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hlučínskénoviny

Možnost koupit si s minimálními náklady nový 
moderní kotel a ještě se chovat ekologicky budou 
mít opět i obyvatelé Hlučína. Pokud ministerstvo 
dle původního plánu vydá na začátku letošního 
roku svou výzvu, tak bude Moravskoslezský kraj 
v dubnu vyhlašovat další vlnu kotlíkových dota-
cí, která bude velmi vstřícná i k zájemcům s níz-
kými příjmy.  

S přispěním dotace si budou moci občané poří-
dit kotle na biomasu splňující nejvyšší emisní tří-
du, tepelná čerpadla a plynové kotle. Kotlíkové 
dotace nebude možné využít na nákup kotlů, kte-
ré spalují uhlí. Moravskoslezský kraj dostane od 
státu na výměnu starých kotlů za ekologické půl 
miliardy korun. 

„Další vlna kotlíkových dotací bude vstříc-
ná i k rodinám s nižšími příjmy a velmi důleži-

tá bude pomoc obcí. Díky bezúročným půjčkám 
si budou moci vyměnit kotel i ti, kteří si to v mi-
nulých kolech nemohli dovolit. Půjčky budou 
zájemcům zprostředkovávat obce Moravskoslez-
ského kraje. Do této iniciativy se v případě zájmu 
občanů zapojí i město Hlučín. Pro občany bude 
vyřizovat bezúročné půjčky a zajišťovat pomoc 
při zpracování projektu na výměnu starých kot-
lů za ekologické,“ informovala vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu Hlučín So-
ňa Prášková. 

Když žadatel splní určené podmínky, nebude 
muset mít naspořené prostředky na vstupní in-
vestici, která byla nutná v minulých výzvách.  Ve 
výsledku se může v některých případech stát, že 
žadatel za nový ekologický kotel ze svého ne-
zaplatí ani korunu. Veškeré náklady na splace-

ní půjčky mohou spolu se státní dotací pokrýt 
i příspěvky obcí a krajský příspěvek, který bude 
pro každého žadatele stejně jako v minulém kole  
7 a půl tisíce korun.  Výše příspěvku města se bu-
de teprve schvalovat. Pro občany jsou k dispozici 
speciální webové stránky s informacemi o kotlí-
kových dotacích, poradní kotlíková linka na čísle 
595 622 355, e-mail pro dotazy a poradní místo 
v podobě kotlíkové kanceláře na krajském úřadě.

„Žádáme všechny zájemce o tuto bezúročnou 
půjčku a pomoc při zpracování žádosti o dota-
ci, aby se přihlásili na odboru rozvoje Městského 
úřadu Hlučín u referentek Svatavy Baránkové na 
čísle 595 020 320, nebo mailem na barankova@
hlucin.cz,  případně u  Jarmily Pinkové na čísle  
595 020 294, či na mailové adrese pinkova@hlu-
cin.cz,” dodala Soňa Prášková.                       (iga)

Kotlíkové dotace na ekologičtější topení odstartují opět 
v dubnu, město bude nápomocno žadatelům 

Lukáš a František už jsou kama-
rádi. Dva kluci se potkali v Sana-
toriích Klimkovice, kde na přelo-
mu listopadu a prosince absolvovali 
speciální program intenzivní neuro-
rehabilitace. 

Společného ale mají mnohem ví-
ce. U obou lékaři diagnostikovali 
dětskou mozkovou obrnu, která jim 

způsobuje různá pohybová ome-
zení. Oběma pomáhá, když hodně 
cvičí pod dohledem odborníků. Oba 
na to potřebují poměrně velké sumy 
peněz, protože intenzivní neurore-
habilitace zdravotní pojišťovny ne-
hradí. Rodiče obou zdaleka nemají 
tolik peněz, aby platili pobyty, které 
chlapcům prokazatelně prospívají.  

A oběma pomohli lidé z Hlučína, 
kde kluci bydlí. Z účtu veřejné sbír-
ky spravované městem se nejprve, 
a nikoliv poprvé, uhradil program 
KlimTherapy pro Františka Štěpá-
níka (na fotce vpravo) a zůstalo po-
třebných 30 tisíc korun pro Lukáše 
Holubka na program RehaKlim. 

Jenže Lukášovi jeho zdravotní po-

jišťovna odmítla zaplatit i pobyt 
v sanatoriích, kde už byl loni na ja-
ře na takzvané CI Therapy. Když 
se to lidé v Hlučíně dověděli, stači-
lo několik týdnů, aby poskládali po 
malých i větších částkách celý po-
třebných 80 tisíc korun.

Takže za oba kluky a jejich rodi-
če: „Díky, Hlučíne!”                  (iga)

Díky Hlučíne, vzkazují Lukáš a František

Zatímco Lukáš Holubek posiluje v lokomočním centru dětské léčebny na rotopedu, František Štěpáník trénuje stoj ve speciálním oblečku, ve kterém už s pomocí 
fyzioterapeutky zvládá i dřepy.                   Foto: Ivana Gračková

Hlučín získal peníze na veřejnou 
Wi-Fi. Plánuje se na autobusovém 
nádraží a u kulturního domu. 
    

Čtěte na straně 5

Cena vody v Hlučíně vzroste jen 
minimálně. VaK Hlučín totiž šetří 
a také se vzorně stará o potrubí. 

     Čtěte na straně 2

Zastupitelstvo se sejde 31. ledna 
v 16 hodin v kulturním domě. 
Projednávat se bude územní plán. 
       

Čtěte na straně 2
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Začátek roku je 
tradičně dobou 
předsevzetí. Lidé se 
rozhodují, že budou 
hubnout, že se za-

čnou pravidelně učit anglicky, že bu-
dou častěji chodit pěšky. Přemýšlel 
jsem, jaké předsevzetí by bylo dob-
ré pro mě jako pro starostu. A roz-
hodl jsem se, že se nenechám otrá-
vit. Když děláte práci s chutí, hned je 
to vidět. Energii na další úkoly nejlé-
pe doplníte, jakmile se něco povede. 
Jenže když se naopak nedaří, nadše-
ní lehce vyprchá. Zejména v posled-
ních dvou letech, kdy se dokončova-
lo mnoho investičních akcí, oprav 
a staveb, bylo plno důvodů ke spoko-
jenosti. Ale občas i k naštvání. Před-
stavte si, že se bez potíží podaří opra-
vit deset chodníků, takže byste mohli 
mít radost. A pak se u toho jedenác-
tého něco nezdaří. Lidé, kteří po něm 
chodí nebo u něj bydlí, jsou prá-
vem nazlobení, a pěkně zostra vám 
to řeknou. Najednou jakoby těch de-
set dobře vyspravených chodníků ne-
bylo. Obdobné to bylo s oběma no-
vými tělocvičnami v Bobrovníkách 
a Darkovičkách. Když jsme je dosta-
věli, byli jsme plni euforie. A pak se 
zjistilo, že v jedné z nich chybí dru-
hé sloupky, aby bylo možné lépe nap-
nout volejbalovou síť. Taková chyba! 
A tak těžce půjde napravit. Tisíc věcí 
jsme při projektování a stavbě kont-
rolovali a tisící první drobnost nám 
unikla. Najednou je tou nejdůležitěj-
ší a dělá obrovskou černou kaňku na 
jinak krásné práci. 

I v tomto roce nás čeká spousta in-
vestičních akcí. Opět se nám něco 
podaří bezvadně a někde uděláme 
chyby, protože jsme jen lidé. Navíc 
by měla začít revitalizace Hlučínské-
ho jezera, která je v režii státu a my 
ji můžeme na rozdíl od vlastních sta-
veb ovlivnit jen velmi málo. Zásad-
ní vliv nemáme ani na velký obchvat 
města, jehož investorem by mělo být 
Ředitelství silnic a dálnic, které snad 
už začne chystat alespoň stavbu no-
vého mostu přes Odru. Je proto jas-
né, že se v roce 2019 můžeme připra-
vit na ty radostné okamžiky, kdy se 
něco podaří, ale i na ty neveselé, kdy 
se něco nepovede. Dávám si tedy do 
roku 2019 předsevzetí, že se z každé-
ho neúspěchu, chyby či kritiky pou-
čím, ale že se jimi určitě nenechám 
otrávit. Protože bych rád i letos od-
vedl pro Hlučín dobrou práci.   

město

Nenechám se otrávit

Jeden m3 vody bude v Hlučíně stát 
v letošním roce 78,46 korun včetně 
stočného, je to o 1,42 koruny více 
než loni. Cena vodného se od ledna 
zvyšuje o 0,92 korun, cena stočné-
ho bude vyšší o 0,56 korun. 

„Pokud zůstane stávající sazba 
DPH, zaplatí tak běžný spotřebitel 
měsíčně za vodu zhruba o 4 koruny 
více. Jestliže ale vláda přijme avi-
zovanou změnu výše DPH u vod-
ného a stočného z 15 na 10 procent, 
pak mohou spotřebitelé v Hlučíně 
očekávat dokonce snížení částek za 
vodné a stočené až o 2 koruny roč-
ně. Kubík vody by totiž v takovém 
případě přišel na 75,05 korun včet-

ně DPH,“ informoval ředitel Vodo-
vodů a kanalizací (VaK) Hlučín Pe-
tr Schimánek. 

Vodárenským společnostem v celé 
České republice významně stouply 
provozní náklady, zásadně vzrost-
la také cena vody. To se pochopitel-
ně projevilo nárůstem cen vodného 
a stočného. Většina vodárenských 
společností přitom zvyšuje cenu o 3 
až 5 korun za kubík. 

Obchodní společnost VaK Hlučín 
město jako její stoprocentní vlast-
ník dlouhodobě motivuje k udržení 
co nejnižší ceny vody pro občany. 
Narůst provozních nákladů, které 
se aktuálně zvedly vůbec nejvíce 

od samotného vzniku VaK Hlučín, 
proto společnost do ceny vodného 
a stočného promítla z pouhých 57 
procent. Aby pokryla zbylou část 
bez negativních dopadů na odbě-
ratele, přijala celou řadu opatření. 
Postupně zavedla a zavádí nové, 
úsporné technologie do čistíren-
ských procesů, optimalizuje sítě, 
posiluje vlastní zdroje vody a pře-
devším pečlivými opravami udržu-
je nejnižší ztráty vody pohybující se 
kolem tří procent. To Hlučín řadí na 
samotné čelo v rámci České repub-
liky, kde je průměrná ztrátovost vo-
dy z potrubních systémů až 10 pro-
cent.                                            (iga)

Cena vody v Hlučíně vzroste o minimum

Zasedání Zastupitelstva města 
Hlučína věnované územnímu plá-
nu se bude konat ve čtvrtek 31. led-
na od 16 hodin v Kulturním domě 
Hlučín. 

„Protože už ve chvíli, kdy jsme 
před zhruba rokem schválili územní 
plán, začaly chodit od občanů poža-
davky na jeho změny, rozhodli jsme 

se vyjít žadatelům vstříc co nejdří-
ve. Proto jsem se rozhodl svolat za-
stupitelstvo, které se bude územním 
plánem opět zabývat. Je to živý do-
kument, který musí reagovat na po-
třeby města a jeho obyvatel,“ řekl 
starosta Hlučína Pavel Paschek.    

„Zatím Městskému úřadu Hlu-
čín přišlo 44 požadavků na změnu. 

Úkolem zastupitelů bude rozhod-
nout, zda se bude změna územního 
plánu pořizovat a které z těchto po-
žadavků budou zapracovány,“ uve-
dl Martin Kuchař z oddělení stra-
tegie a plánování Městského úřadu 
Hlučín.  Většina požadavků se týká 
změny využití území pro výstavbu 
rodinných domů.                      (iga)

Zastupitelé projednají územní plán města

STAVbA Se nAPLánOVALA 
TAK, AbY Se nemuSeL KáCeT 
AnI jeden STROm. 

K závěru se chýlí výstavba veřej-
né plnící stanice CNG a rychlona-
bíjecí stanice elektromobilů v areá-
lu Tepla Hlučín v ulici Čs. armády. 
Otevírat by se měla už v únoru, od-
kdy ji budou moct využívat řidiči 
a majitelé aut na zemní plyn, ale ta-
ké elektromobilů. Bude výsledkem 
dvou let náročné práce, přičemž sa-
motná stavba trvala všeho všudy 
pět měsíců. 

