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hlučínskénoviny

V klubech seniorů v Hlučíně, Darkovič-
kách, Bobrovníkách, na Vrablovci, ale ta-
ké ve  svazu  tělesně postižených či  spol-
ku  sousedé  55+  je  přes  250  aktivních 
členů. Ti se pravidelně setkávají při růz-
ných  příležitostech,  které  pro  ně  připra-
vuje i Město Hlučín. Touto cestou děkuji 
předsedům klubů seniorů za jejich práci, 
nadšení a elán. Velké díky patří také všem 
členům, kteří se vždy rádi účastní setká-
ní a mne velmi těší, že si své aktivity uží-
vají. V loňském  roce  jsem  se  několikrát 
zúčastnila,  spolu s panem starostou,  růz-
ných akcí. Vždy mne pohladí po duši elán 
a nadšení,  které vyzařují  z účastníků. Ať 
už  diskutujeme  o připomínkách  k živo-
tu ve městě, nebo jen probíráme věci ro-
dinné či historické, vždy odcházíme nabi-
ti energií a motivací, novými nápady pro 
zlepšení života nás všech. 
Kupříkladu aktuálně kluby trápí prosto-

ry pro jejich činnost. Nyní se dělí o malý 
prostor na zámku, proto jsme se rozhod-
li zkusit oživit studii na rekonstrukci hlu-
čínského kina a udělat z této budovy mul-
tifunkční prostor pro různé spolky, kluby 
napříč všemi generacemi. Poté pak zřídit 
tak žádaný senior point. Krátce před Vá-
nocemi jsem strávila příjemné dopoledne 
ve  společnosti  starostek  a místostarostek 
z Hlučínska spolu s krajskou koordinátor-
kou pro Moravskoslezský kraj. Rozhodly 
jsme se zorganizovat první prajzsky seni-
orfest. Při plánování jsem se zmínila, jak 
fungují naše kluby a opravdu musím kon-
statovat, že jdou příkladem ostatním, a ta-
ké věřím, že se  takto na  festivalu budou 
prezentovat. Tímto také vyzývám seniory, 
kteří  stále váhají, zda se stát členem ně-
jakého výše zmíněného klubu, mohu jen 
doporučit.                         Petra Řezáčová

místostarostka

Kluby seniorů jdou příkladem

Přejeme úspěšný rok 2020

Mít v lednici obálku s osobními informacemi dů-
ležitými pro záchranáře nyní zvyšuje bezpečnost 
osamělých seniorů také v Hlučíně. Projekt má ná-
zev  IN.F.Obálka,  tedy  „INformace  jako  Forma 
Ochrany“. V našem městě je možno si obálku vy-
zvednout na odboru sociálních věcí MěÚ Hlučín, 
budova C.  „Snažíme  se, ve  spolupráci  s Morav-
skoslezským krajem a MPSV ČR, zajistit osamě-
lým seniorům v Hlučíně větší  jistotu v péči o ně 
při  nenadálých  situacích.  Informace  na  označe-
ném místě usnadní práci záchranářům, kteří se tak 
velmi rychle dozví o zdravotním stavu, užívaných 
lécích či kontaktech na blízké,“ uvedla místosta-
rostka Petra Řezáčová. Součástí obálky je dotaz-
ník k vyplnění, spolu se speciální samolepkou ne-
bo magnetem, podle kterých záchranáři poznají, 
že je obálka v lednici připravena. 
Celý projekt je vyčíslen na 1,35 milionu korun, 
70%  nákladů  pokryje  státní  dotace Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, zbytek uhradí Morav-
skoslezský kraj ze svého rozpočtu.                  red

Záchranářům pomohou  
obálky v ledničce

S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové. Ať ten ná-
sledující je plný štěstí a lásky. Přejeme vám do nového roku 2020 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém 
roce a i v tomto roce jsme tady pro vás. Na zdraví! 

Pavel Paschek a Petra Řezáčová



Milí spoluobčané,
na prosincovém 

zasedání zastupi-
telstva byl všemi 
členy jednomyslně 
schválen rozpočet 

města na letošní rok. Všem zastupite-
lům tímto ještě jednou děkuji. Schvá-
lením rozpočtu tak začala další eta-
pa rozvoje našeho města. Rozpočet 
je nejdůležitějším nástrojem řízení 
města. Bez jeho schválení bychom 
se dostali do režimu provizorního 
čerpání financí ve všech oblastech. 
vnejvíce by tím zcela jistě utrpěly na-
plánované investiční akce.

A že jich zase bude! Snažíme se 
v období, kdy se ekonomice relativ-

ně ještě velmi daří, velkou část roz-
počtu investovat co nejefektivněji do 
rozvoje města. Již počítáme a při-
pravujeme se na blížící se „hubená 
léta“, kdy nám zcela jistě vývoj bu-
doucí ekonomiky neumožní opravit 
či vybudovat tolik věcí, kolik bychom 
chtěli. V letošním roce bychom rádi 
dokončili revitalizaci celé oblasti 
mezi ulicí Zahradní a areálem fotba-
lového hřiště. Předloni se provedla 
úprava vnitřního traktu mezi bytový-
mi domy, loni byla na ulici Zahrad-
ní provedena oprava kanalizace, 
chodníků, byl položen nový asfaltový 
povrch a začalo se se stavbou tolik 
očekávaných šaten pro sportovce 
v areálu stadionu. Ty by měly být ho-

tové do konce školního roku a hned 
poté se začne s rekonstrukcí parkovi-
ště u haly. VaK Hlučín bude zároveň 
pracovat na opravách kanalizace na 
ulici Komenského tak, abychom zde 
konečně měli hezky upravené vjezdy 
ke garážím. Zbouráním „brány bor-
ců“ dojde k rozšíření Tyršovy ulice, 
kde také opravíme zbytek chodníků.

Výše jsem popsal jen část investic 
pro tento rok, máme toho naplánová-
no opravdu hodně. Osobně jsem moc 
zvědavý, jak z jara rozkvete naše 
město. Technické služby totiž ve spo-
lupráci se školami a dalšími aktiv-
ními občany na podzim vysazovaly 
cibuloviny a další rostliny u Kultur-
ního domu a na náměstí OKD. Dě-

kuji proto těm z vás, kteří podpořili 
myšlenku TS Hlučín na vznik pozice 
„Městský zahradník”. Paní Alena 
Gebauerová na této pozici svým ak-
tivním a pozitivním přístupem, s hla-
vou plnou nápadů, vytváří správný 
tlak na nás ostatní, kteří rozhoduje-
me o zkrášlení našeho města.

Přeji všem, aby rok 2020, kdy bu-
deme připomínat 100. let od připo-
jení Hlučína k ČSR, byl pro všechny 
rokem pozitivních činů.                  

Pavel Paschek
starosta

SLOVO STAROSTYn
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Poplatek za  likvidaci komunál-
ních odpadů v roce 2020 činí, tak 
jako v roce minulém, 550 korun.
Povinnost uhradit poplatek ma-
jí nejen osoby trvale bydlící, ale 
i cizinci s trvalým nebo přechod-
ným  pobytem  v ČR  delším  než 
90  dní  a osoby,  které  mají  ve 
vlastnictví stavbu určenou k indi-
viduální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, kde není hlášena k poby-
tu žádná osoba.
Poplatek je opět potřeba uhradit 
jednorázově a je splatný od 1. 2. 
2020 nejpozději  do 30.  6.  2020. 
Hotovostní  i bezhotovostní  plat-
by lze provádět od 1. 2. 2020 na 
pokladně MěÚ Hlučín v přízemí 
budovy B na Mírovém náměstí č. 
24 pouze po předložení složenky.
V případě,  že  přijdete  poplatek 
zaplatit bez složenky, musíte na-
hlásit  jméno,  příjmení  a datum 
narození osob, za které bude po-
platek odveden. Bude-li poplatek 
hrazen  převodem  na  účet  města 
19-1843589399/0800,  je  nutné 
platební příkaz vyplnit za každé-
ho poplatníka zvlášť se specific-
kým variabilním symbolem. Ka-
ždý poplatník má své registrační 
číslo  (variabilní  symbol),  po-
dle  kterého  je  platba  přiřazena 
a u kumulovaných plateb by tyto 
platby, nemohly být identifiková-
ny a částka by byla zaslána zpět 
na účet, ze kterého byla odeslána.
Provádět jednorázové platby na 
jeden  variabilní  symbol  za  více 

osob  lze  pouze  v případě,  že  na 
MěÚ Hlučín byl v prosinci 2019 
odevzdán  formulář  k úhradě,  ve 
kterém  byl  určen  jeden  společ-
ný zástupce poplatníků. Do toho-
to termínu musí být částka již na 
účtu města! Po tomto termínu bu-
de  poplatek  v souladu  s vyhláš-
kou  a zákonem  zvýšen  na  1,27 
násobek!
Od placení poplatku jsou osvo-
bozeny fyzické osoby, které:
a)  se  jednoznačně  prokazatel-
ně zdržují mimo území České re-
publiky  po  celý  kalendářní  rok 
2020, 
b)  jsou  umístěny  do  dětského 
domova,  školského  zařízení  pro 
výkon ústavní nebo  jiné ochran-
né výchovy nebo školského zaří-
zení  pro preventivně výchovnou 
péči,  a jako  nezaopatřené  dítě  

v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, 
c) v domově pro osoby se zdra-
votním  postižením,  domově  pro 
seniory, domově se zvláštním re-
žimem nebo chráněném bydlení, 
azylovém domě,
d) jsou hospitalizovány, ve vaz-
bě  nebo  výkonu  trestu  po  dobu 
delší než tři měsíce,
e)  vlastní  rekreační  stavbu 
v Hlučíně  v oblasti  Kocibenda, 
Vinohrady nebo Kraví Důl. 
Studium,  zaměstnání  v ČR mi-
mo trvalé bydliště, ani trvalý po-
byt na ohlašovně Mírové náměstí 
23/24, není důvodem k úlevě ani 
k osvobození od poplatku.

