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Petr Rak
duchovní správce hlučínské farnosti

Drazí přátelé, bratři a sestry, pohled do 
zimní přírody v nás vyvolává otázky: 
rozkvete znovu zasněžená louka, rozpu-
čí zase ojíněný strom? Jarní zápas života  
se smrtí je úchvatný. V srdci každéhočlo-
věka probudí naději, vidí-li první jehně-
dy, zlatý déšť nebo pampelišku. Podobné 
otázky si kladli apoštolové po Kristově 
ukřižování: vstane opravdu z mrtvých, 
nezůstaneme sami uzavření v nejisto-
tě? Stejně jako jarní příroda vybojovala  

zápas se zimou, stejně tak zvítězil Kristus 
v boji se smrtí. A v tom je naše naděje 
a velká radost. Velikonoce jsou vyvrcho-
lením církevního roku. Květná neděle  
je poslední postní nedělí, po níž začí-
ná tzv. Svatý týden. Označení „květná“ 
připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeru-
zaléma, kdy ho zástupy nadšeně vítaly 
a mávaly ratolestmi. Při bohoslužbách 
této neděle se poprvé čtou „pašije“ - 
texty evangelia, které popisují zatčení,  
odsouzení a umučení Ježíše Krista.  
Poslední dny postní doby mají název 
„Svatý týden“. Jsou obecně věnovány 

památce Ježíšova utrpení - to je však jen  
jeden pól velikonočního tajemství. Ce-
listvé poselství Velikonoc je obsaženo  
v tom, že Kristovo utrpení má svůj cíl  
v Ježíšově zmrtvýchvstání a ve vykou-
pení člověka.Vrcholem a středem litur-
gie křesťanů je slavnost tří velikonoč-
ních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání  
Páně. Slavnost Velikonoc je tak tvoře-
na Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, 
Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání.  
A Velikonoce říkají ještě něco: „Nejen  
Boží láska, která se zjevila v Ježíši,  
je silnější než smrt. Také naše pravá  

lidská láska, ta mezi otcem a synem, mezi 
mužem a ženou, mezi dětmi a rodiči,  
je silnější než smrt. To, co nyní z lásky 
prožívám, mou lásku k tobě a tvou ke mně, 
smrtí nevyhasne, nýbrž ji přetrvá“. To  
je ono útěšné poselství, které slavíme 
na Velikonoce. Svatý Jan Pavel II. řekl: 
„Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy 
tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou 
klíče od smrti. A tento někdo je Láska. 
Mějme právě o Velikonocích svá srdce 
otevřená Lásce, druhým lidem, naslou-
chejme tomu, co nám říká Vzkříšený 
Kristus.  

SLOVO VELIKONOČNÍ

Milí spoluobčané,
  celý březen se nesl ve znamení boje pro-
ti šířícímu se koronaviru. Tento boj nám 
všem způsobuje nemalé potíže, spojené 
s rušením kulturních, sportovních či spo-
lečenských akcí. Touto cestou bych rád 
poděkoval organizátorům i účinkujícím 
zrušených akcí za jejich snahu. Snad ji 
všichni oceníme v budoucnu při obnove-
ných představeních. Budete o nich včas 
informováni na sociálních sítích.
  Ač to mnozí z vás berou těžce, nařízení 
vlády, která byla či jsou v platnosti, jsou 
nutná a potřebná!!! Jen velkou disciplí-
nou a osobní odpovědností každého z nás 
dokážeme šíření této nákazy zastavit.  
Určitě to není pro nikoho z nás jednodu-
ché. Proto jsem velmi rád, že se i v našem 
městě našli lidé, kteří nezištně pomáhali 
svému okolí, ať už s donáškou nákupů či 
šitím textilních roušek. Například zaměst-
nankyně Domova pod Vinnou horou cho-
dily do práce o hodinu dříve a šily roušky 

SLOVO STAROSTY pro naše Technické služby a pro policisty 
MP i PČR. Velké díky všem.
  Opatření se dotkla i našeho úřadu, ale 
snažili jsme se zajistit  fungování všech 
odborů bez zbytečných negativních dů-
sledků pro občany. Od půlky března jsme 
pro zhruba 50 příslušníků Armády ČR, 
kteří byli povoláni k ostraze hranic, za-
jišťovali ve sportovní hale ubytování. Pa-
radoxně tak tito vojáci pomohli některým 
restauracím udržet provoz ve svých kuchy-
ních a zmírnit tak následky nařízení naší 
vlády. Bohužel se ale opakovaně objevo-
valy případy porušování tohoto nařízení, 
ale to je snad už naše národní vlastnost. 
Právě i z tohoto důvodu došlo k uzavření 
areálu jezera, protože mnozí z nás si asi 
neuvědomují, jak závažným obdobím pro-
cházíme!!!
  Kdo měl v celé situaci kolem opatření 
ke koronaviru asi jako jediný radost, tak 
to jistě byly děti a studenti škol. Mít navíc 
pár týdnů prázdnin je určitě super. Hned 

jsem si vzpomněl na rok 1979, kdy byly 
v důsledku silných mrazů vyhlášeny tzv. 
uhelné prázdniny od 8. ledna do 29. led-
na. Doufám, že  žáci a studenti našich 
škol využili ten náhlý volný čas smyslu-
plně. Dostat se totiž zpátky do koloběhu 
každodenních povinností je vždycky ob-
tížnější než je zrušit.
  A teď něco veselejšího. Možná jste si 
mnozí z vás při procházkách městem 
všimli, že na různých místech vyraši-
ly v trávě krokusy a další jarní květiny. 
Velkou část těchto květin zasadili na 
podzim pracovníci Technických služeb, 
ale také svou ruku k dílu přidali občané 
a třeba i žáci našich škol. Moc jim všem 
děkuji a věřím, že si tak tyto děti budou 
výsledků své práce více vážit.
  Přeji nám všem v této nelehké době 
mnoho zdraví a hodně sil. Krásné  
Velikonoce.

