ SE BLÍŽÍ  
K tanci i poslechu bude hrát Taneční 
a swingový orchestr Zdeňka Pukovce. 
Na dress code se můžete „vyřádit“. Pojď-
te s námi do pohádky, ať parket zaplní 
pohádkové babičky a dědečci, králové, 
královny, dvorní dámy. Jedná se o jednu 
z možností v roce, kdy se můžete oprav-
du „pohádkově obléci a nalíčit“. Tak si to 
dámy a pánové užijte! Zájemci se mohou 
přihlásit přímo na odboru rozvoje a škol-
ství MěÚ Hlučín, budova B, 2. patro, nebo 
na tel. 595020317, p. Šimánková, a to do 
31. ledna 2023.  
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Další práce pokračují na předpolích a mostním vybavení - zábradlí, schodiště apod.

Kateřina Konečná
úsek tiskové mluvčí

Ve sportovní hale Hlučín proběhl v lis-
topadu již 10. ročník dobročinného bad-
mintonového turnaje, který pořádala 
firma Gass-eko s.r.o. ve spolupráci s fir-
mami Viessmann s.r.o. a IVAR CS s.r.o., 
s podporou Generali České pojišťovny 
a.s. a Sportem a kulturou Hlučín. Letoš-
ní výtěžek poputoval na Dětskou rehabi-
litaci Hlučín. Na dobrovolném vstupném  

VÝTĚŽEK Z BADMINTONOVÉHO TURNAJE 
PODPOŘIL DĚTSKOU REHABILITACI

se vybralo krásných 50 000 korun. Dob-
ročinné akce se zúčastnilo na 48 sportov-
ců a 22 diváků, vítězi sportovního klání 
se stali Milan Srníček a Martin Hanus.  
„Dětská rehabilitace za štědrý dar velmi 
děkuje, je hezké když lidé myslí na druhé. 
Z obdržených financí jsme dětem pořídili 
speciální židli s pracovní plochou a seda-
cí vak", sdělila nám paní ředitelka Rad-
mila Lőwová. Všem, kteří se podíleli na 
uspořádání nebo akci jakkoliv podpořili, 
mnohokrát děkujeme. 

Foto: archiv odboru rozvoje a školství Foto: Kateřina Konečná



BOČNÍ OLTÁŘ PANNY MARIE ZRESTAUROVÁN

P. Petr Rak
farář

Boční oltář Panny Marie z kostela sv. Jana 
Křtitele byl v letošním roce restaurován. 
Jedná se o památku z 19. století o rozmě-
rech 270 x 730 cm, kterou, pod vedením 
zodpovědného restaurátora  Mgr. art. Jana 
Jandy, zrestaurovala Mgr. art. Oľga Sop-
čáková. Průběh restaurování zahrnoval 

STR. 4 / LEDEN 2023 MĚSTO HLUČÍNSKÉ NOVINY

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2023 JE SCHVÁLENÝ

1. Participativní rozpočet 500 000 Kč 0,10%
2. Opravy kulturních památek 350 000 Kč 0,10%
3. Městská policie 18 407 500 Kč 4,90%
4. Vnitřní správa 99 326 410 Kč 26,50%
5. Požární ochrana - dobrovolná část 5 642 000 Kč 1,50%
6. Sociální výdaje z rozpočtu města 216 000 Kč 0,10%
7. Údržba města 48 900 000 Kč 13,00%
8. Komunální odpady 20 130 000 Kč 5,40%
9. Bytový a nebytový fond 21 586 200 Kč 5,80%
10. Dobrovolné svazky obcí 700 000 Kč 0,20%
11. Dotace poskytované z rozpočtu města 8 000 000 Kč 2,10%
12. Úroky z přijatých úvěrů 1 459 000 Kč 0,40%
13. Příspěvkové organizace 53 030 080 Kč 14,20%
14. Granty poskytované z rozpočtu města 500 000 Kč 0,10%
15. Komunitní plánování a MA 21 ve městě Hlučíně 350 000 Kč 0,10%
16. Projekt sdílených jízdních kol na území města Hlučína 450 000 Kč 0,10%
17. Doprava 10 743 000 Kč 2,90%
18. Školství 28 918 186 Kč 7,70%
19. Investice 48 124 077 Kč 12,80%
20. Ostatní 7 366 361 Kč 2,00%
CELKEM 374 698 814 Kč 100,00%

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2023

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování  
na celkových příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2023

Příjmy celkem včetně financování: 374 698 814 Kč
z toho
1. daňové příjmy 261 022 000 Kč 69,60%
2. nedaňové příjmy 44 481 148 Kč 11,90%
3. kapitálové příjmy 1 200 000 Kč 0,30%
4. přijaté dotace 39 633 500 Kč 10,60%
7. financování 28 362 166 Kč 7,60%
Výdaje celkem: 374 698 814 Kč
z toho
5. běžné výdaje 326 574 737 Kč 87,20%
6. kapitálové výdaje 48 124 077 Kč 12,80%

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových  
výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2023

PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 306 703 148 Kč Běžné výdaje 326 574 737 Kč
Dotace 39 633 500 Kč
Financování        
(prostředky z roku 2022 36 762 966 Kč
splátky jistin úvěru) -8 400 800 Kč
Celkem zdroje 374 698 814 Kč Celkem výdaje 374 698 814 Kč

Kapitálové 
výdaje 48 124 077 Kč

Rudolf Gogolín
radní, zodpovědný za finance a rozpočet

rozmontování a převoz do ateliéru, kde 
následovalo čištění, petrifikování, lepení 
a tmelení, zlacení, retušování, lakování, 
montování  zpět do původních prostor. 
Velké poděkování za skvěle odvedenou 
práci patří paní Sopčákové i jejím kole-
gům, ale také členům naší farnosti a do-
nátorům, bez kterých by realizace neby-
la možná. Tímto srdečně zvu k osobní  
návštěva našeho kostela.

Fota: Oľga Sopčáková a Kateřina Konečná 

Příjmy celkem včetně financování: 374 698 814 Kč
z toho
1. daňové příjmy 261 022 000 Kč 69,60%
2. nedaňové příjmy 44 481 148 Kč 11,90%
3. kapitálové příjmy 1 200 000 Kč 0,30%
4. přijaté dotace 39 633 500 Kč 10,60%
7. financování 28 362 166 Kč 7,60%
Výdaje celkem: 374 698 814 Kč
z toho
5. běžné výdaje 326 574 737 Kč 87,20%
6. kapitálové výdaje 48 124 077 Kč 12,80%



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,  
Komenského, 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 poplatek 
je nutné zaplatit i v případě, že složen-
ku neobdržíte. Bude-li poplatek hrazen 
převodem na účet města, je nutné plateb-
ní příkaz vyplnit za každého poplatníka 
zvlášť. Každý poplatník má své regist-
rační číslo (variabilní symbol), podle 
kterého je platba přiřazena a u kumulo-
vaných plateb by tyto platby nemohly 
být identifikovány. Úplné znění obecně 
závazných vyhlášek města Hlučína, kte-
ré řeší odpadové hospodářství, najdete 
na webových 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. 

Děkujeme za pochopení.

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2023



Starosta města Hlučína podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje:

1. VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ
v pátek dne 13. ledna  2023  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
v sobotu dne 14. ledna  2023   od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vy-
hlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Průchozí, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, 
jemuž je přiděleno číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenského,  Na Včelínku, Školní, Tyršova, 
U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rov-
niny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo  
individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo evidenční  26

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava 
Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-17, 27, 28, 201-203, 206, 211, 212, 217-219, 222, 
224, 225, 228, 230
 
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná 
Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 
164, 169, 175, 176, 185, 204, 205, 207, 208, 210, 213-216, 220, 221, 223, 226, 227, 229

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, 
Polní, U Zámečku, Vřesinská 

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, 
U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č.11 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

VOLBA PREZIDENTA 
ČESKÉ REPUBLIKY
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Upozornění pro voliče volebního okrsku č. 7 ve městě Hlučíně
Volební místnost volebního okrsku č. 7 se pro volbu prezidenta ČR 
přemisťuje do budovy Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín.

13 - 14. 1. 2023

PŘÍPADNÉ II. KOLO 27. - 28. 1. 2023

Případné II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 27. ledna  2023  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
v sobotu dne 28. ledna  2023   od   8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Jan Drbušek
referent komunálních služeb

Většině z nás asi nejsou lhostejní ptáci 
a příroda obecně, a tak se jim snažíme 
pomáhat dokrmováním alespoň v zim-
ním období, kdy mají potravy pomálu. 
Nejrozšířenějším způsobem tohoto dokr-
mování jsou krmítka a lojové koule v síť-
kách. I tyto způsoby skrývají jistá nebez-
pečí, která roztomilým opeřencům mohou 
ublížit – jedním z takových nebezpečí je 
tzv. krmítková nemoc aneb trichomonóza. 
Jedná se o parazitní onemocnění postihu-
jící zejména zrnožravé ptáky. A jelikož se 
v zimě většina těchto ptáků shlukuje na 
krmítkách,taková místa se pak mohou stát 
přes dobrou vůli lidí epicentry nákazy tri-
chomonózy, které místní ptačí populaci 
spíše uškodí. Nakažený pták je načepýře-
ný, netečný, má špinavý zobák, přimhou-
řené oči a mokré peří okolo. Posedává 
většinou v závětří a ulétne, až když na něj 
téměř sáhneme, jestli vůbec. Takový pták 
má problém s polykáním, postupně slábne 
a umírá hlady. Milovníci ptactva a přírody 
mohou pomoci tím, že když spatří neteč-
ného a rozčepýřeného ptáka na krmítku, 
tak krmení okamžitě přeruší, krmítko vy-
dezinfikují horkou vodou či octem a ne-
chají pečlivě vysušit či vymrznout. Znovu 
krmit můžeme začít nejméně po týdnu, 
ideálně po 14 dnech. Samozřejmě není 
nutné krmení zcela přerušit – můžeme vy-
užít jiné krmítko, ale pokud se i tam obje-
ví nakažení ptáci, také je třeba přistoupit 
k dezinfekci. Pamatujme prosím, že dokr-
mováním získáváme i jistou odpovědnost 
za stav našich krmítek a navštěvujících 
opeřenců.