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního 

prostředí a komunálních služeb

Výše platby za odpad beze změn
Na  granty  určené  pro  kon-
krétní projekty  je vyčleněno 
pro rok 2020 z rozpočtu měs-
ta celkem 450 tisíc korun.Po-
dání žádostí o granty je mož-
né v termínu 16. až 31. ledna 
2020.  Na  jeden  projekt  je 
možné poskytnout maximál-
ně 30 tisíc korun.
„Jde  o doplňkový  zdroj  fi-
nancování,  jímž  se  bude 
město  spolupodílet  na  reali-
zaci  schválených  projektů, 
které významně  reprezentují 
Hlučín, nebo zahrnují aktivi-
ty, na nichž má město zájem. 
Jedná  se  zejména  o kultur-
ní, sportovní a další akce po-
řádané na území města Hlu-
čína  pro  širokou  veřejnost, 
popřípadě  propagující  měs-
to,“ objasnila vedoucí odbo-
ru  rozvoje  a školství  Měst-
ského  úřadu  Hlučín  Darina 
Krejzlová. 
U ní  je  také  možné  získat 
podrobnější  informace na  e-
-mailu  krejzlova@hlucin.cz, 
telefon  595  020  295.    Pod-
mínky  udělení  grantu,  jak 
je schválila rada města,  jsou 
uvedeny  na  internetových 
stránkách  města  v záložce 
Úřad a samospráva – Granty 
a dotace – Program pro hod-
nocení  a poskytování  grantů 
2020.                             (red)

Zapojte se do 
projektů města
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RADA MĚSTA V PROSINCIn

město

Zastupitelstvo města Hlučína na 
svém zasedání dne 12. 12. 2019 
schválilo  Program  pro  hodnoce-
ní a poskytování dotací z rozpoč-
tu  města  Hlučína  pro  rok  2020. 
Součástí  schváleného  rozpoč-
tu  běžných  výdajů města Hlučí-
na  na  rok  2020  je  částka  7.000 
tis. Kč, účelově určená na veřej-
nou finanční podporu z rozpočtu 
města Hlučína, poskytovanou ža-
datelům formou dotace.
O dotaci mohou  požádat  fyzic-
ké nebo právnické osoby, působí-
cí  v oblasti  mládeže,  tělovýcho-
vy  a sportu,  sociálních  služeb, 
podpory  rodin,  požární  ochrany, 
kultury, vzdělávání a vědy, zdra-

votnictví, protidrogových aktivit, 
prevence  kriminality  a ochrany 
životního prostředí. 
Vyplněné  formuláře  žádosti 
o dotaci musí být podány na po-
datelně Městského úřadu Hlučín 
ve lhůtě od 15. 1. 2020 do 17. 2. 
2020.  Požadované  tiskopisy  žá-
dosti jsou od 2. 1. 2020 k dispo-
zici  na  odboru  financí Městské-
ho úřadu Hlučín nebo ke stažení 
na internetových stránkách http://
www.hlucin.cz/,  záložka  „For-
muláře“ – „Finance-poplatky, do-
tace,  granty“,  formulář  „Žádost 
o poskytnutí  dotace  z rozpoč-
tu města Hlučína“.  Program pro 
hodnocení  a poskytování  dotací 

z rozpočtu města Hlučína pro rok 
2020  je  k nahlédnutí  na  odboru 
financí Městského  úřadu Hlučín 
nebo ke stažení na internetových 
stránkách  http://www.hlucin.cz/, 
záložka  „Úřad  a samospráva“  – 
„Granty  a dotace“  –  „Program 
pro hodnocení a poskytování do-
tací z rozpočtu města Hlučína pro 
rok 2020“.
Dotace: veškeré potřebné infor-
mace  k dotacím  podá  odbor  fi-
nancí, budova B, 1. poschodí, č. 
dv.  B154  (pí.  Hájková:  e-mail: 
hajkova@hlucin.cz, tel.: 595 020 
244).                      

Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Na Hlučínsku jsou tisíce stromů 
napadeny  parazitickou  rostlinou 
jmelím bílým. Jmelí roste v koru-
nách stromů, nejčastěji na lípách, 
ale  i na  javorech,  topolech,  jab-
loních  a dalších dřevinách.  Jme-
lí  je  zakořeněno  přímo  ve  vět-
vích  hostitelského  stromu.  Jeho 
kořeny ve větvích dosahují desít-
ky centimetrů délky. Odřezat  te-
dy pouze trsy jmelí není účinné, 
neboť v dalším období jmelí vy-
raší  znovu.  Nejúčinnější  meto-
dou je dosud vyřezat jmelí i s na-
padenými  větvemi,  protože  jak 
již bylo řečeno, pouhým vyřezá-
ním  trsů  se  jmelí  neodstraní. To 
však  lze provést  jen  tehdy, když 
je  strom  jmelím  napaden  pouze 
v určité míře. 
Nově  město  Hlučín  zahájilo 
spolupráci  s arboristou  z brněn-
ské  Mendlovy  univerzity  pilot-
ní  projekt,  kdy  bude  jmelí  od-
straněno  speciálním  postřikem. 
Tento  způsob  byl  již  v loňském 
roce zkoušen v Přerově a ve Zlí-
ně a první výsledky a zkušenosti 
jsou velmi nadějné. Pro likvidaci 
jmelí vědci využili toho, že jme-
lí  je  plně  závislé  na  hostitelské 
dřevině. Místo  vyřezávání  jmelí 
i s větvemi  se  vědci  rozhodli  na 
jmelí použít v zimě, tedy v obdo-
bí, kdy hostitelské dřeviny odpo-
čívají  a jsou  bez  listí,  běžně  do-
stupné růstové stimulátory. Tento 
postřik  na  jaře  život  podporuje, 
ale v zimě zabíjí.  Ideální  je  tedy 

k jeho použití počasí  s teplotami 
od -5o C maximálně do +10o C. 
Stromy v zimě nemají listy a ma-
jí  svůj vegetační klid. Zato  jme-
lí se po postřiku probudí k živo-
tu, protože stimulátory nastartují 
fyziologické  procesy.  Tento  pa-
razitický stále zelený keřík náhle 
otevře své průduchy, zahájí foto-
syntézu a chce pokračovat v tom, 
co  dělá  ve  vegetačním  období, 
tedy  brát  vláhu  a živiny  ze  své-
ho  hostitelského  stromu.  Jenže 
v zimním  období  strom  odpočí-
vá a není z čeho brát. Jmelí proto 
odumírá. Postřik bude aplikován 
postřikovačem na jednotlivé trsy 
jmelí. Již za pár týdnů by měl být 
vidět  výsledek. Zatím  však  není 
přesně odzkoušeno, na  jak dlou-
ho bude strom jmelí zbaven, pro-
tože  první  aplikace  přípravku 
proběhly teprve v loňském roce.
Město  Hlučín  v měsíci  led-

nu použije  tento postřik na stro-
my  rostoucí  okolo  dětského  do-
pravního  hřiště  a to  v celé  ploše 
od  tenisových  kurtů  až  k silnici 
I/54.  Po  konzultaci  s arboristou 
byl právě tento prostor pro pilot-
ní  projekt  vytipován.  Pokud  se 
tento postřik osvědčí, bude pou-
žíván ve zvýšené míře i v dalším 
období. 
V letošním  roce  bude  město 
Hlučín  samozřejmě  pokračovat 
s likvidací jmelí i ořezem a to ze-
jména  v městském  parku,  oko-
lo  kulturního  domu,  okolo  zám-
ku a na Kostelním náměstí. Vždy 
se však bude  jednat pouze o po-
zemky, které jsou v majetku měs-
ta.  V současné  době  městská 
zahradnice provádí mapování vý-
skytu  jmelí na pozemcích města 
v celém Hlučíně.
V rámci  participativního  roz-
počtu města, kde byly jednotlivé 
projekty navrženy občany města 
a pak  hodnoceny  a schvalovány 
podle množství získaných hlasů, 
byl úspěšný i projekt na  likvida-
ci jmelí, jehož předkladatelkou je 
paní Eva Kotková.  Tento projekt 
získal  na  rok  2020  dotaci města 
ve výši 400 tisíc korun. Likvidaci 
jmelí budou zajišťovat TS Hlučín 
s.r.o., spolu s  odborem životního 
prostředí  a komunálních  služeb 
ve  spolupráci  s předkladatelkou 
tohoto projektu.   Soňa Prášková

vedoucí odboru životního 
prostředí a komunálních služeb

Žádejte o dotace z rozpočtu města pro rok 2020

Nová metoda boje se jmelím

Do  kasiček  bylo  díky  Vám  vy-
bráno  10  833  korun  a vloženo 
na sbírkový účet města Hlučína. 
Děkujeme všem, kteří do žlutých 
kasiček vhodili mince či bankov-
ky. Každá koruna z nich pomáhá 
hendikepovaným  dětem  z Hlu-
čína.  Jedna  kasička  je  stabilně 
umístěna  v Informačním  centru 
Hlučín  a druhá  putuje  v rámci 
společenských  a kulturních  akcí 
města.                                     red

n  rozhodla  o poskytnutí  zášti-
ty  starosty města Hlučína  pro 
akci  Novoroční  koncert,  kte-
rý  proběhne  dne  19.  1.  2020 
v kostele  sv.  Jana  Křtitele 
v Hlučíně,  a je  organizovaný 
Spolkem rodičů a přátel  školy 
při  Základní  umělecké  škole 
Pavla  Josefa  Vejvanovského, 
Hlučín.

n  rozhodla  o uzavření  smlouvy 
o poskytnutí  podpory  ze  Stát-
ního fondu životního prostředí 
České republiky.

n  rozhodla  o záměru  pronájmu 
bytu  č.  4  v Hlučíně,  Zahradní 
1071/12 o velikosti 2 + 1  for-
mou  výběrového  řízení  obál-
kovou metodou.

n schválila Statut sociálního fon-
du města Hlučína.

n  rozhodla  o záměru  pronájmu 
části pozemku o výměře 3 m2 
za účelem umístění AlzaBoxu 
na ulici Cihelní.

n rozhodla  o poskytnutí  mimo-
řádné odměny členům jednotek 
sboru dobrovolných hasičů.

n  rozhodla  v zadávacím  řízení 
na  veřejnou  zakázku  malého 
rozsahu „Tisk Hlučínských no-
vin“ o výběru nabídky účastní-
ka  MAFRA  a schválila  ceník 
inzerce  v Hlučínských  novi-
nách.