Foto: Jiří Rygel
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Kristina Neničková
tisková mluvčí

Efektivní, rychlý a zdravý pohyb po městě 
Hlučíně má za sebou první měsíc fungo-
vání a jede! Půjčit si sdílené kolo a pak ho 
vratit do určeného stojanu je díky aplikaci 
nebo zákaznické lince zcela jednoduché. 
V Hlučíně můžete od března do prosince 
využít 5 stanic s více než 250 strategicky 
rozmístěných oficiálních stanic systému 
Ostrava pro co nejefektivnější přesun po 
městě. Využijte některé z 25 jízdních kol, 
která najdete na nejfrekventovanějších 
místech města Hlučína. Buďte flexibil-
ní a přesouvejte se po městě nezávisle na 
jízdních řádech nebo omezených možnos-
tech parkování a zároveň udělejte něco pro 
své zdraví i životní prostředí.

Registrace do systému nextbike je bezplat-
ná, pro aktivaci je však nutno verifikovat 
vaši platební kartu částkou 50 korun, která 
se automaticky převede na Váš jízdní kre-
dit nextbike.

zdroj: www.nextbikeczech.com/

Petra Řezáčová
místostarostka

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 
v ČR a přijetí krizových opatření vlá-
dou ČR, Rada města Hlučína na svém 
44. zasedání dne 16. 3. 2020 schválila 
změnu výzvy a zásad k podávání návrhu 
v rámci Participativního rozpočtu pro rok 
2020. Změny se týkají pouze termínů. Pů-
vodně se měly nápady podávat do 31. 3. 
2020. Jelikož celý proces získání podpory  
vyžaduje zapojení širšího okruhu obča-
nů,  je termín z výše uvedených důvodů 
prodloužen do 31. 5. 2020. S tím souvisí 
i odložení dalších termínů. Vše najdete  
na webových stránkách města Hlučína 
v liště „Participativní rozpočet“, nebo pro-
kliknutím ikony „Zdravé město“.

JAK JET S NEXTBIKE 

PRODLOUŽEN  
TERMÍN PODÁVÁNÍ 
NÁVRHŮ PARO  
NA ROK 2021

RADA MĚSTA  
V BŘEZNU
Rada města Hlučína doporučuje Za-
stupitelstvu města Hlučína, aby roz-
hodlo o vydání Prohlášení hostitel-
ského města a Prohlášení vlastníka 
stadionu, dle předložených návrhů, 
a to v české i anglické verzi, a dále, 
aby rozhodlo o uzavření smlouvy 
o převzetí povinnosti mezi Fotba-
lovou asociací České republiky, 
IČO: 00406741, se sídlem Atletická 
2474/8, 169 00 Praha 6 a městem 
Hlučín, a to dle předloženého návr-
hu, a to vše v záležitosti organizace 
závěrečného turnaje Mistrovství Ev-
ropy žen ve fotbale v kategorii do 19 
let na území města Hlučína v roce 
2022.

Rada města rozhodla doporučit za-
stupitelstvu zpracování projektové 
dokumentace pro výsadbu stromů na 
Mírovém náměstí a realizaci výsad-
by na podzim 2020.

Rada města projednala a doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hlučína 
schválit vyčlenění částky 45.000  
korun v rozpočtu města Hlučína pro 
rok 2020 na finanční podíl města na 
obnovu kulturní památky v rámci 
Programu regenerace – „Oprava fa-
sády budovy fary“.

Sledujte úřední desku, webové 
stránky nebo facebook města Hlu-
čína o aktuální informaci, zda-li se 
uskuteční dne 7. 4. 2020 Zastupi-
telstvo města Hlučína. Děkujeme.

Petra Řezáčová
místostarostka

Obrovská vlna solidarity se opět projevi-
la mezi občany města Hlučína. Tentokrá-
te nešlo o finanční příspěvek na náš veřej-
ný účet pro hendikepované děti ve městě, 
na který stále můžeme přispívat, ale nyní 
jsme pomáhali dokonce za hranicemi na-
šeho státu či kontinentu. Jednalo se o tzv. 
„Batůžkový projekt“ v rámci organizace 
Mary´s Meals, ve kterém jsou děti z ce-
lého světa zapojeny do sběru batůžků 
pro kamarády v africké Malawi. První, 
kdo přišel v Hlučíně s myšlenkou pod-
pořit tento unikátní celosvětový sociální 
projekt, byla studentka Anežka Chrás-
tecká. Podařilo se jí nadchnout další lidi 
pro tuto myšlenku, a tak z její iniciativy 
došlo k organizovanému sběru batůžků 
v hlučínské farnosti. Celý leden a únor 
nosili místní farníci do kostela batůžky, 
které byly naplněny dle předloženého se-
znamu. Celkem se tak podařilo sesbírat 
více než osmdesát batůžků. Následně se  
do sběru zapojily také děti ze ZŠ Miro-
slava Tyrše a ZŠ Hornické, kterým se 

O LIDI DOBRÉ VŮLE NENÍ V HLUČÍNĚ NOUZE

Radim Múdrik
vedoucí provoz TS Hlučín, s.r.o.

