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hlučínskénoviny

Vánoční strom 
rozsvícen díky 
podpoře Nadace ČEZ
Město Hlučín obdrželo od Sku-

piny ČEZ v rámci Reklamního 
partnerství 2019 podporu ve vý-
ši 30.000 korun na rozsvícení vá-
nočního stromu v Hlučíně, které 
se konalo první adventní nedě-
li dne 1. 12. 2019 v 17 hodin na 
Mírovém náměstí. Děkujeme!

red

Program vánočních bohoslužeb ve farnosti Hlučín
24.12.

Půlnoční
25.12. 

Narození Páně
 26.12.

sv. Štěpán
31.12.

Silvestr
 1.1.2020
Nový rok

Hlučín 14.00*), 15.00, 22.00 7.15, 8.30, 10.00 7.15, 8.30, 10.00 16.00 8.30, 10.00

Darkovičky 20.30  9.15 9.15 16.00 9.15
*) mše se koná v Domově pod Vinnou horou 

Adventní hlučínský věnec je 
sedmým rokem umístěn na Míro-
vém náměstí. 
Pod vedením pana Josefa Hlub-

ka a členů Kulturní komise města 
Hlučín jej vyrobily aktivní hlu-

čínští občané. Všem patří velký 
obdiv a díky! 
Každou adventní neděli bude na 

tomto věnci slavnostně zapálena 
svíce za duchovní promluvy. 
Nejen v neděli, ale během celé 

doby adventní jsou otevřeny dře-
věné prodejní stánky na náměstí 
s prodejem horkých nápojů a tra-
dičních pochutin.

Jana Kameníčková
radní

Užijme si společně adventních tradic

Drazí přátelé, když se ve spo-
lečnosti děje nějaká význam-
ná věc, jsme na ni upozorňova-
ní přes média, zprávy, noviny, 
skrze různé plakáty, letáky, 
anebo i přes velké billboardy. 
Naším čtyřtýdenním letákem 
je advent, který nás má všech-
ny upozornit, že se blíží Váno-
ce. Je to příprava na příchod 
Vánoc, na svátky narození Je-
žíše Krista. Advent je jako pla-
kát, veřejně vyvěšený, umístě-
ný tak, abychom si ho stačili 
všimnout, abychom měli dost 
času připravit se na Vánoce. 

Toto je ten čas, kdy máme po-
zvednout hlavu a připravit se 
na Ježíšův příchod. Pozvednout 
hlavy od každodenních starostí, 
od shonu a spěchu, od televiz-
ní obrazovky, abychom vidě-
li druhého vedle sebe, bližního, 
který očekává naši pomocnou 
ruku, náš úsměv, naše pohlaze-
ní. Bratři a sestry, zdvihněme 
své hlavy a otevřeme oči i srd-
ce, vždyť je tu naše naděje a zá-
chrana - Ježíš Kristus narozený 
v chudé betlémské stáji.
Jak prožijeme přicházející Vá-

noce, to záleží na času, který 

věnujeme přípravě na ně. Všim-
neme-li si, že advent nás vyzý-
vá k radosti a naději, že svou 
naději máme vkládat do Kris-
ta, který se narodí, naše Vánoce 
budou krásné. Aby opravdu by-
ly, k tomu je potřebná příprava. 
Příprava duše, úmyslů, plánů 
i skutků. Nechť je tedy pro nás 
advent výzvou, motivací i ná-
vodem k tomu, aby se Ježíš na 
Vánoce narodil v srdci každého 
jednoho z nás. A to Vám všem 
ze srdce přeji. 

 Petr Rak
farář

Advent je výzvou pro každého z nás

Na Štědrý den v 14:30 se bude 
rozdávat Betlémské světlo u ad-
ventního věnce na Mírovém ná-
městí. Pan farář Petr Rak pronese 
vánoční promluvu, zazpíváme 
společně koledy a rozejdeme se 
do svých domovů k štědrovečer-
nímu stolu.   Jana Kameníčková

radní

Přijďte si pro tradiční 
vánoční symbol míru

Druhý advent bude doplněn 
o program v kulturním domě. 
V sobotu i v neděli, vždy od 14 
do 19 hodin, zde bude probíhat 
výstava Kouzlo a vůně perníku, 
letos na téma Ladovská zima.
Tato výstava do Hlučína zaví-

tá poprvé. V minulosti putovala 
např. do Kravař nebo sousední-
ho Polska, část výstavy putovala 
i do Prahy do Muzea perníků. 
Letos budou k vidění nazdo-

bené perníčky jako z pohádek 
ilustrovaných Josefem Ladou. 
Součástí výstavy bude také sou-
těž o sympatie diváků, kdy si 
účastníci budou moci donést svůj 
vlastní nazdobený perníček, per-
níkovou chaloupku či jiný origi-
nální výrobek z perníkového těs-
ta. Uzávěrka výrobků do soutěže 
je v pátek 6. 12. do 14 hodin. 
Součástí výstavy je rovněž 

dvoudenní vánoční jarmark, kte-
rý bude navazovat na dění na 
hlučínském náměstí a v kostele 
sv. Jana Křtitele.                         sak

Vánoce rozvoní KD



SLOVO STAROSTYn
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Milí spoluobčané,
a je to opět tady. 

Jedno z nejkrásněj-
ších období roku, 
na které se těší té-

měř všichni. Děti i dospělí. Děti ze-
jména na dárky a další porci prázd-
nin, my dospělí na ty rozzářené oči 
všech, které chceme obdarovat byť 
jen drobností, protože víme, že nezá-
leží na hodnotě dárku. Záleží hlavně 
na tom, zda je dárek dáván od srdce. 
Moc si proto vážím vstřícnosti a ote-
vřené ruky všech, kteří i v letošním 
roce přispěli či ještě přispějí jakou-
koliv částkou na naši sbírku pomoci 
dětem, které z různých zdravotních 
důvodů potřebují pomoc. A věřím, 
že i díky adventní atmosféře, která 
bude v nadcházejících dnech za-
sahovat každého z nás, bude těch 
štědrých rukou nezištných dárců jen 
přibývat. Velké díky všem.

Zmínil jsem srdce. Jedno velké 
svítilo v rámci připomenutí si lis-
topadových událostí roku 1989, ale 
i roku 1939 na naší radnici. Děku-
ji všem, kteří si jakoukoliv činností 
tyto milníky našich dějin připome-
nuli. Mě osobně vzal za srdce nád-
herný koncert v Červeném kostele, 
prokládaný statěmi z děl T. G. Ma-
saryka, K. Čapka či W. Shakespea-
ra v podání ostravského herce Jana 
Fišara. A zahanbit se nenechali ani 
studenti gymnázia, kteří si v KD 
připravili v rámci čaje o páté hezký 
program.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem radním, zastupitelům, členům 
všech komisí a výborů, ředitelům 
i zaměstnancům všech našich or-
ganizací a v neposlední řadě také 
zaměstnancům městského úřadu za 
jejich práci pro naše město i pro nás 
občany. A ten největší dík patří vám 
všem, kteří pro své okolí, své souse-
dy, svou ulici, zkrátka pro všechny, 
kteří rádi žijeme v Hlučíně, připra-
vujete v rámci svého drahocenného 
osobního času mnoho kulturních, 
sportovních a dalších akcí. 

Moc vám všem přeji, aby se i ve 
vašich srdcích naplnil význam citá-
tu Karola Józefa Wojtyły: „Jde o to, 
ani ne tak více mít, jako více být.“ 

Pavel Paschek
starosta

Městská organizace Vodovody 
a kanalizace spol. s r.o., hospoda-
řila v roce 2019 dobře, i výhled 
do konce roku je příznivý, a jsou 
tedy vytvořeny všechny základ-
ní předpoklady k tomu, aby ceny 
vodného a stočného pro r. 2020 
nebyly navyšovány.
Hlavním cílem této společnos-

ti je efektivně a řádně provozo-
vat městský vodovod, kanalizace 
a čistírnu odpadních vod. V prů-
běhu roku 2019 se mimo těchto 
základních úkolů vedení společ-
nosti po předchozí dohodě s do-
zorčí radou zaměřovalo na na-
lezení dodatečných zdrojů pitné 
vody v teritoriu města Hlučína. 
I vzhledem k tomu, že dosavadní 
výsledky vrtů v roce 2019 nebyly 
pro nás zcela uspokojivé, budou 
VaK Hlučín i nadále minimálně 
v příštím roce ve vrtech pokra-
čovat. Cílem je totiž snížit podíl 

nakupované pitné vody od jiných 
dodavatelů, především pak pit-
né vody z Kružberku a pitné vo-
dy z obce Darkovice. VaK Hlu-
čín v roce 2019 snížily nákupem 
nových zařízení energetickou ná-
ročnost, což se projevilo v roce 
2019 již v tom, že podíl vlastní 
vyrobené elektrické energie po-
prvé překročí minimálně 20% je-
jich celkové spotřeby.
Pro rok 2020 vedení navrhuje 

nezvyšovat cenu stočného a ne-
chat ji na úrovni roku 2019 tj. 
41,26 Kč/m3 (včetně DPH) a cenu 
vodného zvýšit o 0,52 haléřů na 
37,72 Kč/m3 (včetně DPH). Zvý-
šené očekávané náklady na mzdy, 
odvody zaměstnavatele, nárus-
ty cen nakupované pitné vody 
apod., se pokusí vedení Vak utlu-
mit především z interních úspor 
popř. dalším zefektivněním pro-
vozu, především na čističce od-

padních vod. Důležitou informací 
je i skutečnost, že došlo k zákon-
né úpravě sazeb DPH a že v prů-
běhu roku 2020 dojde k poklesu 
sazeb z 15 na 10%, a tedy, že naši 
občané pravděpodobně od květ-
na 2020 budou platit za vodné 
a stočné méně než v roce 2019.
Před vedením VaK Hlučín sto-

jí poměrně velká výzva. V letech 
2020-2023 zrealizovat odkanali-
zování městských částí Bobrov-
níků a Darkoviček. Zpracovávají 
se projektové dokumentace a dal-
ší dokumenty a hledá se i vhod-
ný způsob financování těchto fi-
nančně velmi náročných akcí.
Za dozorčí radu bych chtěl po-

děkovat především řediteli VaK 
Hlučín ale i všem jeho pracovní-
kům za dosažené výsledky v roce 
2019, za erudici a aktivitu. 

Rudolf Gogolín
předseda dozorčí rady

Vodovody a kanalizace Hlučín ceny udrží

Od 1. 12. 2019 jsou k dispozi-
ci pro hlučínské seniory starší 
75 let osobní bezpečnostní alar-
my a současně s tlačítkem bu-
dou vydávány také kartičky „te-
lefonní první pomoci”, které 
budou vydávány na MP Hlučín 
na Mírovém náměstí. Starší ne-
bo nemohoucí lidé vyžadují vět-
ší péči a častější pomoc okolí, 
a to zejména v kritických situa-
cích. Často se také stávají obě-
tí různých podvodníků a násilní-
ků. Pro jejich ochranu a zvýšení 
bezpečnosti lze využít moderní 
bezpečnostní prvky, které dokáží 
rychle reagovat na kritickou situ-
aci a zavolat pomoc. Rychlé při-
volání pomoci často zachraňuje 
život. Bezpečnostní osobní alarm 
lze použít například při zdravot-
ních potížích, při upadnutí nebo 

Bezpečnostní osobní alarm pro seniory zdarma

náhlé nemoci, přepadení a ob-
těžování, při požáru, unikajícím 
plynu čí přetékající vaně. 
Tento bezpečnostní osobní 

alarm má vestavěnou hlasitou si-
rénu pro odrazení útočníka. Spo-
lehlivě upozorní okolí na ne-
bezpečnou situaci. Aktivace se 
provádí vytržením poutka z pří-

věšku. Lze jej jednoduše vrátit 
zpět a tím opět připravit osobní 
alarm k dalšímu použití.
Tato aktivita navazuje na čin-

nost, kterou v rámci prevence 
kriminality provádí Odbor rozvo-
je a školství MěÚ Hlučín ve spo-
lupráci s Městskou policií Hlu-
čín.                                          red

V letošním roce končí „Plán 
prevence kriminality města 
Hlučína na léta 2016 – 2019“. 
V aktuální době se připravuje 

nový plán na další čtyřleté ob-
dobí 2020 – 2024. Aby byl při-
pravovaný plán co největším 
přínosem pro občany Hlučína, 
je třeba získat co nejvíce dat. 