Děkujeme dobrým 
lidem za štědrost
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Rozpočet Města Hlučína na rok 2020 schválen
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hlučína na 
svém 11. zasedání, konaném dne 
12.  12.  2019,  schválilo  rozpočet 
města na rok 2020. Byl schválen 

vyrovnaný  rozpočet  se  zapoje-
ním  části  zůstatku  finančních 
prostředků  rozpočtového  hospo-
daření  roku  2019  ve  výši  50,5 
mil. Kč. Celkové zdroje ve výši 

353.548.503  Kč,  z toho  příjmy 
celkem ve výši 308.778.923 Kč, 
financování  ve  výši  44.769.580 
Kč  a výdaje  celkem  po  konso-
lidaci  ve  výši  353.548.503  Kč. 

Financování, to je částka, vzniklá 
jako  rozdíl mezi příjmy a výdaji 
rozpočtu,  představuje  finanční 
prostředky, kterými se vyrovnává 
rozpočet. 

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2020 
PŘÍJMY VÝDAJE

Vlastní příjmy 272.469.523 Kč Běžné výdaje 254.208.707 Kč

Dotace 36.309.400 Kč Kapitálové 
výdaje

99.339.796 Kč

Financování        
(prostředky 
z roku 2019 splát-
ky jistin úvěru)

50.518.580 Kč
-5.749.000 Kč

Celkem zdroje 353.548.503 Kč Celkem výdaje 353.548.503 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových 
příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2020

Příjmy celkem včetně financování:
z toho

353.548.503 Kč

1. daňové příjmy 230.482.500 Kč 65,2 %

2. nedaňové příjmy 39.987.023 Kč 11,3 %

3. kapitálové příjmy 2.000.000 Kč   0,6 %

4. přijaté dotace 36.309.400 Kč 10,3 %

7. financování 44.769.580 Kč 12,6 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích 
rozpočtu města Hlučína na rok 2020

Výdaje celkem:
z toho

353.548.503 Kč

5. běžné výdaje 254.208.707 Kč 72,0 %

6. kapitálové výdaje 99.339.796 Kč 28,0 %

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2020

1. PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 1.000.000 Kč 0,3%

2. Odbor výstavy 570.000 Kč 0,2%

3. Opravy kulturních památek 300.000 Kč 0,1%

4. Městská policie 13.655.000 Kč 3,8%

5. Vnitřní správa  83.354.810 Kč  23,6%
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

6. Požární ochrana - dobrovolná část 4.209.000 Kč 1,2%

7. Sociální výdaje z rozpočtu města  460.000 Kč 0,1%
(mimo příspěvků a dotací organizacím, poskytujícím sociální služby)

8. Údržba města 38.718.000 Kč 10,9%

9. Komunální odpady 14.032.000 Kč 4,0%
(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou      7,8 mil. Kč) 

10. Bytový a nebytový fond 12.339.000 Kč 3,5%

11. Dobrovolné svazky obcí 649.000 Kč 0,2%

12. Dotace poskytované z rozpočtu města 7.450.000 Kč 2,1%
(z toho finanční prostředky ve výši 7,00 mil. Kč budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím – lhůta pro podání žádostí je od 
15. 1. do 17. 2. 2020)

13. Osadní výbory Bobrovníky, Rovniny, Darkovičky a OKD prostředky vyčleněné na kulturní akce   200.000 Kč 0,1%

14. Úroky z přijatých úvěrů   600.000 Kč 0,2%

15. Příspěvkové organizace 46.281.000 Kč 13,1%
(Muzeum Hlučínska, Sport a kultura Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská rehabilitace, Domov pod Vinnou horou)

16. Granty poskytované z rozpočtu města 450.000 Kč 0,1%
(uvedené finanční prostředky budou rozděleny po předložení projektů na poskytnutí grantů – lhůta               pro podání žádostí je od 16. 1. do 31. 1. 2020)

17. Univerzita třetího věku (Pozn.: vypočtené procento je 0,01%)   40.000 Kč 0,0%

18. Komunitní plánování a MA 21 ve městě Hlučíně 413.000 Kč 0,1%

19. Projekt sdílených jízdních kol na území města Hlučína 300.000 Kč 0,1%

20. Doprava 5.533.000 Kč   1,5%
(úhrada příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti)

21. Školství 21.233.000 Kč 6,0%
(Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín-Rovniny, Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, Základní škola Hlučín, Hornická, Základní škola 
a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky a ostatní)

22. Investice 99.339.796 Kč 28,1%

23. Ostatní 2.421.897 Kč 0,7%

CELKEM 353.548.503 Kč 100,0%
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Podrobnější rozpis bodu „22. Investice“:

Výkupy pozemků 200.000 Kč 0,2%

Územní plán 350.000 Kč 0,4%

Požární ochrana - Vozidlové digitální radio-
stanice (2 ks), sady dýchacích přístrojů (2 ks)

175.000 Kč 0,2%

Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí - 
Úprava a zabezpečení pokladny MěÚ

290.000 Kč 0,3%

Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí - 
Koncepční vizuální identita města Hlučín(?)

600.000 Kč 0,6%

Čekárny kapitálové výdaje 100.000 Kč 0,1%

Investice do městské části Bobrovníky 1.100.000 Kč 1,1%

Investice do části Hlučín - Rovniny 1.100.000 Kč 1,1%

Investice do městské části Darkovičky 1.100.000 Kč 1,1%

Investice do části Hlučín - OKD 1.100.000 Kč 1,1%

(u výše uvedených čtyř položek bude záležet na vyjádření Osadního 
výboru Bobrovníky, Hlučín - Rovniny, Darkovičky a Hlučín - OKD, 
které investice nebo opravy doporučí v roce 2020 k realizaci)

Parkoviště u Sportovní haly 7.500.000 Kč 7,6%

Projektové dokumentace 1.100.000 Kč 1,1%

Nespecifikovaná rezerva na investice 1.841.806 Kč 1,9%

Protipovodňové opatření Darkovičky (pře-
vod z roku 2019)

1.900.000 Kč 1,9%

Podrobnější rozpis bodu „8. Údržba města“:

Správa v lesním hospodářství 74.000 Kč 0,2%

Údržba komunikací – zimní údržba 1.800.000 Kč 4,6%

Čištění města 4.365.000 Kč 11,3%

Havárie ve vodním hospodářství 25.000 Kč 0,1%

Deratizace  85.000 Kč 0,2%

Údržba hřbitovů 1.210.000 Kč 3,1%

Likvidace černých skládek  60.000 Kč 0,1%

Záchytná stanice pro psy 500.000 Kč 1,3%

Péče o veřejnou zeleň     10.190.000 Kč 26,3%

Opravy čekáren, mobiliář 245.000 Kč 0,6%

Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 484.000 Kč 1,3%
(dalších 794 tis. Kč je na hřiště a zahrady přístupné pro veřejnost v rozpočtech přísluš-
ných příspěvkových organizací)

Veřejné osvětlení - elektrická energie + 
opravy

4.315.000 Kč 11,1%

Opravy a údržba komunikací a chodníků 
včetně dopravních značek, z toho:

14.305.000 Kč 37,0%

Městský informační systém 305.000 Kč

Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3.450.000 Kč

Údržba komunikací - dopravní značení 300.000 Kč

Oprava chodníků a parkoviště mezi BD Cihelní 29-33 
(z toho 1.000.000 Kč převod z roku 2019)

4.000.000 Kč

Projektová dokumentace odpočinkové zóny v lo-
kalitě ul. Sokolská a Na Sídlišti v Bobrovníkách                           
(převod z roku 2019)

200.000 Kč

Oprava chodníku u kapličky ul. Písečná (převod z roku 
2019)

250.000 Kč

Rekonstrukce objektu vodárny - II. etapa 1.000.000 Kč

Oprava komunikace Jaselská 1.500.000 Kč

Oprava komunikace Komenského 2.000.000 Kč

Oprava chodníku ul. J. Seiferta (Družební-Rovniny) 500.000 Kč

Oprava hřbitovní zdi u sv. Markéty 800.000 Kč

Provoz výpravní budovy na autobusovém 
nádraží

  1.000.000 Kč 2,6%

Informační systém na autobusovém nádraží 60.000 Kč 0,2%

CELKEM 38.718.000 Kč 100%

Podrobnější rozpis bodu „22. Investice“ - pokračování

Chodník na ul. Okrajové 2.500.000 Kč 2,5%

Park na Rovninách 4.000.000 Kč 4,0%

Šatny a zázemí SK FC a TJ Hlučín 
(převod z roku 2019)

24.000.000 Kč 24,2%

Boxy na popelnice 2.000.000 Kč 2,0%

Propojení ul. Ke Kořeni s Dlouhoveskou 3.000.000 Kč 3,0%

Projektová dokumentace přemístění auto-
busové zastávky v Bobrovníkách
(převod z roku 2019)