Dle rozhodnutí vlády o celostátní karan-
téně se mění plánované termíny svozů 
velkých kusů. Plánované termíny se pře-
souvají. Sledujte prosím aktuální informa-
ce na webu a facebooku města Hlučína.  
Děkujeme za pochopení.

NOVÉ TERMÍNY 
SVOZU VELKOOBJE-
MOVÉHO ODPADU

společně podařilo dát dohromady přes 
šedesát batůžků. V Hlučíně se však do 
celé akce nezapojily pouze děti. Aby se 
totiž mohly batůžky poslat na uvedenou 
adresu, bylo zapotřebí vše řádně překon-
trolovat a případně doplnit předepsaný 
obsah. K tomu ochotně vypomohli čle-
nové z klubů seniorů v Hlučíně a v Bob-
rovníkách, kteří obsah batůžků poctivě 
překontrolovali a sepsali seznam chybě-
jících věcí. A v tu chvíli se do akce zapo-
jili téměř všichni zaměstnanci městského 
úřadu. Nosili mýdla, oblečení, ručníky, 
pravítka, pouzdra… Zkrátka vše, co bylo 
zapotřebí. Poté, co se podařilo batůžky 
zkompletovat, byly odvezeny na Biskup-
ské gymnázium v Ostravě, odkud už po-
putují dále do Afriky. Po odeslání batohů 
zůstaly ještě na úřadě plné krabice věcí, 
které do batůžků nepatřily nebo přebýva-
ly, jako třeba fixy, nůžky, hračky, ale také 
spousta pastelek, sešitů, bloků a obleče-
ní. To vše pak sociální odbor dále poskyt-
ne potřebným. Velké poděkování patří 
všem, kteří se zapojili, přijali tuto výzvu 
a nabídli svůj volný čas a své nadšení pro 
dobrou věc.

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

V  lednu převzalo město Hlučín zpraco-
vaný projekt na výsadbu Městského sadu 
v Hlučíně, jehož zpracovateli jsou Radim 
Lokoč a  Adrián Czernik. Sad původních 
ovocných odrůd bude situován na pozem-
cích mezi ulicemi Dlouhoveská a Morav-
ská. V loňském roce byla již na pozemek, 
kde bude sad situován, dána výpověď z pa-
chtu. V letošním roce se začnou realizovat 
první kroky. Dojde k  vytyčení přístupo-
vých chodníčků a  místa vlastního sadu. 
Protože plocha sadu je ještě i letos využí-
vána jako orná půda, dojde na podzim po 
sklizni a zorání pozemku k jeho srovnání 
a vysetí  luční travnaté osevní směsi. Zá-
roveň se již letos začnou srovnávat a sekat 
i  přístupové chodníčky. Vlastní výsadba 
stromů proběhne na podzim 2021, je zde 
plánováno vysadit 48 stromů. Do této vý-
sadby stromů chceme zapojit i veřejnost.

MĚSTSKÝ SAD UŽ 
ZÍSKÁVÁ OBRYSY

Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Svoz o  Velikonocích proběhne v  sobo-
tu 11. 4. 2020, místo pondělí 13. 4. 2020.
Jedná se o tyto lokality: Bobrovníky - celé, 
ul. Rovniny od Vodárny směr Vrablovec, 
Boční, Na Závodí, Jasénky z  ul. Písečná, 
Malánky.

ZMĚNA SVOZU  
ODPADU  
O VELIKONOCÍCH

1. KROK Zaregistrujte se zdarma
Stáhněte si aplikaci nextbike do svého mo-
bilu a využívejte sdílených kol po celém 
světě. Účet aktivujete verifikací platební 
karty.

2. KROK Půjčte si kolo
Spusťte aplikaci nextbike, zvolte „Půjčit 
kolo“ a naskenujte QR kód na kole. Kolo 
se automaticky otevře a vy můžete vyrazit.

3. KROK Vraťte kolo
Vraťte kolo do oficiální stanice nextbi-
ke a stáhněte páčku nad zadním kolem 
směrem dolů. Výpůjčka se automaticky  
ukončí.