K tomu slouží připravený on-
line dotazník zde: https://forms.
gle/PwgPMsCM8nYdQeAx7, 
jehož výsledky budou zapraco-
vány do připravovaného plánu 
prevence kriminality.
Jeho vyplnění je možné až do 

10. prosince 2019. 
 red

Zvyšme společně bezpečnost ve městě

Den následující po vánočních 
svátcích v roce 2019 nebude hlu-
čínská radnice pro veřejnost pří-
stupná.
„Městský úřad Hlučín bude ote-

vřen opět v pondělí 30. prosin-
ce,“ informoval tajemník úřadu 
Petr Čegan. 

red

Radnice bude po 
Vánocích uzavřená
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RADA MĚSTA V LISTOPADUn

město

Několika měsíční práce na roz-
počtu našeho města pro rok 2020 
je v podstatě u konce. V průběhu 
listopadu projednalo a odsouhlasi-
lo nejdůležitější parametry rozpoč-
tu vedení města, členové finanční-
ho výboru a rady města. Rozpočet 
na rok 2020 je tímto připraven ke 
schválení na řádném zastupitelstvu 
města 12. prosince 2019.

Vzhledem k tomu, že přijatý měst-
ský rozpočet je jedním ze základ-
ních nástrojů pro řízení města, do-
volte mi, abych Vás občany alespoň 
rámcově s tímto důležitým doku-
mentem seznámil.

Vedení města, rada města a potaž-
mo zastupitelstvo svými rozhodnu-
tími stanoví výši a strukturu příjmů, 
výši a strukturu výdajů, především 
pak běžné výdaje města, ale i kapi-
tálové/rozvojové/ výdaje. V nepo-
slední řadě pak prostřednictvím ka-
pitálových výdajů i priority rozvoje 
města.

Náš městský rozpočet má cha-
rakter vyrovnaného rozpočtu, tj. že 
očekávané výdaje jsou kryty očeká-
vanými příjmy. 

Příjmy 
Město Hlučín bude i v roce 2020 

znovu hospodařit s více než 300 
milionovým rozpočtem. Konkrét-
ně pro rok 2020 v návrhu rozpočtu 
počítáme s celkovými zdroji ve vý-
ši 353,5 mil. korun. Příjmy daňové, 
nedaňové, popř. očekávané dotace 
by měly činit 308,8 mil. korun, zby-
tek tj. 44,7 mil. korun představuje 
převedené finanční prostředky z ak-
cí z minulého roku, přijaté splátky 
půjček od občanů apod.

Jsme v příjmové části velmi obe-
zřetní, neboť si velmi dobře uvědo-
mujeme, že hlavním zdrojem pří-
jmů jsou především daňové příjmy, 
objemově největší je podíl výno-
sů daně z přidané hodnoty, kde při 
očekávaném zpomalení tempa čes-
ké ekonomiky je obezřetnost asi na 
místě. V rozpočtu pro rok 2020 již 
nepočítáme s výnosy daně z hazar-
du. Nebudeme zvyšovat daně z ne-
movitých věcí.

U nedaňových příjmů je rozpo-
čet sestaven více méně na úrov-

ni r.2019.Poměrně velmi náročná 
je predikce přijatých příjmů z do-
tací. Do návrhu rozpočtu jsme dali 
částku 36,3 mil. korun, tedy částku, 
na kterou máme titul, příslib. Tady 
bych mohl s velkou pravděpodob-
ností předpovědět, že tato výše do-
tací bude vyšší, a že ji určitě vyu-
žijeme prostřednictvím rozpočtové 
úpravy v průběhu roku 2020.

Výdaje
Občany města, a to jsem si vědom, 

zajímá spíše výdajová stránka měst-
ského rozpočtu. Výdaje se člení na 
běžné výdaje a tzv. kapitálové vý-
daje. 

Mezi běžné výdaje patří vše, co 
zajišťuje běžný provoz škol a všech 
ostatních příspěvkových organizací 
města, provoz úřadů, hřišť, městské 
policie ale i běžných oprav majet-
ku města včetně oprav ulic, chodní-
ků, komunikací apod. Objem těch-
to běžných výdajů je v rozpočtu na 
rok 2020 navržen na úrovni 249,2 
mil. korun.

I v roce 2020 bude náš rozpočet 
proinvestičně zaměřen. V roce 2019 
činily ve schváleném rozpočtu kapi-
tálové výdaje 64,1 mil. korun, což 
představovalo 21,1 % na celkových 
výdajích rozpočtu, v navrhovaném 
rozpočtu pro rok 2020 tyto výda-
je činí 99,4 mil. korun, což předsta-
vuje 28,1 % podíl na celkových vý-
dajích předkládaného rozpočtu. Je 
však třeba dodat, že je to i tím, že 
některé uvažované investice z 2019 
se nedokončily či nezrealizovaly 
a přesouvají se tímto do návrhu roz-
počtu pro rok 2020.

Některé změny
oproti minulým rozpočtům
Vzhledem k dosavadnímu relativ-

ně stabilnímu vývoji hlavně v daňo-
vých příjmech jsme se rozhodli dát 
do rozpočtu r. 2020 navýšené částky 
dotací pro spolky z 6 mil. korun na 
7 mil. korun, grantů ze 400 tisíc ko-
run na 450 tisíc korun, ale i navýšit 
finanční prostředky pro osadní vý-
bory z 1 mil. korun na 1,1 mil. ko-
run. Chceme tímto krokem podpořit 
angažovanost aktivních lidí, spolků 
či organizací našeho města.

Příklady některých 
prioritních investičních 
akcí roku 2020
Na investice, chcete-li rozvojové 

projekty, je vyčleněno v rozpočtu 
téměř 100 mil. korun. Zde uvádím 
pár vybraných.

Finančně nejnáročnější akcí je do-
končení šaten a zázemí SK FC a TJ 
Hlučín na městském stadionu včet-
ně vybudování přilehlého parko-
viště. V této lokalitě je připrave-
ný projekt rozšíření Tyršovy ulice 
s opravou chodníků a novou komu-
nikací spolu s ulicí Komenského. 
Cílovým stavem by měla být nad-
standartně opravená a zrekonstru-
ovaná celá oblast od stadionu po 
ulici Zahradní. Konečně snad zre-
alizujeme tolik žádanou cyklostez-
ku z Hlučína od kasáren až do Koz-
mic. Koncem roku 2020 bude na 
tenisových kurtech v Hlučíně po-
stavena a poté provozována po do-
bu podzimních a zimních měsíců 
alespoň přetlaková hala. Vyčleňu-
jeme finanční prostředky na náku-
py pozemků pro tzv. malý obchvat 
a v určité omezené míře i do areá-
lu štěrkovny, s ohledem na priori-
tu sanace štěrkovny v následujícím 
období. Chceme finančně podpořit 
výsadbu nového sadu pod Vinnou 
horou.

V rozpočtu na rok 2020 máme vy-
členěny finanční prostředky na pro-
jektovou přípravu akcí pro období 
od roku 2021, a to například na ná-
stavbu a přístavbu ZŠ Tyršova pře-
devším pro Montessori vzdělávání, 
na akci přístavby a rozšíření dět-
ské rehabilitace, na architektonic-
kou soutěž na tzv. Kostelní náměstí 
a v neposlední řadě na cyklostez-
ku Hlučín - areál opevnění Darko-
vičky.

Chci poděkovat všem, kteří se na 
přípravě rozpočtu na rok 2020 po-
díleli, za sebe pak především Kris-
tě Šoferové, vedoucí finančního od-
boru města.

Podrobněji schválený rozpočet 
města občanům předložíme v Hlu-
čínských novinách pravděpodob-
ně v jejich lednovém vydání po No-
vém roce.              Rudolf Gogolín

radní, zodpovědný za rozpočet

Rozpočet města na rok 2020 
je připravený ke schválení 

Výroční zpráva za rok 
2018 zveřejněna
Dne 29. listopadu vydal Měst-

ský úřad Hlučín výroční zprávu 
o své činnosti za rok 2018. Tu-
to výroční zprávu naleznete na 
webových stránkách města.

Petr Čegan
tajemník

n projednala žádost o příspěvek 
na léčbu zdravotně postižené 
zdravotně postižené holčičky 
z veřejné sbírky a rozhodla žá-
dosti vyhovět a poskytnout fi-
nanční podporu z účtu veřejné 
sbírky Města Hlučína.

n rozhodla realizovat projekt 
sdílených jízdních kol na úze-
mí města Hlučína v roce 2020.

n rozhodla o uzavření Smlouvy 
o právu provést stavbu na akci: 
"Protipovodňová opatření Dar-
kovičky - Zatrubnění Jasénky 
II".

n projednala požadavek na ome-
zení rychlosti na Komunikaci 
kolem vojenského areálu Dar-
kovičky a rozhodla požadavku 
vyhovět a zpracovat návrh na 
omezení rychlosti na této ko-
munikaci.

Radost z nově zrekonstruova-
ných moderních prostor pobočky 
České spořitelny na Mírovém ná-
městí mají nejen její zaměstnanci 
a klienti, ale také děti ze stacionáře 
při Dětské rehabilitaci. 
„Jsme velmi potěšení, že nám 

Česká spořitelna, u příležitosti ote-
vření nových prostor, předala šek 
na deset tisíc korun. Darovaný ob-
nos jsme se rozhodli využít na za-
koupení senzorického válce do na-
ší speciální terapeutické Snoezelen 
místnosti,“ uvedla ředitelka Dět-
ské rehabilitace Hlučín Radmila 
Lőwová. Individuální práce s dět-
mi v této multismyslové místnos-
ti má jednoznačně pozitivní vliv 
na jejich rozvoj. Své zkušenosti 
s využíváním snoezelen prostředí 
v neurorehabilitacích prezentovala 
ředitelka Dětské rehabilitace i na 
říjnovém Světovém kongresu, kte-
rý se konal v Praze.                  red

Dar České spořitelny 
pomáhá Dětské 
rehabilitaci
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Po zkušenostech z letošního ja-
ra, kdy bylo nutné s ohledem na 
nepříznivé klimatické podmínky 
zvládnout v krátkém období prv-
ní seč travního porostu na měst-
ských plochách, jsme pořídili 
v TS Hlučín s.r.o. novou velko-
kapacitní sekačku. 
Jedná se o sekačku ISEKI SF 

450 se záběrem sečení 152 cm, 
sběrným košem 1300 l, motorem 
o síle 50 koní a rychlostí pojez-

du až 22 km/h. Výhodou toho-
to nového stoje je možnost zajis-
tit výšku sečení travin až 13 cm, 
což je více než dokáží standardní 
traktorové sekačky. 
Tento stroj je doplněním stáva-

jící sekací techniky, která bude 
připravena zvládnout efektivně-
ji případné výkyvy v počasí, kdy 
dochází k abnormálně rychlému 
růstu trávy. V současné době je 
již sekačka předána do užívání 

a dochází k jejímu testování, kdy 
se ověřují vhodné plochy pro její 
efektivní využití. Sekačka je sou-
časně opatřena veškerými poža-
davky pro provoz na pozemních 
komunikacích tak jako všech-
ny ostatní sekačky ve vlastnictví 
technických služeb.

Roman Šťastný
jednatel společnosti 

TS Hlučín s.r.o. 

Technické služby se dovybavují 
sekací technikou

Je to na vás! má vítěze
Na základě hlasování občanů pro 

projekty participativního rozpoč-
tu „Je to na Vás!“ se vítěznými ná-
vrhy pro realizaci v roce 2020 staly 
Úprava veřejného travnatého spor-
toviště u vodojemu v Bobrovní-
kách, Zábavné hřiště na kopci Bal-
garovec a Ořez jmelí. Děkujeme 
navrhovatelům i hlasujícím za ná-
pady, aktivní přístup a celkové za-
pojení do projektu. Již nyní se těší-
me na samotnou realizaci vítězných 
návrhů, kterou zajišťují příslušné 
odbory úřadu. A v příštím roce na 
nápady nové pro rok 2021.        red

Permoník vykouzlí 
předvánoční atmosféru
Svatováclavský hudební festival 

bude realizovat v neděli 15. pro-
since 2019 od 15 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně další 
z koncertů cyklu Hudební výlety. 
Tímto projektem otevíráme nejen 
sakrální stavby, ale také historic-
ké a technické památky celého 
Moravskoslezského kraje a uka-
zujeme, že propojení špičkové 
kvality koncertů a interpretační 
úrovně pozvaných umělců s uni-
kátní architekturou je úžasným 
splynutím, které umocní zážitek 
z koncertu. Navíc se tímto oteví-
rají nevídané možnosti uvádění 
vícežánrových projektů, kde ve-
dle „vážné hudby“ uvádíme kon-
certy alternativní, crossoverové, 
folklórní a jazzové hudby. Celo-
světově uznávaný Koncertní sbor 
Permoník z Karviné svou nevyčer-
patelnou dětskou energií vykouzlí 
pravou předvánoční atmosféru. 
Zazní jak Vánoční muzika Adama 
Michny z Otradovic, tak i Arnese-
novo Magnificat či Chilcottova 
Pokojná mše, ale i populární ame-
rické písně a tradicionály v dopro-
vodu mužského sboru. Permoník 
se představil jak na koncertech 
v Evropě od Švédska po Řecko 
a od Anglie po Rusko, v Japonsku, 
Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA 
a vždy se snažil o naplnění svého 
motta, totiž že zpívání je radost!