„První papíry jsme začali vyřizo-
vat v roce 2016. Seznam různých 
schvalování projektové dokumenta-
ce, vyjádření odboru silničního hos-
podářství města i odboru výstavby, 
policie, Správy silnic Moravsko-
slezského kraje, hasičů, komisí sta-
vební i dopravní, všech náležitos-
tí výběrového řízení na dodavatele 
a dalších dokumentů má dvě strán-
ky,“ prozradil ředitel městské ob-
chodní společnosti Teplo Hlučín Pe-
tr Rončka. Pro stavbu plnicí stanice 
stlačeného zemního plynu se Teplo 
Hlučín rozhodlo ve snaze podpořit 
ekologizaci dopravy na území měs-
ta. V současnosti jsou totiž nejbližší 
stanice v Ostravě a v Opavě. 

Stanice CNG se otevře v únoru

Radní města navíc iniciovali insta-
laci elektrodobíječky.  

„Čím budou plnící stanice CNG 
a elektrodobíjení dostupnější, tím 
větší je předpoklad, že se řidiči při 
koupi přikloní k výběru vozu šetr-
ného životnímu prostředí,“ uvedl 
starosta města Pavel Paschek. 

Už v prosinci se čerpací stani-
ce napojila na novou příjezdovou 
obslužnou komunikaci, instalova-
ná byla také dobíječka pro elekt-
romobily. Protože na rozdíl od ně-
kolikavteřinového čerpání zemního 
plynu trvá dobití elektromobilu de-
sítky minut, plánuje Teplo Hlučín 
v letošním roce úpravy budovy ko-
telny, kde chce vytvořit zázemí pro 
řidiče. 

„Čerpací stanice je koncipova-

ná jako bezobslužná, je určena pro 
osobní a užitková vozidla. V nepře-
tržitém provozu bude celoročně. 
Nepředpokládáme, že by k nám za-
jížděly ve větší míře autobusy nebo 
nákladní automobily, protože větší 
dopravci, kteří disponují vozovým 
parkem na CNG, vesměs mají ta-
ké svou plnicí stanici. Společnost 
Gascontrol  Havířov, která stani-
ci staví, by měla mít práce hotovy 
do poloviny února,“ doplnil ředitel 
Rončka. Zdůraznil, že kvůli stavbě 
se nemusel kácet žádný strom, čtyři 
vzrostlé stromy, které stály v cestě 
stavbě, se přesazovaly na jiné místo 
v areálu. Stavba stanice přijde cel-
kem na 8 milionů korun, návratnost 
se očekává okolo pěti let.     

Ivana Gračková

Příjezdová komunikace je hotova, stromy jsou přesazené.          Foto: Petr Rončka
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RAdA mĚSTA
V PROSInCI

n

město

Mírové náměstí v Hlučíně se o ad-
ventních nedělích opět stalo svěd-
kem krásných setkání lidí s tradi-
cemi a hudbou i vzájemných přání 
sousedů všeho dobrého.  Vánoční 
atmosféru zajistil nejen rozsvícený 
strom, ale šestým rokem také obří 
adventní věnec, který vznikl z ini-
ciativy party nadšených občanů.  

„Světlo svící, které jsme postupně 
zapalovali každou adventní nedě-
li na našem adventním věnci, sym-
bolizuje očekávání narození Ježí-
še Krista. Letošní adventní věnec 
je dle vyjádření občanů opět velmi 
hezký. Nejdůležitější ale je, že kaž- 
dou neděli spojil lidi různých vy-
znání, aby se na náměstí sešli, vy-
pili svařák, aby se potkali se svý-
mi známými a třeba probrali svůj 
zdravotní stav,“ řekl hlavní iniciá-
tor tvorby věnce Josef Hlubek.  

Letos tvůrci na věnec instalova-
li nový typ svící. „Dřevo na svíce, 
které všichni chválili, dodal Ma-
rek Kaspar z Pily Vinná hora, svíce 
upravil Lukáš Krček. Poděkování 
ale patří i dalším lidem, kteří pomá-
hali naší, už tradiční partě. Celkové 
rozsvícení věnce je zásluhou Jana 
Hermana. Je dobře, že se k nám při-
pojují i mladí hoši, v tom je možná 
budoucnost věnce. Zásluhu na vý-
zdobě mají rovněž děti z mateřské 
školky Rovniny a žáci hlučínských 
škol. Skvělé občerstvení nám při-
chystala Jiřina Miseciusová, kaž-
dý rok na nás myslí rovněž Tere-

Advent už je minulostí, dobrý 
pocit však v srdcích přetrval

zie Ličková. Hlavními dárci chvojí 
a větví jsou občané z Bobrovníků, 
Darkoviček a Hlučína. Bez nich by 
věnec nebyl. Velkou zásluhu na je-
ho vzniku má i vedení města, pro-
tože bez finančního příspěvku by-
chom se také stěží obešli, stejně 
jako bez pomoci pracovníků měst-
ské příspěvkové organizace Sport 
a kultura Hlučín s ředitelem Petrem 
Breitkopfem,“ dodal Josef Hlubek. 

Adventní setkání vnímá jako vel-
mi významná i starosta Hlučína Pa-
vel Paschek: „Každý rok říkám, že 
už se v lednových novinách k ad-
ventu vracet nebudu. Jenže ono to 
nejde. Ta úžasná atmosféra, která 
panovala na náměstí každou pro-
sincovou neděli, mě naplnila poci-
tem štěstí. Vytvořili jste ji všichni, 
kteří jste přišli v tak hojném počtu. 
Asi jsme společně nakoupili hodně 
svařáků, protože i prodejci ve stán-
cích byli spokojeni. Jejich polévky, 
chleby s paštikou, bábovky či hor-

ké alko i nealko nápoje šly na drač-
ku. Takže další dobrou zprávou je, 
že i oni se zase příští rok chtějí po-
dílet na vytváření pravé vánoční po-
hody v Hlučíně.“  

Na začátek tradice rozsvěcování 
vánočních stromů v Hlučíně vzpo-
mněla i kavárnice z náměstí Gab-
riela Svačinová: „Tu tradici založil 
už před deseti lety tehdejší staros-
ta Hlučína Bernard Ostárek. Ano, 
je to tak, před deseti lety se roz-
svítil na náměstí na první advent-
ní nedělí první strom. Byla tam teh-
dy jedna budka se svařeným vínem, 
v kavárně jsme nabízeli náš punč 
a zazpívali jsme si pár koled. Ale 
pro všechny to byl vzácný okamžik. 
Je mi ctí, že jsem mohla být u zrodu 
téhle myšlenky. A dovolím si jed-
nu radu: užívejte si všech takových 
vzácných chvil se svými nejmilej-
šími, protože třeba pro mne to byl 
první a poslední stromeček s mým 
tatínkem.“                                 (iga)

O první adventní neděli se v Hučíně na náměstí rozsvítil vánoční strom. 
Foto: Petra Pelková

Nádoby na směsný komunální od-
pad musí být označeny čitelnou svo-
zovou známkou, aby se jejich obsah 
mohl vysypat do svozového vo-
zu. Upozorňuje na to vedoucí odbo-
ru prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín Soňa Práš-
ková. 

V poslední době se totiž občas stá-
vá, že na některých nádobách znám-
ka není, nebo je nečitelná. Pracovní-
ci svozové firmy v takovém případě 
nádobu nevysypou.  

„Od roku 2013 jsme vydávali svo-
zové známky na dobu neurčitou. 
Známky se ale po určité době bohu-
žel stanou nečitelnými. Prosíme pro-
to všechny vlastníky, aby si na svých 
nádobách zkontrolovali, zde tam ná-
lepka je a zda je čitelná. V opačném 
případě si mohou novou nálepku vy-
zvednout na hlučínské radnicí, v bu-
dově A, v kanceláři 111, a to v úřed-
ních hodinách.  Předejdou tak tomu, 
že by nádoba zůstala nevysypána,“ 
upozornila Soňa Prášková.       (red)

n zřídila komise dopravní, vý-
stavby a rozvoje města, komisi 
pro tělovýchovu, sport a volný 
čas mládeže, komisi pro regene-
raci městské památkové zóny, 
komisi pro kulturu, školství 
a vzdělávání, komisi sociální 
a komisi pro městskou zeleň. 
n projednala návrh smlouvy 

o spolupráci při likvidaci odpa-
dů se společností EKO-PF.  
n rozhodla, že projektovou do-

kumentaci k chodníku v ulici 
Svornosti připraví společnost 
Ateliér 5 z Ostravy, která na-
bídla nejvýhodnější podmínky 
a nejnižší cenu. 
n zadala vyhlášení veřejné zakáz-

ky na zpracování projektové do-
kumentace pro výstavbu výtaho-
vých šachet v bytových domech 
v ulicích Severní 2 a 1. máje 1. 
n podepsala smlouvy se společ-

nostmi  Dopravní podnik Os-
trava a Arriva Morava, které 
budou v roce 2019 zajišťovat 
dopravní obslužnost Hlučína, 
a dále smlouvy ve Statutárním 
městem Ostrava a Moravsko-
slezským krajem o poskytnutí 
finančního příspěvku na zajiště-
ní hromadné dopravy mezi Os-
travou a Hlučínem a na provoz 
veřejné linky mezi Hlučínskem 
a dalšími obcemi kraje. 
n odsouhlasila zhotovení studie 

půdní vestavby v budově Zá-
kladní školy M. Tyrše pro rozší-
ření Montessori vzdělávání. 
n potvrdila, že vítězem veřejné za-

kázky na provozování senior taxi 
se stal David Glonka z Hlučína. 
n rozhodla, že se zhutněným ka-

menivem opraví největší nerov-
nosti na polní cestě z Jasének na 
Vinnou horu. 
n vyhlásila záměr prodat po-

zemek parcelní číslo 3864/1 
v Hlučíně o výměře 43 m2 for-
mou výběrového řízení obálko-
vou metodou. Minimální kupní 
cena je 18 tisíc korun. Zájemci 
musí podat nabídky do 31. led-
na. Více informací najdou na 
webu města. 
n vyhlásila výběrové řízení obál-

kovou metodou na pronájem 
bytu 2+1 v ulici Dr. Ed. Bene-
še 587/24 v Hlučíně. Minimál-
ní cena nájemného za 1 m2 při 
82,74 m2 je 53 korun za měsíc. 
Nabídky je možné podávat do 
23. ledna. Více informací na-
jdou zájemci na webu města.  

LeTOS TO bYLO už PO 
deSáTé, CO Se nA námĚSTí 
SLAVnOSTnĚ ROZSVĚCOVAL 
VánOční STROm. 

Bez nálepky nebude 
popelnice odvezena

Rozsvěcování poslední svíce ad-
ventního věnce na Mírovém náměstí 
využili Hlučíňaně i ke krátké pietní 
vzpomínce na třináct českých a pol-
ských horníků, kteří zemřeli ve čtvr-
tek 20. prosince na Dolu ČSM ve 
Stonavě. „Pro většinu lidí je advent 
dobou radostného očekávání. Pro ro-
diny tragicky zemřelých horníků se 
už navždy bude pojit s touto nešťast-
nou událostí,” řekl starosta Hlučína 
Pavel Paschek a zapálil za horníky 
drobnou lucerničku. Spustil tak vlnu 
projevů soustrasti, takže se náměstí 
záhy stalo improvizovaným pietním 
místem.                                       (iga)

Svíčky za horníky 
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Koalice má jasno o tom, jak rozvíjet město
Koalice, kterou vytvořilo vítěz-

né hnutí Občané pro Hlučín, KDU- 
ČSL a ODS, přichází se společným 
programovým prohlášením. K no-
vinkám bude patřit participativní 
rozpočet, který umožní větší zapo-
jení občanů do správy města, snaha 
o rekonstrukci budovy kina, oprava 
hřiště u Rodinného centra na sídli-
šti OKD, podpora vzniku startova-
cích bytů pro mladé, vybudování 
parkoviště v  ulici 1. máje na sídliš-
ti OKD, prověření možnosti stavby 

parkovacího domu či vybudování 
zázemí pro návštěvníky u pěchotní-
ho srubu v Darkovičkách. 