KRMENÍ  
PTACTVA  
V ZIMNÍM OBDOBÍKristýna Červená

ZŠ Hlučín Rovniny

To, že i příroda jde s dobou potvrzuje pro-
jekt dětí 5. B ze základní školy Hlučín 
Rovniny. Pro ptáčky poletující na školním 
pozemku nainstalovali speciální budku, 
která bude pomocí kamery monitorovat, 
co se uvnitř ptačího domečku děje. A že se 
bude na co koukat… Už během prvních 
pár dní, kdy byla budka nainstalována, si 
ji byli prohlédnout první budoucí nájem-
níci.  A děti netrpělivě vyhlížejí jaro, kdy 
se jeden ptačí páreček nastěhuje a bude 
možno pozorovat celý proces hnízdění, 
vylíhnutí mláďat a krmení malých ptáčků. 
S věšením ptačích budek mají nicméně 
děti spoustu zkušeností. Mají jich v Hlučí-
ně vyvěšených spoustu, a to jak do počtu, 

I PTÁČCI SE S NÁMI UMÍ SPOJIT ONLINE

tak do typů, a poctivě je chodí udržovat 
a čistit. No, a nejen na jaře, ale také v zimě 
mají děti krásnou podívanou. Kousek od 
budky s kamerou budou celou zimu sypat 
ptáčkům zrní do krmítka, které je také vy-
baveno nenápadnou kamerkou. Ale PO-
ZOR!  Nejde o žádnou tajnou misi. Ptáč-
ci o všem samozřejmě vědí a podepsali 
,,prohlášení GDPR, . Tudíž je vše zcela 
legální. Stydlivky nám zatím do krmítka 
nechodí. Zatím jen první odvážlivci, ale 
s přituhující zimou se očekává vyšší účast. 
Celý projekt vznikl za finanční spolupráce 
společnosti Veolia Energie ČR a usilovné 
chlapské práce pana Kamila Jaroška. Na 
školním pozemku byly společně s dětmi 
vysázeny také bobuloviny, které jsou sou-
částí přirozené potravy ptactva z našeho 
okolí. Cílem bylo ukázat dětem význam 

VČERA TO BYLA POSLEDNÍ CIGARETA!
Bára Piatková
lékárnice

Nový rok – nový začátek! Tímto hes-
lem se možná budete řídit i vy. Pokud 
chceme udělat v životě změnu, nemě-
li bychom otálet a začátek roku je pro 
změny tak příznačný. Proto jsem se 
rozhodla tento článek věnovat pod-
poře všem odvážným, kteří se roz-
hodli zanechat kouření. Věřím Vám,  
že to dokážete. 
Nejen brambory, ale i tabák nám do Ev-
ropy přivezl Kryštof Kolumbus. Nejpr-
ve se tabák využíval k rituálním a zdra-
votnickým účelům. Jeho popularita 
rostla a na konci 19. století byly již prv-
ní automaty na cigarety. Během první 
světové války měla armáda volný pří-
děl cigaret. Díky velkému vzorku kuřá-
ků byly po válce pozorovány první ne-
žádoucí účinky na zdraví a na krabičky  
byl přidán varovný text. 
V současnosti kouří zhruba čtvrtina ná-
roda, skoro pětina kouří denně a téměř 
polovina někdy cigaretu zkusila. Roč-
ně umírá v České republice zhruba 18 
000 lidí v důsledku kouření. Bohužel 
dalších 3 000 osob zemře následkem 
pasivního kouření, tedy pobýváním 
ve společnosti kuřáka. Kuřáci si často 
myslí, že stačí kouřit jinde, ale zbytky 

kouře zůstávají na oblečení a nedají se 
jednoduše vyprat. Proto bych chtěla ape-
lovat především na rodiče, zda je nutné 
dát vlastnímu dítku do vínku větší prav-
děpodobnost vzniku rakoviny (přede-
vším leukemie). Děti v zakouřených do-
mácnostech častěji trpí záněty průdušek  
a středouší. 
Proč je kouření tak škodlivé? Tabákový 
kouř obsahuje zhruba 4 000 chemických 
látek, z toho 100 látek jsou čisté karci-
nogeny (tedy látky podněcující vznik 
rakoviny). Tabákový kouř se řadí mezi 
karcinogeny třídy 1A, tedy nejnebezpeč-
nější. Můžeme si tedy říct, že elektronické 
cigarety nebezpečné nebudou. Bohužel 
není tomu tak. O míře jejich škodlivosti 
se nedá jednoduše hovořit, avšak odborná 
společnost se shodne, že zdraví prospěšné 
nejsou. Jak moc již záleží na samotném 
typu. Vždy ale do e-liquidu (náplně) jsou 
přidána různá chemická rozpouštědla a je-
jich zahříváním vznikají opět nebezpečné 
látky. 
Vznik závislosti na cigaretě nám způso-
buje samotný nikotin. Nejprve vzniká 
závislost sociální (v kolektivu kuřáků 
můžeme podlehnout nabídce: „A tak si 
jednu dej.“), která přechází v závislost 
psychickou (zjišťujeme, že ke kouření již 
skupinu kamarádů nepotřebujeme). Při 
odvykání je nejtěžší překonat zvyky, které 

máme spojeny s kouřením. Například po-
kud kouříme během procházky s pejskem, 
budeme mít pocit prázdné ruky, ve které 
bude cigareta chybět. Doporučuji pro-
to si do ruky něco vzít, třeba míček pro 
psa. Elektronické cigarety jsou i zrádnější 
v obsahu nikotinu. Je prokázáno, že uživa-
telé jednodušeji zvyšují dávky. Pro před-
stavu: 10 ml e-liquidu obsahující nikotin 
v koncentraci 18 mg/ml odpovídá 200  
cigaretám, tedy 10 krabičkám.
První tři týdny jsou při odvykání nejhor-
ší a provází je nejvíce abstinenčních pří-
znaků. První hodiny se mohou objevit 
i závratě, které ale do dvou dnů vymizí. 
Musíme počítat se zhoršeným spánkem, 
špatnou koncentrací, podrážděností až 
agresivitou, neklidem, špatnou náladou 
a zvýšenou chutí k jídlu, která může  
přetrvat i tři měsíce. 
Jak můžeme kuřákovi v lékárně pomoci? 
Určitě se nebojte zeptat. Myslím, že mohu 
napsat, že vždy u nás najdete podporu 
a pomůžeme vám nastavit plán v odvy-
kání. Volně prodejné jsou substituční pří-
pravky s obsahem nikotinu, které zmírňují 
abstinenční příznaky. Pokud si takový pří-
pravek vybereme, je nutné kouření zcela 
zanechat. U silných kuřáků volíme častěji 
náplasti, které zajistí stabilní hladinu ni-
kotinu. K nim můžeme přidat nikotinové 
žvýkačky nebo sprej, které doplní nikotin 

okamžitě. Těch využíváme i u slabších 
kuřáků. Důležité je správné žvýkání. 
Žvýkačku vždy nakousneme a chvíli 
„poválíme“ v ústech, to můžeme něko-
likrát zopakovat. Pokud ucítíme mírné 
brnění v ústech, tak žvýkačku „schová-
me“ pod jazyk nebo za dáseň. Terapie 
plnou dávkou nikotinu by měla trvat 
ideálně 6 až 8 týdnů, což je dostateč-
ný prostor pro kuřáka se zbavit všech 
svých zlozvyků. Následně by měla být 
dávka nikotinu během 4 týdnů snižo-
vána až do úplného vysazení. Druhou 
možností léčby závislosti je účinná lát-
ka cytisinum, kdy se jedná o rostlinný 
alkaloid, který je chemickou struktu-
rou podobný nikotinu. Má schopnost 
potlačit dopaminergní efekt, který je 
s kouřením spojený (tzn. nebudete mít 
po vykouření dobrý pocit). Po 25 dnech 
léčby by měl být závislý vyléčen. 
Pokud si chcete nechat sestavit odvyka-
cí plán na míru, je vhodné navštívit cen-
trum pro závislé na tabáku. Nejbližší 
dvě centra jsou v Ostravě. Užitečné jsou 
i webové stránky Společnosti pro léčbu 
závislosti na tabáku (www.slzt.cz), kde 
najdete i sekci pro veřejnost s radami 
a adresy center. Doufám, že už si dal-
ší cigaretu nezapálíte a najdete si své 
PROČ nekouřit. Všem přeji pevnou vůli 
s každým novoročním předsevzetím.  