Koncert se koná za finanční pod-
pory města Hlučín a Moravskoslez-
ského kraje. Vstupné: 150 Kč / 100 
Kč (senioři, studenti, ZTP) / 50 Kč 
(ZTP/P) / děti do 15 let zdarma, 
v prodeji i v informačním centru. 
Více info na www.shf.cz.             red

Věž hřbitovního kostela svaté Markéty opravila 
Římskokatolická farnost Hlučín s příspěvkem z roz-
počtu města ve výši 800 tisíc korun. „Kostel je stav-
bou nejen sakrální, ale také kulturní. V zájmu měs-
ta je její zachování a udržování pro příští generace,“ 
sdělil starosta Hlučína Pavel Paschek. Původní dře-
věné bednění střechy věže je i s krytinou vyměněno, 
včetně všech střešních klempířských prvků. Skvě-
lou práci odvedli klempíři z Klempířství Pavel Klos 
z Bohuslavic. Báň věže a kříž byly sejmuty, vyspra-
veny a očištěny. Kříž je nyní natřený kovářskou čer-
ní a báň pozlacena. Zároveň bylo zakoupeno a insta-
lováno 18 nových dřevěných lavic, jejichž autorem 
je pan Jiří Stařinský z Darkoviček. To vše bude slav-
nostně posvěceno v neděli 8. 12. 2019 v 15 hodin. 
„Jsem vděčný všem lidem, kteří přispěli a pomohli 
s realizací,” sdělil otec Petr Rak. Kostel je kulturní 
památkou od 3. května 1958.    Kristina Neničková

Kostel sv. Markéty má 
rekonstruovanou věž 
a nové lavice
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OKÉNKO ÚŘADU PRÁCE

Zaměstnanost roste 

Podíl nezaměstnaných se 
v regionu Hlučína dostal opět 
pod rekordní hodnotu z mě-
síce června a stále je nejnižší 
v rámci okresu Opava.
Ani s nástupem podzimních 

měsíců se podíl nezaměstna-
ných osob nezvýšil, naopak 
ještě klesl o 0,1 procentní bod 
a dostal se tak na historicky 
nejnižší hodnotu. Podíl neza-
městnaných osob dosáhl úrov-
ně 1,2 %. Na konci měsíce 
října 2019 bylo v evidenci cel-
kem 389 uchazečů o zaměstná-
ní. To je o 10 uchazečů méně 
než koncem září 2019 a o 104 

uchazečů méně v meziročním 
srovnání.
Počet dosažitelných uchaze-

čů o zaměstnání ve věku 15-
64 let činil 326 osob, tj. snížení 
proti předchozímu měsíci o 12 
uchazečů. Tento počet tvořilo 
165 žen a 161 mužů.
Nyní je poptávka ze strany 

zaměstnavatelů po montážních 
dělnících ostatních výrobků, 
řidičích nákladních automobi-
lů, uklízečích a pracovnících 
vězeňské služby. Dále je zájem 
zájem o obsluhu strojů na vý-
robu potravin, svářeče, dělníky 
v oblasti výstavby budov a ná-
strojáře.               Leoš Jakubec

ředitel ÚP v Hlučíně

Do konce roku 2019 vysadí TS 
Hlučín na 62 stromů. 
Jde o stromy s obvodem od 10 

do 18 cm, konkrétně o lípu vel-
kolistou, javor babyku, dub letní, 
javor mléč, habr obecný a slivoň 
švestku. 
Výsadba bude provedena v uli-

cích Písečná, Dr. Edvarda Be-
neše, Hornická, ve významném 

krajinném prvku Lipová alej, na 
ulici Ostravská, Opavská, 1. Má-
je, Vinohradská, K Mýtu a dá-
le pak v lokalitách areálu zámku, 
v Darkovičkách, u sportovní ha-
ly v Bobrovníkách a na hřbitově 
Březiny. 

 Roman Šťastný
jednatel společnosti

TS Hlučín s.r.o. 

TS Hlučín vysadí do Vánoc 62 stromů

Často nevíme proč, ale je to pro-
stě tak. Porod dítěte přijde dříve, 
než očekáváme, a mnohdy je to 
ve chvíli, kdy ještě není v těle no-
vorozence vše vyvinuto tak, aby 
byl schopen života. Fyziologické 
těhotenství trvá 40 týdnů, tedy 9 
kalendářních nebo 10 lunárních 
měsíců. Pokud se narodí mimin-
ko před ukončeným 37. týdnem, 
je porod považován za předčas-
ný. Zásah lékařských profesioná-
lů je zde zcela nezbytný. Hlučín 
má to štěstí, že je spádovou ob-
lastí Fakultní nemocnice Ostrava, 
která patří mezi dvacet nejlepších 
v Evropě. „Jednotkou intenzivní 
a resuscitační péče Oddělení neo-
natologie FN Ostrava projde roč-
ně okolo 800 novorozenců. JIRP 
má kapacitu 23 míst pro novoro-
zence, následné oddělení - Stani-
ce intermediární péče má kapacitu 
37 míst. Jde o jedno z největších 
pracovišť tohoto typu v ČR. Po-
skytuje služby pro novorozence 
celého kraje. Nejmenší miminko 
letošního roku vážilo pouze 470 
g“, dodává Jana Kučová, vrchní 
sestra Oddělení neonatologie Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Velmi 
profesionální a zároveň empatic-
ký tým lékařů a sester nepřetrži-
tě poskytuje špičkovou péči no-
vorozencům a zároveň poskytuje 
péči a podporu rodičům a rodi-
nám těchto dětí, včetně psycho-

sociální podpory. Organizací, jež 
má záštitu nad nedonošenými dět-
mi a jejich rodinami, je zapsaný 
spolek Nedoklubko, který vznikl 
v roce 2002 jako občanské sdru-
žení. Realizuje několik projektů, 
které významně podporují rodiče 
předčasně narozených dětí i peri-
natologická centra. Koordinuje-
me projekty: Mámy pro mámy – 
podpora maminek v jednotlivých 
centrech povzbuzujícími časopi-
sy a dárky, Běh pro miminka do 
dlaně – běh zaměřený na podpo-
ru konkrétního perinatologické-
ho centra, Oslavy Světového dne 
předčasně narozených dětí na Žo-
fíně v Praze – vyzdvihnutí neona-
tologické péče v ČR a Pomáháme 
(ne)donošení – podpora výzkum-
ného týmu zkoumajícího příčiny 
a prevenci předčasného porodu. 
A co můžeme my udělat pro pod-

poru těchto potřebných miminek, 
i když třeba žádné ve svém okolí 
nemáme? Možností je například 
dárcovství libovolné částky na 
transparentní účet 1171717/0100 
vedený u Komerční banky, ne-
bo třeba zapojení se do projektu 
Chobotničky pro kulíšky, ve kte-
rém je již vedení města a mnoho 
občanů z Hlučína aktivně zapoje-
no. Dle výzkumu, jež se uskuteč-
nil v Dánsku, chapadélka chobot-
niček připomínají nedonošeným 
dětem pupeční šňůru jejich ma-
minky. Miminka mají přirozenou 
tendenci k úchopu a tím, že mají 
chapadélka při ruce, netahají si za 
zavedenou sondu či jiné hadičky, 
které je udržují při životě. Cítí se 
bezpečněji, jsou klidnější a to se 
projevuje velmi kladně na jejich 
vývoji po stránce fyzické i psy-
chické. Je to zároveň jejich prv-

ní hračka, kterou si po propuště-
ní z nemocnice berou domů a po 
letech je jim upomínkou na ne-
lehké začátky, které díky obětavé 
péči rodiny i zdravotníků zvlád-
ly. A že neumíte háčkovat? Neva-
dí! Je možné jen zakoupit příze ze 
100% bavlny a donést je na Od-
bor rozvoje a školství MěÚ Hlu-
čín. Následně budou předány ta-
lentovaným a pilným dámám 
či pánům z Hlučína, kteří příze 
zpracují do požadovaných cho-
botniček, které budou předány 
na Jednotku intenzivní a resusci-
tační péče Oddělení neonatologie 
FN Ostrava stejně jako ty, které 
byly v říjnu předány místostarost-
kou města Petrou Řezáčovou. Po-
drobný popis postupu je uveden 
na webových stránkách www.ne-
doklubko.cz. 

kne

I drobnost může pomoci přežít

V říjnu se uskutečnily tři besedy 
pro seniory s vedoucími Městské 
policie Hlučín a Obvodního od-
dělení PČR Hlučín. Diskutova-
lo se na témata bezpečnost, pre-
vence, rizikové situace a jak jim 
předcházet a další.                     red

Policie besedovala
se seniory

Městská knihovna Hlučín bu-
de od 24. 12. 2019 do 1. 1. 2020 
uzavřena. V pondělí 23. 12. bude 
otevřeno pouze od 8 do 15 hodin. 
Uzavřeny budou také pobočky 
knihovny v Bobrovníkách a Dar-
kovičkách.                              red

Uzavření knihovny 
během svátků
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Zasaď strom či keř a dej mu jmé-
no! Aneb osazení cesty K osamě-
lé borovici různými dřevinami 
a polokeři, které se uskutečnilo 
16. listopadu 2019, díky spolku 
Žít s krajinou-Darkovičky, Hlu-
čín a Bobrovníky, z.s., který akci 
zorganizoval. Stačilo vzít nářadí 
jako motyku, rýč, velké kladivo, 
kleště, rukavice a samozřejmě 
nadšení pro věc a dobrou nála-
du a dílo se podařilo! Děkujeme 
všem za organizaci i realizaci. 
Akci podpořila Nadace Partner-
ství. Děkujeme!!!     red

Ozelenění cesty K osamělé borovici Hlučínský ranč 
koupí koně pro 
hipoterapii
Dětský ranč Hlučín, jehož cílem 

je smysluplné naplnění volného 
času dětí bez rozdílu věku a zdra-
votního stavu, koupí nového ko-
ně. Bude sloužit zejména na hi-
poterapii pro děti trpící dětskou 
mozkovou obrnou a psychickými 
poruchami, ale také dětem s ne-
stabilním sociálním zázemím, 
které se ocitly v nelehké životní 
situaci. Nového koně ranč poří-
dí díky 50tisícovému příspěvku 
Skupiny ČEZ.
„V souvislosti s rostoucím po-

čtem fyzicky i mentálně hendike-
povaných dětí se zájem o tento 
druh léčby pomocí koně každo-
ročně zvyšuje, nový kůň nám po-
může tento zájem lépe pokrýt. 
Díky našim zkušenostem a pro-
fesionálnímu přístupu k nám jez-
dí klienti z celého Moravskoslez-
ského kraje,“ vysvětlil předseda 
spolku Dětský ranč Hlučín Josef 
Dudek, který už si nového koně 
vyhlédl a do Hlučína ho přiveze 
ještě do konce roku.
„Podporu Dětského ranče nám 

osobně doporučil starosta Hlučína, 
což je pro nás zárukou, že finan-
ce půjdou do dobrých rukou. Akti-
vity ranče se navíc prolínají s naší 
firemní filozofií i s dlouhodobým 
přístupem Nadace ČEZ – přiro-
zeně se tam potkávají a spolupra-
cují zdraví i hendikepovaní, děti 
i dospělí,“ dodal k podpoře mluv-
čí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.
„Jsme rádi, že Skupina ČEZ je 

naším dobrým sousedem. Provo-
zuje ve městě podnikatelské ak-
tivity, například kogenerační jed-
notku v režii ČEZ Energo, a část 
zisku zároveň městu a jeho oby-
vatelům vrací. Jen letos ČEZ 
podpořil například vybudování 
Oranžového přechodu, rozsvíce-
ní vánočního stromu nebo reha-
bilitaci naší 12leté Adélky, šikov-
né holčičky, která statečně bojuje 
s několika vrozenými vadami,“ 
řekl starosta Hlučína Pavel Pa-
schek.
Podrobnější informace o aktivi-

tách Dětského ranče Hlučín na-
jdete na webu www.detskyranc.
cz.                                               red

Kolo či vrtačka – nechybí Vám?
Veškeré nalezené předměty jsou uloženy na podatelně MěÚ Hlučín. 