„Už při koaličních vyjednávání 
jsme se s ODS a KDU-ČSL našli 
mnoho společných programových 
priorit. Na zásadních bodech spo-
lečného programového prohlášení 
jsme se tím pádem shodli poměr-
ně rychle. Věříme, že se nám jeho 
naplňováním zase podaří zkvalit-
nit život v Hlučíně a také zapojit co 
nejvíce občanů do jeho správy, aby 

ovlivňovali další rozvoj města ne-
jen v okamžiku, kdy jdou volit, ale 
každodenně v diskuzi s námi. I to je 
důvod, proč jsme stanovili jednotli-
vé radní města garanty za konkrét-
ní oblasti. Občané tak budou přesně 
vědět, na koho se obracet se svými 
připomínkami k jednotlivým téma-
tům, která je zajímají nebo tíží," ře-
kl starosta Hlučína Pavel Paschek. 
Celé koaliční prohlášení najdou zá-
jemci na webu města Hlučína v no-
vinkách.                                          (iga)

Třiatřicet lip, které nahradily 
v Zámeckém parku podél Ostrav-
ské ulice přestárlé topoly, přivíta-
li do života členové hlučínských 
spolků Miniscéna Bez pódia a turi-
stický oddíl Zálesák. Na jejich ha-
ppening se přišli podívat a hlavně 
pobavit i radní města Hlučína. Ka-
ždý z nich také poslal  lipám vzkaz, 
který napsal na plachtu Výtvarného 
ateliéru Viridian. Plachta se vzkazy 
bude součástí putovní výstavy Za-
chraňme stromy - stromy zachraňu-
jí nás, kterou Viridian připravuje na 
příští rok. 

Happening v krátkosti a zejména 
s neotřelým vtipem předvedl, jak 
dlouhá je cesta od mladého stromku 
k důstojné košaté lípě a co všechno 
může takový strom po cestě ohrozit 
od vandalů až po nedostatek vláhy

„Lípy přicestovaly až z Holand-
ska, kde rostly v obdobných a ně-
kdy i o něco náročnějších klimatic-
kých podmínkách, než jsou v České 
republice. Jsou díky tomu značně 

Přejeme lípám, ať zdárně rostou

odolné. Navíc lípy velkolisté lépe 
vzdorují jmelí, které napadá mno-
hé stromy a parazituje na nich,” in-
formoval Roman Šťastný, ředitel 
TS Hlučín. Pracovníci této městské 
obchodní společnosti lípy vysazo-
vali a nyní o ně pečují. Stromky už 
jsou vzrostlejší, obvod jejich kme-
ne je minimálně 16 centimetrů, výš-
ka je od šesti do sedmi metrů. Jedná 
se o vysokokmenné stromy, korunu 
proto budou držet ve vyšší výšce. 

Budoucí košaté stromy tak účinně 
odcloní park od frekventované sil-
nice v ulici Ostravské.      

Vysadit novou lipovou alej umož-
nila podpora Nadace ČEZ.      (iga)

Happening miniscény bez pódia hýřil vtipem a nadsázkou. 
Foto: Ivana Gračková

HAPPenInG mInISCénY 
beZ PódIA bYL neOTřeLý
A VTIPný. 

Nečekaný dar dostal těsně před 
Vánocemi hlučínský útulek pro psy. 
Granule, ale také různé dobrůtky, 
teplé deky i běžné potřeby pro pej-
sky přivezla Elen Thiemlová z hlu-
čínského Ateliéru Viridian. 

„Pořádali jsme v kravařské měst-
ské knihovně naši výstavu s ná-
zvem Zachraňme psy, jejímž cílem 
je upozornit na neradostný osud 
pejsků v útulcích i těch z množí-
ren. V Hlučíně už byl její výsek 
k vidění při otvírání nového útulku. 
V Kravařích nás návštěvníci výsta-
vy mile překvapili neobvykle štěd-
rými dary, které na výstavu postup-
ně přinesli. Musela jsem pro ně jet 
dvakrát, protože se mi nevešly do 
auta,“ prozradila Elen Thiemlová. 
Největší  radost jí udělaly děti ze 
školy v Kozmicích, které mezi se-
bou vybraly peníze nejen na různé 
potřeby pro pejsky, ale také na vel-
ké pytle kvalitních psích granulí. 
Ke svým sousedům do Hlučína po-
slala dárky pro psy i starostka Kra-
vař Monika Brzesková, protože tyto 
nemají vlastní útulek. 

„Nadchla mě spolupráce s hlu-
čínským Viridianem. Dělají moc 
záslužnou činnost. Jejich výsta-
vy upozorňují na problémy, kte-
ré bychom neměli přehlížet, ať už 
je to náš někdy pokřivený vztah 
ke psům, v němž často chybí zod-
povědnost, nebo ke stromům, kte-
rých si nedostatečně vážíme. Proto 
jsem iniciovala uspořádání výstavy 
s obrázky pejsků i u nás. A věřím, 
že k nám Atelier Viridian přiveze 
i svou připravovanou výstavu Za-
chraňme stromy – stromy zachra-
ňují nás,“ uvedla starostka.       (iga)

Další číslo vlastivědného časopi-
su Hlučínsko vyšlo v závěru roku 
2018. Také tentokrát jsou nosným 
tématem „osudové osmičky“. 

„Smyslem jednotlivých příspěvků 
je přiblížit čtenáři novodobé osudo-
vé letopočty z pohledu regionálního 
dění a současně poukázat na události 
spjaté s osmičkovým výročím stojí-
cí na prahu regionálních dějin, které 
jsou neprávem opomíjeny, přestože 
měly nejen pro místní dějinný vývoj 
zásadní význam,“ uvedl ředitel mu-
zea Metoděj Chrástecký.            (red)

 Trochu divadlem a trochu před-
náškou je edukativní pořad Seni-
or bez nehod, který se bude uvádět 
v úterý 29. ledna od 10 hodin v kul-
turním domě. Jeho cílem je zábav-
nou formou upozorňovat na rizika, 
poučit a zvýšit tak bezpečnost senio-
rů v dopravě. Přednášku doplní zají-
mavá videa i vtipné herecké scénky.  

„Do budoucna se dá očekávat, že 
podíl osob seniorského věku na cel-
kovém počtu obětí nehod bude i na-
dále narůstat. Seniory však ohrožují 
i jejich zvýšená fyzická zranitelnost 
a také postupný úbytek psychických 
a fyzických schopností. V koneč-

ném důsledku pak s věkem stoupá 
riziko, že zranění utrpěné při neho-
dě bude smrtelné. Při působení stej-
né síly jsou osoby ve věku nad 75 
let vystaveny třikrát většímu rizi-
ku vzniku smrtelného zranění než 
osmnáctiletí,“ uvedl dopravní expert 
Roman Budský. To je důvod, proč 
společnost Echopix loni zahájila 
kampaň Senior bez nehod, jejíž sou-
částí je i pořad, který postupně uve-
de ve 300 městech České republiky. 
Vstup je zdarma a zváni jsou všich-
ni, které problematika zajímá. Orga-
nizátoři budou mít navíc pro účast-
níky připraveny malé dárky.     (red)

Pejsci dostali 
od Viridianu
nečekaný dárek

Senioři se pobaví i poučí Poslední číslo Hlučínska 
reflektuje osudové osmičky 
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Tradiční Společenský ples města 
Hlučína se bude konat v Kulturním 
domě Hlučín v sobotu 26. ledna od 
20 hodin. Město ho připravuje ve 
spolupráci se svou příspěvkovou 
organizací Sport a kultura Hlučín. 

Večerem bude provázet moderá-
tor Roman Pastorek, známý z tele-
vizních pořadů Bludiště nebo Po-
mozte dětem, ale také z frekvencí 
Rádia Čas. O hudbu se bude sta-
rat kapela Bacardi music, hudeb-
ní uskupení s dvanáctiletou tra-
dicí, které hraje po celé České 
republice, ovšem nejčastěji v Mo-
ravskoslezském kraji, kde je do-
ma. V bohatém programu vystou-
pí mimo jiné Alex Dowis se svou 
show Light Art. Návštěvníci ho 
mohou znát například z televizní-
ho pořadu  Československo má ta-
lent. Filip Tomaštík, provozovatel 
hlučínské kavárny Logr cafe, po-
zve zájemce na ochutnávku rumů 
s výkladem. Ta bude tematicky do-
plněna o hudební doprovod piana  
Honzy Kuchaře. Svou Královskou 
čokoládu hostům plesu opět před-
staví Pavel Přebinda. 

„Večer vyvrcholí losováním tom-
boly s hodnotnými cenami,“ pro-
zradil ředitel Sportu a kultury Hlu-
čín Petr Breitkopf. 

„Věřím, že náš ples bude opět 
příležitostí potkat se s mnohými 
z vás,“ řekl starosta Hlučína Pavel 
Paschek. 

Vstupenky na ples jsou k dostání 
v pokladně kulturního domu, ce-
na lístku včetně večeře je 380 ko-
run.                                            (red) 

Na městském 
plese zahraje 
kapela Bacardi

Hlučín je jednou z téměř tří tisíc 
evropských obcí, které obdrží pou-
kázku na 15 tisíc euro na bezplatné, 
veřejné Wi-Fi připojení. Seznam 
obcí, které uspěly se svou žádos-
tí v dotačním programu WiFi4EU 
evropská komise zveřejnila v pá-
tek 7. prosince. Rozdělovat se bude 
celkem 42 milionů, o které se hlási-
lo 13 tisíc obcí. Program má zlepšit 
dostupnost služeb e-governmentu 
nebo elektronického zdravotnictví 
tím, že obce ve veřejných prosto-
rách nabídnou bezplatné bezdrátové 
připojení k internetu. „Zlepšení ko-
nektivity v Evropské unii je zásadní 
součástí naší strategie pro jednotný 
digitální trh a WiFi4EU je dalším 
konkrétním krokem k tomu, aby 
se tato strategie stala realitou pro 
všechny. Mnoho dalších Evropa-
nů tak bude moci zdarma využívat 

internet, lepší komunikaci a nové 
příležitosti k připojení, což v ko-
nečném důsledku posílí celou spo-
lečnost a hospodářství EU,“ řekla 
komisařka pro digitální ekonomiku 
a společnost Marija Gabrielová. Za 
poukázky obce nakoupí vybavení, 
zaplatí instalaci a údržbu sítí ales-
poň na tři roky. Pokud se do rozpoč-
tu nevejdou, musí zbytek uhradit ze 
svého. Komise na WiFi4EU vyčle-
nila celkem 120 milionů eur. Chystá 
ještě tři další kola výzev, ve kterých 
rozdělí zbytek. Druhé kolo odstar-
tuje začátkem roku 2019.

„Poukázky se rozdělovaly podle 
zásady kdo dřív přijde, bude dřív 
na řadě. Pracovnice našeho odbo-
ru rozvoje byly dostatečně rychlé, 
a tak se Hlučín stal jedním ze 170 
měst v republice, které obdrží vou-
cher v hodnotě 15 tisíc eur, za kte-
ré chceme zřídit free Wi-Fi hot spo-
ty na veřejných místech. Kolegyně 
Svatava Baránková, Jarmila Pin-
ková a Sabina Lorencová byly 

v den vyhlášení před 13.00 připra-
vené rychle reagovat na otevřenou 
výzvu. Mám velkou radost, že je-
jich snaha byla úspěšná a ve finá-
le přinese občanům města Hlučína 
a návštěvníkům bezplatný přístup 
k internetu v centrech místního ži-
vota," řekla vedoucí odboru rozvoje 
Městského rozvoje Hlučín Darina 
Krejzlová. Podle starosty Hlučína 
Pavla Paschka se budou přístupové 
body prioritně instalovat u kulturní-
ho domu, na autobusovém nádraží 
a v některých veřejně přístupných 
částech budov městského úřadu.