Charita Hlučín

Pravidelně jednou měsíčně (kromě čer-
vence a srpna) od 15:00 do 17:30 hodin 
probíhá v sídle Charity Hlučín, U Bašty 
275/3 Hlučín sběr šatstva. Aktuálně tedy 
16. 4., 14. 5., 11. 6., 10. 9., 15. 10., 19. 11.
Především jsou potřeba letní i zimní boty, 
letní i zimní bundy, ponožky, spodní prá-
dlo, svetry, mikiny, kalhoty (rifle), koši-
le, trička, tepláky, čepice, rukavice, šály, 
spací pytle, stany a další. Nejpoužitelnější 
a nejkvalitnější části oblečení jsou ve spo-
lupráci s odborem sociálních věcí města 
Hlučína použity jako pomoc pro lidi bez 
domova z Hlučína a okolí. Část dámského 
ošacení je nabídnuta Azylovému domu sv.  
Eufrasie v Ludgeřovicích. Zbylé oděvy 
jsou ponechány Armádě Spásy pro dal-
ší potřebné. Prosíme, aby šatstvo nebylo 
viditelně ušpiněno. Nejlepší variantou, 
je-li to možné, je přinést darované věci 
již v igelitových pytlích. Prosíme, abyste 
nedávali šatstvo mimo uvedený čas sběru 
kdekoliv v okolí budovy! Děkujeme.

DARUJTE  
NEPOTŘEBNÉ  
POTŘEBNÝM

Foto: Petra Řezáčová

Foto: Kateřina Konečná

Foto: Kateřina Konečná
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Soňa Prášková
vedoucí odboru životního prostředí  
a komunálních služeb

Město Hlučín od počátku roku zahájilo 
masivní likvidaci jmelí bílého na stromech, 
které rostou na pozemcích města. Na celém 
Hlučínsku jsou touto parazitickou rostli-
nou napadeny tisíce stromů. Město letos 
provádí likvidaci jmelí v  rámci participa-
tivního rozpočtu, kdy je na tento projekt 
připravena částka 400 tisíc korun. V rámci 
tohoto projektu byly provedeny v průběhu 
února ořezy jmelí v Zámeckém parku pod 
tenisovými kurty. Práce trvaly s přestávka-
mi více jak měsíc, a park je nyní zcela bez 
jmelí. TS Hlučín společně se stromolezci 
odstranily jmelí z celkem 39 stromů. Bohu-
žel tři stromy byly tak masivně jmelím na-
padeny a celkově poškozeny, že musely být 
ořezány na torzo. Na podzim v parku dojde 
k dosadbě tří nových stromů. V rámci par-
ticipativního rozpočtu byly provedeny oře-
zy jmelí i na stromech na ulici Severní u za-
hrádek, na stromořadí na ulici Ed. Beneše, 
Na Včelínku a na pozemcích města u Hlu-
čínského zámku. Ale jmelí je odstraňová-
no ze stromů i v  rámci běžného rozpočtu 
odboru životního prostředí a komunálních 
služeb, který byl schválen pro rok 2020 na 
běžnou údržbu veřejné zeleně. Z  těchto 

OŘEZY JMELÍ PROBÍHAJÍ LETOS VELICE  
INTENZIVNĚ

Kristina Neničková
tisková mluvčí

Hlučínské vodárny hlásí, že odběratelé 
se mohou těšit na levnější vodu. A tak 
mne zajímalo, kdo je ten, co se o naši, 
tolik potřebnou vodu stará. 
Hlučíňák Ing. Petr Schimánek je od roku 
2017 ředitelem obchodní společnosti  
města Vodovody a kanalizace Hlučín,  
s.r.o., kde mnoho let působil jako technik 
společnosti. Vystudoval Vysokou školu 
báňskou - Technickou univerzitu Ostra-
va, Hornicko - geologickou fakultu, obor 
Technologie a hospodaření s vodou. Je ot-
cem tří dětí. Od 8 let je aktivním členem 
sboru dobrovolných hasičů, díky kterým 
získal kladný vztah k vodě a věcem s ní 
souvisejících. Ve volném čase se věnuje 
cyklistice, turistice, tenisu a také veške-
rým sportovním i odborným aktivitám 
spojených s vodou. Při rozhovoru je velmi 
klidný, vstřícný. Je vidět, že svou prací žije 
a má velký přehled napříč různými obory. 
Bylo mi ctí, že si ve svém nabitém progra-
mu udělal čas a přiblížil tak mně i našim 
čtenářům sebe i práci, jejímž výsledkem 
je chutná pitná voda a následné odvádění 
a čištění vod odpadních u nás v Hlučíně. 

PETR SCHIMÁNEK TO S VODOU UMÍ
Jste třetí rok ve funkci jednatele  
společnosti, jak hodnotíte své působe-
ní a je něco, co Vám v poslední době  
udělalo radost? 
Radosti není nikdy dost, ovšem z pracovní-
ho hlediska bych zmínil zejména instalaci 
kogenerační jednotky na výrobu elektric-
ké energie pro vlastní spotřebu ČOV, kde 
v současné době pokrýváme cca 25% spo-
třeby. Dále došlo k instalaci automatických 
česlí na čerpacích stanicích pro separaci 
pevných látek. Řekl bych, že jsme uděla-
li významný posun oproti nedávné minu-
losti. Dlouhodobě se separovalo cca 4 - 6 
tun ročně. V roce 2018 bylo vyseparováno 
12 tun a v roce 2019 už dokonce 16 tun. 
Je to obrovské množství znečisťujících 
látek, které se nedostanou do řeky. Další 
významný dopad těchto technologických 
změn je, že jsme schopni zachytit a vyčistit 
větší množství odpadních vod. Tyto ekolo-
gické dopady mi dělají skutečně radost.