ZDRAVÍ

přirozeného ekosystému a že je potřeba 
zachovat přirozené druhy rostlin a stro-
mů v krajině, aby se ptáčkům s námi žilo 
dobře a zůstali tady pro další a další děti. 
Projekt bude během prosince spuštěn ve-
řejně a na kamery se bude možno připo-
jit přes web školy.  Pro případné aktivní 
žáky ze ZŠ Rovniny bude možnost nain-
stalování online - aplikace přímo do jejich  
mobilních telefonů. 

Fota: archiv ZŠ Rovniny
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Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Vážení čtenáři, představujeme vám no-
vou rubriku, kterou budeme v následu-
jících měsících do Hlučínských novin 
pravidelně zařazovat. Protože se již té-
měř zcela vyčerpal potenciál městské 
architektury i historických osobností, 
zaměří se nový seriál na minulost regi-
onu. Je však třeba zdůraznit, že se jed-
ná o nelehký a mimořádně zodpovědný 
úkol, proto využijeme výsledků projektu 
Hlučínská vlastivěda, který vám chceme  
prostřednictvím nové rubriky představit.

Projekt Hlučínská vlastivěda byl reali-
zován Místní akční skupinou Hlučínsko 
v rámci Místního akčního plánu vzdě-
lávání. Místní akční plány se realizují 
v celé republice a většinou se zaměřují 
na podporu čtenářské gramotnosti nebo 
polytechnického vzdělávání. Na Hlučín-
sku si ale kromě těchto cílů vytyčili také 
udržování a rozvoj regionální identity. 
Proto v letech 2018 až 2022 vznikl roz-
sáhlý projekt Hlučínské vlastivědy, který 
přinesl celou řadu zajímavých výstupů. 
Prvním hmotným produktem se stal vlas-
tivědný kufřík. Jedná se v podstatě o kra-
bici historických pramenů s regionální 
tématikou od pravěku až po současnost. 
Kufřík obdržela každá základní škola na 
Hlučínsku, ale praxe ukázala, že zejména 
větší instituce by jich potřebovaly něko-
lik. Vlastivědný kufřík umožňuje kanto-
rům realizovat badatelskou výuku, dělá 
z dějepisu atraktivní předmět, ale přede-
vším ukazuje minulost prostřednictvím  
lokálních materiálů.

Hlavním výstupem Hlučínské vlastivědy 
je webová stránka www.hlucinskavlasti-
veda.cz, která poskytuje nejen přehledo-
vou časovou osu, kde se protíná historie 
regionu s takzvanými velkými dějinami, 
ale nabízí také edukační hru a úložiště 
výukových materiálů pro učitele. Web je 
určen nejen žákům a učitelům, ale také 
všem zájemcům o dějiny Hlučínska. Jeho 
primární úlohou je nabídnout nový histo-
rický výklad, který by vyvažoval zavede-
ný pragocentrický a etnonacionální školní 
dějepis. Jednotlivé kapitoly tak ukazují 
nejen dějiny „zdola“, ale většinou také od-
rážejí nejnovější poznatky historické vědy. 
Leckoho možná překvapí, že řada kapitol 

NADPIS

není věnována Hlučínsku, ale Opavsku 
nebo dokonce Slezsku. Způsobují to dva 
prosté důvody. Zaprvé Hlučínsko před ro-
kem 1920 historicky neexistovalo a jeho 
minulost se vždy odvíjela v širším rámci 
Opavska nebo Ratibořska. Omezovat se 
výlučně na současný hlučínský region 
je tedy vzhledem k absenci pramenů ne-
jen neuskutečnitelné, ale ve své podstatě 
i hloupé. Druhým důvodem pro zvolený 
postup je naše přesvědčení, že vyprá-
vění dějin v souvislostech je užitečné. 
Hlučínské noviny budou v následujících 
měsících přinášet zkrácené a redakčně 
upravené kapitoly dějin Hlučínska. Pl-
nohodnotný obsah bude všem čtenářům 
dostupný na webu. Některé součásti, jako 
například interaktivní kvízy nebo kresle-
né animace, jsou na stránky novin zkrátka 
nepřenositelné.

Hlučínská vlastivěda je živým projektem, 
který se stále rozšiřuje. Na stránkách tak 
postupně budou přibývat další obsahy, jež 
se momentálně nacházejí v různých stup-
ních rozpracovanosti. Hlučínská vlastivě-
da je také ukázkovým příkladem zapojení 
regionálního muzea do vzdělávacího pro-
cesu. Každé muzeum disponuje materiál-
ní a vědeckou kapacitou založenou na lo-
kálních historických pramenech a znalosti 

místních reálií. Proto by nemělo být nic 
snazšího než poskytnout tento potenciál 
kantorům, aby se mohli bez obav pustit do 
místně zakotveného učení. V reálném pro-
vozu tomu ovšem brání finanční a perso-
nální překážky. Celý projekt bylo možné 
realizovat jen díky podpoře Ministerstva 
školství a Evropské unie. Zapojilo se do 
něj přes dvacet odborníků z osmi státních 

institucí. Kromě Muzea Hlučínska, které 
sehrálo roli iniciátora a generálního part-
nera, se na projektu podíleli pracovníci 
Národního památkového ústavu, Ostrav-
ské univerzity, Slezského zemského mu-
zea, Ostravského muzea, Zemského archi-
vu v Opavě, Státního okresního archivu 
v Opavě, Masarykova ústavu Akademie 
věd a Ústavu dějin umění Akademi věd.

Zdroj: www.hlucinskavlastiveda.cz

HISTORIE

PŘEDSTAVUJEME VÁM HLUČÍNSKOU VLASTIVĚDU
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TEN NET A SKUTEČNÝ SVĚT 

Jolana Jendřejčíková
ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín

Během podzimních měsíců probíhaly 
na naší škole další aktivity podpořené 
z grantu Nadace O2 Programu Chytrá 
škola. Žáci sedmých tříd absolvovali 
v září dopolední čtyřhodinové prožit-
kové programy zaměřené na bezpečí na 
internetu a sociálních sítích a na téma 
závislosti na kyberprostoru, PC i on-li-
ne hrách. Lektorem programu byl Jan 
Kršňák ze společnosti Digiděti. S lekto-
rem se v měsíci listopadu na besedách 
pro třídy setkali i šesťáci, osmáci a de-
váťáci. Věnovali se spolu stejnému téma-
tu, tedy bezpečí a hrám v kyberprostoru. 
Nejen žáci druhého stupně, ale i učitelé 

měli možnost přijít na zajímavé přednáš-
ky lektora, které pro ně byly připraveny 
v odpoledních hodinách. Na společné 
setkání s rodiči jsme si v prosinci s žáky 
sedmé třídy připravili prezentaci o ce-
lém ročním projektu. Rodiče se zájmem 
sledovali spoustu nádherných fotografií, 
ze kterých bylo patrné, že si děti aktivity 
užívaly. S koncem roku 2022 byl grant 
přidělený nadací O2 vyčerpán, ale v ak-
tivitách a našem projektu s názvem „Ten 
net a skutečný svět“ budeme pokračovat 
dále. Hned v roce 2023 nás čeká peer 
program, během něhož budou vybraní 
žáci sedmých tříd předávat nabyté zku-
šenosti a znalosti z kyberprostoru zís-
kané během setkávání s lektorem svým 
mladším spolužákům z prvního stupně. 

JAK TO VLASTNĚ BYLO
Iva Tout
učitelka ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky

Tak na tuto otázku našli odpověď naši 
zvídaví a hlavně vánočně naladění prv-
ňáčci ze Základní školy v Bobrovní-
kách, v úžasném interaktivním progra-
mu o betlémech. Tento program pro nás 
připravilo Muzeum Hlučínska. Už při 
vstupu do historické budovy muzea jsme 
mohli obdivovat nejen slaměné postavy, 

ale i neuvěřitelně vysoké stromy. V mu-
zeu jsme pak viděli mnoho betlémů růz-
ných velikostí a materiálů. Nejvíce nás 
však zaujalo poutavé vyprávění o tom, 
jak to vlastně s narozením Ježíška bylo. 
A taky už víme, co je to kadidlovník. Zá-
věrem jsme si mohli pochovat Ježíška, 
pozorovat zapálené skořápky a postavit 
si vlastní betlém. Děkujeme za příjem-
ný čas, během kterého na nás dýchala  
hřejivá vánoční atmosféra.

BOBROVNICKÉ SDÍLENÍ
Marie Niedermeierová
vychovatelka ŠD
ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky

V naší školní družině děláme spous-
tu akcí pro děti. Tentokrát jsme se však 
rozhodli připravit i nějakou prosincovou 
akci pro maminky. Třeba proto, aby si 
před vánočním shonem trošku odpoča-
ly a naladily se na tu správnou sváteční 
atmosféru. Nejdříve jsme pro ně uspo-
řádali malý workshop pečení a zdobení 
perníčků. Maminky se zde seznámily 
s postupem práce i nezbytnou technikou 
zdobení. Musíme ocenit jejich snahu 
a při práci s polevou i notnou dávku tr-
pělivosti. Bylo vidět, že perníčky zdobí 
s láskou. Určitě se jim u vánočního stolu 
dostane patřičného ocenění. Další naší 
společnou akcí byl sobotní výlet vlakem 
do adventní Prahy. Tohoto výletu se zú-
častnilo dvanáct žen. Jely s námi kromě 
maminek i babičky. Cestování vlakem 
bylo příjemné, stejně tak i zasněžená 
předvánoční Praha. Prošli jsme, co se 
dalo. Navštívili vánoční trhy, zahřáli se 
tradičním punčem, obdivovali krásu sta-
ré Prahy, nakoupili pár drobností. Ne-
chyběl ani Vyšehrad s pozdním obědem. 
Po 24.000 krocích jsme příjemně una-
vení a nabité dojmy jeli vlakem zpátky 
domů. Děkujeme všem ženám, které naši 
nabídku společně stráveného času přijaly 
a budeme se těšit na další pokračování.