„Vybudování každého kvalitního 
přístupového bodu s dostatečnou 
konektivitou a odpovídajícím ma- 
nagementem je finančně dost nároč-
né, proto vítáme podporu ve formě 
dotačního programu EU, díky kte-
ré bude možno výše uvedené lokali-
ty pokrýt sítí WiFi4EU umožňující 
občanům bezplatné připojení k in-
ternetu.“ dodal vedoucí odboru in-
formatiky Pavel Provazník.      (iga)

Praporčík Miroslav Plaček z Hlu-
čína byl mezi těmi, kteří převzali ve 
středu 5. prosince ocenění pro nej-
lepší policisty okresu Opava. Slav-
nostní ceremoniál se letos konal 
v Obecním domě v Opavě, v repre-
zentativních prostorách v Sále purk-
mistrů. Prestižní ocenění policistům 
předali vedoucí Územního odboru 
Opava, plukovník Petr Častulík a ná-
městek ředitele Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje, 
plukovník Radím Daněk.  Praporčí-
kovi Plačkovi blahopřála také mís-
tostarostka Hlučína Petra Řezáčová.  

Miroslav Plaček nastoupil k Policii 
ČR v lednu roku 2000 jako strážmis-
tr referátu cizinecké policie Šilheřo-

vice, posléze byl převelen na referát 
cizinecké policie v Bohumíně. Pra-
coval také na oddělení železniční po-
licie a doprovodu vlaků Ostrava a od 
dubna 2012 slouží na Obvodním od-
dělení PČR Hlučín, kde působí jako 
policejní inspektor s územní odpo-
vědností. „Miroslav Plaček podává 
nadstandardní výkony, své úkoly 
si řádně a včas plní ve vysoké kva-
litě. Jde příkladem mladším kole-
gům, kterým pomáhá seznamovat se 
s policejními činnostmi. Je vstřícný, 
pracovitý a jeho kolegové ho uzná-
vají jako profesionála na svém mís-
tě,“ řekl nadporučík Daniel Lhotský, 
vedoucí Obvodního oddělení PČR 
Hlučín.                                            (iga)

Ocenění pro nejlepšího policistu převzal i Miroslav Plaček

miroslavu Plačkovi gratuluje plukovník Petr častulík.                    Foto: PčR Opava

Hlučín získal peníze na veřejné 
wi-fi připojení k internetu

Dramatickou noc prožili měst-
ští strážníci v Hlučíně ve čtvrtek  
13. prosince. Na jejím konci byl ale 
zachráněný senior, který několik ho-
din bloudil venku. 

„Pětasedmdesátiletý muž odešel 
o půl deváté večer z rodinné oslavy 
v Zahradní ulici směrem na autobu-
sové nádraží, odkud chtěl pokračo-
vat autobusem. Tím však už neodjel. 
Že nedorazil dle plánu domů, nahlá-
sila jeho dcera ve 21 hodin,” uvedl 

zástupce vedoucího Městské policie 
Hlučín Lumír Prejda. 

V Hlučíně se okamžitě rozjelo pá-
trání, do kterého se zapojili nejen 
strážníci, ale také policisté Obvodní-
ho oddělení PČR Hlučín a policejní 
psovod se služebním psem. 

Výsledek noční akce se dostavil až 
ráno. „V sedm hodin ráno objevi-
la hlídka strážníků městské policie 
pohřešovaného seniora na opačném 
konci Hlučína na sídlišti OKD. Byl 

sice podchlazený, špinavý a zmate-
ný, ale celonoční pobyt venku na-
štěstí zvládl,” doplnil Lumír Prejda. 
Podchlazeného muže odvezla zá-
chranka do nemocnice k ošetření. 
Uvedl, že cestou na nádraží omdlel. 
Když se probral, byl dezorientovaný. 
Aby nezmrzl, udržoval se celou noc 
v pohybu. „Byla to sice únavná noc, 
ale všichni jsme měli obrovskou ra-
dost, že se nám podařilo muže najít,” 
uzavřel Lumír  Prejda.                (iga)

Strážníci našli pohřešovaného seniora

uVAžuje Se 
O AuTObuSOVém nádRAží 
A OKOLí KuLTuRníHO dOmu. 
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Příjmy celkem včetně financování:
z toho

302.639.913 Kč 100%

1. daňové příjmy 215.554.400 Kč 71,2 %

2. nedaňové příjmy 32.358.900 Kč 10,7 %

3. kapitálové příjmy 2.000.000 Kč   0,7 %

4. přijaté dotace 31.442.200 Kč 10,4 %

7. financování 21.284.413 Kč 7,0 %
 

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2019
1. PARTICIPATIVní ROZPOčeT 1.000.000 Kč 0,3%
2. Odbor výstavy 570.000 Kč 0,2%
3. Opravy kulturních památek 350.000 Kč 0,1%
4. městská policie 13.027.500 Kč 4,3%
5. Vnitřní správa 77.077.028 Kč 25,5%
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

6. Požární ochrana - dobrovolná část 4.405.500 Kč 1,5%
7. Sociální výdaje z rozpočtu města 437.000 Kč 0,1%
(mimo příspěvků a dotací organizacím, poskytujícím sociální služby)

8. Údržba města 41.776.500 Kč 13,8%
9. Komunální odpady 13.170.000 Kč 4,3%
(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpoč-
tu počítá s částkou 7,67 mil. Kč) 

10. bytový a nebytový fond 11.414.000 Kč 3,8%
11. dobrovolné svazky obcí 490.000 Kč 0,2%
12. dotace poskytované z rozpočtu města 7.200.000 Kč 2,4%
(z toho finanční prostředky ve výši 6 mil. Kč budou na základě žádostí rozděleny spor-
tovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím – lhůta pro podání žádostí je 
od 15. 1. do 15. 2. 2019)

13. Osadní výbory bobrovníky, Rovniny, darkovič-
ky a OKd prostředky vyčleněné na kulturní akce

200.000 Kč 0,1%

14. Úroky z přijatých úvěrů 1.200.000 Kč 0,4%
15. Příspěvkové organizace 36.977.000 Kč 12,2%
(muzeum Hlučínska, Sport a kultura Hlučín, dům dětí a mládeže Hlučín, dětská rehabi-
litace, domov pod Vinnou horou)

16. Granty poskytované z rozpočtu města 400.000 Kč 0,1%
(uvedené finanční prostředky budou rozděleny po předložení projektů na poskytnutí 
grantů – lhůta pro podání žádostí je od 4. 1. do 25. 1. 2019)

17. univerzita třetího věku 42.500 Kč 0,01%
18. Komunitní plánování a mA 21 ve městě Hlučíně 378.000 Kč 0,1%
19. doprava 6.413.000 Kč 2,1%
(úhrada příspěvku k zajištění dopravní obslužnosti)

20. Školství 19.645.000 Kč 6,5%
(mŠ Severní, mŠ Cihelní, ZŠ Hlučín-Rovniny, ZŠ dr. m. Tyrše, ZŠ Hornická, ZŠ a mŠ Hlu-
čín-darkovičky, ZŠ a mŠ Hlučín-bobrovníky a ostatní)

21. Investice 64.137.051 Kč 21,2%
22. Ostatní 2.329.834 Kč 0,8%
CELKEM 302.639.913 Kč 100,0%

Rozpočet města Hlučína na rok 2019 je schválený, 
Město Hlučín bude v roce 2019 hospodařit s ví-

ce jak 300 miliony korun, na investice se opět po-
čítá s rekordní částkou přes 60 milionů korun. 
Rozpočet schválili zastupitelé města ve čtvrtek 
13. prosince na svém posledním loňském zase-
dání. Odsouhlasili vyrovnaný rozpočet, do které-
ho se zapojí část zůstatku finančních prostředků 

rozpočtového hospodaření roku 2018 ve výši 20,2 
milionu korun, dočerpávat se pravděpodobně bu-
de zůstatek schváleného úvěru na investice z roku 
2018 ve výši 5,4 milionu korun. 

Rozpočet počítá s celkovými zdroji ve výši 302 
639 913,22 korun, z toho příjmy by měly být 281 
355 500 korun, financování ve výši 21 284 413,22 

korun a výdaje celkem po konsolidaci ve výši 302 
639 913,22 korun. Financování, tedy částka, kte-
rá vzniká jako rozdíl mezi příjmy a výdaji roz-
počtu, představuje finanční prostředky, kterými 
se vyrovnává rozpočet, konkrétně dočerpání úvě-
ru a splátky jistin z půjček, jež v minulosti měs-
to poskytlo občanům.         Pokračování na str. 7

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2019  
PŘÍJMY VÝDAJE

Vlastní příjmy 249.913.300,00 Kč běžné výdaje 238.502.862,00 Kč

dotace 31.442.200,00 Kč Kapitálové výdaje 64.137.051,22 Kč

Financování
(prostředky z roku 2018 čerpání úvěru 
splátky jistin úvěru)

20.157.951,63 Kč
5.435.421,59 Kč

-4.308.960,00 Kč

Celkem zdroje 302.639.913,22 Kč Celkem výdaje 302.639.913,22 Kč

  Podrobnější rozpis bodu „8. Údržba města“:
Správa v lesním hospodářství 74.000 Kč 0,2%
Údržba komunikací – zimní údržba 1.800.000 Kč 4,3%
čištění města 4.070.000 Kč 9,7%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000 Kč 0,1%
deratizace 85.000 Kč 0,2%
Údržba hřbitovů 1.108.000 Kč 2,7%
Likvidace černých skládek 60.000 Kč 0,1%
Záchytná stanice pro psy 450.000 Kč 1,1%
Péče o veřejnou zeleň 8.440.000 Kč 20,2%
Opravy čekáren, mobiliář 220.000 Kč 0,5%
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 974.500 Kč 2,3%
Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4.115.000 Kč 9,9%
Opravy a údržba komunikací a chodníků 
včetně dopravních značek z toho:

19.255.000 Kč 46,1%

  městský informační systém 55.000 Kč
   Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3.450.000 Kč
   Údržba komunikací - dopravní značení 300.000 Kč
   Oprava části chodníku na ul. Seiferta před řad. domy 1.000.000 Kč
   Oprava chodníku ul. čSA 250.000 Kč
   Oprava povrchu ul. 1. máje 1.000.000 Kč
   Oprava povrchu ul. j. Seiferta 2.000.000 Kč
   Oprava povrchu ul. P. bezruče 1.300.000 Kč
   Oprava chodníku ul. m. majerové 2.800.000 Kč
   Oprava chodníku ul. mládežnická 1.500.000 Kč
   Oprava chodníku podél ul. Celní (k SRA) 500.000 Kč
   Oprava chodníků OKd východ 1.500.000 Kč
   Oprava chodníků mezi bd Cihelní 29-33 1.000.000 Kč
   Výměna kanalizačních přípojek čSA 5, 7, 9 1.100.000 Kč
   Výměna střešní krytiny čSA 5, 7, 9 1.000.000 Kč
   demolice garáže Pode zdí 300.000 Kč
   Výměna veř. osvětlení na ul. Ostravská (histor. lampy) 200.000 Kč
Provoz výpravní budovy na autobus. nádraží  1.000.000 Kč 2,4%
Informační systém na autobusovém nádraží 100.000 Kč 0,2%
CELKEM 41.776.500 Kč 100,0%

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových 
příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2019 (viz graf )

Výdaje celkem:
z toho

302.639.913 Kč 100%

5. běžné výdaje 238.502.862 Kč 78,8 %

6. kapitálové výdaje 64.137.051 Kč 21,2 %

1
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Graf: Podíl příjmů 2019

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových 
výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2019
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počítá i se zapojením občanů do rozhodování  

Podrobnější rozpis bodu „20. Investice“:

Výkupy pozemků 2.000.000 Kč 3,1%

Územní plán 350.000 Kč 0,5%

Varhany v červeném kostele 1.000.000 Kč 1,6%

Požární ochrana - dopravní auto pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů darkovičky (převod 
z roku 2018)

1.000.000 Kč 1,6%

Požární ochrana - Přetlakový ventilátor, čistič pod-
lah, vozidlové digitální radiostanice

355.000 Kč 0,5%

Služební automobil 800.000 Kč 1,2%

čekárna u Hájenky bobrovníky 100.000 Kč 0,1%

Investice do městské části bobrovníky 1.000.000 Kč 1,6%

Investice do části Hlučín - Rovniny 1.000.000 Kč 1,6%

Investice do městské části darkovičky 1.000.000 Kč 1,6%

Investice do části Hlučín - OKd 1.000.000 Kč 1,6%

(u výše uvedených čtyř položek bude záležet na vyjádření Osadního výboru bobrovní-
ky, Hlučín - Rovniny, darkovičky a Hlučín - OKd, které investice nebo opravy doporučí 
v roce 2019 k realizaci)

Chodník mezi ul. dělnická a j. Seiferta 750.000 Kč 1,2%

Projektové dokumentace 900.000 Kč 1,4%

nespecifikovaná rezerva na investice 88.635 Kč 0,1%

Protipovodňové opatření darkovičky (převod 
z roku 2018)

2.099.921 Kč 3,3%

Šatny a zázemí SK FC a Tj Hlučín 19.000.000 Kč 29,6%

boxy na popelnice 2.500.000 Kč 3,9%

Hasičská stanice Hlučín 244.000 Kč 0,4%

Chodník ul. jandova (K Patoryji) 450.000 Kč 0,7%

Fotovoltaická elektrárna - měÚ Hlučín 1.000.000 Kč 1,6%

Chodník ul. Svornosti 1.200.000 Kč 1,9%

budOVání CYKLOSTeZeK 4.000.000 Kč 6,2%

HřIŠTĚ (rekonstrukce, výstavba, instalace hracích 
prvků, ...)