200.000 Kč 0,2%

Cyklostezka Hlučín - Kozmice 6.000.000 Kč 6,0%

Chodník ul. Svornosti (převod z roku 2019) 1.218.580 Kč 1,2%

INVESTICE DO AREÁLU ŠTĚRKOVNY 1.000.000 Kč 1,0%

Chodník a lávka ze ZŠ k tělocvičně Darkovič-
ky (z toho 400.000 Kč převod z roku 2019)

1.000.000 Kč 1,0%

Klimatizace kanceláří MěÚ budova B 3.267.000 Kč 3,3%

Obnova veřejného osvětlení Hlučín 4.000.000 Kč 4,0%

Rozšíření ul. Tyršova v Hlučíně 4.200.000 Kč 4,2%

Přetlaková hala Hlučín (převod z roku 2019) 3.300.000 Kč 3,3%

Uliční vpusti do vsaku 800.000 Kč 0,8%

Chodník z ul. Okružní na parkoviště J. 
Seiferta

200.000 Kč 0,2%

Schody a chodník ul. Ostravská 200.000 Kč 0,2%

Rekonstrukce ÚT a TUV v BD Mírové náměstí 
29/25

3.000.000 Kč 3,0%

Veřejné osvětlení u garáží ul. Hornická 200.000 Kč 0,2%

Římskokatolická farnost Hlučín - Investiční 
dotace na přestavbu hospodářské budovy 
na „Komunitní centrum“

1.200.000 Kč 1,2%

Základní škola Hlučín-Rovniny - Kotel ply-
nový, multifunkční pánev, el. konvektomat 
(částečně), škrabka brambor

1.470.000 Kč 1,5%

Základní škola dr.M.Tyrše, Hlučín - Projekto-
vá dokumentace „Půdní vestavba spojená 
s rekonstrukcí střechy”

500.000 Kč 0,5%

Základní škola Hlučín-Hornická - Moderni-
zace odborných učeben (projekt ve výzvě 
ITI) (převod z roku 2019)

4.000.000 Kč 4,0%

Základní škola Hlučín - Darkovičky - Přírodní 
zahrada ZŠ Hlučín-Darkovičky

1.400.000 Kč 1,4%

Muzeum Hlučínska - Výstavba garáže 
(převod z roku 2019)

250.000 Kč 0,3%

Sport a kultura Hlučín - Rekonstrukce sauny, 
vstupních prostor sportovní haly, výměna 
dveří

1.250.000 Kč 1,3%

Sport a kultura Hlučín - Žací stroj pro údrž-
bu trávníku

1.004.300 Kč 1,0%

Sport a kultura Hlučín - Mantinely pro flor-
balové hřiště, vč. oplocení

160.000 Kč 0,2%

Sport a kultura Hlučín - Osvětlení areálu 595.660 Kč 0,6%

Dům dětí a mládeže Hlučín - Pořízení nové 
stanové základny pro letní táborovou 
činnost

350.000 Kč 0,4%

Dětská rehabilitace Hlučín - Projektová 
dokumentace „Rekonstrukce DRH”

417.450 Kč 0,4%

Domov pod Vinnou horou - Nákup lůžek 
pro klienty

1.000.000 Kč 1,0%

Domov pod Vinnou horou - Evakuační výtah 2.500.000 Kč 2,5%

Výpočetní technika MěÚ - kapitálové výdaje 700.000 Kč 0,7%

CELKEM 99.339.796 Kč 100%
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Správní  rada Nadačního  fondu VÍTKOVI-
CE  STEEL  vyhodnotila  všechny  projekty, 
které  vypracovaly  a zaslaly neziskové orga-
nizace  v rámci  aktuální  veřejné  výzvy.  Pro-
jekt Dětské rehabilitace Hlučín byl u Nadač-
ního fondu VÍTKOVICE STEEL úspěšný. Za 

dar ve výši osm tisíc korun se dětem z  denního stacionáře poří-
dí speciální polohovací vak. „Pomůcka bude sloužit k polohování 
dětí s výrazně oslabeným svalovým tonusem. Penízky jdou určitě 
na dobrou věc,“ řekla ředitelka Radmila Lőwová.                    red

VÍTKOVICE STEEL 
podpořily potřebné

Chtěli  byste  uniknout  od  všed-
ních  starostí  a ještě  si  užít  po-
slední  záchvěvy  uplynulých Vá-
noc?  Pokud  zavítáte  do  Muzea 
Hlučínska,  ocitnete  se  v časech, 
kdy ke každému muži neodmys-
litelně patřil  pečlivě nakroucený 
knír  a kdy  žádná  správná  dáma 
nesměla vyjít do společnosti bez 
paraplete a slušivého kloboučku. 
Nová  výstava  totiž  představuje 
Vánoce v dobách monarchie tak, 
jak je prožívali lidé z měšťanské-
ho  prostředí.  Ve  vitrínách  tedy 
uvidíte prakticky vše, co se moh-
lo v závěru 19. století objevit pod 
stromečkem:  Nejrůznější  mód-
ní  doplňky,  šněrovací  střevíce, 
přenádherný  porcelánový  servis, 
precizně vyhotovené hračky, ne-
bo??? Každý si zde přijde na své, 

neboť  spektrum  vánočních  dár-
ků bylo tehdy, stejně jako i dnes, 
velmi široké. „Osobně mě nejví-
ce  zaujal  porcelánový ohříváček 
na pivo,“ prozradil ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký. Neopomněl 
zdůraznit, že po více než půlroč-
ní etapě, kdy na zámku panova-
la noc a z temných zákoutí vyku-
kovala divoká zvířata, je to nyní 
překvapující změna. 
Z výstavního sálu vyloženě dý-
chá  atmosféra,  jakou  známe  na-
příklad  z filmu  Adéla  ještě  ne-
večeřela.  Kdo  touží  alespoň  na 
chvíli  uniknout  všedním  staros-
tem  by  návštěvu  hlučínského 
zámku rozhodně neměl vynechat. 
Výstava zde bude k vidění až do 
19. ledna 2020.

Metoděj Chrástecký

Vánoce v měšťanské rodině

Městská knihovna Hlučín srdeč-
ně zve všechny milovníky vikto-
riánského  období  na  přednášku 
nazvanou Život viktoriánské éry. 
Nahlédneme společně do každo-
denního života lidí v Británii 19. 
století. Navštívíme viktoriánskou 
rodinu, školu, šatník viktoriánské 
dámy, dáme se do uklízení a také 
se podíváme do kuchyně.  Dozví-

me se také, jak bylo nahlíženo na 
ženu v 19. století, kdy světu vlád-
nou muži. Součástí je rovněž fo-
tografická ukázka dámských šatů 
pro jednotlivou denní dobu. Před-
náška  se  bude  konat  ve  čtvrtek 
23.  ledna  od  17  hodin  v Zámec-
kém klubu hlučínského zámku.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

Jak se žilo ve viktoriánské době?
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S účinnosti od 1. ledna 2020 došlo ke změ-
ně ve vyhlášce města Hlučín o místních po-
platcích za psa.
Změna se týká:
1.  Poplatníka  –  nově platí  poplatek  za  psa 
i cizinci, kterým byl povolen trvalý pobyt na 
území města Hlučín nebo kteří pobývají pře-
chodně po dobu delší než 3 měsíce na území 
města Hlučín. 
- Tyto osoby, pokud jsou držitelem psa, mají 
povinnost psa přihlásit. 
2. Sazby poplatku – nově je stanovena sazba 
poplatku  za  psa  v bytovém domě,  jehož  dr-
žitelem  je osoba  starší 65  let. Snižuje  se na 
200 korun.
Zároveň zůstává zachována sazba pro poži-
vatelé starobních, vdovských či vdoveckých 
a invalidních důchodců, pro které je tento dů-
chod jediný zdroj příjmů, a dále pro poživate-
le sirotčích důchodů (vždy bez ohledu na věk 

držitel psa a skutečnosti, kde je pes chován)  
-  platí se 200 korun za každého jednoho psa.
3.  Osvobození  –  nově  dle  zákona  o míst-
ních poplatcích  je od poplatku ze psů osvo-
bozen držitel psa, osoba, která je považovaná 
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby po-
dle zákona upravující sociální služby a osoba 
která je držitele průkazu ZTP. 
-  O osvobození  musí  poplatník  požádat 
a doložit potřebné doklady (rozhodnutí o pří-
spěvku na péči, průkaz ZTP, apod. ) 
4.  Splatnosti  poplatků  –  byla  posunuta  na 
30. června 2020
V případě  jakýkoliv dotazů kontaktujte pa-
ní Kateřinu  Štědroňovou,  a to  osobně  v bu-
dově B MěÚ Hlučín,  dveře  č.  002,  přízemí 
(pokladna), nebo na  telefonu 59 50 20 290, 
email: stedronova@hlucin.cz.

Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Poplatek za psa - novela v zákoně o místních poplatcích

Díky  podpoře  Moravskoslez-
ského  kraje  z dotačního  pro-
gramu  Podpora  turistických 
informačních  center  v Morav-
skoslezském  kraji  v roce  2019 
(RRC/02/2019)  má  Informační 
centrum  Hlučín  nový  web.  Ná-

vštěvník se zde doví o aktuálním 
dění ve města a nejbližším okolí, 
o dostupných  službách, náplních 
volného  času,  kulturních  spor-
tovních  a společenských  akcích 
a mnohé další. Nechte se inspiro-
vat!                                           red

Nový web díky dotacím

Na ples jsou zváni nejen senioři 
z klubů, ale i další vyznavači ple-
sové zábavy. Ples seniorů se bude 
konat přímo na Den svatého Va-
lentýna, v pátek 14. února, od 15 
hodin v Kulturním domě Hlučín.
Zváni  jsou  především  členo-
vé klubů seniorů v Hlučíně, Dar-
kovičkách, Bobrovníkách, Vrab-
lovci  a senioři  ze  Svazu  tělesně 
postižených  a z Domova  pod 
Vinnou horou. Přihlásit se na něj 
však  samozřejmě  můžou  i další 
zájemci, kteří dosáhli  seniorské-
ho věku. Vstupné je symbolické, 
jeden  lístek  přijde  na  50  korun. 
V ceně je teplá večeře, káva nebo 
čaj, voda, víno, zákusek. K tanci 
i poslechu bude hrát skupina Kla-
sik, zazpívá skupina Šlapeto. Zá-

jemci o účast se mohou přihlásit 
přímo na  radnici,  odboru  rozvo-
je a školství nebo tel. 595020317 
(p.Lorencová) do 31. ledna. 
Letošní  ples  se  odehraje  v ro-
mantickém  valentýnském  stylu. 
Preferované barvy oblečení u žen 
a doplňky u mužů budou v barvě 
růžové nebo červené.
Den svatého Valentýna se slaví 
každoročně 14. února jako svátek 
lásky. Je to den, kdy se předávají 
dárky, květiny, cukrovinky či po-
hlednice  s tematikou  stylizova-
ného  srdce,  jako  symbolu  lásky.  
Zda se tento zvyk objeví také na 
letošním plese, je jen na vás…

Darina Krejzlová
vedoucí odboru 

rozvoje a školství

Ples seniorů bude 
valentýnsko – romantický 



hlučínskénoviny [8] školství a mládež

V rámci  vzdělávacího  progra-
mu Evropské unie Erasmus+ na-
še  škola  jako hlavní koordinátor 
projektu s názvem „The Interna-
tional pupil Math Workshop” při-
vítala na pět dní na naší škole své 
partnery projektu, a to 12 studen-
tů  z rumunské  školy  Liceul  Te-
oretic  de  Informatică  "Grigo-
re  Moisil"  a 8  studentů  z řecké 
školy 6th gymnasium of Chania. 
Hlavním  cílem  projektu  je  uče-
ní  se  novým matematickým  do-
vednostem s pomocí IT nástrojů, 
přičemž jednotlivé mobility jsou 
zaměřeny na konkrétní matema-
tická  témata,  především  v ob-
lasti  geometrie.  Společné  sdíle-
ní poznatků a spolupráce probíhá 
v anglickém jazyce v online pro-
středí  virtuální  třídy  Twinspace 
a samozřejmě k nim dochází bě-
hem jednotlivých návštěv v part-
nerských zemích. 
První  den  mobility  proběhl  ve 
znamení seznamování, prohlídky 
školy, vytvoření žákovských me-
zinárodních týmů, které odpoled-
ne uvítal na radnici pan starosta. 
V podvečeru  si  všichni  s nadše-
ním  zahráli  společně  bowling. 
Následující  den  vytvořené  týmy 

vypracovaly geometrické příkla-
dy v programu Geogebra a odpo-
ledne  jsme  navštívili  Svět  vědy 
a techniky v Dolní oblasti Vítko-
vic.  Všem  zúčastněným  se  také 
velmi  líbila  návštěva  VŠB,  kde 
jsme za použití anglického jazy-
ka sestrojovali roboty a absolvo-
vali  zajímavé  soutěže.  Posled-
ní den se zahraniční žáci zapojili 
do  výuky  angličtiny  ve  třídách 
a kromě toho si vyzkoušeli práci 
s roboty.  Poslední  den  proběhlo 
v odpoledních  hodinách  společ-
né rozloučení v jídelně naší ško-
ly,  kde  naše  paní  kuchařky  při-
chystaly bohaté občerstvení. Pan 
ředitel předal všem zúčastněným 
certifikáty  o účasti  v projektu, 
zahraniční  hosté  ocenili  výbor-
nou přípravu naší školy a vřelou 
pohostinnost. Všichni hosté nad-
šeně komunikovali anglicky, luš-
tili hlavolamy, zahráli si stolní te-
nis  a dokonce  došlo  i na  tanec. 
Český  žákovský  tým  komentu-
je  poslední  večer  takto:  „Nako-
nec  došlo  k smutnému  loučení. 
Samá  objetí,  slova  na  rozlouče-
nou  a upadlo  i pár  slz.  Nikomu 
se nechtělo odjíždět, ale utěšova-
li jsme se tím, že se zase setkáme 

na škole v Rumunsku nebo Řec-
ku.” Hosté z Rumunska hodnoti-
li návštěvu tyto slovy: „We loved 
working  and  meeting  the  kids 
from Greece  and  the Czech Re-
public.“ Žáci  z Řecka  se poděli-
li o své dojmy: „We are  looking 
forwad to meeting you again, we 
had a great time, thank you!“
Všichni  žáci  se  již  těší  na mě-
síc březen a květen, kdy navštíví 

své  partnerské  školy  v Rumun-
sku  a v Řecku.  Jsme  velmi  rádi, 
že  tento  projekt  pomáhá  nejen 
k odbourávání  jazykových  bari-
ér mezi žáky, ale díky němu také 
dochází k navázání nových mezi-
národních  přátelství.  Velké  díky 
si zaslouží Mgr. Barbara Glacová 
za realizaci tohoto projektu.

Martin Franek
ředitel školy

Mezinárodní projekt Erasmus+ na ZŠ Hornická 

Zdálo  by  se,  že  bude  velmi 
těžké  dostát  nadměrným oče-
káváním excelentního výkonu 
za každých okolností. 
Ne tak pro Adama Piskallu ze 
sexty, kterému se tento kousek 
pravidelně  daří. Adam  jedno-
duše  kam přijde,  tam vyhraje 
(ne  nadarmo  byl  také  oceněn 
mezi  nejúspěšnějšími  žáky 
Moravskoslezského  kraje  za 
školní rok 2018/2019. 
Už  jsme  si  na  to  tak  nějak 
zvykli, takže nikoho z nás ani 
nepřekvapilo,  že  ve  školním 
kole Logické olympiády, sou-
těže  mladých  talentů,  již  už 
12. rokem pořádá Mensa Čes-
ké republiky, byl Adam tradič-
ně první. Že se tím probojoval 
do krajského kola, kde byl pro 
změnu  první.  Že  se  tím  kva-
lifikoval  do  nové  soutěže Ta-
lent  gymnázií  pořádané  Mo-

ravskoslezským krajem,  v níž 
v opravdu  tvrdé  konkurenci 
skončil pro tentokrát první. 
Je  pravda,  že  v celostát-
ním kole Logické  olympiády, 
v němž se 25. listopadu v Mí-
čovně Pražského hradu utkali 
krajští  finalisté,  si  přidal  jed-
ničku navíc  a skončil  „až“ na 
11. místě. Ale vzhledem k to-
mu,  že  v této  soutěži  bylo  ve 
třech  kategoriích  registrová-
no více než 70 000 žáků z více 
než 3000 škol, to bereme tak, 
že byl skoro první. 
A myslím,  že  můžu  mluvit 
jak za kolegy, tak za spolužá-
ky,  že  jsme  všichni  skutečně 
hrdí, že Adama máme. Děku-
jeme!

Lenka Hořenková 
Kucosová

vyučující matematiky 
a fyziky

Adamova soutěžní krasojízda
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Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková orga-
nizace  získala  nového  patro-
na.  
Dne  4.  prosince  2019  by-
la  podepsána  Dohoda  o vzá-
jemné  spolupráci  mezi  ve-
litelem  Záchranného  útvaru 
Hasičského záchranného sbo-
ru České republiky brig. gen. 
Ing. Radimem Řehulkou a ře-
ditelkou  školy PaedDr. Zuza-
nou Harazimovou. 
Účelem  této  dohody  je  za-
bezpečit  spolupráci  a součin-
nost při podpoře vzdělávacích 
a výchovných  činností  školy 

a mimoškolních  aktivit  žáků 
školy.   Záchranný útvar HZS 
ČR se zavázal podílet se např. 
na  realizaci  projektového vy-
učování, tematických dní, ko-
munitních setkání s rodiči, vý-
letech  či  přípravách dětského 
dne.  Důležitým  prvkem  spo-
lupráce bude využívání všech 
forem propagace a šíření dob-
rého  jména  obou  stran  doho-
dy.Těšíme  se  na  vzájemnou 
spolupráci!
  Za  Základní  školu,  Hlučín, 
Gen. Svobody 8, PO 

Zuzana Harazimová
ředitelka školy

Nový patron ZŠ Gen. Svobody
ZŠ Hornická 7 a sdružení  rodi-
čů u příležitosti  oslav 55  let  vý-
ročí školy zve co nejsrdečněji ši-
rokou  veřejnost  na  společenský 
ples, který se bude konat v sobo-
tu  18.  ledna  2020  od  19:30  ho-
din v KD Hlučín. K tanci zahra-
je  hudební  skupina NEW PLUS 
pana Karla Baima z Orlové a ta-
ké  vystoupí  mažoretky.  V ceně 

vstupenky  v hodnotě  150  Kč  je 
zahrnuto  občerstvení  a vskutku 
bohatá  tombola.  Losování  o ce-
ny proběhne o půlnoci. Proto ne-
váhejte  a zakupte  si  včas  svou 
vstupenku  na  sekretariátu  školy. 
Výtěžek  plesu  bude  věnován  na 
aktivity dětí školy. Těšíme se na 
Vaši účast.           Martin Franek

ředitel školy

Pozvánka na ples ZŠ Hornická 

Anglické nápisy s pozdravy žá-
ků  7.  až  9.  ročníku,  písničky  za 
doprovodu  dřívek  a bubínků, 
pohybově  ztvárněné  básničky, 
ukázka canisterapie – to vše při-
vítalo zahraniční učitele. Pedago-
gové  ze  Španělska,  Itálie, Chor-
vatska  a Slovinska  si  s velkým 
zájmem  prohlédli  prostory  pro 
výuku dětí s mentálním hendike-
pem. Neskrývali nadšení z vyba-
vení  školy,  její  výzdoby.  Vždyť 

velké  dílny  a skleník  všude  ne-
mají. Zajímavé byly pro ně  také 
informace  o systému  vzdělávání 

dětí  s postižením,  možnosti  dal-
šího  uplatnění  žáků  i postavení 
školy v regionu.