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody

Firma Gass-eko s.r.o. zastoupená Da-
videm Plačkem opět pomáhala! David 
Plaček předal žákům 4 ks dětských ros-
toucích židlí, které byly vyvinuty s dů-
razem na zdravé sezení, což je důležitá 
dovednost. Díky všem potřebným na-
stavením je posed na židlích MyChamp 
jednodušší. Samostatně lze nastavit výš-
ku zádové opěrky, výšku sedáku a přede-
vším hloubku sedáku, vše v obrovském 
rozsahu. Navíc základna má vpředu in-
tegrovanou oporu pro nohy, která slouží 
malým dětem jako ergonomická pod-
nožka (když by třeba celá chodidla ne-
dosáhla na podložku) a větším dětem 
jako relaxační podnožka (obrana proti 
strnulému sezení). Sponzorský dar ur-
čený dětem s mentálním hendikepem  

ADVENTNÍ ČAS PŘINESL KRÁSNÝ DÁREK ŽÁKŮM ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY
a přidruženými potížemi zkvalitní vyba-
vení školy určené těm, kteří jsou ve vel-
ké míře závislí na pomoci svého okolí. 
Žáci speciální třídy tak mají k dispozici 
nadstandartní nábytek, který pomůže  

Foto: archiv ZŠ dr. M. Tyrše Hlučín

Foto: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky Fota: archiv ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky

korigovat jejich problémy. Moc si vá-
žíme podpory hlučínské firmy, která 
i v nelehkých časech rostoucích cen  

a řešení složitých situací dokáže vy-
šetřit čas i finance na pomoc druhým.  
Děkujeme za štědrost a lidskost.

Fota: Kateřina Konečná
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Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

I když divadelní podzim je již za námi, 
připravili jsme si pro vás další divadelní 
komedii s názvem „Žena, která uvařila 
svého manžela“. Divadelní představení 
se odehraje v pátek 23. března 2023 v 19 
hodin v kulturním domě. A o čem hra po-
jednává? Kenneth a Hillary žili ve spoko-
jeném manželství – téměř dvacet let, než 
se Kenneth procházející krizí středního 
věku, zamiloval do jiné ženy. Zprvu se 
zdálo. Že Laura přestavovala vše, co Ke-
nnethovi v manželství scházelo, ale brzy 
se mu milostná aférka vymkla z rukou 
a nastal každodenní kolotoč lží, výmluv, 
obviňování a …rozvod. V novém životě 
s Laurou však také nemá na růžích ustlá-
no. Laura je sice ztělesněním jeho sexuál-
ní touhy, ale vůbec neumí vařit! Z jejích 
kuchařských pokusů je mu zle. Znovu 
začíná kolotoč lží a …tajných úniků do 
kuchyně bývalé manželky. Tato velmi  

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Jiří Neminář
Muzeum Hlučínska

Traduje se, že první betlém sestavil svatý 
František z Assisi již ve 13. století. Od té 
doby se Ježíšek na seně zahřívaný oslem 
a volkem stal nezaměnitelným symbolem 
Vánoc. Pokud se chcete opravdu vánočně 
naladit, pak určitě nevynechejte návštěvu 
Muzea Hlučínska, které připravilo unikát-
ní výstavu Betlémů. Ty jsou zajímavé ne-
jen originalitou svého pojetí, ale také pou-
žitými materiály. Na výstavě se nacházejí 
vyřezávané betlémy, dále keramické, pa-
pírové, paličkované, malované na skle, ale 
i textilní betlémy vytvořené formou pat-
chworku. Kromě klasických figurálních 
jesliček jsou na výstavě zařazeny vzácné 
skříňové betlémy z 19. století. Mezi vy-
stavenými jesličkami lze narazit na spous-
tu regionálních přesahů. Na pozadí jedno-
ho betléma tak můžeme spatřit například  

BETLÉMY V MUZEU HLUČÍNSKA

těžní věž dolu Anselm nebo Slezskoost-
ravský hrad. Vyloženě lokální charakter 
má Hlučínský betlém od řezbáře Gerharda 
Jandy. Kromě panoramatu města Hlučína 
je zde zobrazena i řada místních osobnos-
tí. Mezi plejádou postaviček nechybějí 
řemeslníci, muzikanti, a dokonce ani za-
bíjačková scéna. „K největším lákadlům 
bezesporu patří hornický betlém instalo-
vaný ve vojenském kufru. Ježíšek se zde 
ukrývá v uhelné sloji,“ prozradila kurátor-
ka výstavy Jana Musialová. Bezmála 50 
vystavených betlémů pochází nejen z mu-
zejních sbírek, ale především od morav-
ských a slezských sběratelů. Součástí vý-
stavy jsou videonahrávky se vzpomínkami 
pamětníků na vánoční zvyky a jistě pře-
kvapí i koleda zpívaná v hlučínském ná-
řečí. V koutku pro nejmenší si děti mohou 
postavit betlém a vyrobit vánoční ozdobu. 
Výstava je v Muzeu Hlučínska otevřená  
od 1. prosince 2022 do 2. února 2023.

Michaela Harazimová
Dům dětí a mládeže Hlučín

Zveme na výstavu s názvem „Cesta do 
Betléma“. Výstavu bude možné shlédnout  

ZVEME NA VÝSTAVU CESTA DO BETLÉMA
originální a vtipná černá komedie je ex-
kurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, 
klamů a ponížení a ukazuje nový význam 
rčení, že „láska prochází žaludkem“. Au-
torka sice předepisuje strohou scénu bez 
rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá 
divákova pozornost byla soustředěna na 
dialogy, ale zároveň rozvíjí velmi peprné 
a vtipné situace, ve kterých nabízí prostor 
pro hereckou exhibici. Tato originální ře-
šení manželského trojúhelníku by měli 
shlédnout všichni, kteří někdy manžel-
ským trojúhelníkem prošli, právě pro-
cházejí nebo budou procházet. Upřímně, 
dámy! Která z nás aspoň jednou nepro-
nesla větu: „Já ho zabiju!“. Předprodej na 
tuto komedii jsme již spustili a těší nás, 
že zájem je opravdu veliký. Snad i proto, 
že se v něm představí oblíbení herci z te-
levizních filmů a seriálů: Nela Boudová 
a Ilona Svobodová nebo Bronislav Kotiš. 
Vstupenky jsou již k zakoupení na poklad-
ně kulturního domu, v Informačním cent-
ru Hlučín nebo online na Ticketstream. 

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2022

Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

Adventní čas patří mezi ty nejkrásnější 
v roce a doufáme, že to můžeme říct všich-
ni i o tom uplynulém. My jsme se snažili 
zpříjemnit Vám na Mírovém náměstí ka-
ždou adventní neděli. Na našem krásném 
adventním věnci jsme postupně zapálili 
všechny svíce a k příjemné atmosféře při-
spíval také bohatý doprovodný program 
nejrůznějších umělců a sborů. Nechy-
běly ani tradiční vánoční trhy, Ježíškova 
pošta, zvonička a dílničky v Zámeckém 

klubu. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem vystupujícím a všem těm, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípra-
vě Adventu v Hlučíně.  V uplynulém roce 
jsme se těšili velmi bohaté návštěvnosti 
na všech adventních nedělích. Díky vám 
to bylo tak, jak to má být. Děláme to pro-
to, aby se lidé mohli setkávat a užívat si 
tuto krásnou předvánoční dobu. My vám 
děkujeme a těšíme se vaši přízni, to je pro 
nás ta největší odměna. Do Nového roku 
Vám přejeme, aby byl rok 2023 plný spl-
něných přání a abychom se zase všichni  
a ve zdraví setkávali na našich akcích. 

PŘEDNÁŠKA 
TERAPIE TMOU
Lucie Kostková
Městská knihovna Hlučín

Městská knihovna Hlučín vás srdečně zve 
na přednášku Daniela Václavíka Terapie 
tmou. Zajímá vás, co se děje v mysli člo-
věka, když se zhasne? Daniel Václavík 
prožil sedm dnů v naprosté tmě, 168 ho-
din bez přístupu denního světla. O svých 
prožitcích nám bude vyprávět v úterý 10. 
ledna 2023 od 17:30 hodin. v Zámeckém 
klubu hlučínského zámku. Přednáška bude 
probíhat taktéž ve tmě. Vstup zdarma. 

v kostele Sv. Jana Křtitele do 6. ledna 
2023. Vystavované práce jsou odrazem 
snahy, spolupráce a celkové činnosti 
výtvarných a keramických zájmových 
kroužků Domu dětí a mládeže Hlučín.