1.000.000 Kč 1,6%

InVeSTICe dO AReáLu ŠTĚRKOVnY 1.000.000 Kč 1,6%

Chodník a lávka ze ZŠ k tělocvičně darkovičky 400.000 Kč 0,6%

Projektová dokumentace - Klimatizace kanceláří 
měÚ budova A, b

300.000 Kč 0,5%

Rekonstrukce střechy objektu vodárny 850.000 Kč 1,3%

Veřejné osvětlení – Projektová dokumentace pro 
obnovu veřejného osvětlení v Hlučíně

300.000 Kč 0,5%

Veřejné osvětlení ul. Školní (u kostela sv. markéty) 300.000 Kč 0,5%

Hasičský záchranný sbor moravskoslezského kraje 
- Investiční dotace na úplnou rekonstrukci sociál-
ních zařízení hasičské stanice Hlučín

350.000 Kč 0,5%

mŠ Severní - Přístřešek nad pískoviště 100.000 Kč 0,1%

mŠ Cihelní - Vybudování mlhoviště 200.000 Kč 0,3%

ZŠ Rovniny - nákup tunelové myčky do školní jí-
delny

1.000.000 Kč 1,6%

ZŠ Hornická - modernizace odborných učeben 
(projekt ve výzvě ITI)

4.000.000 Kč 6,2%

ZŠ Hornická - Rekonstrukce elektroinstalace 4.500.000 Kč 7,0%

ZŠ Hornická - nákup konvektomatu a 2 dvoupláš-
ťových kotlů do školní kuchyně

1.100.000 Kč 1,7%

ZŠ Hlučín-bobrovníky - Projekt realizace zahrady 
základní školy

829.495 Kč 1,3%

muzeum Hlučínska - Výstavba garáže 1.250.000 Kč 1,9%

Sport a kultura Hlučín (SaK) - Rekonstrukce stře-
chy sportovní haly

2.500.000 Kč 3,9%

SaK Hlučín - Vodovodní přípojka+venkovní sprchy 550.000 Kč 0,8%

SaK Hlučín - Venkovní florbalové hřiště 500.000 Kč 0,8%

SaK Hlučín - Pořízení vodních šlapadel 300.000 Kč 0,5%

SaK Hlučín - Pořízení osobního automobilu 300.000 Kč 0,5%

Server do Technologického centra, veřejná wifi 
a další investice do výpočetní techniky

670.000 Kč 1,0%

CELKEM 64.137.051 Kč 100%

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2019  (pokračování ze str. 6)

Dokončení ze str. 6 

Na dotace půjde z rozpočtu 
6 milionů korun
Šest milionů korun z rozpočtu na rok 2019 je 

vyčleněno na dotace podporující mládež,  tělo-
výchovu a sport, sociální služby, rodiny, požární 
ochranu, kulturu, vzdělávání a vědu, zdravotnic-
tví, protidrogové aktivity, prevenci kriminali-
ty a ochranu životního prostředí. Program, pod-
le kterého se budou dotace přidělovat, schválili 
zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 13. pro-
since. 

Žadatelé, jimiž mohou být fyzické nebo práv-
nické osoby působící v daných oblastech, si mo-
hou od začátku ledna příslušné tiskopisy žádosti 
vyzvednout na odboru financí Městského úřadu 
Hlučín, případně stáhnout z webových stránek 
města, kde jsou k dispozici v záložce Formulá-
ře – Finance-poplatky, dotace, granty - Žádost 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hlučína. 

V termínu od 15. ledna do 15. února je třeba je 
odevzdat na podatelně Městského úřadu Hlučín. 
Program hodnocení a poskytování dotací z roz-
počtu města Hlučína pro rok 2019 je k nahléd-
nutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín, 

nebo ke stažení na internetových stránkách měs-
ta v záložce Úřad a samospráva – Granty a dota-
ce – Program pro hodnocení a poskytování dota-
cí z rozpočtu města Hlučína na rok 2019.

Další podrobné informace lze získat na odbo-
ru financí v budově B, v 1. poschodí, číslo dveří 
B154 nebo B152 u Andrei Hájkové, e-mail: haj-
kova@hlucin.cz, tel.: 595 020 244, nebo u Kris-
ty Šoferové, e-mail: soferova@hlucin.cz, tel.: 
595 020 204.

Termín pro podávání žádosti
o granty se posunul
Na granty určené pro konkrétní projekty, půjde 

z rozpočtu města celkem 400 tisíc korun.  Na je-
den projekt je možné poskytnout maximálně 30 
tisíc korun.
„Jde o doplňkový zdroj financování, jímž se 

bude město spolupodílet na realizaci schvále-
ných projektů, které zejména významně repre-
zentují Hlučín nebo zahrnují aktivity, na nichž 
má město zájem. Jedná se zejména o kulturní, 
sportovní a další akce pořádané na území města 
Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě pro-
pagující město,“ objasnila vedoucí odboru roz-
voje Městského úřadu Hlučín Darina Krejzlo-

vá. U ní je také možné získat podrobnější 
informace, e-mail: krejzlova@hlucin.cz, tel.:  
595 020 295.  Podmínky udělení grantu, jak je 
schválili radní města na svém jednání v prosinci, 
jsou na internetových stránkách města v záložce 
Úřad a samospráva – Granty a dotace – Program 
pro hodnocení a poskytování grantů  2019. Za-
tímco dříve mohli žadatelé odevzdávat přísluš-
né formuláře až od poloviny ledna, nově je mož-
né podávat žádosti už nyní, konečný termín je 
25. ledna. Informace o výsledku se tak pořada-
telé akci dozvědí dříve.       

Letošní novinkou
je participativní rozpočet 
O části peněz vyčleněných na investice budou 

rozhodovat občané. Každý osadní výbor bude 
mít i nadále k dispozici částku 1 milion korun, 
jež bude moct využít dle svého uvážení, a dal-
ších 50 tisíc korun na některou z kulturních ne-
bo společenských akcí, kterou bude pořádat. 
Navíc ale město uvolní na takzvaný participa-
tivní rozpočet další milion korun na investice, 
které vyberou občané města. Podmínky pro par-
ticipativní rozpočet město zveřejní ještě v led-
nu.                                                               (iga)
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GYmnAZISTé  Z HLučínA 
uSPĚLI V CeLé řAdĚ 
OdbORnýCH SOuTĚží.   

Den otevřených dveří pořádá 
Gymnázium Josefa Kainara v Hlu-
číně v úterý 22. ledna od 16 do 18 
hodin. „Zveme všechny zájemce 
k prohlídce naší školy, specializo-
vaných studijních prostor a tříd,“ 
vyzvala ředitelka školy Charlo-
tta Grenarová s tím, že zájemci se 
bližší informace mohou dozvědět 
i na telefonu 553 786 030. Zároveň 
upozornila, že hlučínské gymnázi-
um se může pyšnit skvělými studij-
ními výsledky svých žáků. Mimo 
jiné je také prokazují v různých od-
borných soutěžích. Čerstvě se mů-
že škola pochlubit prvními držite-
li bronzové úrovně programu The 
Duke of Edinburgh International 
Award, zkráceně DofE. Program, 
který nabízí unikátní způsob práce 
s mládeží a rozvoj pedagogů, zalo-
žil v roce 1956 princ Philip, vévoda 
z Edinburghu. Mladí lidé se do něj 
zapojují dobrovolně, prostřednic-
tvím certifikovaných místních cen-
ter DofE po celé České republice. 
To je již rok také na Gymnáziu Jo-
sefa Kainara v Hlučíně. 

„Náročnou cestu, která vedla 
k získání prestižního mezinárod-
ního ocenění, zvládli čtyři studen-
ti, konkrétně Lucie Kurková, Vác-
lav Hák, Kateřina Janišová a Lukáš 
Melecký. Ocenění převzali v Bro-
žíkově sále Staroměstské radnice 
v Praze z rukou Tomáše Vokáče, 

Hlučínské gymnázium zve zájemce 
o studium na den otevřených dveří 

výkonného ředitele DofE pro Čes-
kou republiku,“ uvedla ředitelka. 
DofE je prestižní vzdělávací pro-
gram pro mladé lidi ve věku od 14 
do 24 let, který je motivuje a pod-
poruje v osobním rozvoji a v zís-
kávání dovedností uplatnitelných 
v budoucím životě a zaměstná-
ní. Jeho účastníci si stanovují cíle 
ve čtyřech provázaných oblastech 
programu – sportu, dobrovolnictví, 
rozvíjení talentu a expedici.

„Ze všech zvolených oblastí pro 
mě byl nejtěžší sport. Musel jsem 
uplavat danou vzdálenost pod vo-
dou na jeden nádech. Dosažené 
úspěchy mě motivovaly k postupu 
do vyšší, tedy stříbrné úrovně, na 
kterou se už moc těším,“ svěřil se 
student Lukáš Melecký.

Další studenti excelovali v přírod-
ních vědách. Soutěžního klání ve vě-
deckém čtyřboji se v úterý 27. listo-
padu zúčastnil tým čtyř nadaných 
žáků sexty ve složení Jan Papesch 

– fyzika, Tomáš Raunig – matemati-
ka, Jakub Metelka – biologie a Jonáš 
Bilík – chemie.  Soutěžící plnili teo-
retické i laboratorní praktické úkoly, 
na kterých se podíleli také studenti 
Univerzity Karlovy Praha či VŠB – 
Technické univerzity v Ostravě. Na 
závěr museli účastníci v atraktivní 
únikové hře prokázat nejen odbor-
né znalosti, ale i komplexní přehled 
a umění spolupráce v týmu. 

„Tým z Hlučína obsadil v sil-
né konkurenci ostravských gym-
názií i družstev z Třince a Krnova 
úžasné druhé místo. Blahopřejeme 
a doufáme, že budou inspirovat na-
še mladší nadané žáky k hlubšímu 
zájmu o přírodní vědy a úspěšné 
účasti v dalších ročnících soutěže,“ 
řekla pedagožka Romana Olšáková. 

Stejně jako v předchozích letech 
i loni se žáci gymnázia zúčastnili 
také Logické olympiády, kterou po-
řádá Mensa České republiky. Jed-
ná se o soutěž, ve které nerozhodují 

naučené znalosti, ale schopnost sa-
mostatného uvažování a pohotové-
ho rozhodování. Loni se do soutě-
že registrovalo 61 284 soutěžících 
z 3 014 škol z celé České republiky.

„Ze základního kola, které probí-
há on-line, se z naší školy do kraj-
ského kola probojovali žáci Adam 
Piskalla z kvinty a Vojtěch Kloda 
ze sexty. V krajském kole, které se 
konalo 2. listopadu, se Adam Pis-
kalla kvalifikoval dokonce do ko-
la ústředního, jež proběhlo 26. lis-
topadu v Míčovně Pražského hradu 
a v němž se ve své kategorii umístil 
na krásné 21. příčce,“ uvedla vyu-
čující Lenka Hořenková Kucosová. 

K zajímavým aktivitám se zařa-
dila také Astronomická olympiáda. 
Její školní kolo se na hlučínském 
gymnáziu konalo v pondělí 19. lis-
topadu. Z vybraných žáků, kteří 
soutěž absolvovali, se jich 94 pro-
cent probojovalo do krajského ko-
la. V kategorii AB pro 3. a 4. roč-
níky střední školy zvítězil Adam 
Piskalla z kvinty, v kategorii CD 
pro 1. a 2. ročníky střední školy si 
prvenství vybojovala Sarah Jadr-
níčková z 1. A a v kategorii EF pro 
8. a 9. ročníky základní školy by-
la nejlepší Adéla Kundrátová z pri-
my. Celkově ve školním kole Astro-
nomické olympiády zvítězila Sarah 
Jadrníčková, která dosáhla celostát-
ní úspěšnosti 90,2 procenta. 