Vlastník musí před převzetím věci prokázat totožnost, prokázat vlast-
nické právo k věci, sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztra-
cena, sdělit popis hledané věci.                                                      red

Nálezy 2017

Číslo nálezu datum nálezu věc

1/17 5. 11. 2017 zlatá náušnice

14/17 23. 10. 2017 pánské hodinky

18/17 13. 12. 2017 náhrdelník

Nálezy 2018

Číslo nálezu datum nálezu věc

1/18 31. 12. 2018 dětské kolo

6/18 26. 2. 2018 mobilní telefon

7/18 10. 3. 2018 AKU vrtačka

12/18 29. 4. 2018 dětská peněženka

13/18 23. 5. 2018 dětské kolo

14/18 14. 6. 2018 dětská kabelka

15/18 29. 6. 2018 jízdní kolo

16/18 20. 7. 2018 dámská kosmetická taštička

17/18 23. 7. 2018 pánské kolo

20/18 29. 8. 2018 koloběžka

25/18 10. 12. 2018 snowboard

Nálezy 2019

Číslo nálezu datum nalezení věc

3/19 1. 2. 2019 Modrá taška s ledními bruslemi

4/19 14. 2. 2019 2x SD karta

6/19 13. 3. 2019 Sportovní taška šedo černé barvy

7/19 30. 4. 2019 Jízdní kolo Olpran

8/19 21. 5. 2019 Hotovost

10/19 31. 5. 2019 Horské kolo modro černé barvy

14/19 25. 6. 2019 Dotykový mobilní telefon Honor

19/19 31. 7. 2019 Jízdní kolo Olpran

23/19 22. 8. 2019 Svazek klíčů

26/19 13. 9. 2019 Černý svetr

27/19 24. 9. 2019 hotovost

28/19 12. 10. 2019 Kapesní vysílačka 

29/19 1. 10. 2019 Dětské kolo

30/19 22. 10. 2019 Černá kabelka

31/19 4. 11. 2019 Mobilní telefon 

První adventní neděli zahájíme 
rozsvícením vánočního stromu za 
hudebního doprovodu dětského 
pěveckého sboru Sluníčko a sku-
piny Tři vykřičníky. Proběhne ta-
ké rozsvícení první svíce na obřím 
adventním věnci na Mírovém ná-
městí. Novinkou pro letošní rok 
bude vyřezávaný betlém. Donést 
si můžete k posvěcení adventní 
věnec a nejmenší návštěvníci se 
mohou vyřádit v Zámeckém klubu 
při kreativních dílničkách s DDM 
Hlučín. Druhý adventní víkend 
se rozvoní vůně perníku po kul-
turním domě s výstavou „Kouzlo 
a vůně perníku“ doplněnou o vá-
noční jarmark a vánoční fotokou-
tek. Tato výstava, letos na téma 
„Ladovská zima“ do Hlučína za-
vítá poprvé. V minulosti putovala 
např. do Kravař nebo sousedního 
Polska, část výstavy putovala i do 
Prahy do Muzea perníků. Letos 
budou k vidění nazdobené perníč-
ky jako z pohádek ilustrovaných 
Josefem Ladou. Chybět samozřej-
mě nebude ani program a trhy na 
náměstí. Třetí advent bude v re-
žii hlučínského baletu s „Vánoč-
ní koledou“ a Apoštolské církve 
v Hlučíně. Čtvrtou adventní ne-
děli proběhne hudební vystoupe-
ní Antonína Viliše a Vladimíra Fi-
gara a Těšínské divadlo přijede 
s představením Loutková scéna 
Bajka: Půjdem spolu do Betléma.

Kateřina Klímková
SAK

Adventní 
program láká 
malé i velké
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Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se usku-
tečnil na Wichterlově gymnáziu 
v Ostravě-Porubě již 17. ročník 
Moravskoslezského matema-
tického šampionátu. Letos se 
ho zúčastnilo více jak 300 mla-
dých matematiků ze základních 
a středních škol, aby si poměřili 
své znalosti při řešení náročných 
úloh. 
V kategorii základní školy devá-

tých tříd se v letošním roce utka-
lo na 212 žáků z 29 škol. Ti tvořili 
53 družstev, z Moravskoslezské-
ho, Zlínského a Žilinského kra-
je. Naši ZŠ Hornickou repre-
zentovala tři čtyřčlenná družstva 
Quam, Champions a Kvadra, 
tvořena žáky ze třídy 9. C. 
Šampionát však nebyl jen vě-

domostní soutěží. Pro všechny 
účastníky byl připraven i zajíma-
vý program. Žáci měli mimo ji-
né možnost seznámit se s výukou 
matematiky, chemie a dalších 

předmětů.
Po ukončení šampionátu by-

li soutěžící seznámeni se vzoro-
vým řešením. Celkově se naše 
družstva umístila na vynikajícím 
1. a 6. místě (byly uvedeny pouze 
výsledky nejlepších deseti týmů).
A na závěr slova dvou členů ví-

tězného družstva Quam: „Mate-

matický šampionát byl zábava. 
Začal hned při vstupu do budo-
vy gymnázia - polemikou nad 
tím, jak všichni ostatní působí 
velmi chytrým dojmem – to by-
lo! Pokračoval na poslední chvíli 
a ve stresu dopisováním výsled-
ků nebo také naprostým nepo-
chopením jednoho z příkladů. 

A skončil pro nás překvapivým 
vítězstvím našeho týmu. Velmi 
dobře si pamatuji poslední oka-
mžiky při vyhlašování výsled-
ků, kdy ředitel gymnázia dával 
postupně indicie k odhalení cel-
kového vítěze v kategorii zá-
kladních škol. A když řekl tu po-
slední: ˇV názvu jejich družstva 
najdeme písmeno Q.’ Nemohli 
jsme tomu uvěřit. Vítězství by-
lo naše!“ podělila se o své dojmy 
Štěpánka Smolková.
Štěpán Calábek po vyhlášení ví-

těze šampionátu prohlásil: „Při-
šli jsme, vypočítali jsme, zví-
tězili jsme!“ Zbývajícími členy 
družstva byli Filip Tuma a Ma-
touš Ochvat. Děkuji nejen našim 
žákům za vynikající úspěch a re-
prezentaci školy, ale i třídní uči-
telce Mgr. Barbaře Glacové za je-
jich přípravu.

Martin Franek
ředitel školy ZŠ Hornická

Přišli, spočítali, zvítězili! 

V úterý 19. 11. 2019 proběhlo na Odborném učilišti a Praktické 
škole v Hlučíně přátelské a pracovní setkání žáků a učitelů tří ze-
mí - Polska, Slovenska a Česka. Workshop byl zaměřen na výro-
bu potraviny typické pro národní kuchyni každé země. Žáci i pe-
dagogové si mohli vyměnit aktuální znalosti a dovednosti získané 
studiem i praxí, recepty a také překonávat malou jazykovou bari-
éru. V přátelské atmosféře vznikly chutné krajové výrobky a fa-
voritem se staly bramborové koblížky s borůvkovou omáčkou. 
Workshop má již několikaletou tradici v duchu přátelské výměny 
zkušeností a kooperace žáků tří zemí.

Jindřich Honzík
ředitel Odborného učiliště a Praktické školy,

Hlučín, příspěvkové organizace

Mezinárodní workshop 
ovládly koblížky

17. listopad je bezpochyby jed-
ním z nejvýznamnějších dní his-
torie naší země. Faktem je, že čím 
dál více mladých lidí neví, co se 
přesně událo. Sametová revoluce? 
Pád komunismu? Učitelé ze ZŠ 
Hornická připravili pro své žáky 
projektový týden, ve kterém si 
napříč různými předměty spolu 
s žáky přiblížili nejen listopadové 
události roku 1989, ale povídali si 
o tom, co jim předcházelo. 

Žáci si v hodinách dějepisu či ob-
čanské výchovy aktivně připomně-
li osudové okamžiky našich dějin 
tím, že si sami zjišťovali dostupné 
informace, srovnávali minulost se 
současností. Pokládali si společně 
otázku, jak se lidé měli tehdy a jak 
se máme dnes, a také vzpomínali 
na vyprávění svých rodičů a praro-
dičů. Vedli společný dialog, vyjad-
řovali své názory a poznatky, kte-
ré zužitkovali rovněž v hodinách 
českého jazyka, neboť se formou 
úvahy žáci zamýšleli nad tím, co 
pro ně samotné svoboda znamená. 
Téma Sametové revoluce nejstarší 
žáci také probrali v hodinách an-
glického jazyka. Hodiny hudební 

výchovy příjemně osvěžily také 
hudební ukázky zpěváků Jaroslava 
Hutky či Marty Kubišové. Žáci se 
aktivně podíleli na projektovém 
týdnu rovněž v hodinách výtvarné 
výchovy, kde si nejprve vyhledali 
informace z historie, ze kterých 
vybírali ty podstatné a ty následně 
ztvárnili do plakátů a transparentů. 
Tvořili projekty o několika histo-
ricky významných osobnostech 
a vyrobili i visačky, ze kterých na 
konci projektového týdne vznikla 
zajímavá koláž. Z rozličných ma-
teriálů modelovali symbol revolu-
ce - klíče různých velikostí, tvarů 
a podob, kterými vyzdobili vstupní 
prostory naší školy spolu s ostat-
ními zajímavými pracemi našich 
žáků.
Věříme, že projektový týden 

k 30. výročí Sametové revoluce 
pomohl žákům nastínit a přede-
vším pochopit, jak významné 
a důležité to byly události, které 
směřovaly k cestě za svobodou 
a demokracií, kde pravda vítězí 
nad lží a nenávistí. 

Jana Losíková
pedagog

Na Hornické oslavili 30 let 
svobody a demokracie
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Na občanské setkání Přineste klíč, které se ko-
nalo v neděli 17. listopadu na Mírovém náměstí 
v Hlučíně, si přišly 30. výročí pádu totality při-
pomenout desítky lidí. Bavily se u vystoupení 
hudebních skupin a muzikantů i divadelníků, 
zamysleli se u slova významných osobností Hlu-
čína i zdravic rodáků, kteří na akci nemohli být 
osobně, ale poselství 17. listopadu si nechtěli 
nechat ujít. Silným momentem setkání byly pro-
jekce tří čerstvě dokončených, emotivních videí, 
která připravila Ostravská univerzita a v nichž si 
zahráli nejen její studenti, ale také někteří herci 
ostravských divadel. Jako důležité vnímáme i to, 
že se díky této občanské akci Hlučín poprvé při-
hlásil k odkazu sametové revoluce a jsme rádi, že 
naše iniciativa nakonec podnítila i město k uspo-
řádání vlastních vzpomínkových kulturních pod-
niků. Ač je Hlučín a Hlučínsko, poznamenané 
hektickým historickým vývojem, nepochybně 
specifickým regionem, nyní je nezpochybnitel-
ně součástí České republiky, která teď prožívá 
jedno z nejdemokratičtějších období ve své his-
torii, a to i přes všechna negativa, která s sebou 
současná doba nese. Proto jsme přesvědčeni že 
přidat se k celorepublikovým oslavám třiceti let 
svobody bylo na místě. 
Děkujeme všem účinkujícím, kteří se podíleli 

na přípravě programu, i všem občanům, kteří se 
rozhodli uctít svou účastí významný den historie 
České republiky. V této chvíli už je připravena 
obruč se symbolickými klíči, které na ni navlék-
li účastníci setkání. Rádi bychom ji umístili na 
nějaké veřejné místo v Hlučíně jako připomínku 
toho, že svoboda a demokracie nejsou samozřej-
mostí a musíme o ně pečovat. 
„Před samotnou akcí i v jejím průběhu nám lidé 

nosili krmítka pro ptáky a ptačí budky. Byť se do 
jejich výroby zapojily různé organizace, spolky, 
školy i jednotlivci, zatím se nám nepodařilo na-
sbírat jich symbolických třicet, jak jsme si původ-
ně představovali. Protože instalace na místa vyti-
povaná ornitology se teprve připravuje, uvítáme, 
když se ozvou případní další výrobci. Třeba se 
ta třicítka i s vaší pomocí ještě povede,“ vyzval 
spolupořadatel akce Tomáš Matýsek a slíbil, že 
na Facebooku a snad i v některém z dalších čísel 
Hlučínských novin prozradíme, kde všude budky 
pověsíme. Nejenže poslouží ptačí havěti, ale také 
nám budou připomínat, že demokracii tvoří jen 
lidé občansky angažovaní a společensky odpo-
vědní. Informace o dalších hotových hnízdních 
budkách nebo krmítkách, které bychom mohli 
umístit někde v Hlučíně, je možné poslat na mail 
prineste.klic@gmail.com.          Blanka Kotrlová

Tradiční badmintonový turnaj, 
jehož pořadatelem je firma Gass-
-eko s.r.o., ve spolupráci s firma-
mi Viessmann s.r.o. a IVAR CS 
s.r.o., vybrala a následně darova-
la dobrovolné vstupné na podpo-
ru hendikepované Agátky Novo-
sadové ve výši 33 tisíc korun. 
Agátčin zdravotní stav je ovliv-

něný komplikovaným porodem, 
který bylo nutné ukončit instru-
mentálně. Neurologické vyšetření 
potvrdilo kompletní ochrnutí ru-
ky a poranění míšních kořenů. Již 
v porodnici začala intenzivní re-
habilitace a poté následovala i do-
ma s maminkou. Když měla Agát-
ka půl roku podstoupila v Praze, 
v nemocnici Královské Vino-
hrady, operaci, kde jí rekonstru-
ovali nervy v pravé ručičce. Ta-
to operace výrazně pomohla a po 
několika měsících bylo vidět prv-
ní zlepšení. „Agátka byla od mi-
minka klientem denního stacioná-
ře Dětské rehabilitace Hlučín, po 
několika letech intenzivní rehabi-
litace mohla přestoupit do běžné 
MŠ, kde je dodnes“, sdělila Agát-