Petra Lichovniková
Sport a kultura Hlučín

Klauna Hopsalína Vám nemusíme dlouze 
představovat. V neděli 8. 1. 2023 v 15 ho-
din k nám zavítá do Kulturního domu Hlu-
čín, aby se na maškarním plese postaral 
dětem o zábavu, zapojil je do nejrůzněj-
ších soutěží a rozesmál je. Pro každé dítě 
je připravena sladká odměna. Budeme se 
těšit na kreativní masky, fantazii se meze 
nekladou! Vstupenky zakoupíte na po-
kladně Kulturního domu, v Informačním  
centru Hlučín nebo na místě.

POHÁDKOVÝ 
KARNEVAL  
S HOPSALÍNEM

Třetí adventní neděle. Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko. Foto: Jiří Rygel

Foto: archiv Dům dětí a mládeže Hlučín

Adéla Ostárková
členka orchestru

Byli jste někdy u toho, když něco nového 
vzniká? Často je v tom něco nepředvída-
telného a nejistého. A právě takový adre-
nalin na pódiu slibuje PSO na neděli 8. 1. 
2023 od 17 hodin v Kulturním domě Dolní 
Benešov. Orchestr vznikl na podzim 2022 
jako příležitost pro žáky a absolventy zá-
kladních uměleckých škol na Opavsku 
a další muzikanty, kteří chtějí své hudeb-
ní nadání rozvíjet společně. Nemá ambi-
ce znít jako profesionální těleso, přesto 
se podařilo propojit přes 50 amatérských 
hudebníků v tradičním obsazení symfo-
nického orchestru, což představuje pro 

PRAJZSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR (PSO)  
ZVE NA SVŮJ 1. KONCERT

mnohé hráče sen i výzvu zároveň. Na prv-
ním koncertě tohoto orchestru zazní česká 
i světová klasika: Dvořákův Slovanský ta-
nec č. 8 nebo část Beethovenovy Osudové 
symfonie. Milovníci současné hudby se 
mohou těšit na melodie z filmu Avatar, 
Pán prstenů nebo The Greatest Showman. 
Organizační záštitu nad tímto koncertem 
na sebe vzala Základní umělecká škola P. 
J. Vejvanovského v Hlučíně, vstupné je za 
dobrovolný příspěvek. Jako hosté vystou-
pí Ester Drastíková a Veronika Niklová. 
To vše pod taktovkou Bohumíra Stoklasy 
a za spolupráce ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho v Hlučíně, ZUŠ V. Vančury v Háji ve 
Slezsku, ZUŠ I. Žídka v Kravařích a KD 
Dolní Benešov.Foto: archiv Sportu a kultury Hlučín
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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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S TRENÉREM SMÉKALEM O ÚSPĚŠNÉM PODZIMU ÁČKA

David Kubáň
FC Hlučín

S hlavním trenérem FC Hlučín Filipem 
Smékalem jsme v obsáhlém rozhovoru 
zhodnotili nesmírně vydařenou podzimní 
část letošní sezóny, během níž Prajzáci po-
stoupili do historického osmifinále MOL 
Cupu a skvěle si vedli i v třetí nejvyšší 
soutěži MSFL, neboť bojovali do posled-
ního kola o titul podzimního mistra. 

Nejsilnějším momentem skvělého pod-
zimu je senzační vyřazení Plzně ve 3. 
kole MOL Cupu. Jaké se vám zpět-
ně vybaví vzpomínky na utkání, které  
proslavilo Hlučín po celé republice?
Hlavně ty, když jsme obdrželi branku 
v 90. minutě na 2:2, to byly moje nejhor-
ší chvíle jako trenéra vůbec. Uvědomoval 
jsem si, že jsme 5 minut od největšího 
vítězství v mé dosavadní kariéře, možná 
vůbec největšího, kterého kdy dosáhnu, 
byl to obrovský zmar. Viděl jsem na týmu, 
že jít do prodloužení by pro nás bylo ne-
smírně náročné, protože jsme se vyda-
li ze všech sil, Plzeň hrála o 1 méně, ale 
i přesto má velkou kvalitu. Když Smeky 
vstřelil gól na 3:2, takovou euforii jsem 
ještě nezažil. Vnímal jsem v tu chvíli, že 
teď už jsme opravdu blízko, abychom vy-
hráli, a když rozhodčí pískl, zažíval jsem 
nepopsatelné chvíle euforie. Viděl jsem 
některé kluky plakat štěstím, všichni lidi 
na stadionu to prožívali s námi. Byl to 
prostě neskutečný a nezapomenutelný zá-
žitek, který je však umocněn z mé strany 
tím, že jsme si pro to vítezství šli kvalitní 
předvedenou hrou. Všichni hráči se vyda-
li na maximum. Strašně moc si cením, že 
jsme vzdorovali mistrovi ligy, vedoucímu 
ligy a účastníku Ligy mistrů, a že to neby-
lo o tom, že Plzeň nedala 10 tutovek a my 
se štěstím skórovali.

Váže se na to utkání i nějaká vtipná  
historka? 
Za mě bylo vtipné, že Plzeň nechtěla ode-
hrát utkání pod světly, což nás mrzelo, 
když jsme věděli, že přiletí soukromým 
letadlem a jeho odlet se neváže na letový 
plán, protože by přišlo dle mého názoru 
mnohem více lidí. Ale vzhledem k tomu, 
jak to dopadlo tak to tak mělo být, ale 
pořád zastávám názor, že fotbal se dělá 
hlavně pro lidi a v 15:00 je většina stále 
v práci. 

Bohemians v osmifinále poháru už byli 
nad naše síly. V čem bylo utkání rozdíl-
né oproti Plzni?
Hlavně v tom, že Bohemians nás nepod-
cenili v žádné herní situaci. Hráči na hři-
šti pracovali směrem dozadu, což Plzeň 
z mého pohledu nedělala tak důsledně, 
čímž nám dávala víc šancí se prosadit 
směrem dopředu. Taky musím zmínit 
standardní situace, ve kterých je Bohem-
ka nesmírně silná a ze kterých nám dala 
2 góly. Ale i přes prohru 3:0, která byla 
nakonec ještě milostivá, jsme v prvním 
poločase předváděli kvalitní podívanou 
a kluci si dokázali, že se můžou měřit 
i s ligovými hráči. 

Postup do osmifinále je nicméně ob-
rovským a historickým úspěchem 
pro celý klub. Jak vysoko jej řadíte vy? 
Je to největší úspěch vaší dosavadní  
trenérské kariéry?
Určitě ano, ale i postupy z kraje, přes di-
vizi do MSFL a 2. místo MSFL v Petřko-

vicích řadím vysoko, protože si uvědomu-
ji, že vyhrát jakoukoliv soutěž je velmi 
náročné. Tady je to umocněné postupem 
přes mistra ligy, který do té doby 35  
zápasů neprohrál.

Myslíte si, že je v silách Hlučína v bu-
doucnu tento obrovský úspěch zopako-
vat nebo dokonce předčít?
Myslím si, že ano, všechno je to trochu 
o štěstí při losu. Taky věřím, že pokud by-
chom sehráli utkání s Bohemkou doma, 
měla by to složitější. Všechno ale začí-
ná u kvality samotných hráčů, kteří dnes 
v Hlučíně jsou, v minulosti byli a musíme 
doufat, že i budou.

Pojďme zhodnotit účinkování Hlučína 
v MSFL. Začátek nebyl úplně ideál-
ní. Zvykal si tým na éru bez kanonýra 
a kapitána Lokši?
Nebyl ideální výsledkově, ale herně to 
tak hrozné nebylo. Samozřejmě vypořá-
dat se s odchodem Radovana nebylo jed-
noduché, protože s ním nejen, že odešlo 
20 gólů, ale také obrovská persona nejen 
na hřišti, ale i v kabině. Byl to příklad-
ný leader a o to více jsem rád, že se tým, 
o góly podělil, ale hlavně, že chemie ka-
biny zůstala stejná a nový kapitán Ra-
dim Plesník navázal na Lokyho. I nově  
příchozí kluci skvěle zapadli. 

Po slabším rozjezdu přišla fantastická 
série bez porážky. Na hráčích šlo vi-
dět, že každým zápasem jejich sebevě-
domí roste. Nastal zlom v zápase s Vr-
chovinou, který jsme rozhodli gólem  
v závěru utkání? 
Je to tak, s Vrchovinou jsem si 5 minut 
před koncem říkal, že je to možná můj 
poslední zápas, ale my ho zvládli a na-
startovali neuvěřitelnou šnůru 15 zápasů 
bez prohry. Ono je to tak všeobecně, že 
když vyhráváte, tak sebevědomí roste, tak 
to bylo i u nás. Ale mě nejvíce těšilo, že 
tým měl nastavené, že může vyhrát každý 
zápas a že se hraje do doby, než rozhodčí 
zápas ukončí. 

Po postupu přes Plzen jste měli nároč-
ný los, kdy jste o víkendu hostili první 
Kroměříž. A gólem v samotném závěru 
jste rozhodli o vítězství 4:3. Góly v zá-
věru jste během týdne dali Rosicím, 
Plzni i Kroměříží. Svědčí to o kvalitní 
fyzické připravenosti a silném týmo-
vém duchu?
Ještě jsem ve své kariéře nezažil, že by-
chom rozhodovali tolik zápasů v po-
sledních minutách. Byly to zápasy s Vr-
chovinou, Baníkem, Rosicemi, Plzní, 
Kroměříží. Ta fyzická, kondiční připra-
venost je samozřejmě důležitá, kdy tady 
tímto bych chtěl poděkovat Janu Peršíno-
vi, našemu kondičnímu trenérovi z fitcen-
tra Colliery, který kluky připravuje jednou 
týdně a úzce spolupracujeme. Takže i díky 
jeho práci jsme měli tyto výsledky a do-
kázali jsme utkání vyhrávat v posledních 
minutách. Ale myslím si, že to bylo právě 
to sebevědomí a touha rvát se až do konce, 
která byla u všech hráčů příkladná.  