Welcome 
to Hlučín!

Novoroční koncert ZUŠ Pavla 
Josefa Vejvanovského, pod zá-
štitou  starosty  Pavla  Paschka, 
se  uskuteční  19.  ledna  2020 
v kostele svatého Jana Křtitele 
v Hlučíně, začátek v 16 hodin. 
Vystoupí  žáci  a pedagogo-
vé ZUŠ, komorní orchestr Vej-
vanovský,  smyčcový  soubor 
Strunka,  hosté,  sbor  základní 
umělecké školy, sbory Nezmar, 

Rozmar  a chrámový  sbor  sv. 
Matouše  a sv.  Hedviky. Vstup 
volný. Na programu Pavel Jo-
sef Vejvanovský, Antonín Ská-
cel, Norbert Studnitzký a další. 
Koncert je podpořen finančním 
darem Rady města Hlučína.

Jan Huszár
ředitel školy 

Základní umělecké školy 
P. J. Vejvanovského, Hlučín

Nechte se unést libými tóny

Tříkrálový koncert  se bude ko-
nat 5. ledna v 15 hodin v Kostele 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně.  
Uslyšíme  sólo  velké  varhany 
v podání pana Jiřího Langa a ta-
ké Dvořákův violonccelový kon-
cert  H  moll  v podání  Břetislava 

Vybírala. Dále skladby J. S. Ba-
cha a M. Oginského. 
Orchestr  tvoří  studenti umělec-
kých  škol  České  republiky.  Ce-
lým koncertem nás provede  slo-
vem Jan Lefner.       

Lukáš Krček

Cílem projektu Erasmus + „Fai-
ry  Tale  Bridges“  (Pohádkové 
mosty  přes  Evropu)  partnerské 
Základní a mateřské školy v Ma-
lých  Hošticích  je  sdílení  zku-
šeností  zapojených  šesti  evrop-
ských  mateřských  a základních 
škol na téma jazykového vzdělá-
vání a inkluze. 
Setkání napomohlo k plnění cíle 
velkou měrou. Bylo pro všechny 
zúčastněné  zajímavé  a přínosné, 
hlučínské koláče s kávou skvělé, 
nálada výborná. 
See you!

Zuzana Harazimová
ředitelka ZŠ Gen. Svobody 

Tříkrálový koncert studentů
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Pavel Kozák z Hlučína bude re-
prezentovat Českou republiku na 
Mistrovství Evropy  v šermu  fle-
retem v kategorii kadeti. Nyní je 
celkově na třetím místě žebříčku. 
Děkujeme za skvělou reprezenta-
ci a držíme palce!                  kne

Fleretem kupředu

Přihlaste se na „Únorovou jíz-
du  zručnosti“,  která  se  usku-
teční 1.  února 2020 v Hlučíně. 
Akci pořádá AOS klub ÚAMK 
– AMK Hlučín, Celní 4. 
Prezence  účastníků  je  v čase 
od  8  do  8:45  hodin  v budově 
AMK, start v 9 hodin, startovné 
100 korun. Přihlášku je možno 
vyplnit  on  line  na www.aoscz.
info. Na  jednom vozidle může 
postupně startovat i více řidičů/
řidiček. Občerstvení  je  zajiště-
no. 

Každý účastník obdrží skrom-
nou odměnu za úsilí  o dosaže-
ní co nejlepšího výsledku. Ka-
ždý účastník soutěže startuje na 
vlastní náklady. 
Podáním přihlášky, nebo pod-
pisem  v prezenční  listině,  se 
posádka  zavazuje  uhradit  pří-
padné  škody,  způsobené  po-
řadateli  nebo  třetím  osobám. 
Sportu ZDAR a tomu  automo-
bilovému zvláště! Těšíme se na 
Vaši účast.      Pavel Zbytovský

AOS klub AMK Hlučín

V minulém období byl v Hlučí-
ně velmi úspěšným a rozšířeným 
sportem stolní tenis. Oddíl stolní-
ho tenisu v Hlučíně vznikl v roce 
1946  a jeho  zakladateli  byli  M. 
Švidrnoch a B. Grun. 
Nejúspěšnějším  obdobím  by-
la léta 1952 – 1962. Největší zá-
sluhy  o rozvoj  stolního  tenisu 
v Hlučíně  má  Karel  Krupa  a to 
jako hlavní organizátor a dlouho-
letý úspěšný hráč. O tom, že Hlu-
čín  býval  v poválečném  období 
jedním  z center  stolního  tenisu 
svědčí  rovněž  skutečnost,  že  za 
družstvo Hlučín hráli nejlepší te-
nisté z okolí. Na příklad Jordáno-
vá  z Bolatic,  Vejvoda  z Dolního 
Benešova, který byl celkově nej-
úspěšnějším  tenistou  hrající  za 
družstvo Hlučína. V zájmu dolo-
žení kvality hlučínského stolního 
tenisu uvedu nyní několik příkla-
dů úspěšných výsledků:
V přeboru  okresu  Hlučín  zví-
tězili vždy hráči Hlučína (Švidr-

noch,  Krupa,  Vejvoda,  Chmela, 
Uhřík). V roce  1954  se  v Hlučí-
ně  konal  krajský  přebor  „Soko-
la“, jehož vítězem se stal R. Raj-
ský  před  K.  Krupou  a uvedení 
hráči  vyhráli  i čtyřhru. Z ostrav-
ského  kraje  hrálo  v celorepubli-
kové  nejvyšší  soutěži  družstvo 
VŽKG.  Ostatní  přední  družstva 
byla  zařazena  do  krajského  pře-
boru,  včetně  družstev  Hlučína. 
V roce  1957  se  družstvo  mužů 
umístilo  na  4.  místě  a družstvo 
žen na 3. místě. V roce 1961 by-
la uskutečněna územní reorgani-
zace  a město Hlučín  bylo  začle-
něno do okresu Opava. V prvním 
ročníku okresního přeboru v uve-
deném  roce  byli  hlučínští  stolní 
tenisté mimořádně úspěšní. 
Ve  čtyřhrách  Lindovská  s Her-
manovou  a Uhřík  s Baladou  se 
stali  okresními  přeborníky.  Ve 
dvouhře  obsadil  Uhřík  druhém 
místě  a stejně  tak  se  na  druhém 
místě  umístila  Hermanová.  Od 

roku 1970 byl organizován „Pře-
bor Hlučínska“. V prvním roční-
ku zvítězil Valný před Uhříkem. 
Hlučínský  rodák  a bývaly  hráč 
Hlučína  Valný  (v uvedené  do-
bě hráč Ludgeřovic) zvítězil pak 
ještě  několikrát.  Nejúspěšnější 
hráč v období 1965 – 1989 byl A. 
Smolka.  V následujících  letech 
byl  nejúspěšnějším  reprezen-
tantem  a současně  významným 
funkcionářem  F.  Valík.  V ro-
ce 1990 a pak ještě několikrát se 
v hlučínské sportovní hale usku-
tečnila senzační exhibiční stolno-

tenisová  utkání,  jejich  organizá-
torem byl hlučínský rodák Daniel 
Suchánek,  který  obdobné  akce 
pořádal po celém světě. Účastní-
ky byli vynikající Českoslovenští 
reprezentanti.  Orlowski,  patnác-
tinásobný mistr Československa, 
trojnásobný  mistr  Evropy,  více-
mistr  světa  ve  čtyřhře  s Span-
ským.  Po  ukončení  exhibice  se 
vždy konala setkání organizátorů 
a aktérů akce s předními součas-
nými i bývalými stolními tenisty 
Ostravska. 

Günter Kania

Hlučínský stolní tenis

Běžci  a běžkyně  všech  věko-
vých kategorií jsou zváni na tra-
diční  Zimní  běh,  který  se  bude 
konat v sobotu 18.  ledna. Regis-
trace bude spuštěna v 9:30 hodin, 
start  proběhne  v 11  hodin,  vše 
v prostorách  za  restaurací  No-
vá  Laguna.  Součástí  běhu  je  ta-
ké caniscross. Každého účastníka 
čeká v cíli párek a čepovaný ná-
poj. Více informací na webových 
stránkách www.mestskebehyhlu-
cin.cz a na facebooku. 

Kateřina Klímková
vedoucí KD

Užijte si s námi zimní běh Otestujte své řidičské schopnosti

Pro  Klub  Sportovního  Tance 
KD Hlučín je rok 2019 nejúspěš-
nějším  rokem  od  doby,  co  klub 
převzali Jakub a Lenka Dávidko-
vi. KST KD Hlučín přivezl domů 
ze soutěží po celé České Repub-
lice 52 bronzových, 64 stříbrných 
a 62 zlatých medailí. 
Díky těmto skvělým výsledkům 
tanečních párů  se klub  stal  vítě-
zem Moravskoslezské taneční li-
gy  a tím  se  stal  nejúspěšnějším 
tanečním klubem ve výchově ta-
nečních párů v kraji. 

Dalším  velkým  úspěchem  ta-
nečního klubu je vítězství našeho 
tanečního  páru  Sebastian  Dávi-
dek (7 let) a Barbora Štefková (8 
let)  v evropském  žebříčku  Dan-
ce Sport Europe Children Grand 
Prix.  Zde  se  ukázalo,  že  páry 
z Hlučína umí vyhrávat i na me-
zinárodním poli.