A co Vám naopak radost nedělá?
Na jednu stranu nás těší takto vysoké číslo 
vyseparovaných látek, které se nedostáva-
jí do řeky. Na druhou stranu jsou to látky, 
které se v kanalizaci vůbec nemají vysky-
tovat. Lidé, kteří tyto látky vhazují do ka-
nalizace, a jedná se zejména o hygienické 
pomůcky na bázi bavlny, vaty a plastu si 
vůbec neuvědomují, že platí opakovaně za 
něco, co již zaplaceno mají a to ve formě 
svozu komunálního odpadu. Veškeré ná-
klady na separaci pevných látek se pak dále 
promítají do ceny stočného a to ve formě 
elektrické energie, investičních a servis-
ních nákladů, skládky, mzdových nákladů 
aj. Zcela zbytečně pak zvyšují cenu stoč-
ného nejen sobě, ale všem ostatním odbě-
ratelům. Přitom stačí tak málo, a to vhodit 
odpad tam, kde patří, to je do koše. Nám 
ubude nadbytečná práce a lidem zůstane 
více peněz v peněženkách.

Již dlouhá léta se veřejně hovoří o od-
kanalizování městské části Bobrovníky 

a Darkovičky, můžete nám říci jaký je 
aktuální stav?
V loňském roce byly dokončeny projek-
tové dokumentace obou staveb a zaháje-
no stavební řízení, které bylo ukončeno 
na přelomu roku. Tady bych chtěl podě-
kovat celému odboru životního prostředí  
a komunálních služeb pod vedením RNDr. 
Soni Práškové a pak zejména Ing. Dagmar 
Pospíšilové za skutečně vstřícný přístup 
k celému stavebnímu řízení, jehož rozsah 
byl zcela mimořádný. Koncem ledna pak 
byly podány žádosti o dotace. Předpoklá-
daný termín realizace obou investičních 
akcí je naplánován v roce 2021-2022.  
Termíny pak budou upřesněny s ohledem 
na výsledky naší žádosti.      

Nemůžu se nezeptat, bude to mít vliv 
na cenu vodného a stočného a případně 
jaký?
Vzhledem k tomu, že se jedná o vůbec 
největší investiční akce v historii naší spo-
lečnosti, které navíc budou realizovány 
v poměrně krátkém časovém úseku, tak 
nepředpokládáme žádné zvýšení ceny nad 
rámec inflačních vlivů. Abychom elimino-
vali případné negativní dopady pro odběra-
tele, tak od mého nástupu kumulujeme fi-
nanční prostředky na dofinancování těchto 
dvou akcí. 

To je obecně řečeno, nicméně můžete 
být konkrétnější?
Mohu. Na růst ceny mají vliv zejména tři 
položky a to jsou mzdy, energie a nákup 
suroviny, v tomto případě vody. V posled-
ních dvou letech jsme svědky, a většina 
z nás to zažívá na vlastní kůži, významné-
ho růstu mezd a energií, které se násled-
ně promítají do všeho a v našem případě  
do ceny nákupu vody. Cena vody, kterou  
je nutné nakoupit pro zásobování našich 
obyvatel, ještě nikdy v historii nerostla 
takovým tempem. Když to vyjádřím čís-
lem je to růst bezmála o 18 % za dva roky. 
Možná to lze ještě lépe demonstrovat na  

reálném příkladu. V posledních dvou letech 
rostla cena vodného a stočného u společ-
nosti Severomoravské vodovody a kanali-
zace (Dolní Benešov, Opava) o více než  
8 korun u Ostravských vodáren to bylo  
7 korun a hlučínské vodárny zaznamenaly  
růst 2 koruny za m3 včetně DPH. Z těchto 
čísel je zcela patrné, že tlak na růst cen je 
u vodárenských společností značný.  Naše 
společnost se však snaží maximálně sni-
žovat provozní náklady a veškeré zvýše-
né výdaje pak nepromítat do ceny. Tak se  
potom mohou naši odběratelé těšit.

Těšit na co?  
Budeme jedni z mála vodárenských spo-
lečností v rámci celé ČR, kde se mohou 
odběratelé těšit na pokles celkové ceny a to 
dokonce pod úroveň ceny roku 2017, což 
je nepochybně příjemná zpráva. Za tou-
to dobrou zprávou se skrývá změna saz-
by DPH z 15 % na 10 % sazbu, ke které 
dojde od 1. 5. 2020. Současně bych chtěl 
informovat všechny odběratele, že stavy 
vodoměrů po této změně se nehlásí a veš-
keré propočty budou svěřeny výpočetní 
technice.

Máte nějakou konkrétní představu,  
jakým směrem by se měla společnost  
vyvíjet?
Ve vodárenství se v posledních letech vy-
užívá tzv. benchmarking. V praxi se jedná 
o nepřetržitý a systematický proces porov-
návání a měření produktů, procesů a me-
tod vlastní organizace. Když se ohlédnu do 
minulosti a porovnám průměrný roční růst 
ceny vodného a stočného, tak se dostává-
me na průměrnou hodnotu 4,9 % ročně. 
Zatímco v porovnání se současností je to 
pouze 1,35 %. Z těchto dvou údajů je zce-
la zřejmé, že společnost směřuje k udržení 
přijatelné ceny pro odběratele. Současně 
však zachovává tempo obnovy inženýr-
ských sítí, a to s maximálním důrazem na 
koordinaci s činností městských investič-
ních akcí.                     Děkuji za rozhovor. 

peněz bylo v horní části parku nad teniso-
vými kurty speciálním postřikem ošetřeno 
18 stromů a  takto ošetřené stromy by se 
měly postupně zbavovat jmelí tak, že jmelí 
odumře a samovolně opadá. Dále bylo od-
straněno jmelí na stromořadí podél ulice 
Ostravská u  Kulturního domu a  z  dalších 
mladších stromů, které byly jmelím napa-
deny jen mírně. Tímto výčtem boj města se 
jmelím nekončí, ale bude pokračovat i na 
podzim ve zbývajících lokalitách.