Celý podzim jste pronásledovali první 
Kroměříž a v posledním kole měli mož-
nost ji přeskočit. To by byla úplná třeš-
nička za skvělým podzimem. Se Slovác-
kem jste ale bohužel prohráli. Bylo to 
dáno i tím, že jste odehráli velkou porci 
zápasu a nakumulovala se únava?
Bylo to dané silou soupeře. U některých 

se únava projevila, někteří sezonu dohrá-
vali zranění, ale stále chtěli týmu pomoci. 
Tu prohru beru na sebe, měl jsem to oproti 
Bohemce více prostřídat a zdravé hráče 
poslat na hřiště, ale doufal jsem, že po-
slední zbytky sil vyškrábou, ale u někte-
rých už to nešlo a paradoxně ve 2. polo-
čase, kdy jsme podali dobrý výkon a měli 
šance, jsme jej prohráli 2:0. Ale celkově si 
Slovácko zasloužilo vyhrát.

V létě klub hledal útočníka, který ales-
poň částečně střelecky nahradí Lokšo-
vy góly, nakonec to ale během podzimu 
vyšlo tak, že se ofenzivní hráči o vstře-
lené branky rovnoměrně rozdělili. Těší 
vás, že máte v týmu tolik hráčů na růz-
ných postech, kteří to umí vzít střelecky 
na sebe?
Je to tak, přišel Marek Šindler, který má 
svou kvalitu a dal velmi důležité góly, 
ale ze začátku jsem si myslel, že na po-
zici hrotového útočníka bude hrát Adam 
Zajíček, který byl loni s 10 góly 2. nej-
lepší střelec, ale příprava nám ukázala, že 
bez Radovana budeme muset hrát trochu 
jinak, a tak nám na pozici hrotového útoč-
níka nejlépe vycházel Dominik Smékal, 
který byl pro mne do té doby spíš hráč 
na nižší pozici, ale jsem rád, že jsme se 
takto rozhodli. To, že se o góly podělila 
spousta hráčů, mě velice těší, ale mys-
lím si, že jsme jich mohli dát rozhodně 
více, a to je něco, na čem musíme stále 
pracovat, tak jako na chování v okolí 
naší šestnáctky, a to nejen u standardních  
situací.

Kdo byli podle vás stěžejní postavy 
týmu na podzim?
Nerad hodnotím jednotlivce, protože 
všichni, co byli součásti týmu, i ti kteří 
byli dlouhodobě zranění, přispívají svým 
dílem k tomu, jaké se uhrávají výsledky. 
Tento podzim, potažmo rok, který jsem 
zatím v Hlučíně strávil, byl výjimečný, 
protože jsem pracoval s hráči, kteří mají 
vysokou kvalitu, jsou ochotni pracovat, 
věnují fotbalu spoustu času, i přesto, že 
chodí do práce, občas mě i poslechnou 
(s úsměvem). Vím, že na hřišti chtějí být 
v zápase všichni, ale bohužel jich může 
hrát pouze 11, tak i přesto si všichni uvě-
domují, že pořád jsme jeden tým, s jedi-
ným cílem – jít na hřiště, pracovat a udělat 
maximum pro vítězství, ať už proti nám 
stojí kdokoliv.  Snad, se na mě kluci nebu-
dou zlobit, když některé jmenovat budu. 
Musím jmenovat hráče Dominika Tomšů, 
který po celý podzim předváděl neskuteč-
né výkony, hrál s absolutním přehledem 
a byl příkladným hráčem při práci doza-
du, tak dopředu na všech postech, kde na-
stoupil. Výkony Jakuba Lapeše a Radima 
Plesníka byly po celý podzim na vysoké 
úrovni a Radim prokázal, že s rostoucím 

sebevědomím se může měřit s kýmkoliv. 
A útočník Dominik Smékal tím, že dal 
hattrick Plzni, na sebe upozornil, ale nejen 
v tomto zápase hrál velmi dobře. Chci však 
dodat, že všichni hráči si zaslouží ode mne 
velký dík, za to jak pracovali a jak jsme se 
prezentovali v zápasech. Jako trenér jsem 
nebyl spokojen pouze s jedním zápasem, 
a to prohrou v Uničově, kde jsme to právě 
jako tým nezvládli. Taky chci poděkovat 
svému realizačnímu týmu, bez kterého by 
takové úspěchy nebyly. 

Skvělý podzim se samozřejmě odra-
zil na zvýšeném zájmu o naše hráče ve 
vyšších soutěžích, což je skvělá vizitka 
vaší práce. Na druhou stranu ani vy 
byste si nepřál nějaké výrazné oslabení. 
Máte vyhlédnuté případné posily jako  
náhradu?
Tak to je pravda – skvělá vizitka a logické 
vyústění podzimu. Vždy hráčům říkám, 
pokud budeme vyhrávat, zvládat zápasy 
výsledkově, budeme hrát nahoře, zájem 
z vyšších soutěží přijde. To je realita, asi 
není možné, aby byli skauti na každém 
zápase, takže jsem přesvědčený o tom, že 
jen samotné výsledky, čísla jednotlivých 
hráčů – góly, asistence oslovují týmy. 

Máte pravdu, oslabení týmu si jako trenér 
nepřeji, ale na druhou stranu všem hráčům 
přeji, aby si plnili své sny, a tím je hrát 
profesionální fotbal. Hlučín je organizace 
právě na pomezí mezi poloprofesionálním 
fotbalem a profesionálním fotbalem. Já 
ze sebe chci, aby ten stupeň „mezi“ byl 
pro kluky, co nejsnazší, což znamená, aby 
byli dobře připraveni po kondiční, ale 
hlavně po taktické stránce a s přechodem 
do vyšších pater měli co nejméně práce.

Co se týče odchodů, teď už vím, že je zá-
jem nejméně o 6 hráčů. Jak, to však do-
padne nevím. Určitě někteří půjdou mini-
málně na zkoušku a zda se prosadí, bude 
záležet pouze na nich. Samotné přícho-
dy budou záležet na tom, kteří hráči nás 
opustí, abychom je doplňovali dle jednot-
livých postů. Samozřejmě jsem již některé 
hráče oslovil, někteří se vrátí z hostování. 
Počítám s tím, že do přípravy se zapojí 
i někteří kluci z dorostu. 

Co říkáte na podporu domácího  
publika během podzimu?
Bylo to super. Doufal jsem však, že 
po dobrých výsledcích jich přilákáme tro-
chu více, ale samozřejmě si vážíme těch, 
kteří do ochozů chodili a podporovali 
nás. Úžasná byla atmosféra na Bohemce. 
Touto cestou bych chtěl všem fanouškům 
poděkovat za jejich přízeň a do nové-
ho roku jim popřál hlavně zdraví, štěstí 
a na stadionu hezkou podívanou, kdy se je  
budeme snažit nezklamat.

A mužsto. Foto: archiv FC Hlučín



NAŠI VOLEJBALISTÉ BUDOU DO DRUHÉ ČÁSTI SOUTĚŽÍ 
NASTUPOVAT Z PŘEDNÍCH POZIC
David Karčmář
předseda volejbalu TJ Hlučí

Junioři uzavírají podzimní část sezóny na 
krásném druhém místě a věříme, že v „jar-
ní“ části porazí i aktuálně první tým, a to 
Green Volley Frýdek Místek. Kluci nako-
nec kvůli vysoké marodce bojovali pouze 
v šesti hráčích bez žádného střídajícího, 
ale jak je patrné z fotky, na zápalu do hry 
jim to vůbec neubralo. Na první domá-
cí zápas v druhé části soutěže se můžete 
přijít podívat v neděli 22. 1. 2023 od 10 
hodin do sportovní haly v Hlučíně. Budou 
hrát právě proti Green Volley Frýdek Mís-
tek a s fanoušky na tribuně to pro ně bude 
snad lehčí!

STR. 14 / LEDEN 2023 HLUČÍNSKÉ NOVINYSPORT

Také naši žáci U16 nám před Vánocemi 
udělali velkou radost, protože při posled-
ním turnaji ve Štramberku porazili všech-
ny své soupeře a postupují tak do vyšší 
výkonností kategorie. TJ Hlučín – TJ Ko-
touč Štramberk 2:0, - VAM Havířov 2:0, 
- TJ Frenštát pod Radhoštěm 2:0. Systém 
hry probíhá vždy turnajově a rozpis aktu-
álních turnajů (třeba i v Hlučíně) najdeme 
na našem FB profilu – Volejbalový oddíl 
TJ Hlučín.

Kadetky U18 obsadily po podzimní části 
krásně 5. místo z celkem 8 týmů a stejně 
jako junioři se bohužel perou s velkou 
marodkou. Hra je ale baví, a pokud je 
budete chtít přijít podpořit, další domácí  

Tomáš Plaček, František Dočekal, Radim Vlček, Robin Krakovka, František Porwol, 
na smeči Jan Cigán. Fota: archiv TJ Hlučín

zápas hrají v Hlučínské hale v sobotu 14. 
1. 2023 od 10 hodin. 