Jakub Dávidek
Klub Sportovního Tance 

KD Hlučín

S tancem stále výše
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OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

Pohyb
Po otištění příspěvku o stresu v minulých Hlučínských novinách jsem 
byla upozorněna, že nebyl zmíněn pozitivní vliv pohybu na zdravou 
mysl. Zmínila jsem pouze aktivní odpočinek, proto bych tentokrát ráda 
rozvinula vliv pohybu na celkové zdraví našeho organismu. S tím sou-
visí i populární novoroční předsevzetí o hubnutí, které už většinou na 
Tři krále vezme za své.
Vliv pohybu na lidské zdraví je všeobecně znám, ať už se jedná o kar-
diovaskulární systém, metabolismus, stav kostí nebo psychickou odol-
nost. Nemusí se přitom jednat o výkonnostní sport, ale v širší popula-
ci  určitě  spíš  o rekreační  nebo  přirozený pohyb.  I zarytí  nesportovci 
nemusí své tělo týrat sedavým způsobem života, stačí vynechat výtah 
a přidat více chůze. Z rekreačních sportů je ideální cyklistika, plavání 
nebo běh v nízké intenzitě. Důležitá je hlavně pravidelnost a samozřej-
mě záleží na zájmech a zdravotním kondici člověka. Už i 30 minut po-
hybové aktivity denně navíc nad rámec běžných rutinních aktivit se vý-
znamně podílí na zlepšení celkového stavu organismu.
Pro obézní, starší nebo zdravotně omezené pacienty je vždy lepší po-
hyb  v nízkých  tepových  frekvencích  neboli  tempo,  ve  kterém  jsme 
schopni mluvit. Tímto se aktivuje metabolismus a dochází ke spalová-
ní tuků z tukových zásob, zlepšuje se inzulínová rezistence a při pravi-
delné vytrvalostní aktivitě se snižuje klidová tepová frekvence a krevní 
tlak. Pravidelná aktivita je myšlena 3-4 x týdně nejméně 30-40 minut.
Mladí, aktivní  lidé, bez zdravotních omezení mohou přidat  interva-
lové aktivity, kdy se střídá vyšší intenzita s nižší. Z hlediska prevence 
osteoporózy  je  vhodné  přiměřené  posilování  jednotlivých  svalových 
skupin, pro ženy nejlépe s vlastní váhou těla nebo lehčí zátěží. Ideál-
ní je aktivity střídat, aby nedošlo k jednostranné zátěži a ztrátě zájmu 
o danou činnost.

V neposlední řadě je třeba připomenout, že při pohybové aktivitě jsou 
vyplavovány endorfiny, tedy hormony štěstí. Vracím se tedy na začátek 
tohoto článku a musím zdůraznit pozitivní vliv na psychický stav kaž-
dého jedince. V dnešní uspěchané době, plné stresu a napětí, může prá-
vě pravidelný pohyb být cesta k zachování duševního zdraví.
Závěrem jen malá poznámka k hubnutí a zázračným redukčním do-
plňkům. Bez úpravy stravy a pravidelné pohybové aktivity je jakýkoliv 
doplněk stravy na hubnutí zbytečný. Často se jedná o stimulanty a po 
vysazení celá snaha vede spíš k jo-jo efektu. V případě pravidelné po-
hybové aktivity a úpravě jídelníčku mohou pomoci tzv. spalovače tuků 
(karnitin, CLA, kofein, extrakt ze zeleného čaje) nebo další látky pod-
porující metabolismus jako skořice, zázvor, chrom a omega-3 mastné 
kyseliny. V případě  těžší  obezity  nebo  vážnějšího  zdravotního  stavu 
je vždy vhodné svůj záměr úpravy váhy konzultovat se svým ošetřují-
cím lékařem.

PharmDr. Simona Petrušková
vedoucí lékárník Lékárna U Hradeb

Ve dnech 10. až 12. ledna 2020 se uskuteční i v Hlučíně dvacátý 
ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. 
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. 
Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřeb-
ným. 
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebu-
jí naši společnou pomoc a podporu. 
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín

V druhé  polovině  ledna  bude 
v Červeném kostele probíhat vý-
stava  soch  Martina  Mydlarčíka 
s názvem  Věčné  interakce.  Au-
tor má  za  sebou  studia  v mj.  ve 
Francii  a v Krakově. V současné 
době  působí  jako  odborný  asis-
tent  na Katedře  sochařství  OSU 
v Ostravě. Výstava soch Martina 
Mydlarčíka  reflektuje  jeho  uce-
lený pohled na přírodní principy 
živelnosti.  Jde o zhmotnění  věč-
ných  interakcí pralátek v prosto-
ru. Celých mas hmot, které utvá-
řejí prostorové stopy pohybu. 
Vše, co se děje v globálním mě-
řítku  se  jeví  v malém,  bezpro-

středně kolem nás. Je  to o snaze 
postihnout nezmapované nuance 
proudění,  vlnění,  cirkulací,  pnu-
tí, rázových vln, deformací apod. 
Tyto  živé  fenomény  každého 
dne  jsou  v cyklu  soch  Martina 
Mydlarčíka revidovány a tradiční 
sochařskou technikou vepsány do 
těžkých  nebo  naopak  provzduš-
něných prostorových forem. 
Vernisáž  výstavy  proběhne  15. 
ledna  v 17  hodin  a samotná  vý-
stava pak bude probíhat vždy od 
čtvrtku do neděle až do 2. února 
v čase od 14 do 18 hodin.  

Kateřina Klimková
vedoucí KD

Věčné interakce 
v Červeném kostele
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n MÍSTO KYTIČKY
Přivítali jsme:
Patrik Kotásek *2019
Patrik Pyszko *2019
Richard Kubica *2019

Jubilanti:
Hedvika Strachotová *1926

Před  7  lety  jsem  viděl  v obci 
Otice adventní věnec, který se mi 
velmi líbil. Řekl jsem si, proč by 
nemohl být u nás v Hlučíně. Jen-
že na takový úkol je třeba něko-
lik osob. Je  to práce  lidí zapále-
ných pro určitou věc. Nevím, jak 
se mi podařilo dát hned v násle-
dujícím roce dát dohromady sku-
pinu zhruba 16 lidí, kteří vytvoři-
li úžasný tým a letos již po sedmé 
vytvořili adventní věnec.
Dle  občanů  města  je  adventní 
věnec  na  našem  náměstí  rok  od 
roku stále krásnější. 
Proto mi dovolte, abych poděko-
val panu Janu Herrmannovi, kte-
rý se stará o osvětlení adventního 
věnce,  rovněž manželům Drobí-
kovým,  paní  Janě Kameníčkové 
a Aleně  Čablové,  sourozencům 
Kučovým,  Lukáši  Krčkovi,  mi-
nistrantům,  všem  přátelům,  kte-
ří  nás    přišli  během stavby věn-
ce  podpořit  malým  pohoštěním 
a dalším.  V letošním  roce  při-
šlo pomoct i několik dětí z OKD.  
Těžko se mi vyjmenovává všech-

ny, protože každý člen  týmu má 
svůj  konkrétní  úkol,  který  má 
svou  váhu  a je  důležitý  pro  cel-
kový výsledek. Také bych rád po-
děkoval  všem  občanům  z okol-
ních vesnic, kteří darovali chvojí 
na věnec. Rovněž bych chtěl po-
děkovat  příspěvkové  organiza-
ci Sport a kultura Hlučín, vedení 
města Hlučín za vstřícný přístup 
k naším akcím,    ať  je  to advent, 
Velikonoce  či masopust. Hlavně 
taky děkuji manželce, že se mnou 
má svatou trpělivost a rovněž ob-
čanům,  kteří  přijdou  na  každou 
adventní neděli na náměstí a tím 
dají celému tvůrčímu týmu dobré 
vysvědčení.
Zároveň  chci  poděkovat  radě 
města  a zastupitelům  za  ohod-
nocení mé  práce  a vyznamenání 
mi  udělené  k mému  významné-
mu výročí.
Ještě  jednou  velký  dík  pat-
ří  všem,  kteří  ve  svém  osobním 
volnu přiložili ruku k dílu pro nás 
všechny.

Josef Hlubek

n PODĚKOVÁNÍ

Marie  Jurčková  za  Spolek  Bo-
br klub  společně  s Danou Sýko-
rovou, Janou Kýtovou, Martinou 
Klegovou  a Eliškou  Skořupo-
vou  zorganizovali  29.  listopadu 
2019  v bobrovnické  zahradě,  za 
hasičárnou,  tradiční  vánoční  tr-
hy. I letos byly spojené s rozsví-
cením vánočního stromečku, kte-
rý darovali manželé Simona a Jiří 
Šimíčkovi. Na prodeji se podíleli 
i žáci místní ZŠ a MŠ Bobrovní-
ky pod vedením pana ředitele Ja-
na Volfa. 
Děti  měly  připravenou  zába-

vu spojenou se zdobením perníč-
ků. Pro kupující bylo připraveno 
i bohaté občerstvení.
Tímto  bychom  chtěli  poděko-
vat všem maminkám a babičkám, 
které samy vyráběly, pekly a pro-
dávaly  vánoční  cukroví.  Také 
všem, kteří se přišli podívat a při-
spět na děti. Veškerý zisk za Spo-
lek  Bobr  klub  z prodeje  občers-
tvení  ve  výši  10  250  korun,  byl 
předán panu řediteli Janu Volfovi 
a rovným  dílem  rozdělena  mezi 
ZŠ i MŠ.          Marie Jurčková

organizátorka

Vánoční trhy v Bobrovníkách 
přispěly na děti

Chléb  a hry  je  latinské  úsloví, 
které charakterizovalo přístup cí-
sařů  v pozdním  úpadkovém  ob-
dobí  Římské  říše,  kdy  byla  za 
jídlo a hry získávána přízeň pro-
stého  lidu, která pak byla využi-
ta k jejich vlastním cílům (viz wi-
kipedia).
Dne 14. listopadu 2019 proběh-
lo veřejné zasedání města Hlučí-
na, kde mimo jiné byla řeč o po-
řádání  či  nepořádání  ohňostrojů. 
Byly  zmíněny  výhody  a rovněž 
negativní dopady na životní pro-
středí, zvířata, ptactvo a hlučnost. 
A samozřejmě  finanční  náklad-
nost z městského rozpočtu.
Není  pochyb  o tom,  že  se  tato 
akce včetně podmanivé hudby lí-
bí  spoustu  lidem,  ať  už  se  jedná 
o místní občany či o návštěvníky 
z jiných obcí.
Osobně se domnívám, že je za-
potřebí  se  podívat  na  celou  věc 
z jiného úhlu pohledu, a to z hle-
diska skutečné odpovědnosti člo-
věka za svou činnost.
Rozhodně se mi jeví prospěšněj-
ší pocit  a nalezení  radosti v tom, 
že člověk svou touhou po zábavě 
nezpůsobuje škodlivou újmu své-
mu  okolí  a životnímu  prostředí, 
ke kterému má opravdový vztah, 
a tudíž se nepotřebuje za každou 
cenu  „bavit“,  byť  je  ta  podívaná 
ohňostrojů krásná.