„Všem postupujícím gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v násle-
dujícím kole,“ prohlásila učitelka 
Andrea Cahelová.                       (red)

čerství držitelé prestižního certifikátu programu dofe.   Foto: Romana Olšáková

Generální opravou prošla tělo-
cvična Základní školy Hornická 
v Hlučíně. Náročná rekonstrukce 
si vyžádala investici ve výši takřka 
2,5 milionu korun. Slavnostní zno-
vuotevření se konalo za přítomnos-
ti starosty Hlučína Pavla Paschka 
a místostarostky Petry Řezáčové ve 
středu 5. prosince. Žáci naší školy si 
v den opětovného zahájení provozu 
zahráli tradiční vánoční turnaj v sá-
lové kopané.

Tělocvična byla v provozu od 
školního roku 1967/1968 jako jed-
na ze šesti budov, které tvoří na-
ší školu. I přes pravidelnou údržbu 
ze začala postupem času projevovat 
vnější vlhkost, která měla za násle-
dek vytváření boulí na podlaze, což 

znemožňovalo sportování. Aby se 
omezilo zvedání, byla podlaha po 

obvodu několikrát ořezána. To však 
bylo jen provizorní řešení.

V roce 2017 začalo vedení školy 
ve spolupráci s městem Hlučín pra-
covat na projektu celkové rekon-
strukce. 

Důležité bylo poskytnutí finanč-
ní dotace ze strany města Hlučín ve 
výši 2,4 milionu korun. Nyní se tě-
locvična pyšní novou palubovkou, 
dřevěným obložením a novým vy-
bavením, jako jsou například žebři-
ny, gymnastické kruhy, nastavitelné 
basketbalové koše a hrazda. 

Tělocvična je samozřejmě opět 
přístupná i veřejnosti. Zároveň si ji 
zájemci mohou v odpoledních ho-
dinách a o víkendech pronajmout 
pro své sportovní aktivity. 

Martin Franek
ředitel školy

Žáci na Hornické už cvičí v opravené tělocvičně

Slavnostní otevření opravené tělocvičny.                                 Foto: Šárka Sobolová
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Tradiční Novoroční koncert Zá-
kladní umělecké školy P. J. Vejva-
novského zazní v neděli 13. ledna 
v 16 hodin v chrámu sv. Jana Křti-
tele v Hlučíně. Vystoupí sólisté, žá-
ci a učitelé školy, komorní orchestr 
Vejvanovský a dětský pěvecký sbor 
ZUŠ Hlučín. „Na programu budou 
díla A. Michny z Otradovic a E. 
Griega,” uvedl Pavel Kozel, zástup-
ce ředitele ZUŠ Hlučín.            (red) 

ZUŠka vystoupí 
v lednu v kostele

Hlučínská Miniscéna Bez pódia 
pořádá scénické čtení básní o Ostra-
vě s názvem Než si zvykneš, sedm 
let je pryč. Pořad členové divadelní 
scény připravili k 750. výročí prv-
ní zmínky o našem krajském městě. 
Básněmi o Ostravě provedou Milan 
Šťastný, Zdeňka Kulová a Ivan Ku-
la, o hudební doprovod se postará 

Milan Šťastný, hostem pořadu bude 
Jan Trtílek. „Vedle poezie známých 
autorů zazní i naše vlastní tvorba. 
Moc se těšíme na setkání se všemi 
posluchači a milovníky poezie, kte-
ré tímto srdečně zveme,“ řekl Ivan 
Kula. Akce se bude konat ve čtvrtek 
24. ledna od 18 hodin v hlučínské 
kavárně Logr cafe.                    (iga) 

Básně o Ostravě zazní v Hlučíně

Trochu nostalgický pohled na Ostravu.                                                           Foto: archiv

Dramatické okamžiky se odehrá-
ly na vánočním koncertě zpěvačky 
Evy Pilarové v Hlučíně. Po dvou 
písních musela opustit pódium, pro-
tože se jí udělalo nevolno. Sanitka 
ji okamžitě převezla do nemocnice. 

„Situace nebyla nijak vyhroce-
ná. Paní Pilarová s podporou lidí ze 
svého týmu jen musela odejít z po-
dia. Dobrá zpráva, že nejde o nic 
fatálního, přišla záhy. Spolupracov-
níci zpěvačky potvrdili, že se jí da-
ří dobře a zdravotní problémy po-
minuly,” řekla Kateřina Klímková, 
která je čerstvou vedoucí Kulturní-
ho domu Hlučín. Koncert tak pro 
ni byl křest ohněm. Naštěstí indis-
ponovanou zpěvačku zastoupil je-
jí speciální hlučínský host, pěvecký 
sbor Sluníčko působící při Základní 
škole Rovniny a předvedl excelent-
ní program. Vystoupila take kapela 

Evy Pilarové se zpěvákem a kyta-
ristou Vítkem Fialou, koncert uza-
vřel mladý zpěvák Tomáš  Ringel. 

„Moc děkujeme dětskému sbo-
ru Sluníčko za skvělou improviza-
ci. Se situací, která během koncertu 
nastala, se jeho členové s noblesou 
vypořádali. Drobnou odměnou pro 
ně je finanční podpora ve výši ve 
výši 5 tisíc korun na zakoupení 37 
triček pro sborové děti,“ informo-
vala vedoucí odboru rozvoje Darina 
Krejzlová. Dalšími dvěma tisíc ko-
runami se rozhodla přispět sboru za 
záchranu koncertu pořádající orga-
nizace Sport a kultura Hlučín. 

„Chtěla bych především poděko-
vat vedoucí sboru Veronice Kadle-
cové, která svým profesionálním 
přístupem s nadhledem zachránila 
celou situaci,” řekla místostarostka 
města Petra Řezáčová.               (iga)

Pěvecký sbor Sluníčko zachránil
koncert Evy Pilarové v Hlučíně

Taneční představení, které vznik-
lo ze spolupráce mladých polských 
a českých tanečníků, se bude uvá-
dět ve čtvrtek 17. ledna v 18 hodin 
v Kulturním domě v Hlučíně. 

„Ratibořské centrum kultury z Pol-
ska oslovilo taneční obor Základní 
umělecké školy v Hlučíně s nabíd-
kou udělat společný taneční projekt. 
Hlavním záměrem byla spolupráce 
českých a polských dětských taneč-
níků. A tak vznikl mezinárodní pro-
jekt financovaný z evropského fon-
du pro regionální rozvoj. Tanečníci 
se účastnili dvou třídenních taneč-
ních dílen, které probíhaly v Rati-
boři. Mohli si tak vyzkoušet taneční 
workshopy zaměřené na akrobacii, 

Společně vystoupí čeští a polští tanečníci

hip hop i klasický balet. Vyvrcho-
lením bylo společné představení 
Za zrcadlem, které se uskutečni-
lo loni 2. prosince v Domě kultury 

v Ratiboři. Celé představení je spo-
jením klasického baletu se součas-
ným tancem a akrobacií v provede-
ní českých a polských tanečníků. 

Za zrcadlem je vlastně pokračová-
ní prvního dílu Alenky v říši divů, 
které náš balet Základní umělecké 
školy J. P. Vejvanovského v Hlučí-
ně uvedl v únoru 2017,“ prozradila 
Klára Krejčířová, organizátorka ak-
ce za českou stranu. 

Režii a choreografii vytvořily spo-
lečně Klára Krejčířová a Manue-
la Krzykala z Polska). Alenku tančí 
Agáta Tešnarová, František Solař se 
ujal role Pána času a Ema Žurovco-
vá představuje Srdcovou královnu. 
V dalších rolích se představují pol-
ští tanečníci. 

„Spolupráce asi padesáti taneční-
ků je opravdu velmi zajímavá,“ do-
plnila Klára Krejčířová. Vstup na 
představení 17. ledna je volný, ale 
už od 7. ledna budou k dispozici 
v pokladně kulturního domu mís-
tenky, aby si každý divák mohl za-
jistit své místo s předstihem.    (iga)

Agáta Tešnarová jako Alenka a František Solař jako Pán času.
Foto: naszraciborz.pl

Snad každý z nás se někdy se-
tkal s prostorovými papírovými vy-
střihovánkami, které lze jednodu-
še rozložit do trojrozměrné podoby 
a pohybem prstů „oživovat“ jednot-
livé výjevy. Málokdo však dnes zná 
jejich autora. Vojtěch Kubašta byl 
ilustrátorem a zároveň geniálním 
tvůrcem prostorových knížek, pa-
noramatických pohlednic či vystři-
hovánek. Je paradoxní, že ve světě 
se proslavil víc než ve vlasti. Jeho 
díla se totiž v milionových nákla-

dech exportovala do ciziny, zatímco 
doma byla spíše podpultovým zbo-
žím. Výstavu prostorových obrázků 
Vojtěcha Kubašty nyní ve spoluprá-
ci s Letohrádkem Mitrovských při-
náší Muzeum Hlučínska. Celkem 
představuje více než 150 originál-
ních ilustrací, konkrétně betlémy, 
dioramata, dětské knihy, či prosto-
rové pohlednice. Zajímavostí je, 
že na výstavě jsou k vidění i knihy 
v nejrůznějších jazykových muta-
cích, například v japonštině, korej-

štině, arabštině, maďarštině nebo 
nizozemštině. Nechybí ani ilustra-
ce, které Kubašta vytvořil pro stu-
dium Walta Disneyho. Výstava za-
chycuje v podstatě celé období 
autorovy tvorby. Nejmladší z vy-
stavených artefaktů vytvořil Voj-
těch Kubašta nedlouho před svou 
smrtí v roce 1992. Součástí je také 
interaktivní koutek s vánoční hrou. 
Výstava je k vidění na hlučínském 
zámku do 3. února.     Jiří Neminář

Muzeum Hlučínska

Prostorové obrázky okouzlují v Muzeu Hlučínska

SPOjení KLASICKéHO bALeTu 
Se SOučASným TAnCem 
A AKRObACIí PředVedOu 
dĚTI V KuLTuRním dOmĚ.
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Dětská rehabilitace Hlučín rozší-
ří nabídku služeb, které poskytuje 
dětem s různým typem postižení, 
o další speciální terapie. Umožní 
to mimo jiné i dar 300 tisíc korun 
od Nadace Naše dítě, a také finan-
ce, které se podařilo získat z dalších 
projektů. Děti mohou nově využí-
vat multismyslovou místnost Snoe-
zelen, vysoce účinnou neurorehabi-
litaci TheraSuit a oblečkový systém 
TheraTogs.

Snoezelen prostředí slouží ke 
smyslové stimulaci, TheraSuit je 
sofistikovaný komplex pomůcek, 
které pomáhají stabilizovat tělo 
a kompenzovat chybějící tonus při 
rehabilitačních cvičeních. „U nás 
v Dětské rehabilitaci Hlučín jsme 
měli opravdu bohatou Mikulášskou 
nadílku. Ve čtvrtek 6. prosince dě-

Dětská rehabilitace Hlučín rozšíří nabídku 
svých služeb i díky příspěvku Nadace Naše dítě 

ti dostaly nejen tašky plné dobrot, 
ale také šek na 300 tisíc korun od 
Nadace Naše dítě. Jsme velmi rádi, 
že se nám podařilo získat tak vyso-
ký finanční obnos, a moc za něj dě-
kujeme. Právě díky penězům zís-
kaným z různých projektů můžeme 
od ledna příštího roku dětem na-
bídnout hned dvě nové rehabilitač-

ní metody, které jsou v nevelkém 
zařízení našeho typu naprosto vý-
jimečné,“ sdělila ředitelka Dětské 
rehabilitace Hlučín Radmila Lőwo-
vá. Peníze se vybraly v rámci celo-
republikové nadační kampaně s ná-
zvem „Dejte úsměv dětem“, která 
se v září letošního roku uskutečni-
la v drogeriích Rossmann. Finanč-

ní dar přijely předat zástupkyně Na-
dace Naše dítě Zuzana Šafářová 
a zástupkyně firmy Rossmann Ol-
ga Stanley. Za krásný dárek jim dě-
ti připravily milé vystoupení, které 
zároveň předvedly i svým rodičům.