Rudolf Gogolín
radní, zodpovědný za rozpočet města 

Když jsme koncem minulého roku schva-
lovali na zastupitelstvu rozpočet na rok 
2020, nikdo nemohl předpokládat, že 
již za necelé 3 měsíce se budeme vážně  
zabývat jeho poměrně výraznou redukcí 
v příjmové a poté samozřejmě i ve výda-
jové oblasti. Nastává a již dle mého názo-
ru nastala nová nejenom ekonomická, ale 
především zdravotní situace a to v celém 
světě, která je dána pandemií koronaviru.
Je samozřejmě absolutní prioritou vy-
řešení zdravotní stránky této pandemie.  
Nicméně dopady do světové a tedy čes-
ké ekonomiky a tedy i na rozpočet na-
šeho města lze již reálně předpokládat. 
V kontextu této skutečnosti jsme roz-
hodli, a to hned na počátku této ekono-
micky změněné situace, že zredukujeme 
rozpočtové výdaje v některých kapito-
lách rozpočtu ve vazbě na již očekávané  
nižší, především daňové příjmy. Paradox-
ně je to v době, kdy první dva hodnocené  
měsíce letošního roku dopadly pro měst-
ský rozpočet velmi dobře. V dalších měsí-
cích tomu tak určitě nebude. Očekáváme 
výpadky v daňových příjmech přede-
vším  inkasa daně z přidané hodnoty, kte-
rá je pro náš rozpočet zásadní a nelze ji  

AKTUÁLNĚ SNIŽUJEME ROZPOČTOVÉ  
PŘÍJMY I VÝDAJE MĚSTA

reálně jinými příjmy nahradit. Bohužel 
bude redukován či posunut příjem z pří-
mých daní, především daní z příjmu fyzic-
kých, ale i právnických osob. V této době 
jsme tedy rozhodli po projednání ve vede-
ní města, radě města a ve finančním vý-
boru o zredukování výdajů v položce běž-
ných, chcete - li provozních výdajů města 
v průměru o cca 15%. Toto snížení se bude 
týkat všech organizačních jednotek celé-
ho města. Zároveň jsme v rámci projed-
návání dotací pro rok 2020 přistoupili na  
redukci v komisích již projednaných  
dotací o 5 %. Na druhé straně jsme roz-
hodli, že plánované investiční akce na rok 
2020 budou realizovány. Toto rozhodnutí, 
které se dotkne hospodaření celého města, 
nemusí být konečné. Chceme věřit tomu, 
že situace se co nejdříve uklidní, ekono-
mické dopady nebudou tak velké. Eko-
nomickou situaci samozřejmě ve vazbě  
na náš rozpočet budeme průběžně mo-
nitorovat a přijímat taková rozhodnutí,  
která zajistí řádný provoz a život ve  
městě, který je zajišťován vyrovnaným 
městským rozpočtem a obecně zdravými 
městskými financemi. Chci Vás ubezpečit, 
vážení občané města, že stávající finanční 
situace města je velmi dobrá. Tento ná-
vrh bude předložen na jednání nejbližšího  
zastupitelstva.

Foto: Kristina Neničková

Foto: archiv Petra  Schimánka
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BARTÁKOVA VILA

V době první republiky se Zahradní 
ulice, do té doby jen řídce zastavěná 
stodolami, měla pozvolna změnit v re-
zidenční čtvrť. Lokalita získala na atrak-
tivitě vybudováním hlučínského nádraží 
(1913) a vytyčením nové ulice Nádražní 
(dnešní Dr. Ed. Beneše), která se měla  
dle původních představ brzy stát  
ulicí škol, státních bytů a úřadů. Nej-
výraznější vilovou stavbou v této ob-
lasti je dům Josefa Bartáka postavený 
v letech 1929 - 1930. Tradicionalistic-
kou vilu ovlivněnou estetikou němec-
kého Heimatstilu navrhl opavský ar-
chitekt Karl Gottwald (1884 - 1945). 
Symetricky koncipované dvoupodlažní 
stavbě na kamenné podezdívce s vý-
raznou valbovou střechou dominuje 
mohutný portikus chránící elegant-
ní dveře z tmavého dřeva vsazené do 
ostění z umělého kamene. Množství 
menších oken různých tvarů mělo zdů-
razňovat intimitu rodinného prostře-
dí. Okna patra byla původně doplněna 

okenicemi. Dům je obklopen velkou  
zahradou, do níž se otvírá zimní zahra-
da a vyhlídková lodžie v patře. V za-
dání byl rovněž na svou dobu moderní 
požadavek, aby byla u domu postavena 
garáž. Josef Barták (1892-1987) se po 
vyučení obchodním příručím v Opavě 
stal správcem pobočky Slezské obchod-
ní zádruhy v Hlučíně a patřil k váže-
ným občanům města. Bohužel rodina 
svůj dům nevyužívala dlouho. Po únoru 
1948 byla vila zkonfiskována a sloužila 
jako mateřská škola. Původní majitelé 
se dočkali navrácení teprve po sametové 
revoluci. V interiéru se zachovaly čet-
né uměleckořemeslné prvky a původní  
detaily. Ačkoliv se Bartákova vila stylo-
vě hlásí ke konzervativnějším architek-
tonickým proudům a stojí tak v ideové 
opozici vůči moderní funkcionalistic-
ké Kremrově vile na ulici ČS. armády,  
patří k nejpozoruhodnějším vilovým 
stavbám v regionu.