Stejný  princip  pohledu  bych 
rovněž  uplatnila  u pořádání  ve-
řejných  hudebních  produkcí. 
V loňském roce 2019 město Hlu-
čín  všem pořadatelům udělovalo 
výjimku,  byť  v hlučínských  no-
vinách  bylo  sděleno,  že  po  22  h 
bude  hudba  adekvátně  ztišena. 
Nakonec opak byl pravdou, nee-
xistovaly  žádné  limity  hlasitosti, 
a tak rok 2019 byl pro mnohé nej-
hlučnější za poslední léta.
Je si třeba uvědomit, že hluk ja-
ko takový má vždy vliv na lidské 
zdraví,  i na  lidi,  kteří  budou  tvr-
dit, že jim to nevadí. Navíc každý 
občan má jiné možnosti, někdo si 
může zavřít okna, neboť má kli-
matizaci,  zatímco  lidé  v panelo-
vých domech  tohle  řešení nema-
jí a ani jen tak brzo mít nebudou.
Tudíž za přirozenou prioritu po-
važuji  zdravé  životní  podmínky 
k bydlení,  což  vlastně  znamená 
nevystavovat  místní  občany  ne-
příznivým  vlivům  z veřejné  pro-
dukce hudby, kdy jsou limity hlu-
ku jednoznačně překročeny.
Závěrem  bych  jenom  dodala 
obecnou platnost, a to, že lidé vy-
kazující  vyšší  úroveň  moudros-
ti  mají  hlubší  zájem  o věci  hu-
manitní a sociální, nikoliv o věci 
týkající se zábavy. 

Zdeňka Veselá

Uplatňuje se v našem 
městě politika
„chléb a hry“?

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 

Pohádkový 
karneval 
s Hopsalínem
Maškarní ples s klaunem Hopsa-
línem pro děti otevře plesovou se-
zónu  s kulturním  domě.  Začíná 
v neděli 5. ledna v 15 hodin, kdy 
se  dveře  kulturního  domu  ote-
vřou všem dětem v maskách i bez 
nich. Vstupenky je možné zakou-
pit v předprodeji v pokladně kul-
turního domu nebo na místě.   

Kateřina Klímková
vedoucí KD
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Zahradnictví Michňa 
Vám přeje vše nejlepší do roku 2020

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,

KÁCENÍ STROMŮ

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

PARTY ESHOP OLO.CZ
OBJEDNÁVEJTE POHODLNĚ 
Z DOMOVA NA ESHOPU OLO.CZ

OKOUZLETE LEPŠÍ OSLAVOU www.olo.cz

   



www.olo.cz

Od února 2020 
se mění rozměry

i ceny inzerce 
v Hlučínských

novinách.

Vše potřebné 
naleznete na webu:

https://www.hlucinskenoviny.cz/inzerce
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hlučínskénoviny

V klubech seniorů v Hlučíně, Darkovič-
kách, Bobrovníkách, na Vrablovci, ale ta-
ké ve  svazu  tělesně postižených či  spol-
ku  sousedé  55+  je  přes  250  aktivních 
členů. Ti se pravidelně setkávají při růz-
ných  příležitostech,  které  pro  ně  připra-
vuje i Město Hlučín. Touto cestou děkuji 
předsedům klubů seniorů za jejich práci, 
nadšení a elán. Velké díky patří také všem 
členům, kteří se vždy rádi účastní setká-
ní a mne velmi těší, že si své aktivity uží-
vají. V loňském  roce  jsem  se  několikrát 
zúčastnila,  spolu s panem starostou,  růz-
ných akcí. Vždy mne pohladí po duši elán 
a nadšení,  které vyzařují  z účastníků. Ať 
už  diskutujeme  o připomínkách  k živo-
tu ve městě, nebo jen probíráme věci ro-
dinné či historické, vždy odcházíme nabi-
ti energií a motivací, novými nápady pro 
zlepšení života nás všech. 
Kupříkladu aktuálně kluby trápí prosto-

ry pro jejich činnost. Nyní se dělí o malý 
prostor na zámku, proto jsme se rozhod-
li zkusit oživit studii na rekonstrukci hlu-
čínského kina a udělat z této budovy mul-
tifunkční prostor pro různé spolky, kluby 
napříč všemi generacemi. Poté pak zřídit 
tak žádaný senior point. Krátce před Vá-
nocemi jsem strávila příjemné dopoledne 
ve  společnosti  starostek  a místostarostek 
z Hlučínska spolu s krajskou koordinátor-
kou pro Moravskoslezský kraj. Rozhodly 
jsme se zorganizovat první prajzsky seni-
orfest. Při plánování jsem se zmínila, jak 
fungují naše kluby a opravdu musím kon-
statovat, že jdou příkladem ostatním, a ta-
ké věřím, že se  takto na  festivalu budou 
prezentovat. Tímto také vyzývám seniory, 
kteří  stále váhají, zda se stát členem ně-
jakého výše zmíněného klubu, mohu jen 
doporučit.                         Petra Řezáčová

místostarostka

Kluby seniorů jdou příkladem

Přejeme úspěšný rok 2020

Za sto let se toho v životě nás i našich předků hodně událo…
Ať je pro Vás jubilejní rok časem, na nějž budete rádi vzpomínat. 

PF 2020 Muzeum Hlučínska

Mít v lednici obálku s osobními informacemi dů-
ležitými pro záchranáře nyní zvyšuje bezpečnost 
osamělých seniorů také v Hlučíně. Projekt má ná-
zev  IN.F.Obálka,  tedy  „INformace  jako  Forma 
Ochrany“. V našem městě je možno si obálku vy-
zvednout na odboru sociálních věcí MěÚ Hlučín, 
budova C.  „Snažíme  se, ve  spolupráci  s Morav-
skoslezským krajem a MPSV ČR, zajistit osamě-
lým seniorům v Hlučíně větší  jistotu v péči o ně 
při  nenadálých  situacích.  Informace  na  označe-
ném místě usnadní práci záchranářům, kteří se tak 
velmi rychle dozví o zdravotním stavu, užívaných 
lécích či kontaktech na blízké,“ uvedla místosta-
rostka Petra Řezáčová. Součástí obálky je dotaz-
ník k vyplnění, spolu se speciální samolepkou ne-
bo magnetem, podle kterých záchranáři poznají, 
že je obálka v lednici připravena. 
Celý projekt je vyčíslen na 1,35 milionu korun, 
70%  nákladů  pokryje  státní  dotace Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, zbytek uhradí Morav-
skoslezský kraj ze svého rozpočtu.                  red

Záchářům pomohou  
obálky v ledničce

S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové. Ať ten ná-
sledující je plný štěstí a lásky. Přejeme vám do nového roku 2020 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém 
roce a i v tomto roce jsme tady pro vás. Na zdraví! 

Pavel Paschek a Petra Řezáčová

termín čas akce místo

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

1. 1. „Andrzej a Ondřej” výstava obrazů O. Tkačíka a A. Cieślara do 6. 1. Červený kostel

5. 1. 15:00 Pohádkový karneval s Hopsalínem (maškarní ples pro děti) KD Hlučín

5. 1. 15:00 Tříkrálový koncert studentů kostel sv. Jana Křtitele

10. 1. - 12. 1. Tříkrálová sbírka Hlučín

14. 1. 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo…aneb besedy s Janou Schlossarkovou Zámecká kavárna LOGR

14. 1. 17:00 Tenerife a La Gomera - přednáška a prezentace Arnolda Dudka Zámecký klub

15. 1. 17:00 Vernisáž výstavy Martina Mydlarčíka - Věčné interakce (do 2.2.2020) Červený kostel

17. 1. Tvořivá dílna - Ledové království DDM Hlučín

18.1. 9:30 Zimní běh (start v 11:00) Nová Laguna

19. 1. Rodinný turnaj ve čtyřhře - stolní tenis DDM Hlučín

19. 1. 16:00 Novoroční koncert ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského kostel sv. Jana Křtitele

21. 1. 18:00 Promítání s komentářem Kamnišsko - Savinjské Alpy - Treky - Chaty - Ferraty - Ivan Kula Zámecký klub

23. 1. 17:00 Jak se žilo ve viktoriánské době - přednáška Zámecký klub

25. 1. 19:30 Ples města Hlučína KD Hlučín

28. 1. 9:30 Co se stalo, u kafeja povědalo…aneb besedy s Janou Schlossarkovou Zámecká kavárna LOGR

31. 1. Výstava Jarmily Všetičkové a Romany Halfarové - Prolínání světů (do 13. 4. 2020) Muzeum Hlučínska

31. 1. 8.00 Pololetní prázdniny v DDM (do 16:00) DDM Hlučín