čina maminka Michaela. Nutnost 
speciálních neurorehabilitací není 
třeba více zmiňovat. Nyní pravi-
delně několik hodin týdně ambu-
lantně cvičí v Dětské rehabilita-
ci Hlučín pod odborným vedením 
specializovaných fyzioterapeutů, 

a také následně cvičí a je masíro-
vaná i doma tak, aby se jí v co nej-
větší míře zlepšilo držení těla, po-
sílil svalový tonus a tím postupně 
usnadňoval pohyb postižené ruky 
se zlepšením jejích motorických 
schopností. Systematickým pří-

stupem odborníků a péči milující 
rodiny se její stav postupně zlep-
šuje a díky obdržené finanční pod-
poře bude pro Agátku i její rodinu 
rehabilitace dostupnější a efektiv-
nější, neboť ne vše je hrazeno ze 
zdrojů veřejného zdravotnictví. 
Letošní 8. ročník hostil na deva-

desát účastníků, z toho 28 spor-
tovních párů. Vítěznou dvojicí se 
stali Petr Reiský a Roman Micha-
lák, na druhém místě Milan Srní-
ček a Alan Jančík, na třetím David 
Willaschek a Michal Hlubek. Cel-
kově nejlepším hráčem se stal Mi-
lan Srníček z Bohumína.
Akce byla realizována za podpo-

ry České pojišťovny a.s. a MěÚ 
Hlučín. Organizátoři turnaje pra-
videlně vybrané vstupné darují na 
charitativní účely, ať už se jedná 
o individuální podporu dětí hen-
dikepovaných či nemocných, nebo 
na podporu vzdělávacích zaříze-
ní v Hlučíně. Pořadatelům, spon-
zorům i účastníkům patří velké dí-
ky! A Agátce mnoho sil a úsměvů 
pro zdárnou rehabilitaci.

Kristina Neničková

Sportující přispěli na holčičku s hendikepem

Před rokem jsem psal, že Hlučín je mojí 
srdeční záležitostí. Je to město nejen čisté, 
ale co rok krásnější. Lidé v Hlučíně za-
čínají chápat, že za jedno volební období 
nemůže starosta s radními a zastupitel-
stvem splnit to, co při volbách slíbili. I pan 
prezident souhlasí s tím, aby starostové 
a zastupitelé pracovali více volebních ob-
dobí a mohli plnit sliby dané při volbách. 
Píši poděkování za ulice Zahradní, Tyršo-
vu a Komenského, a to hlavně za pěkné 
prostředí mezi domy realizované v roce 
2018. V listopadu 2019 se dokončila ces-
ta a chodníky na Zahradní ulici. Vše sice 
neprobíhalo podle představ, ale důležité 
je, že se opravy dokončily, a realizovalo se 
to, na co jsme dlouhé roky čekali. I ti, co 
mají názor jiný, musí uznat, že se v Hlučí-
ně plno věcí změnilo k lepšímu a neustále 
se ve zlepšování pokračuje. Uvádím ku 
příkladu nové parkoviště na Rovninách, 
chodníky z Vrablovce až pod Jasénky, ná-
městíčko na OKD, přilehlé cesty a ulice, 
nové převlékárny a sprchy pro sportovce 
a mnoho dalšího. Dokončit vše najednou 
nejde, vše potřebuje svůj čas, a proto ve-
dení města podpořme, ať mohou dokončit 
započaté dílo.    Günter Kania

Čas ukazuje výsledkyPořadatelé akce Přineste klíč stále věří, že 
se podaří vyrobit třicet ptačích budek



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

Sběrné suroviny (papír, kov)

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2020 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Do kontejnerů na plasty, tetra-
paky a drobné kovové odpady 
(žlutá barva) patří nejen PET 
láhve. Lze do nich vhazovat 
také kelímky, sáčky, fólie, vý-
robky a obaly z plastů, polysty-
ren, krabice od mléka a džusů, 
plechovky, obaly od sprejů 
apod. V  žádném případě do 
nich nepatří novodurové trub-
ky, obaly od nebezpečných lá-
tek, jako jsou motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod. Přes-
nější informace jsou uvedeny 
na nálepce umístněné na kon-
tejneru. Plastové láhve je vždy 

třeba sešlápnout nebo zmač-
kat, aby byl co nejvíce zmen-
šen jejich objem!
Výsyp kontejnerů s  plasty 
probíhá pravidelně 2x týdně 
– v  pondělí a  ve čtvrtek. Prio-
ritně se však plasty ukládají do 
igelitových pytlů, které jsou 
zdarma vydávány na pokladně 
Městského úřadu. Kontejne-
rový svoz je doplňkový. Svoz 
plastů v pytlovém svozu bude 
probíhat vždy ve středu podle 
harmonogramu 1x za měsíc. 
Pytle je třeba mít vystavené od 
6:00 do 22:00 hodin.

Ve městě Hlučín je nyní již umístěno celkem 101 „hnízd“ pro kontejnery na separovaný odpad. Žlutých kontejnerů na plasty máme 77, 
modrých na papír 82, dělených DUO na sklo barevné i bílé 28, zelených na barevné sklo 13 a bílých na sklo čiré 11. Každoročně počet 
kontejnerů navyšujeme a tím pro občany zkracujeme docházkovou vzdálenost ke kontejnerům.

svozová oblast

A 

svozová oblast

B

Svozové oblasti pytlového svozu plastového odpadu

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 

svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky 

svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

Směsné plasty, tetrapaky a drobné kovové odpady

Do kontejnerů na papír (mod-
rá barva) můžete dávat kar-
tony, noviny, časopisy, kance-
lářský papír, počítačový papír 
a neznečištěný obalový papír. 

Do kontejneru nepatří žádné 
igelity a  jakýkoliv znečištěný 
papír. Výsyp kontejnerů na pa-
pír probíhá pravidelně 2x týd-
ně – v úterý a v pátek.

Papír, kartony, noviny

Kontejnery červené barvy najdete: 1 ks Hlučín parkoviště Bo-
chenkova, 1 ks Darkovičky za Jednotou, 1 ks Bobrovníky ul. Po-
žárnická u Jednoty. Svoz kontejnerů probíhá dle potřeby.

Drobný elektroodpad

Nevyužívané léky se vrací bezplatně do kterékoliv lékárny.

Kontejnery Diakonie Broumov jsou v Hlučíně umístěny na dvoře 
TS Hlučín na ul. Markvartovická, ul. Zahradní naproti hřbitova, na 
sídlišti Rovniny na ul. Dukelská, v Bobrovníkách na točně autobu-
su č. 34 a v Darkovičkách za Jednotou
Do těchto kontejnerů se umísťuje jakýkoliv textilní odpad s vý-
jimkou koberců, a  silně znečištěných oděvů. Do kontejneru lze 
vhodit i obuv, vhodnou k dalšímu použití. Oděv může být uložen 
v igelitových obalech.

Textil, obuv pro potřebné

Veškerý velkoobjemový odpad 
(např. nábytek, sedací soupra-
vy, koberce, umyvadla, toale-
ty apod.), nebezpečný odpad 
(např. motorové, převodové 
a  mazací oleje, akumulátory, 
baterky, zářivky, zbytky barev, 
lepidel, znečištěné plechov-
ky), pneumatiky z  osobních 
vozidel a  motocyklů), veškerý 
elektroodpad s  výjimkou fo-
tovoltaických panelů (např. 
ledničky, televizory, rádia, po-
čítače, mobily, diskmeny, el. 
nářadí, hračky, kuchyňské spo-
třebiče) a zářivky lze celoročně 
ukládat do sběrného dvora TS 
Hlučín s.r.o. na ulici Markvarto-
vická – tel: 595043591. 

Bližší informace k  provozu 
sběrného dvora jsou uvede-
ny na adrese TS Hlučín: www.
tshlucin.cz/sberny-dvur.html.
Na sběrný dvůr lze odevzdat 
pouze vytříděný odpad. Ne-
vytříděný směsný komunální 
odpad odebírán nebude. Rov-
něž nebude odebírán odpad 
pocházející z  rekonstrukcí 
a  oprav staveb (byty, domy, 
ploty) nebo z  podnikatelské 
činnosti. Tento odpad likviduje 
občan/podnikatel vždy na své 
náklady.
Otevírací doba
sběrného dvora:
Po-Pá:  8:00 – 18:00
So:  8:00 – 13:00

Velkoobjemový odpad (mimo svozy)

Sklo, skleněné láhve, střepy, tabulové sklo
 Do kontejnerů na sklo (bílá 
nebo zelená barva) můžeme 
vhazovat láhve od nápojů, 
skleněné nádoby, skleněné 
střepy i  tabulové sklo. Pozor! 
Do kontejneru na bílé sklo, 
vhazujte pouze čiré sklo, skle-
nice apod. Vhodíte-li barevné 

sklo, znehodnotíte obsah ce-
lého kontejneru.
Do žádného z  kontejnerů na 
sklo nepatří keramika, por-
celán, autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla. Výsyp kontejnerů na 
sklo bude probíhat pravidelně 
ve třítýdenním intervalu.

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

Stavební odpad

Čas ukazuje výsledky



Oblast E v termínu od 16. 3. – 19. 3. 2020
a od 5. 10. – 8. 10. 2020

Hlučín: ul. Hrnčířská - u parčíku
 ul. Dr. Ed. Beneše
 ul. Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice  
 (na podzim pouze 8. 10. - 9. 10.)
 ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců
 (na podzim pouze 10. 10. - 11. 10.) 
Darkovičky: 
 Kulturní dům
 ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Oblast D v termínu od 9. 3. – 12. 3. 2020 
a 29. 9. – 2. 10.2020

Hlučín:  ul. Hornická - u kotelny
  ul. Hornická - u věžáků
 ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
 ul. Jarní + Severní - křižovatka
 ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
 ul. 1. Máje - vedle kavárny
 ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
 ul. Opavská - za bytovými domy
 ul. ČSA napr. polikliniky - za byt. domy

Oblast F v termínu od 23. 3. – 26. 3. 2020
a 12. 10. – 15. 10. 2020

Hlučín: ul. Cihelní - u kotelny
 ul. Dukelská- parkoviště 
 ul. 28. října + Písečná - křižovatka
 ul. Rovniny - bývalá školka
 ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 ul. Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 ul. P. Jilemnického - v zatáčce
 ul. Dělnická - uprostřed ulice
 ul. Mánesova - konec ulice

A

* Termín splatnosti poplatku za komunální odpady 
(k tomuto datu již musí být částka připsána na účet 
města Hlučína)

*

H3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

B

B

C

C

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D, H2

B, H1

H4

F

G

E

D

POPLATEK

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění 
odvezeny a znovu přistaveny, poslední odvoz bude vždy poslední den mezi 7 a 12 hodinou.
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ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast G v termínu od 30. 3. – 2. 4. 2020
a 19. 10. – 22. 10. 2020

Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky: 
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 ul. Požárnická - Hrabová
 ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
 ul. Na Sídlišti - konec ulice
  ul. Střední + Křivá - křižovatka
 ul. U Hájenky
 na točně MHD č. 34
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Svoz probíhá na jaře a na podzim. Do kontejnerů lze uklá-
dat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepřeplňuj-
te a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete den-
ně, včetně sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín 
s.r.o. na Markvartovické ulici. Do kontejnerů je přísně zaká-
záno ukládat jakýkoliv stavební odpad. Svoz velkých kusů je 
určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby, které 
mají trvané bydliště na území města Hlučín! Právnické osoby 
a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlas-
tví náklady! Ostatní zbytkový komunální odpad, který již ne-
jde vytřídit, dáváme do popelnic a kontejnerů na směsný ko-
munální odpad, které jsou umístěny u každého rodinného nebo 
bytového domu. Mobilní svoz velkoobjemového odpadu pro-
běhne v oblastech D, E, F a G.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu
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Separační dvůr TS Hlučín s.r.o. 

Občané Hlučína – fyzické nepodnikající osoby mohou celoroč-
ně ukládat zdarma biologicky rozložitelné odpady rostlinného 
původu na sběrný dvůr v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovic-
ké ulici. Občané se musí prokázat dokladem totožnosti. Tento 
odpad musí pocházet pouze z domácností a z údržby zahrad, 
a to v běžném objemu. Bioodpad nebude odebírán z údržby luk 
nebo z celkových rekonstrukcí zahrad. Tento odpad musí likvi-
dovat každý občan na své náklady.

Příjem odpadů bude realizován:
Po - Pá: 8,00 -18,00
So: 8,00 -13,00
K likvidaci bude odebírán odpad kat. č. 20 02 01 Biologicky roz-
ložitelný odpad. – tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a  keřů 
(ořezy max. do průměru 8cm), apod.