Týmům mužů a žen se v podzimní části 
příliš nedařilo, ale snažíme se do hry co 
nejvíce zapojovat naše šikovné juniorky 
a juniory. A když i nás přidejte do haly 
podpořit, určitě nám to půjde lépe. Oba 
týmy žen i mužů budou hrát své první 

domácí zápasy v sobotu 21. 1. 2023 od 9 
a 11 hodin opět v hale. 

Moc děkujeme všem fanouškům za jejich 
dosavadní podporu a všem volejbalovým 
přátelům, příznivcům a nadšencům pře-
jeme úspěšný rok 2023 (veselí snad bu-
deme pořád) a na brzkou viděnou v  naší  
Hlučínské hale.

HALA HLUČÍN - CENÍK SLUŽEB 2023

SOLÁRIUM
Pondělí - sobota: 10:30 - 22:00
Neděle: 10:00 - 20:00

Jednorázově 1 min 9 Kč
Permanentka 150 min 1050 Kč

SAUNA
Pondělí:14:00-22:00 (Mix)
Úterý: 12:00 - 22:00 (Muži)
Středa: 12:00 - 22:00 (Ženy)
Čtvrtek:12:00  - 22:00 (Muži)
Pátek: 12:00 - 22:00 (Ženy)
Sobota: 10:00 – 22:00 (Mix)
Neděle: 10:00 - 20:00 (Mix

Dospělí 110 Kč / 1 hod
Děti do 15 let a senioři 70+ 70 Kč / 1 hod
Studenti do 26 let a senioři 60+ 95 Kč / 
1 hod.
Individuální pronájem sauny (max 10 
osob) 2000 Kč / max 2 hod. Každých  
dalších započatých 15 min 30 Kč.
Permanentka 20 vstupů (vstup 1 hod.) 
2000 Kč.  
15 minut na převlékání se nezapočítává do 
času stráveného v sauně.

BOWLING
Pondělí - čtvrtek: 15:00 - 22:00 (na ob-
jednávku), (dle objednávky minimálně  
1 pracovní den předem)
Pátek: 15:00 - 23:00
Sobota: 12:00 - 23:00
Neděle: 10:00 - 21:00

1 dráha 200 Kč / 1 hod.
Čistá sportovní obuv s sebou.

ZMĚNY V DOSAVADNÍM SERIÁLU ZIMNÍCH 
JÍZD ZRUČNOSTI V ROCE 2023

Pavel Zbytovský
ÚAMK-AMK Hlučín

V sobotu 10. 12. byl ukončen 2. ročník 
seriálu Zimních jízd zručnosti o pohár sta-
rosty města 2022 závěrečným dvoukolem. 
Zvítězil Radek Koza z Jilešovic, na dru-
hém místě se umístil Jirka Hampel z Hlu-
čína a na třetím místě skočil Martin Vencl 
z Dolního Benešova. Po sečtení výsledků 
obou dvoukol se absolutním vítězem 2. 
ročníku a držitelem putovního poháru sta-
rosty stal Radek Koza, na druhém místě 
se umístil Martin Vencl a třetí místo získal 
Pavel Zbytovský. Po zralé úvaze jsme se 
rozhodli změnit název, zjednodušit hod-
nocení a zredukovat počet soutěžních kol 
na jedno, pod názvem Novoroční jízda 
zručnosti, pro kategorie ženy a absolutní 

pořadí. Zpravidla se bude pořádat prv-
ní sobotu po Novém roce – v roce 2023 
to bude 7. ledna. Krátce k její organiza-
ci: Je to zájmová soutěž pro všechny ři-
diče. Na jednom vozidle může postupně 
startovat i více řidičů/řidiček. Pojedou se 
celkem 3 různé jízdy zručnosti. Přihláš-
ky zasílejte – on line na www.aoscz.info 
kliknutím na oddílu „přihlášky“, nebo na 
e-mail amk.hlucin@seznam.cz, nejpoz-
ději však do 5. 1. 2023, zcela výjimečně 
u prezence. Každý soutěžící obdrží u pre-
zence (v uvedený den od 8 do 8:50 ho-
din) plánky jednotlivých JZ. O vítězi roz-
hodne nejnižší součet časů jednotlivých 
JZ. Na závěr bude předán absolutnímu 
vítězi putovní pohár. Propozice Novo-
roční JZ najdete na webových stránkách  
AOS - www.aoscz.info.

Vyhlášení Zimních JZ o pohár starosty města 2022. Foto: archiv ÚAMK-AMK Hlučín

MASÁŽ
Celková 650 Kč / 1 hod
Částečná 400 Kč / 30min
Dárkový poukaz na celkovou masáž nebo 
masáž lávovými kameny 650 Kč
Dárkový poukaz na částečnou masáž 400 
Kč

CVIČENÍ S MARKÉTOU
Středa: 18:00 - 19:00 aerobic
Středa: 19:00 - 20:00 jóga 
1 vstup 130 Kč 
Permanentka 10 vstupů (přenosná - plat-
nost 6 měsíců) 1200 Kč 

PRONÁJEM HALY
Nájem haly Hlučín + 1x šatna 900 Kč / 1 
hod., nájem další šatny 50 Kč / 1 hod.
Nájem haly v Darkovičkách nebo Bob-
rovníkách + 1x šatna 750 Kč / 1 hod.
Badminton 1 kurt + 1x šatna 250 Kč / 1 
hod.



VZPOMÍNÁM
Věra Bedrunková

Vloni o krmáši se u mého stánku na ná-
městí zastavila usmívající se maminka 
s dcerou. Hned jsem si uvědomila, že bych 
ji měla znát, ale kdo to je? I ona z mého 
výrazu pochopila, že asi nevím, kdo je 
a začala: „Dobrý den, paní učitelko. Vy 
jste mne asi nepoznala, tak já Vám dám 
nápovědu – jsem Zuzka ze třídy Vašich 
Fridolínů.“ A už jsem věděla a sypala ze 
sebe, že vím – maminka pracuje na MěÚ 
atd. Píši to proto, že dnes chci vzpome-
nout na tu úžasnou třídu, první jazykovou 
třídu ve škole na Rovninách. Ano, říkala 
jsem jim tak podle postavy v knize „Tři 
muži ve člunu.“ To byl chlapec, který byl 
slušný, rád chodil do školy, rád se učil 
a říkali mu Fridolín. A já měla tehdy tako-
vých Fridolínů ve třídě 33. Oni se opravdu 
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VESELÉ PŘÍHODY Z VÝSTAVBY SVÉPOMOCÍ 
Mojmír Sonnek

„Pane archidtekte, co šče nam to zrobil za 
planky, všecke tregry su kratke!“ Nahléd-
nu do projektu, jestli jsem se neseknul – 
rozměry nosníků jsou v pořádku. Zajdu na 
stavbu, změřím nosníky, délky odpovída-
jí. Napadlo mě přeměřit stavbu…Jak to, 
že je širší, vždyť jsem ji osobně zaměřil?“ 
„No ja, jak sme kopali zaklady, tak chlopi 
pravěli: natahnem to o pul metra, budete 
měč větši izby. Ale co včil mame robič?“ 
„No musíte jít za těma chlopama, co vám 
natáhli ty základy, aby vám natáhli ještě 
ty trégry! Ale kdyby jim to nešlo, tak ty 
trégry nechte nadvařit a svary zesílit oce-
lovými pásky.“ „Ale kdo nam to zaplači?“
„Pane architekte, poraďte, co máme dělat, 
na té stavbě, co jste nám projektoval, se pro-
hnul strop nad oknem.“ „Ale to není možné, 
vždyť nad oknem je šedesáticentimetrový  

Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

Muzeum Hlučínska připravuje na únor 
2023 výstavu věnovanou fotoateliéru 
Zagora, který provozoval svoji činnost 
v Hlučíně mezi léty 1908 – 1945. Obrací-
me se na vás s prosbou o poskytnutí his-
torických fotografií, které byly pořízeny 
v tomto fotoateliéru. Z dodaných fotogra-
fií pořídíme kvalitní skeny, vaše fotogra-
fie nám tedy postačí pouze k zapůjčení.  
Předem velké díky! 
(telefonní kontakt: 595 041 617
e-mail:info@ic-hlucin.cz )
Fota: archiv Muzea Hlučínska

POSKYTNĚTE NÁM FOTOGRAFIE 
Z FOTOATELIÉRU ZAGORA železobetonový překlad!“ „Není, švagr 

řekl, že není třeba, že stačí dva ocelové 
nosníky I16.“ „Ježišmaria, nad šestimet-
rovým oknem? Co na to váš stavební do-
zor?“ „Stavební dozor utekl do Německa.“ 
„Tak si někde půjčte dva nebo tři hevery, 
nadzvedněte strop a ty nosníky nad ok-
nem podepřete ocelovými stojkami oproti 
tomu spodnímu průvlaku, co je nad okny 
v suterénu.“ „Žádný průvlak tam není, 
švagr řekl, že není třeba. Tak co nám pora-
díte teď?“ „Nejlépe uděláte, když stavbu 
rozeberete až po suterén a postavíte znovu 
podle projektu.“ „To v žádném případě!“ 
„Tak to už zbývá poslední možnost: vez-
měte vašeho švagra co vám tak dobře radí, 
klekněte si pod ten prohnutý strop a mod-
lete se k Pánubohu, ať vám strop nespadne 
na hlavu!“ Asi se modlili dobře, modlitba 
zabrala. I po více než padesáti letech dům 
stojí bez úhony. 