„Snažíme se maximálně podpo-
rovat rozvoj našeho unikátního za-
řízení, jímž je Dětská rehabilitace 
Hlučín. Peníze z dalších zdrojů ov-
šem kvalitu rehabilitační péče v na-
šem zařízení posunou opět na vyšší 
úroveň,” řekl starosta Hlučína Pa-
vel Paschek. 

„Považuji za velmi důležitou sku-
tečnost, že naše nevelké městské 
zařízení zavádí rehabilitační me-
tody, které jsou v České republice 
úplnou novinkou. Rodiče se zají-
mají o vše, co by mohlo jejich dě-
tem pomoci, takže mají také infor-
mace o těchto terapiích. Teď jistě 
ocení, že tato stále nedostatková 
péče bude pro jejich děti takto do-
stupná,“ uvedla místostarostka Pet-
ra Řezáčová.          Ivana Gračková

Pro hosty z nadace naše dítě i z vedení města děti připravily hudební dárek. 
Foto: Ivana Gračková

Základní škola Hlučín, Generála 
Svobody 8 již podruhé uspěla s žá-
dostí o poskytnutí  dotace v rámci 
environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty (EVVO) z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje. Novým 
projektem Voda v zahradě bychom 
chtěli navázat na projekt Život v za-
hradě, který jsme realizovali ve 
školním roce 2016/2017.

Cílem nového projektu je vtáh-
nout žáky do problematiky ekolo-
gického a energeticky nenáročného 
hospodaření s dešťovou vodou, kte-
rá je v dnešní době více než aktu-
ální. Formou hry a plněním dílčích 
úkolů se žáci společně s pedago-
gy a ve spolupráci s rodiči praktic-
ky seznámí s možností zadržování 
dešťové vody a jejím využitím při 

Chceme vodu pro školní zahradu, přispěje na ní kraj

Takto vylepšená byla zahrada školy už loni v létě. A letos bude ještě bohatší.
Foto: Iveta Holbová

závlaze zahrady. Svépomocí si vy-
budujeme systém zachytávání deš-
ťové vody, vyvýšené záhony a jed-
noduché samozavlažovací zařízení. 
Ze získané dotace také necháme 

opravit stávající mobiliář školní za-
hrady, tedy stoly a lavice. 

Mysleli jsme také na okřídlené 
obyvatele zahrady, pro které vyro-
bíme v hodinách pracovního vy-

učování budky a krmítka. Díky 
projektu budou mít všichni žáci 
možnost pohybovat se v přírodním 
prostředí, rozvíjet svou samostat-
nost, obratnost, motoriku, předsta-
vivost, budou si budovat pozitivní 
vztah k životnímu prostředí a učit 
se vzájemné spolupráci. 

Moravskoslezský kraj naše snaže-
ní podpořil částkou 70 tisíc korun 
z grantových zdrojů.

Chceme zahradu, která kvete, plo-
dí a voní, a která žije nejen v do-
poledních hodinách. Budeme rádi, 
když ji budou odpoledne využívat 
děti ze školní družiny. Věříme, že 
se naše zahrada stane příjemnou oá-
zou zeleně uprostřed našeho města. 

David Honěk
metodik EVVO

Děti na oddělení neonatologie Fa-
kultní nemocnice Ostrava mají no-
vé veselé kamarády. Roztomilé 
chobotničky pro ně v rámci projek-
tu dobrovolnictví uháčkovala Jana 
Valušová z Městského úřadu Hlu-
čín a kronikářka města Petra Pel-
ková. 

„Myšlenka háčkovaných chobot-
niček do inkubátorů vznikla v Dán-
sku, kde odborníci zjistili, že před-

časně narozená miminka, která 
objímají chobotničky v inkubátoru 
a drží se jejich chapadel, mají pra-
videlný srdeční tep, lépe dýchají 
a bývají klidnější. Chapadla dětem 
s největší pravděpodobností připo-
mínají pupeční šňůru, a proto ne-
tahají za sondy a hadičky v inku-
bátoru,“ vysvětlila vedoucí odboru 
rozvoje Městského úřadu Hlučín 
Darina Krejzlová.                      (iga)

Holky z radnice háčkovaly veselé chobotničky pro miminka

Veselé chobotničky jany Valušové a Petry Pelkové.             Foto: darina Krejzlová 

PřIbudOu mOdeRní 
TeRAPIe, KTeRé Se dO čeSKé 
RePubLIKY dOSTALY Ze 
ZAHRAnIčí.
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Již čtvrtý ročník mezinárodní ne-
postupové soutěže Zlatá hlučínská 
hvězda, která se stává tradiční a vy-
hledávanou soutěží mažoretek, za-
hájí letos soutěžní sezonu v Hlučíně. 
Soutěž pořádá městská příspěvková 
organizace Sport a kultura Hlučín 
v sobotu 2. února opět ve sportovní 
hale v Hlučíně. 

„Účast v soutěži je pro mažoretky 

výbornou zkušeností. Prožijí si ori-
ginální soutěžní podmínky a atmo-
sféru, otestují typizovanou podlahu 
12x12 metrů používanou rovněž na 
Mistrovství ČR,“ řekla za pořádající 
organizaci Eva Neubauerová. 

Porotce Zlaté hlučínské hvězdy 
nominoval Český svaz mažoretko-
vého sportu. Soutěž je také zařaze-
na do projektu Šance talentům, kte-

rý je určen začínajícím mažoretkám 
i klubům, které dosud na mistrov-
ství ČR v mažoretkovém sportu ne-
startovaly. V Hlučíně tak mají šanci 
vybojovat si nominaci a probojovat 
se až k elitě tohoto sportu. Klání se 
tak účastní týmy, které v mažoret-
kovém sportu teprve začínají, i ty, 
které jsou držitely titulů mistrů svě-
ta, Evropy i ČR a pro začínající sou-

těžící jsou velkou inspirací. „Výmě-
na zkušeností, získávání kontaktů 
a navazování vztahů jsou tak při-
danou hodnotou celé soutěže,“ do-
plnila Eva Neubauerová s tím, že 
organizátoři zvou jak ty nejmenší 
účastníky, tak rodičovské týmy a ta-
ké diváky, kteří mohou celou soutěž 
sledovat z tribuny, nebo z mobilní-
ho hlediště na palubovce.          (red) 

Zlatá hlučínská hvězda zahájí letošní sezonu mažoretek

Extrémní hlučínský Zimní běh, 
který si získal oblibu už po prvním 
ročníku, se bude konat v sobotu 
19. ledna.

Desetikilometrová crossová tra-
sa s převýšením 190 metrů pove-
de opět krásnou přírodou se star-
tem u Hlučínského jezera. Stejně 
jako loni se poběží ve směru na Dě-
hylov, poté závodníci podběhnou 
most u řeky a dál budou pokračovat 
po proudu. Na trati jsou dvě stou-
pání, první je Bobrovnický kopec 
a další Vinná hora. Běžci budou za-
řazeni do kategorií junioři, muži do 
40 let, muži do 50 let, 50+, junior-
ky, ženy do 40 let a ženy 40+. 

Plán rozvoje sportu v Hlučíně 
schválili na svém prosincovém za-
sedání zastupitelé města. Jde o ote-
vřený dokument určující základ-
ní směry rozvoje sportu v Hlučíně. 
„Očekáváme, že se dokument bu-
de měnit a doplňovat v závislosti na 
prioritách a potřebách města Hlučí-
na a jeho občanů. Uvítáme samo-
zřejmě různé podněty a nápady,“ 
uvedla zpracovatelka dokumentu, 
vedoucí odboru rozvoje Městského 
úřadu Hlučín Darina Krejzlová. 

Z analýzy financování sportu, kte-
rou odbor připravil, vyplývá, že 
v posledních letech se výrazně na-
výšily investice na výstavbu spor-
tovních objektů či jejich rekon-
strukci, dotace na činnost a provoz 
sportovních subjektů zůstaly delší 
dobu na stejné úrovni.  Nejvýznam-
nější část běžných výdajů směřuje 
do provozu sportovních zařízení, 
spravovaných příspěvkovými orga-
nizacemi města, jako jsou základ-
ní a mateřské školy a Sport a kultu-
ra Hlučín. 

„Obrovskou výhodou Hlučína je 
sportovně rekreační areál u Hlučín-
ského jezera situovaný v bezpro-
střední blízkosti centra města. Ten 
by se měl navíc po dokončení plá-
nované sanace a revitalizace za-
čít významně rozvíjet,“ upozornila 
Darina Krejzlová.

Z analýzy, která je součástí doku-
mentu, vplynulo, 
že mezi nejoblíbe-
nějšími sporty hlu-
čínské veřejnosti 
patří i s ohledem na 
krásné zázemí cyk-
listika a běh. 

Na území měs-
ta působí celá řada 
sportovních klubů. 
Svou základnou 
i historií je nejsilnější fotbalový 
klub FC Hlučín, založený v roce 
1923. Dnes má 237 dospělých čle-
nů a 286 členů z řad mládeže do 19 
let. V roce 1931 byl založen Fotba-
lový klub Darkovičky, tehdy pod 
názvem SMOL Darkovičky. V sou-
časné době ho tvoří sedm týmů růz-
ných věkových kategorií s celko-
vým počtem 256 dospělých a 119 
členů družstev mládeže. Florbal 
Hlučín má 204 členy, oddíly vo-

Nejvýznamnější investice města půjde do sportu

Zimní běh Hlučínskem povede opět krásnou přírodou

nAŠí SnAHOu bude 
udĚLAT Z HLučínA 
ATRAKTIVní 
SPORTOVní 
deSTInACI. 

lejbalu a basketbalu TJ Hlučín ma-
jí 165 členů, Tenisový klub Hlučín 
127 členů a Handbal Club Hlučín 
98 členů. Vedle těch největší s bo-
hatou historií funguje v Hlučíně 
mnoho dalších sportovních spolků 
sdružujících mládež i dospělé. 

Město podporuje rozvoj sportu 
mnoha způsoby. Přímo poskytuje 

finance prostřed-
nictvím dotací 
a grantů, o které 
je nutné žádat prá-
vě v tomto obdo-
bí. Žákům základ-
ních škol připívá 
na lyžařské kurzy 
i ozdravné poby-
ty. Spravuje mno-
há sportoviště, je-

jichž seznam zájemci najdou na 
webu města, ale také parky, stez-
ky, veřejné plochy a další lokali-
ty vhodné pro sportování. Různý-
mi formami propaguje sportovní 
akce na území města. Těch se ode-
hrává, i s příspěvkem z grantu, celá 
řada. Dnes to je celá rodinka Hlu-
čínských běhů v čele letním půlma-
ratonem. Dále jsou to Hlučínská li-
ga ve fotbale mládeže – O pohár 
starosty, Hlučínský tvrďák – dět-

ské TFA, Soutěž o „Pohár staros-
ty Okresního sdružení hasičů Opa-
va”, cyklistický Májový bobr MTB, 
Praktický závod záchranných psů, 
Florbal Open air Cup Hlučín, Vše-
sokolské slety a mnohé další. 

Jedním z dalších zásadních kro-
ků poté, co se loni dostavěly tě-
locvičny v Darkovičkách a Bob-
rovníkách, bude výstavba nové 
víceúčelové sportovní haly. Ho-
tová je studie, která halu navrhuje 
v místě stávající nafukovací fotba-
lové tréninkové haly, ta se nyní do-
pracovává. Důvodem pro výstavbu 
víceúčelové haly je absence vnitř-
ních sportovišť s oficiálními roz-
měry pro soutěžní utkání v házené, 
florbalu, tenise. Než se objekt poda-
ří postavit, je na přechodné období 
naplánována nafukovací hala. Le-
tošní největší investiční akcí města 
bude rekonstrukce šaten a zázemí 
sportovních klubů FC Hlučín a TJ 
Hlučín s využitím dotace minister-
stva školství.  