Odpad z údržby zeleně

Použité potravinářské tuky a oleje

Zelené 240 l nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

Hlučín
- ul. Hornická za školní družinou
- ul. Severní, u točny autobusu 56
- ul. Jana Nerudy – u obchodu
- centrum za DM
- ul. Tyršova u garáží
- ul. Jaroslava Seiferta 7
- ul. Dukelská
- křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
- Hlučín, ul. Vinohradská – u obchodu
- dvůr TS Hlučín s.r.o. na ul. Markvartovická

Hlučín - Bobrovníky
- ul. Požárnická – u Jednoty

Hlučín - Darkovičky
- ul. Jandova - u Jednoty

Oleje se do těchto nádob ukládají v použitých PET lahvích nebo 
jiných plastových obalech.

Stavební odpad

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

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2020 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Do těchto nádob lze ukládat pouze bioodpad rostlinného pů-
vodu bez igelitových sáčků, které odpad znehodnocují. 

Začátek pravidelného svozu:  
6. 4. 2020 pondělí (15. týden)  první svoz 

Konec pravidelného svozu: 
19. 11. 2020 čtvrtek (47. týden)  poslední svoz

Svozové oblasti

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

Úterý:
Darkovičky D - celé,
Hlučín H2 - ul. Na Krásné Vyhlídce, Celní, Dlouhoveská, Prome-
nádní, Růžová, Horní, Moravská, Ke Kořeni, Antonína Dvořáka, 
Vinohradská, Jasénky z ul. Vinohradská, Vinná Hora, Čapkova, 
Zátiší, Písečná, Vladislava Vančury, Záhumenní, Ivana Olbrach-
ta, Jilemnického, Marie Majerové, Okrajová, Okružní, Svornosti, 
Jaroslava Seiferta, Dělnická, Kosmonautů, Mládežnická, Dru-
žební, Přímá, Viléma Balarina, Cihelní

Středa: 
Hlučín H3 - ul. U Cihelny, Ostravská, K Pile, U Stadionu, Zahrad-
ní, Na Včelínku, Školní, Hluboká, Gen. Svobody, Hrnčířská, Úzká, 
Na Valech, Čs. Armády, Zámecká, Bochenkova, Pode Zdí, Opav-
ská, Tyršova, Farní, Petra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla Strá-
dala, Pekařská, Jarní

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

Svoz hnědých nádob 
na likvidaci bioodpadů



 [9] hlučínskénoviny pozvánky

Třetím rokem otevře „Anděl z pod Vinné 
hory“ srdce lidí na Hlučínsku. V minulém ro-
ce se tato charitativní akce setkala s obrov-
ským ohlasem.
Studenti, senioři, lidé v aktivním věku při-

šli do našeho domova a prostřednictvím se-
znamu přání našich klientů plnili přání malá 
i velká. Naši senioři byli velice překvapeni, 
ať už předplatným jejich oblíbeného časopi-
su, kosmetickými balíčky, aroma lampou či 
poukázkou do místního bufetu. 
„Někteří naší klienti nemají již žádnou rodi-

nu, nikoho kdo by je navštívil a potěšil v ča-
se adventním. Vánoce v našem domově by-

ly opravdu štědré,” sdělila ředitelka Domova 
pod Vinnou horou Marcela Mikulová.
Zájemci se mohou informovat osobně, kte-

rým dárkem by se mohli zařadit po bok An-
dělů z pod Vinné hory, nebo přímo v domo-
vě nahlásit, který dárek chtějí zajistit. Splnit 
přání přináší radost nejen obdarovanému, ale 
také dárci. Seznam přání je k dispozici na re-
cepci domova. 
Bližší informace získáte u Dany Kostřevo-

vé, tel. 734 108 190, recepce 607 256 996.
Dana Kostřevová

manažer kvality
Domov pod Vinnou horou

Anděl z pod Vinné hory bude nadělovat

Mikulášské dárečky i 
vánoční inspirace v DDM
Dům dětí a mládeže v Hlučíně srdečně zve 

všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou 
nadílku, která se uskuteční v pátek 6. 12. 
2019 v sále domu dětí. Tato nadílka je spoje-
na s prodejní výstavou výrobků z patchwor-
ku. Pokud chcete obdarovat své děti prostřed-
nictvím Mikuláše, doneste balíčky označené 
čitelně jménem dítěte nejpozději ve čtvrtek 5. 
12. 2019 do 12 hodin. A pokud ještě nevíte, 
co koupit vašemu potomkovi k Vánocům, ne-
zoufejte. Pro děti je tradičně připraven velmi 
oblíbený „ Telefon Ježíškovi“. Do kouzelné-
ho sluchátka pak děti šeptají svá tajná přání, 
co by si k Vánocům přály. 

Michal Srovnal
pedagog volného

času DDM Hlučín

Plesy 2020
5. 1. Maškarní ples s Hopsalínem

10. 1. Ples ZŠ Hlučín Rovniny 

11. 1. Steelers Ostrava 

18. 1. ZŠ Hornická

25. 1. Ples města Hlučína

1. 2. Bál Hlučínska

14. 2. Ples seniorů

15. 2. Lidovecký ples

21. 2. Ples FC Hlučín

22. 2. Ples Gymnázia J. K. 

23. 2. Dětský maškarní ples SDH 

29. 2. Maškarní ples s pochováním basy 

7. 3. Ples mladých 

Válka Roseových s Michalem Dlouhým 
a Kateřinou Lojdovou v hlavních rolích. Di-
vadelní zpracování komediálního dramatu 
v režisérských rukou „partičkového“ Ondře-
je Sokola. To je zárukou kvality. Už 19. 12. 
2019 v Kulturním domě v Hlučíně. 
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí man-

želé, kteří jsou se svými dětmi ve svém do-
konalém domě dokonale šťastni. Zdánli-
vě. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo 
krásné být sám a chce se rozvést. Za pomo-
ci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvo-
dového řízení, kdy však ani jeden z manželů 
nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si li-
kvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, 
připravují ty nejdrsnější naschvály, neustou-
pí ani o píď.

Předlohou divadelního zpracování Války 
Roseových se stal americký román slavného 
Warrena Adlera. Podle něj také Danny DeVi-
to natočil neméně slavný stejnojmenný film, 
v hlavních rolích s Kathleen Turner a Micha-
elem Douglasem. Režie českého divadelního 
zpracování se chopil Ondřej Sokol, jeden ze 
členů úspěšné Partičky, kdy i „partičkový hu-
mor“ je ve hře promítnut. Dle recenzí se in-
scenace Válka Roseových s přehledem řadí 
mezi „nejlepší komedie, které lze v součas-
né době na české divadelní scéně spatřit“ a je 
„srovnatelné s filmovou předlohou“. 
Vstupenky na představení, které se usku-

teční 19. 12. 2019, jsou v prodeji v poklad-
ně KD, v Informačním centru a v prodejní sí-
ti Ticketstream.                Kateřina Klímková

Michal Dlouhý zve na divadelní představení

Sport a kultura Hlučín ve spolupráci s Kavár-
nou Hrášek pořádají zábavná odpoledne v pro-
storách kulturního domu, právě ve zmíněné 
Kavárně Hrášek. Každé toto odpoledne je 
věnováno jedné české večerníčkové pohádce. 
Pro děti jsou od 16 hod. nachystány kreativní 
dílničky, kde si budou moci zdokonalit svou 
motoriku například při vybarvování omalová-

nek dětských pohádkových postaviček. Série 
večerníčkových pohádek je pak promítána od 
17 hod. Pro děti je přichystána svačinka a pro 
dospělý doprovod třeba káva a sladká tečka 
v podobě čerstvého domácího zákusku. Pokra-
čujeme 3. a 17. prosince. Pro velkou účast je 
nutná rezervace na facebookových stránkách 
Kavárny Hrášek.                 Kateřina Klímková

Úterní odpoledne i v prosinci patří dětem



hlučínskénoviny [10] občané

V pátek 8. listopadu odpoled-
ne mne mile překvapil zcela za-
plněný prostor Zámeckého klubu 
v hlučínském zámku. Probíhal 
první ročník Cestovatelského 
festivalu OZVĚNY v Hlučíně. 
Akci pořádal spolek Miniscé-
na Bez pódia, jež zastupuje Ivan 
Kula, kterému jsem následně po-
ložila několik zvídavých otázek. 
Jaký program jste návštěvní-

kům připravili? 
„Za tři dny naši přispívatelé pre-

zentovali více jak 12 hodin zají-
mavých přednášek z cest za po-
znáním, provázených stovkami 
fotografií. Tématy byly například 
horské treky, poznávání měst, 
poutnické zážitky, motorkářský 
trip, vysokohorská expedice i ná-
vštěvy exotických krajin.“ 
Co vás přivedlo k tomu, pořá-

dat Ozvěny?

 „Rád cestuji, fotím a filmuji. 
Chtěl jsem nabídnout i dalším li-
dem s podobným zájmem, aby 
mohli své zážitky veřejně sdílet.“
Jak velký tým zvládá tako-

vý projekt, jakým jsou právě 
Ozvěny? 
„Domluvit zájemce o prezenta-

ce, připravit prostor a propaga-
ci akce jsem zvládl sám. Oslovil 
jsem neteř ohledně zajištění ob-
čerstvení a kamarád, který insta-
loval výstavu fotografií, mi po-

mohl s přípravou promítání.“
Co jste v letošním roce nabídli 

široké veřejnosti? 
„V přístřešku města v obci Bob-

rovníky proběhly dva kvízové 
večery – znalostní soutěže o ce-
ny, a ve sportovní hale jsme or-
ganizovali badmintonové turnaje 
smíšených dvojic.”
Jaká máte lákadla pro rok 

2020?
„Opět proběhnou další Ozvěny, 

divadelní vystoupení a chtěli by-

chom uspořádat festival amatér-
ského filmu. Vše pod hlavičkou 
spolku Miniscéna Bez pódia.“
Kde získáváte prezentující – 

vystavující? Jak se stát jedním 
z nich?
„Účastníky jsem oslovil for-

mou letáčku, který byl uveřejněn 
v Hlučínských novinách a na vý-
věskách. Dále jsem nabídl účast 
svým přátelům. Prezentujícím 
se může stát každý, kdo cestu-
je a chce se podělit o své zážitky 
s ostatními. Třeba i vy!“

Cestovatelský a hudební festi-
val OZVĚNY probíhá vždy na 
jaře a podzim a spojuje projek-
ci profesionálních i amatérských 
cestovatelských přednášek, fil-
mů a diašou společně s hudební-
mi vystoupeními převážně folk 
a country kapel.                       kne

Velkolepý start Ozvěn spolku Miniscéna Bez pódia v Hlučíně

Letošní MMA měla poslední 
kolo na Točně 34. Sportovní ka-
nál při sobotním zápase napum-
poval očividně adrenalin i do di-
váků potažmo hostů lokálu. 
Roznětkou zápasu byla neshoda 

na událostech v roce 1992 a na 
oslovení zda vykat či tykat. Zde 
vyzyvatel neukočíroval emoce 
a uchopil dámu ne však v pase, 
ale pod krk. V tom do ringu na-
skočil soupeř a partner dámy 
v jednom. Okamžitě dostal situ-
aci pod kontrolu a zápas začal. 
Nejprve borci jen řvali a díky ab-
senci kamer a mikrofonů, oproti 
Praze, zde krásně vynikla jadrná 
čeština. Za tak nádherně dekla-
mované Č, K a R by se nemusel 
stydět ani činoherec v Národním 
divadle. Vyzyvatel byl jasně ve 
formě, šlo jen s velkou obtíží od-
hadnout, kde má těžiště. Při prv-
ním výpadu se nešťastně přicho-

mýtl jeden divák a větu: "Kluci 
nechte toho" dopovídal do svých 
dlaní, jelikož omylem chytil ránu. 
Zdravotní službu držela servír-
ka a zahájila neprodleně léčbu 
v dřezu výčepu. V této chvíli byl 
jeden ze zápasníků svlečený do 
půl těla a bylo vidět, že do teto-
vání investoval jen o něco méně 
než borci v televizi. Při druhém 
kole již asistovala přítelkyně vy-
zyvatele a držela ho při zápase za 
ruku. Ten po tomto kole skončil 
v jóginské pozici na zádech přes 
židličku. Borec za držení slušně 
poděkoval a na dámě bylo znát, 
že je opravdu tolerantní. Teď už 
byla atmosféra jak z Rákosníčka, 
dala se krájet… Všichni usoudili, 
že stačilo, a jako správní sportov-
ci si šli ven zakouřit.