 PŘIPRAVENO 

      S PODPOROU 
 

 

NOVÉ VÝBORY A KOMISE VZNIKALY  
BEZ SPOLUPRÁCE S OPOZICÍ
Tomáš Matýsek
zastupitel

Jako nový zastupitel za Hlučíňáky jsem 
byl zvědav, jak probíhají jednání o složení 
výborů, které jsou poradním orgánem za-
stupitelstva, a komisí při radě města, a na-
kolik při jejich ustavování vedení města 
spolupracuje s opozicí. Povinností města 
ze zákona je zřízení finančního a kontrol-
ního výboru. Jejich složení, stejně jako 
složení osadních a dalších výborů, a také 
dozorčích rad firem s majetkovou účastí 
města Hlučína, schvaluje zastupitelstvo. 
Rada města dále zřizuje jako své poradní 
orgány různé komise. Jako druhá nejsil-
nější opoziční strana jsme měli samozřej-
mě zájem o členství v kontrolním výboru. 
Přišlo nám logické, že právě na kontrole 
by se měla opozice aktivně podílet. Bo-
hužel naši zastupitelku  Blanku Kotrlo-
vou odmítli lídři koalice do tohoto výboru 
znovu obsadit, přestože už má s touto pra-
cí zkušenosti a v minulosti v něm velmi 
aktivně pracovala. No možná právě proto 
ji tam nechtějí. Ani naše další návrhy lidí 
do komisí a výborů či dozorčích rad vede-
ní města neakceptovalo. Každé politické 

uskupení, které se dostalo do zastupitel-
stva, má ve svých řadách profesně zdatné 
kandidáty do těchto orgánů. Navrhovali 
jsme třeba účast architekta v komisi vý-
stavby a rozvoje města, stavebního inže-
nýra v dopravní komisi, a další. K mému 
velkému překvapení se však nikdo z koa-
lice o těchto jménech a jejich možném pů-
sobení s námi nebavil, starosta zcela odmí-
tl i naši účast v redakční radě Hlučínských 
novin. Někteří členové se o tom, že jsou 
součástí nějaké komise, dozvěděli až po 
jejím schválení radou. Perlou všeho bylo 
první pracovní jednání nového zastupitel-
stva města, kde před hlasováním o složení 
osadního výboru Darkovičky pan starosta 
prostě vyměnil jednoho našeho kandidáta 
za někoho jiného. Na takové postupy má 
starosta samozřejmě právo, jak mě o tom 
briskně informoval. Ale bývá také zvy-
kem respektovat i nepsaná pravidla, podle 
nichž by měli kontrolní výbory a dozorčí 
rady firem tvořit také opoziční zastupitelé.  
Takže moje čerstvá zkušenost nového za-
stupitele je, že spolupráce koalice s opo-
zicí při ustavování výborů, komisí a dal-
ších iniciativních či kontrolních orgánů je 
z přičinění vedení města nulová. 

Petra Tesková
zastupitelka

Milí spoluobčané Hlučína, ze srdce 
a upřímně vám všem děkujeme za vaši 
přízeň. Neskutečně si vážíme podpory, je 
to pro nás ocenění naší dosavadní práce. 

PŘÁNÍ
ZASTUPITELÉ

chtěli učit a denně mne přesvědčovali, že 
všechno zvládají ve škole. A tak jsem si 
jednou vymyslela, že jim už nebudu dávat 
domácí úkoly, ale kdyby někdo chtěl, ať 
si nějaký napíše. První den jsem se divi-
la, když na určeném místě byla hromádka 
otevřených sešitů s úkolem. Pochválila 
jsem je a to jsem neměla dělat! Začaly 
z toho být hromady a pak přímo kopy, 
které jsem nezvládala kontrolovat. Po 
týdnu jsem svůj „vynález zkázy“ musela 
ukončit. Nevím, jestli byli tak chtiví té po-
chvaly, nebo mě chtěli potrestat, nebo mi 
dělat radost. Ať už to bylo cokoliv z té tří-
dy je dnes větší polovina vysokoškoláků. 
Je tam několik inženýrů, právníků, učite-
lek, lékárnice, lékař, docent na VŠB. Ale 
to vím jen tak z doslechu, od odchodu ze 
školy se nesešli. Škoda – moc ráda bych je 
viděla – ty mé Fridolíny! 

Chceme a potřebujeme se s vámi nadále 
potkávat, vnímat vaše potřeby, problémy 
a rozvíjet město Hlučín společně s vámi. 
řejeme vám šťastný vstup do Nového roku 
2023, hodně lásky, štěstí a zdraví.

Zastupitelé hnutí ANO 2011

POZVÁNKY

 PŘIPRAVENO 

      S PODPOROU 
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Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín, IČO: 00300063, v mě-
síční periodicitě, 11 krát do roka. On-line na stránkách www.hlucin.cz. Registrační číslo: E 12505 Za vydavatele zodpovědný: Mgr. Pa-
vel Paschek, starosta města, městský úřad - telefon: 595 020 221, e-mail: redakce@hlucin.cz. Redakční rada: Mgr. Pavel Paschek (staros-
ta), Mgr. Petra Řezáčová (místostarostka), Mgr. Metoděj Chrástecký (ředitel Muzea Hlučínska), Mgr. Kristina Skulinová, MBA (tisková 
mluvčí), Kateřina Korchanová (Informační centrum), Petra Kozová (vedoucí Sak Hlučín), Mgr. Michala Šoferová (sekretariát), Ing. Kateřina Ko-
nečná (grafik). Tisk novin: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178. Distribuce: Česká pošta a.s. Vychází v nákladu 5700 ks. Výtisk zdarma 
do schránek domácností v Hlučíně, Darkovičkách a Bobrovníkách. Nevyžádané rukopisy a obrazový materiál se nevrací. Redakce není povinna 
všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word), fotografie JPG (min. velikost 1,5 MB) posílejte na email  
redakce@hlucin.cz. Bez písemného povolení vydavatele je zakázáno užití jakékoliv části nebo celku díla, zejména jeho rozmnožování a šíření.  
Za informace v pozvánkách odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent. Poptávky a objednávky plošné inzerce na e-mailu  
inzerce@hlucin.cz, nebo na telefonním čísle 702 269 976. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy. Objednávky řádkové inzerce pouze osobně  
na Czech POINT v budově A Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. ledna 2023.

 Cesta do Betléma
 (výstava prací dětí z DDM Hlučín
 do 6. ledna 2023) 
 Kostel sv. Jana Křtitele 

 Výstava betlémů 
 (do 2. února 2023) 
 Muzeum Hlučínska
 
4. 1. 
17:00 Na Slovíčko...
 (neformální setkání  
 s vedením města) 
 Zámecký klub

7. 1. 
9:00 Novoroční jízda zručnosti  
 parkoviště u Hlučínského jezera 
 a vlakového nádraží
9:00 Novoroční volejbalový turnaj
 Sportovní hala Hlučín

8. 1. 
17:00 Prajzský symfonický orchestr  
 (1. koncert) 
 Kulturní dům Dolní Benešov

10. 1. 
17.30 Terapie tmou
 (přednáška) 
 Zámecký klub 

11. 1.
9:00  Co se stalo, u kafeja povědalo…  
 (beseda s Janou Schlossarkovou)  
 Zámecká kavárna LOGR

13. 1. 
14:00-22:00 Volba prezidenta ČR

14. 1. 
8:00-14:00 Volba prezidenta ČR 

16. 1. 
17:00 Mexiko
 (cestopisná přednáška) 
 Městská knihovna Hlučín

19. 1.
15:00 4. zasedání Zastupitelstva  
 města Hlučína 
 Kulturní dům Hlučín

20. 1. 
19:00 Inflagranti s Pepou Vojtkem
 (koncert) 
 Kulturní dům Hlučín

21. 1. 
20:00 Novoroční oldies TANČÍRNA 
 Kulturní dům Hlučín

25. 1. 
9:00  Co se stalo, u kafeja povědalo…  
 (beseda s Janou Schlossarkovou)  
 Zámecká kavárna LOGR

8. 1. Pohádkový karneval 
 s Hopsalínem 
13. 1. Ples ZŠ Hlučín - Rovniny 
28. 1. Společenský ples města Hlučína 
4. 2. Ples Steelers 
10. 2. Ples seniorů 
11. 2. Ples Gymnázia Josefa Kainara 
24. 2. Ples FC Hlučín 
26. 2. Maškarní bál SDH Hlučín 
3. 3. Ples Fontány, p. o.

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

Radost ze života, 
pevné zdraví,

mnoho pracovních 
i osobních úspěchů 

v roce 2023

přejí

radní města Hlučína

OBTÍŽNÉ

STŘEDNĚ TĚŽKÉPLESOVÁ SEZÓNA
V KULTURNÍM DOMĚ 
HLUČÍN

Podrobnosti naleznete na stránkách:

www.sak-hlucin.cz

MVDr. Stanislav Šmajdler *1942
JUBILANTI