Jiří Jung Foto: Petr Kašpárek, r. 2015

Foto: archiv J. Bartáka, 40. léta
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Monika Kamradková
ředitelka MŠ a ZŠ Darkovičky

ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky je příspěv-
kovou organizací města Hlučín, je ško-
lou „rodinného typu“. Funguje na třech 
principech, jimiž jsou podpora, kvalita 
a úspěch. Děti jsou podporovány při do-
sahování jejich osobního maxima a na-
cházení vnitřní motivace k práci a učení. 
Díky třídám s menším počtem žáků dává 
škola prostor individualitě ve vzděláva-
cím procesu. Škola vytváří zdravé klima 
především vstřícnou a otevřenou komuni-
kací, vzájemným respektem, spoluutváře-
ním školní komunity a participací dětí na 
rozvoji školy (vrstevnické učení, stano-
vení pravidel, společná setkání „Scuky“). 
Pedagogové ve výuce využívají aktiv-
ní metody, při kterých děti spolupracují 
a aktivně se podílejí na dosahování svých 
cílů. Podporují u dětí kooperativní způsob 
učení oproti soutěžení a snaží se budovat 
bezpečné prostředí pro sebevyjádření.  
Pedagogickou a výchovnou činnost za-
jišťuje stabilní kvalifikovaný sbor. Vel-
kou předností školy je komplexnost per-
sonálního zázemí. Škola má speciálního 
pedagoga, logopeda, školního psycholo-
ga a dva asistenty pedagoga pro výuku. 
Je tak zajištěna maximální propojenost 

KAM S BUDOUCÍM PRVŇÁČKEM? TŘEBA DO ZŠ V DARKOVIČKÁCH!

Místa a termíny zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 
v mateřských školách

SNY SE PLNILY NA VÝSTAVĚ FOR FISHING 
V PRAZE
Zuzana Pustelníková
ředitelka Domu dětí a mládeže Hlučín

Děti z rybářského kroužku z Domu dětí 
a mládeže Hlučín se vydaly na dobro-
družnou výpravu na výstavu For Fishing 
2020. Pro mnohé z nich to byla vůbec 
první zkušenost s akcí takových rozměrů. 
A protože do Prahy je cesta daleká, byla 
akce spojená s noclehem. Vyjeli jsme 
v pátek odpoledne. V autobuse byla cítit 
lehká nervozita a napětí - Co všechno uvi-
díme? Potkáme Jakuba Vágnera? Letos 
by měl být hostem i zápasník Attila Végh, 
který je vášnivým rybářem. Myslíš, že se 
se mnou vyfotí? Jaké návnady a krmení 
si nakoupím? Budu si tam moci něco vy-
zkoušet? Já potřebuji nové prsačky. Cesta 
tak uběhla rychle, ani jsme nemrkli a už 
jsme byli v postelích a těšili se na ráno. 
V sobotu dne 22. 2. 2020 jsme se vydali 
do areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA 
v pražských Letňanech. Celých 6 hal bylo 
vyčleněno pro nás, pro rybáře. V are-
álu bylo vše, na co si jen vzpomenete – 
prostě všechno, co je k rybaření potřeba 
včetně vystavovaných automobilů, lodí, 
obřích akvárií plných ryb, zkušebních 

nádrží, kde se daly vyzkoušet návnady, 
rybářských trenažerů, atd. Většina expo-
nátů byla určená k vyzkoušení a u každé-
ho stánku bylo více než dost ochotných 
lidí, kteří rádi pomohli, poradili, vysvět-
lili. Při obědové pauze už bylo jasné, že 
domů s prázdnou rozhodně nepojedeme, 
každý měl svou tašku naditou k prasknutí 
- Já jsem si koupil obřího plyšáka ve tva-
ru kapra! Já mám takové návnady, které 
jsem nutně potřeboval! Já jsem si koupil 
kšiltovku mé oblíbené značky. Já jsem do-
stal 3 kg krmení zdarma. Každý jsme si 
sdělovali své dojmy a zážitky a ten nej-
větší na nás ještě čekal. Konečně jsme do-
šli k místu, kde byl Kuba Vágner. Vystáli 
jsme dlouhou frontu a Kuba se s každým 
z nás vyfotil a trpělivě se podepisoval tak, 
aby byli všichni spokojení. Mezitím nám 
stihl povyprávět, že se právě vrátil z vý-
pravy z Amazonie. Den se pomalu chýlil 
ke konci a na nás už opět čekal autobus. 
Panu řidiči jsme trošku zamotali hlavu 
s našimi nákupy, ale nakonec se všech-
no vešlo a my jsme zamířili k domovu.  
Po zpáteční cestě jsme se všichni shodli, 
že tenhle výlet byl prostě splněný sen!!! 
Tak zase za rok. Petrův zdar!!!