„Naší snahou bude udělat z Hlučí-
na atraktivní sportovní destinaci jak 
pro místní občany a obyvatele spá-
dové oblasti a také pro sportovní 
kluby, tak pro turisty,“ řekla vedou-
cí odboru.                                 (iga) 

„

„Start bude za restaurací Nová La-
guna v 11 hodin, o pár minut pozdě-
ji vyběhnou účastníci caniscrossu, 
který je letos regulérní součástí zá-
vodu,“ prozradila hlavní iniciátor-
ka hlučínských běhů Gabriela Sva-
činová. Registrace všech účastníků 
se bude konat od 9 hodin. Startovné 
bude 100 korun, každý účastník do-
stane párek a nápoj zdarma. 

„Zimní běh odstartuje celou sé-
rii hlučínských běhů. Také letos se 
poběží například v květnu Hlučín-
ský půlmaraton a maraton a v srpnu 
Noční běh,“ uvedl za pořadatele ře-
ditel Sportu a kultury Hlučín Petr 
Breitkopf.                                            (iga)

Loňská novinka v rodině Hlučínských běhů Zimní běh si získal mezi běžci rychle 
velkou popularitu.                                                                                       Foto: jan Tegláš

než Se POSTAVí nOVá 
VíCeÚčeLOVá HALA, 
mOHLA bY dObře SLOžIT 
nAFuKOVAčKA. 
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Národní kuchařská celebrita Zde-
něk Pohlreich poprvé vystoupí 
v Hlučíně. Společně s moderátorem 
Václavem Kosíkem a zpěvákem 
Petrem Vondráčkem budou hosty 
talkshow Hvězdy, jak je neznáte. 
Program bude ve čtvrtek 24. ledna 
hostit Kulturní dům Hlučín.

Vstupenky jsou již v prodeji v po-
kladně hlučínského kulturního do-
mu, nebo na dalších prodejních 
místech společnosti Ticketstream.

Během pořadu slavný kuchař 
a milovník kvalitního jídla zavzpo-
míná na nejvtipnější situace, které 
zažil při natáčení několika různých 
televizních pořadů. Svými zážitky 
přispěje i herec a zpěvák Petr Von-
dráček, který program proloží i ně-
kolika písněmi.  

„Chystá se třaskavě zábavná 
talkshow, která v Hlučíně ještě ne-
byla,” řekl za pořadatele Matěj 
Ostárek.                                     (red) 

Kuchař Pohlreich poprvé v Hlučíně

6. 1. 2019 15.00 báječný karneval s Hopsalínem Kulturní dům

13. 1. 2019 16.00 novoroční koncert ZuŠ P. j. Vejvanovského Kostel sv. jana Křtitele

20. 1. 2019 15.00 novoroční rodinný turnaj ve stolním tenise ddm Hlučín

17. 1. 2019 18.00 Po drugiej stronie lustra za zrcadlem - taneční představení Kulturní dům

19. 1. 2019 9.00 Zimní běh a caniscross Hlučínskem Hlučínské jezero

22. 1. 2019 16.00 den otevřených dveří na gymnáziu Gymnázium j. Kainara

24. 1. 2019 18.00 než si zvykneš, sedm let je pryč - scénické čtení poezie Logr cafe

24. 1. 2019 19.30 Hvězdy, jak je neznáte - Zdeněk Polheich a Petr Vondráček Kulturní dům

26. 1. 2019 20.00 Společenský ples města Hlučína Kulturní dům

29. 1. 2019 10.00 Senior bez nehod Kulturní dům

29. 1. 2019 19.00 Poslední ze žhavých milenců - divadlo Kulturní dům

do 3. 2. 2019 Vojtěch Kubašta - výstava muzeum Hlučínska

Na cestopisnou besedu Michala 
Štěpánka Turecko – dechberoucím 
Kurdistánem srdečně zve Městská 
knihovna Hlučín. 

Zatímco západ Turecka v čele 
s Istanbulem praská ve švech, vý-
chod země navštíví jen hrstka těch, 
co mají dobrodružnější povahu. Přes-
to a možná právě proto je pro Micha-
la Štěpánka tato oblast pravým kle-
notem. Divoké a liduprázdné hory 
zalité sluncem silně kontrastují s bu-
jarým životem ve městech. Region 
jej doslova uhranul nejen díky pří-
rodním krásám, ale také výborné-
mu jídlu a především fantastickým 
lidem. Cestovatel Michal Štěpánek, 

který poprvé vyrazil za hranice Evro-
py v roce 2013, už projel Slovensko, 
Srbsko, Černou Horu, Albánii, Ru-
munsko, Rakousko, Itálii, Švýcarsko, 
Korsiku, Gruzii, Kyrgyzstán, Írán 
i Indii. Nejvíce ho okouzlily Gruzie, 
Írán a Rakousko, své zážitky z Kur-
distánu považuje za neopakovatelné. 

Přijďte si poslechnout jeho vyprávě-
ní o zážitcích, o velehorách, městech, 
tureckém čaji, atmosféře Blízkého 
východu a mnoha dalších věcech. 
Beseda se bude konat v pondělí 
21. ledna od 16 hodin v zámeckém 
klubu hlučínského zámku. Vstup je 
zdarma.                     Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Dechberoucí Turecký Kurdistán 
láká, i vy zažijte jeho atmosféru

Program na pololetní prázdniny, 
které připadají na pátek 1. února, při-
pravil pro děti Dům dětí a mládeže 
Hlučín.

Zaměstnaní rodiče jistě ocení, že 
si kvůli jednomu dni nebudou muset 
brát dovolenou. 

„Děti stráví den plný tradičních i ne-
tradičních her,“ řekl pedagog DDM 
Michal Srovnal. Program bude při-
praven od 8 do 16 hodin. Cena je 
1000 korun včetně stravy a pitného 
režimu. Zájemci se mohou hlásit do 
28. ledna.                                      (iga)  

Prázdniny v domě dětí
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Přivítali jsme:
Nina Šoferová *2018
Klára Šimánková *2018

Jubilanti:
Hedvika Strachotová *1926
Lucie Dzieržawová *1927
Žofie Pchálková *1933

Rozloučili jsme se:
Alžběta Císková

Pohodovou bronzovou neděli pro-
žili zahrádkáři z Bobrovníků v kru-
hu přátel, sousedů a známých u oz-
dobeného vánočního stromku ve 
svátečně vyzdobeném sále míst-
ního kulturního domu. Bývá to již 
tradiční setkání, na kterém společ-
ně zazpíváme koledy, zhodnotíme 
zahrádkářské úspěchy uplynulého 
roku a popřejeme si šťastný vstup 
do roku následujícího.

 Alžběta Sukačová
členka ZO ČZS

Hlučín - Bobrovníky

I zahrádkáři se sešli o adventu

Adventní setkání zahrádkářů v bobrovnících.                         Foto: Alžběta Sukačová

Nečekaný ohlas měla prosba Do-
mova pod Vinnou horou, zda by 
ochotní lidé věnovali vánoční dár-
ky seniorům, kteří už nemají ni-
koho blízkého, nebo je nikdo z ro-
dinných příslušníků nenavštěvuje. 
Všechny dárky, jejichž seznam do-
mov připravil, se za pomoci ochot-
ných lidí podařilo zajistit.  

„Ráda bych z celého srdce podě-
kovala všem dárcům, kteří splni-
li našim seniorům jejich přání. Při-
znám se, že jsem nečekala takový 
ohlas, tolik otevřených srdcí,“ řekla 
ředitelka Domova pod Vinnou ho-
rou Marcela Mikulová.

Nemůže děkovat všem jmenovi-

tě, protože je jich mnoho a mnozí si 
ani zveřejnění svého jména nepřejí, 
některé příběhy ale nejde nezmínit. 

„Za všechny bych chtěla jmenovat 
mladý studentský pár, který přišel 
ruku v ruce. Vybrali si hned něko-
lik přání, odešli do města a vráti-
li se s plnou náručí dárků. Andělka 
z Děhylova zase donesla plnou taš-
ku kosmetických potřeb, bonboniér 
a osušek, abychom je rozdali všem 
potřebným. Takže velký dík posílá-
me všem, kteří vážili cestu k nám 
do domova, splnili přání a obdivo-
vali krásnou výzdobu v přízemí do-
mova, našeho Anděla splněných 
přání,” dodala ředitelka domova.

Vánoce v Domově pod Vinnou 
horou byly tak tentokrát i díky 
všem dárcům opravdu štědré. 

„Přeji všem Andělům a všem li-
dem s otevřeným srdcem za všech-
ny naše seniory a zaměstnance 
šťastný vstup do roku 2019, hodně 
zdraví, samé radosti, žádné starosti 
a hřejivý pocit z dobrého skutku,” 
uvedla ředitelka Mikulová.

Do obdarovávání se zapojili i ně-
kteří zaměstnanci Městského úřadu 
Hlučín. Například pracovníci od-
boru rozvoje se poskládali, koupi-
li a v domově osobně předali vestu 
z ovčí kožešiny, aby její majitelce 
bylo celou zimu teplo.                      (iga) 

Andělé zpod Vinné hory byli štědří 

Dne 20. 12. 2018 jsme se rozlouči-
li s paní Jiřinou Czyžovou, roz. Haj-
nou. Děkujeme všem za projevenou 
soustrast, zdravotníkům z plicního 
oddělení FNO za kvalitní a oběta-
vou péči, pohřební službě Breuer za 
lidský přístup a řečnici paní Koša-
řové za pěknou smuteční řeč a slo-
va útěchy.           Zarmoucena rodina

Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně děkuje všem svým členům, partnerům a přízniv-
cům  za spolupráci a přízeň při kulturních akcích a podpoře výuky jazyka německého a přeje všem hodně štěs-
tí, zdraví a spokojenosti do Nového roku 2019.                                             Za německý spolek Marie Rončka

Pracovníci TS Hlučín 
odvedli skvělou práci

Perfektní práci odvedli zaměstnan-
ci městské obchodní společnosti TS 
Hlučín, když loni opravovali chod-
ník na Malánkách. Tvrdí to alespoň 
jeden z obyvatel ulice Bohuslav Ši-
gut. „Chci poděkovat pracovníkům 
technických služeb. Perfektně doře-
šili napojení, pečlivě po sobě uklí-
zeli, shrabali trávníky. Chlapi se ne-
flákali, žádné hodinové pauzy na 
svačinky. Velké ostravské staveb-
ní firmy by se od nich mohly učit,“ 
řekl Bohuslav Šigut, který praco-
val ve stavebnictví přes dvanáct let. 
Oprava trvala 45 pracovních dnů 
a podle ředitele TS Hlučín Roma-
na Šťastného byla výborná spolu-
práce s občany, kteří v ulici bydlí. 
„Během opravy ulice jsme zároveň 
uložili optometrické chrániče pro 
možné datové sítě,“ doplnil ředi-
tel.                                                (iga)

POdĚKOVánín

nAPSALI jSTen



PRO SVÉ DĚTI CHTĚJÍ 
JEN TO NEJLEPŠÍ

Jsou situace, se kterými si sami neporadí. 
Díky pravidelným finančním příspěvkům 
mohou svým dětem zajistit lepší péči.

Pomáhejte rodinám, které zasáhla vážná 
nemoc! Staňte se Dobrým andělem na  
www.dobryandel.cz



Domov pod Vinnou horou, p.o.
Hledá s nástupem od 1. 1. 2019 nebo dohodou

 ZDRAVOTNÍ SESTRU
• Směnnost: dvousměnný provoz (ranní, odpolední)

• mzda: 21.300 až 34.000 Kč
• Požadujeme: Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, spolehlivost

• Vzdělání: SZŠ, VOŠZ nebo VŠ

      PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PŘÍMÁ PÉČE
• Směnnost: nepřetržitý provoz (12 h směny)

• Hrubá mzda cca 22.000 Kč
• Požadujeme:

• Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, spolehlivost,
trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup k lidem.

• Vzdělání: vyučen

• K výše uvedeným místům nabízíme:
• Příspěvek na dovolenou, podnikové stravování,

• Po zapracování osobní ohodnocení, 5 týdnů dovolené,
• Příjemné pracovní prostředí. 

Kontaktní osoba: p. edita Kawková, diS. Tel: 727 939 262
       e-mail: dps@ddhlucin.cz

Cukrász Világ

Lumea cofetarilor

pečeme v tom s vami

Každý dort ukrývá nějaký příběh.
My na něj jen prodáváme suroviny.

www.svetcukraru.cz