Lukáš Krček
nejen žurnalista 

na uvolněné noze

Glosa z vyTočny

Pro rodiče chvilka klidu a pro děti čirá zábava. To je HER-KA.  
Herna a kavárna na ulici Ostravská v Hlučíně. Od dopolední voňavé 
kávy a čaje po odpolední osvěžení a lahodný catering se o malé i vel-
ké postará skvělý personál v precizně a moderně zařízeném prostředí. 
Dvě patra, venkovní posezení, hřiště s pískovištěm a mnoho dalšího 
jsou tu jen pro vás. A že potřebujete uspořádat soukromou oslavu? 
Není problém! Více na webu www.her-ka.cz.                                  red

Užijte si společné chvíle 
s dětmi naplno!

V neděli 29. září 2019 jsme 
uspořádali výstavu ovoce, ze-
leniny a květin, která se konala 
v místním kulturním domě. 

Členové zahrádkáři se pochlubi-
li výsledky své celoroční práce na 
zahrádkách. Celé odpoledne se 
neslo v přátelském duchu. Atmo-

sféru zpříjemnily upečené dobro-
ty našich členek. Letošní poslední 
akcí organizovanou bobrovnic-
kými zahrádkáři bude vánoční 
posezení u nazdobeného stro-
mečku spojené se zpívání koled, 
ochutnávánín vánočních dobrot 
připravených našimi členkami. 

Tato již tradiční akce se usku-
teční v neděli 15. prosince 2019 
v sále kulturního domu v Bob-
rovníkách. Zveme všechny, čle-
ny i nečleny. Přijďte se svátečně 
naladit, nasát vánoční atmosféru 
a zapomenout na každoroční vá-
noční shon. Alžběta Sukačová

Z činnosti organizace zahrádkářů v Bobrovníkách
Hlučínská učitelka ZUŠ P. J. Vej-

vanovského, klavíristka a volnoča-
sová výtvarnice Lucie Mitáčková 
pořádá 3. autorskou výstavu s ná-
zvem Mozaiky. Obrazy jsou tvoře-
ny neobvyklou technikou “malova-
ných kamínků“ akrylovými barvami 
a jsou vystaveny v Kavárně Hrášek 
v KD Hlučín do 18. 12. 2019.    red

Výstava Mozaiky



Na Rybárně, tak se říká shluku chatek, kte-
rým projedete cestou od Děhylovského ryb-
níka k Jilešovicím. Původní Rybárnu tvořil 
vodní mlýn U Horáčků, jedna malá chatka 
a lovecký zámeček s dřevěným nápisem „LO-
VU ZDAR“. Zámecká zahrada byla rozpar-
celována pro chatky a zámeček rozebrán na 
stavební materiál. Horáčkův mlýn a jeho ma-
jitelé měli mnohem těžší osud, dodnes zůstal 
jen dvůr a hospodářské stavení, vše ostatní se 
rozpadlo. 
Vodní hospodářství v místě dnešního jezera 

se dlouho a citlivě vytvářelo. Důmyslné řešení 
vycházelo s dlouhodobých poznatků o chová-
ní řeky Opavice a sloužilo k co nejlepšímu vy-
užití bohatství tohoto kraje. Vynaložením co 
nejnižších nákladů k realizaci se dosáhlo še-
trnosti k přírodě a trvalého užitku. Energetic-
ký spád řeky byl dokonale využit k pohonu tří 
mlýnů, U Kolečka, U Horáčků a Hlučínské-
ho mlýna, později sloužily mlýny i k výrobě 
elektřiny. Jez „Na rybárně“ umožňoval mle-
tí, výrobu elektřiny, napájení Děhylovského 
rybníka a rybníka U žáby vodou, sloužil také 
k rychlému odvodňování luk po povodni. Po-
vodněmi pohnojené louky dávaly skvělou trá-
vu pro dvě senoseče, na podzim pak sloužily 
jako pastviny do doby, než napadl sníh. 
Zkáza Horáčkova mlýna a okolního vodního 

hospodářství začala jednoho dne v padesátých 
letech, kdy přijeli tatraplánem tři chlapi v ko-

žených kabátech, nechali mlýn zastavit a s po-
hrůžkou zaplombovali vstup do strojovny. 
Krátce předtím si majitel na dluh pořídil no-
vou turbínu a nechal opravit jez. Dluh splácel 
šrotováním obilí pro místní sedláky, kteří ne-
chtěli vstoupit do JZD. To se samozřejmě nelí-
bilo soudruhům, kteří chtěli podle sovětského 
vzoru vybudovat nejspravedlivější společnost.
Co se dělo dál již pamatuji, nově opravený 

jez se začal rozpadat jenom proto, že plující 
kmen odtrhl jedno prkno. Stačilo pár hřebíků 
a sekera, prkno zastavily keře kousek po prou-
du a jez by zůstal funkční.
Voda se škvírou po odplaveném prknu do-

stala dovnitř a začala vymílat základy. Dal-
ší plující kmeny již mohly vniknout do škví-
ry a začal nenávratný proces likvidace jezu. 

Před zraky všech a hlavně mlynáře, kterému 
opravu jezu nedovolili. Nedovedu si před-
stavit, co musel prožívat, když denně sledo-
val, jak pokračuje likvidace díla, které nám 
přenechali předkové a které sloužilo celému 
kraji po několik generací. Sníženou hladinou 
již nebylo možno roztočit turbínu. Voda, kte-
rá v dubovém přemostění přecházela nad vý-
pustní strouhou se nedostala do Děhylovského 
rybníka a rybníka U žáby. V další fázi přesta-
lo fungovat odvodnění luk. Také ubylo vody 
v náhonu Hlučínského mlýna, která nestačila 
k pohonu turbíny a výrobě elektřiny. Necitli-
vým rozhodnutím byl zničen výsledek práce 
celých generací.                                Jiří Sonnek

Fotorafie muzeu poskytla 
MUDr. Rita Krčmářová

 [11] hlučínskénoviny občané

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení občané,
tak jako každý rok Vánoce se 

nezadržitelně blíží, a tak se blí-
ží i psaní dopisů a přání. Kouz-
lo Vánoc si nemůžeme koupit, 
štědrost dárků neznamená vždy 
množství lásky. Štěstí a radost 
neumíme nikomu zařídit. 
Vánoce pouze umocňují to, jací 

jsme a co prožíváme ve všedních 
dnech. Jestli má někdo i jindy 
radost, že je se svými blízkými, 
pak ji bude mít o Vánocích ješ-
tě větší. A když je někdo nešťast-
ný, zpravidla jeho pocit Vánoce 
jen znásobí. Dovolte mi, abych se 
také připojil k těmto přáním a ze 
srdce vám popřál, aby ty letošní 
vánoce byly obdobím klidu a po-
hody. Přeji vám, aby jste mohli 
prožít tento sváteční čas ve spo-
lečnosti svých blízkých a hlavně, 
aby jste ho prožili ve zdraví. 
Zdraví, lásku a pohodu vám 

všem ze srdce přeje 
Peter Koliba

senátor

Jak zanikla Rybárna, mlýn i lovecký zámeček 

OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

Stres a nejen ten 
předvánoční

Stres jednoduše můžeme de-
finovat jako napětí nebo tlak. 
V dnešní době spíš jako fyzic-
kou i duševní reakci na nepoměr 
mezi očekáváním a skutečností. 
Původně měl stres funkci obran-
nou a v případě boje či útoku 
spouštěl v našem organismu me-
chanismy, které měly vést k pře-
žití. Díky hormonům se zvýšil 
krevní tlak, zrychlilo dýchání, 
zpomalil metabolismus, a když 
nebezpečí pominulo, vše se vrá-
tilo k normálu. Pokud ovšem za-
žíváme stresové situace každý 
den a jsme pořád ve stavu „při-
pravenosti k boji“, začne po čase 
organismus ztrácet rovnováhu, 
přichází únava a vyčerpanost. 
Chronický stres se pak také za-
čne projevovat na fyzické úrov-
ni, zvýšením krevního tlaku, 
metabolickými poruchami, osla-
bením imunity nebo nespavostí.

Jak tuto situaci vyřešit? Ideál-
ní je se stresovým situacím vy-
hýbat, což ovšem v praktickém 
životě lze někdy jen velmi těž-
ko. Zmírnit následky stresu se 
výborně daří použitím relaxač-
ních technik, jógy, aromaterapie 
apod. V přírodě existují i látky, 
které jsou schopny snížit pro-
dukci stresových hormonů a tím 
organismus chránit v období 
stresu. Tyto látky mohou snižo-
vat hladinu glukózy a krevního 
tlaku, čímž dochází ke zlepšení 
metabolismu a následně i imu-
nitního systému. Objevují se 
v řadě bylin. Mezi nejznámější 
patří ženšen, rozchodnice (Rho-
diola), eleuterokok , klanopraš-
ka, kustovnice nebo lékořice. 
Příkladem houby s adaptogen-
ním účinkem je lesklokorka ne-
bo housenice čínská, z minerál-
ních surovin např. mumio.
Pokud už dojde z rozvoji zvý-

šené únavy nebo nespavosti, je 
třeba si naordinovat pasivní i ak-
tivní odpočinek. Z bylin si mů-

žeme pomoci meduňkou, třezal-
kou, kozlíkem nebo chmelem. 
Doporučujeme přidat magnesi-
um a vitaminy skupiny B. Pro 
příznivce alternativní terapie se 
dá vybrat i ze skupiny homeo-
patik.
Obzvlášť v době začínající-

ho adventu je třeba si připome-
nout, co opravdu od Vánoc oče-
káváme a zda jsme schopni tato 
očekávání převést ve skutečnost 
bez fyzické i psychické újmy. 
Doplňků stravy na zmírnění ná-
sledků stresu najdeme v lékárně 
spoustu, ale pokud pacient oče-
kává úlevu bez přehodnocení 
svých přehnaných představ, mů-
že opravdu za nějakou dobu kle-
pat na dveře psychiatrické am-
bulance.
Proto přeji Vám všem pohodo-

vé prožití adventu i celých vá-
nočních svátků a do nového ro-
ku hlavně zdraví a klidnou mysl.
PharmDr. Simona Petrušková

vedoucí lékárník
Lékárna U Hradeb
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n MÍSTO KYTIČKY

Někdo je úspěšným sportovcem, jiný významným 
malířem či hudebníkem a někdo, třeba stejně jako 
pan Zdeněk Res, úspěšným účinkujícím v televiz-
ních soutěžích či hercem v televizních pořadech 
a filmech a velkým propagátorem Hlučína. 
Narodil se v roce 1955, dětství a školní léta pro-

žil v Mikulovicích u Jeseníku. Vyučil se číšníkem. 
V roce 1980 se oženil a v roce 1981 se s manželkou 
přistěhoval do Hlučína. Má 2 dospělé děti. 
Celý život pracoval v pohostinství. Jeho zálibou je 

účinkování v televizních soutěžích a v poslední do-
bě je také často využívaným komparzistou při natá-
čení pohádek, seriálů a filmů. Účinkoval například 
v pořadech KUFR, RISKUJ!, Kde domov můj?, 
Nebezpečné vztahy, Místo zločinu Ostrava, Přes 
prsty a dalších. Jeho posledním počinem je účinko-
vání v pohádce Princezna a půl království (2019) 
v režii Karla Janáka, která bude mít premiéru 24. 
12. 2019 na ČT1. 
Zde si zahrál s mnoha významnými osobnostmi 

české filmové i divadelní scény (např. Marek Eben, 
Maroš Kramár, Jakub Prachař, Veronika Freimano-
vá), ale také s jednou rodačkou z Hlučína – Dar-
koviček Hankou Tkačíkovou. Za redakci můžeme 
pohádku jen doporučit! Pan Res byl za rok 2002 
oceněn jako osobnost Hlučína za dárcovství krve. 
Nyní je, jak sám říká, v aktivním důchodu a vyčká-
vá na nové výzvy.

Kristina Neničková

Zdeněk Res má Hlučín v srdci
Přivítali jsme:
Terezie Šimánková *2019
Jindřich Tota *2019
Šimon Lička *2019
Evelína Kanioková *2019
Lukáš Cigan *2019

Tip na (nejen) 
vánoční dárek
Co takhle knihu od paní 

Schlossarkové, nebo kalendář 
s historickými fotografiemi Hlu-
čína? Oboje k dostání v Infor-
mačním centru Hlučín. red

Vyznání staré Opavici 
Hlučín bez jezera, bagry 
uloupený kraj?
Popsat už se nepovede. 
Kdo v něm vůně louky dýchal, 
zažil máj, 
starou řeku s tátou brodil, 
zapomenout nedovede.

Stará Opa pouze v snění.
Ta nádherná místa, meandry 
a voda čistá,
tůně vhodné k rybaření,
skrytá místa k táboření.
Vůně sena, povodeň i bouře, 
jež se právě chystá, 
neznám v mysli hezčí místa.

Jaké to tu bylo chladná voda tají.
Při západu slunce zlaté vlnky 
připlouvají. 
Ale srdce? Moje touží po tom 
starém, utopeném kraji.

Jiří Sonnek

HLUČÍNSKO
Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska

a Společnost přátel Muzea Hlučínska

9. ročník - 2019 - číslo 2 Ž e n aT é m a  r o k u  2 0 1 9

/ Rozhovor s Adolfou Sněhotovou / Kněžna Mechtilda Lichnovská  
na zámku v Chuchelné / Ženské řeholní instituty v Kravařích / 

/ Ženy z Hlučínska před mimořádnými lidovými soudy /

Začátkem prosince si přijdou na své vyznavači 
cykloturistiky. Představí se nám Marek Sova se 
svým povídáním o cestě otce a syna, kteří v Olo-
mouci šlápli do pedálů a zastavili se až v íránské 
hlavní metropoli Teheránu. Projeli Rumunsko, 
kde vyšli na nejvyšší horu Karpat Moldoveanu. 
V Turecku, které projeli od západu na východ, 
sledovali, jak se jim postupně zkracuje den, ujíž-
děli divokým psům a vystoupili na bájný Ararat. 
V Íránu měli pocit, že je neustále někdo sleduje. 
Své putování zakončili na nejvyšší sopce Asie – 
Damávandu (5 671 m n. m.). Přednáška nazvaná 
Z Olomouce na kole do Íránu se bude konat v pon-
dělí 2. prosince od 17 hod. v zámeckém klubu.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Z Olomouce na kole do Íránu

Kupujte potraviny 
do ekopytlíků
Klienti sociálně terapeutické 

dílny Ludgeřovice Charity Hlu-
čín vyrábí ekologické pytlíky na 
potraviny, které jsou k dostání 
v Informačním centru Hlučín. 
Ideální jako dárek k dlouhodobé-
mu použití. red 



Stránka obsahuje placenou reklamu. Objednávky plošné inzerce: hlucin@pnm.cz nebo na tel. 603 48 78 48



KOUPÍM BYT 2+1 V HLUČÍNĚ

VOLEJTE NA 603 48 78 48 
NEBO PIŠTE NA MAIL

HLUCIN@PNM.CZ
DĚKUJI.

Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod

So: 9:00 – 12:00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

   

realizace a údržba zahrad a kácení stromů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

- komplexní realitní služby 
 prodej, koupě nebo pronájem 

nemovitostí
- převody nemovitostí formou 

darování mezi osobami blízkými 
- prohlášení vlastníka

pro vymezení bytových jednotek 
 - tržní ocenění pozůstalosti 

k dědickému řízení
- poradenství ve veškerých 

majetkoprávních záležitostech.

REALITNÍ MAKLÉŘ

ING. RŮŽENA
HANSLÍKOVÁ
TEL. KONTAKT
722 14 14 26

Realizace a údržba zahrad
vše pro vaší zahradu

Štěpán Chlappek
zahradník

+420 723 704 539
stepan.chlappek@seznam.cz

Stránka obsahuje placenou reklamu. Objednávky plošné inzerce: hlucin@pnm.cz nebo na tel. 603 48 78 48

OKOUZLETE LEPŠÍ OSLAVOU

OBJEDNÁVEJTE POHODLNĚ 
Z DOMOVA NA ESHOPU OLO.CZ

www.olo.cz



Stránka obsahuje placenou reklamu. Objednávky plošné inzerce: hlucin@pnm.cz nebo na tel. 603 48 78 48

Proč získává stavební spoření zno-
vu na popularitě a k čemu Vám může 
posloužit?

Jedná se o bezpečné zhodnocení 
vašich úspor, či způsob jak si vytvářet 
tzv. železnou rezervu. Zároveň Vám 
otevírá cestu k vlastnímu bydlení, 
protože pro pořízení nebo výstavbu 
nemovitosti je nezbytné mít připra-
veno minimálně 10 % uspořených 
prostředků.

A proč zvolit právě Modrou pyramidu? 
•  Zhodnocení vkladů při pravidelném 

spoření 3,76 % p.a. 
•  Možnost získat přidělený úvěr již za 

2 roky od uzavření smlouvy
•  MP HOME – jedinečná mobilní ap-

likace, která Vás provede cestou 
k vlastnímu bydlení krok za krokem 

•  Digitální podepisování – bez zbyteč-
ného papírování 

•  Individuální přístup našich poradců 
v příjemných poradenských místech 

Kateřina Mlynářová 
oblastní ředitelka

tel.: 732 522 444 
e-mail: Katerina.Mlynarova@mpss.cz

Stavební spoření je stále 
oblíbenější

K Prémii navíc získáte poukaz na 
1 000 Kč do AVION Shopping Parku 
na vánoční nákupy. 
Platí při uzavření 2 smluv o stavebním spoření. Nutná 
rezervace na 732 522 444, kde získáte i bližší informace. 

Uvedené zhodnocení je vypočítáno pro klienta s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč. Výpočet za-
hrnuje státní podporu i veškeré úhrady klienta (uzavření smlouvy, vedení a správa účtu stavebního 
spoření, roční výpis). Zhodnocení nezohledňuje 15% zdanění výnosů. Výše státní podpory a pod-
mínky pro její poskytnutí se řídí zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění.

modrapyramida.cz

NECHTE SVÉ STAVEBKO  
ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč  
a zhodnocením 3,76 % ročně

Nyní s Prémií

2 000 Kč

PR Mlynarova Hlucinske noviny rijen19 220x155 00 FIN.indd   1 16.10.2019   16:27:51
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hlučínskénoviny

Vánoční strom 
rozsvícen díky 
podpoře Nadace ČEZ
Město Hlučín obdrželo od Sku-

piny ČEZ v rámci Reklamního 
partnerství 2019 podporu ve vý-
ši 30.000 korun na rozsvícení vá-
nočního stromu v Hlučíně, které 
se konalo první adventní nedě-
li dne 1. 12. 2019 v 17 hodin na 
Mírovém náměstí. Děkujeme!

red

Program vánočních bohoslužeb ve farnosti Hlučín
24.12.

Půlnoční
25.12. 

Narození Páně
 26.12.

sv. Štěpán
31.12.

Silvestr
 1.1.2020
Nový rok

Hlučín 14.00*), 15.00, 22.00 7.15, 8.30, 10.00 7.15, 8.30, 10.00 16.00 8.30, 10.00

Darkovičky 20.30   9.15 9.15 16.00                 9.15
*) mše se koná v Domově pod Vinnou horou 

Adventní hlučínský věnec je 
sedmým rokem umístěn na Míro-
vém náměstí. 
Pod vedením pana Josefa Hlub-

ka a členů Kulturní komise města 
Hlučín jej vyrobily aktivní hlu-

čínští občané. Všem patří velký 
obdiv a díky! 
Každou adventní neděli bude na 

tomto věnci slavnostně zapálena 
svíce za duchovní promluvy. 
Nejen v neděli, ale během celé 

doby adventní jsou otevřeny dře-
věné prodejní stánky na náměstí 
s prodejem horkých nápojů a tra-
dičních pochutin.

Jana Kameníčková
radní

Užijme si společně adventních tradic

Drazí přátelé, když se ve spo-
lečnosti děje nějaká význam-
ná věc, jsme na ni upozorňova-
ní přes média, zprávy, noviny, 
skrze různé plakáty, letáky, 
anebo i přes velké billboardy. 
Naším čtyřtýdenním letákem 
je advent, který nás má všech-
ny upozornit, že se blíží Váno-
ce. Je to příprava na příchod 
Vánoc, na svátky narození Je-
žíše Krista. Advent je jako pla-
kát, veřejně vyvěšený, umístě-
ný tak, abychom si ho stačili 
všimnout, abychom měli dost 
času připravit se na Vánoce. 

Toto je ten čas, kdy máme po-
zvednout hlavu a připravit se 
na Ježíšův příchod. Pozvednout 
hlavy od každodenních starostí, 
od shonu a spěchu, od televiz-
ní obrazovky, abychom vidě-
li druhého vedle sebe, bližního, 
který očekává naši pomocnou 
ruku, náš úsměv, naše pohlaze-
ní. Bratři a sestry, zdvihněme 
své hlavy a otevřeme oči i srd-
ce, vždyť je tu naše naděje a zá-
chrana - Ježíš Kristus narozený 
v chudé betlémské stáji.
Jak prožijeme přicházející Vá-

noce, to záleží na času, který 

věnujeme přípravě na ně. Všim-
neme-li si, že advent nás vyzý-
vá k radosti a naději, že svou 
naději máme vkládat do Kris-
ta, který se narodí, naše Váno-
ce budou krásné. Aby opravdu 
byly, k tomu je potřebná přípra-
va. Příprava duše, úmyslů, plá-
nů i skutků. Nechť je tedy pro 
nás advent výzvou, motivací i 
návodem k tomu, aby se Ježíš 
na Vánoce narodil v srdci kaž-
dého jednoho z nás. A to Vám 
všem ze srdce přeji.     

 Petr Rak
farář

Advent je výzvou pro každého z nás

Na Štědrý den v 14:30 se bude 
rozdávat Betlémské světlo u ad-
ventního věnce na Mírovém ná-
městí. Pan farář Petr Rak pronese 
vánoční promluvu, zazpíváme 
společně koledy a rozejdeme se 
do svých domovů k štědrovečer-
nímu stolu.  Jana Kameníčková

radní

Přijďte si pro tradiční 
vánoční symbol míru

Druhý advent bude doplněn o 
program v kulturním domě. V 
sobotu i v neděli, vždy od 14 do 
19 hodin, zde bude probíhat vý-
stava Kouzlo a vůně perníku, le-
tos na téma Ladovská zima.
Tato výstava do Hlučína zaví-

tá poprvé. V minulosti putovala 
např. do Kravař nebo sousedního 
Polska, část výstavy putovala i 
do Prahy do Muzea perníků. 
Letos budou k vidění nazdobe-

né perníčky jako z pohádek ilu-
strovaných Josefem Ladou. Sou-
částí výstavy bude také soutěž o 
sympatie diváků, kdy si účastníci 
budou moci donést svůj vlastní 
nazdobený perníček, perníkovou 
chaloupku či jiný originální vý-
robek z perníkového těsta. Uzá-
věrka výrobků do soutěže je v 
pátek 6. 12. do 14 hodin. 
Součástí výstavy je rovněž 

dvoudenní vánoční jarmark, kte-
rý bude navazovat na dění na 
hlučínském náměstí a v kostele 
sv. Jana Křtitele.                      sak

Vánoce rozvoní KD

1. 12. 9:00 Vánoce v měšťanské rodině - výstava na hlučínském zámku (do 19. 1. 2020) Muzeum Hlučínska

1. 12. 15:00 Rozsvícení vánočního stromu - První adventní neděle Mírové náměstí

1. 12. 14:00 A takšel čas…výstava prací kurzu paličkované krajky (do 6. 12.2019) Červený kostel

1. 12. 9:00 Výstava MOZAIKY Lucie Mitáčkové (do 18. 12. 219) Kavárna Hrášek

3. 12. 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo…aneb besedy s Janou Schlossarkovou Zámecká kavárna LOGR

3. 12. 16:00 Promítání pohádek pro děti Kavárna Hrášek

6. 12. 9:00 Mikulášské divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ „Popletené Vánoce“ KD Hlučín

6. 12. 16:00 Mikulášská nadílka DDM Hlučín

7. 12. 17:00 „Andrzej a Ondřej” Vernisáž obrazů O. Tkačíka a A Cieślara (výstava do 6.1. 2020) Červený kostel

7. a 8. 12. 14:00 Kouzlo a vůně perníku (do 19:00) KD Hlučín

8. 12. 16:30 Večer dobré vůle (adventní benefice pro Venezuelu) kostel sv. Jana Křtitele

8.12 15:00 Slavnostní posvěcení věže a lavic kostela sv. Markéty kostel sv. Markéty

8. 12. 15:00 Druhá adventní neděle Mírové náměstí

11.12. 8:00 Deskové hry MAS KD Hlučín

12. 12. 16:00 Zastupitelstvo KD Hlučín

13. 12. 8:00 Deskové hry MAS KD Hlučín

14.12. 14:00 Druhý hlučínský Tauschen Zámecký klub

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

15.12. 15:00 Adventní setkání - CHORODIA AGIU GEORGIU Červený kostel

15. 12. 14:00 Vánoční posezení KD Bobrovníky

15. 12. 15:00 Svatováclavský hudební festival kostel sv. Jana Křtitele

16. a 17. 12. 15:00 Vánoční den otevřených dveří (do 18:00) DDM Hlučín

17.12. 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo…aneb besedy s Janou Schlossarkovou Zámecká kavárna LOGR

17. 12. 16:00 Promítání pohádek pro děti Kavárna Hrášek

19. 12. 19:00 Válka Roseových (divadelní představení) KD Hlučín

22. 12. 15:00 Čtvrtá adventní neděle Mírové náměstí

24.12 14:30 Darování Betlémského světla Mírové náměstí

31. 12. 19:00 Silvest na náměstí Mírové náměstí