Mateřská škola Hlučín, Cihelní
Středa 13. 5. 2020 od 9:00 do 15:00 hod.

Mateřská škola Hlučín, Severní
Středa 13. 5. 2020 od 9:00 do 15:00 hod.

Odloučené pracoviště MŠ Dr. Ed. Beneše 
1/207 Hlučín
Středa 13. 5. 2020  od  9:00 do 12:00 hod.

všech pro co nejefektivnější výchovně 
- vzdělávací proces dětí přímo v prosto-
rách školy. Škola nabízí kvalitní a smys-
luplné vzdělání pro 21. století s užíváním 
strategií vedoucích k rozvoji vědomostí,  
dovedností a postojů dětí. Prostředí ško-
ly je nadstandardně vybavené, třídy  
disponují otevřeným nábytkem. Ve ško-
le najdete samostatné prostory pro dvě 
oddělení školní družiny, jazykové cent-
rum, knihovnu, školní zahradu a v blíz-
kosti tělocvičnu. Učení dětí dopomáhají  

IPady, PC technika, dataprojektory v kaž-
dé třídě, pomůcky k badatelsky orientované 
výuce, široká nabídka a dostupnost knih. 
Pedagogové pravidelně zvyšují kvalitu  
a efektivitu své pedagogické práce (kurzy 
dalšího vzdělávání, účast na letních ško-
lách, supervize a mentoring, vzájemné 
náslechy). Každoročně se škola zaměřuje 
na posun v jedné ze vzdělávacích oblastí. 
Ať již se jedná o matematickou gramot-
nost, která je rozvíjena dle principů mate-
matiky prof. Hejného, nebo o gramotnost  

čtenářskou realizovanou v roce letoš-
ním. Pracuje na rozvoji čtenářských  
dovedností a strategií v dílnách čte-
ní, připravuje lekce pro rodiče a děti, 
organizuje akci Noc s Andersenem.  
Při plánování a hodnocení respektují 
pedagogové individualitu každého dítě-
te (sebehodnocení, reflexe práce, kon-
zultace ve trojici učitel - dítě - rodič).  
Pro žáky jsou pořádány školní i mimoškolní  
aktivity, jako jsou školy v přírodě, lyžařské 
kurzy, plavecký výcvik, zájmové kroužky, 
dílny a lekce pro rodiče a děti, edukativní 
výlety, aj. Cílem pedagogů je všestranný 
rozvoj každého dítěte tak, aby dostalo  
příležitost zažít úspěch. Žáci dosahují 
výborných vzdělávacích výsledků (účast 
v soutěžích, závěry hodnocení ČŠI,  
výsledky žáků na vyšším stupni). Děti 
jsou vedeny k samostatnosti a zodpověd-
nosti za vlastní učení, jejich hodnocení  
je doplněno o popisnou zpětnou vaz-
bu, při konzultacích využívají žákovská 
portfolia. Cíleně se u žáků posiluje vnitř-
ní motivace a zodpovědnost za vlastní 
učení. Důraz je kladen na uvědomování  
si vlastních pokroků v učení, pozitiv-
ní ocenění a akceptace doporučení. Zá-
pis předškolních dětí do 1. třídy se koná  
v pátek 3. dubna 2020 od 15 do 17 hodin 
v ZŠ Hlučín - Darkovičky.

Mateřská škola Hlučín - Bobrovníky, 
Požárnická 42, která je součástí Základní 
školy a mateřské školy Hlučín - Bobrov-
níky
Středa 13. 5. 2020 od  8:00  do 14:.00 hod.

Mateřská škola Hlučín - Darkovičky, 
Nový svět 4/286, která je součástí Základ-
ní školy a mateřské školy Hlučín - Dar-
kovičky
Středa 13. 5. 2020 od  9:00  do 16: 00 hod.

Foto: archiv ZŠ Darkovičky

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL SE BLÍŽÍ

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL BUDOU 
PROBÍHAT BEZ ÚČASTÍ DĚTÍ. AKTUÁLNÍ  

INFORMACE SLEDUJTE NA www.hlucin.cz

Foto: archiv DDM Hlučín

Foto: Miroslav Všetečka
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Pavel Zbytovský
AOS klub ÚAMK-AMK Hlučín

V sobotu 7. 3. jsme závěrečným 4. ko-
lem ukončili seriál ZLJZ 2020 o putovní 
pohár starosty města. I tentokrát počasí 
a účast pouhých 21 soutěžících nesplnila 
naše očekávání. Nicméně nálada a touha 
po vylepšení dosavadního umístění všemi 
zúčastněnými byla velmi pozitivní. Prů-
běh čtvrtého kola měl velmi dramatickou 
zápletku v boji o první, druhé a třetí místo. 
Nakonec chladnou hlavu a pevné nervy na 
uzdě udržel Jirka Hampel z Hlučína, který 
dosáhl nejlepšího času a získal tak pořa-
datelský bonus ve formě sýrovo – salámo-
vé mísy od nejmenovaného lahůdkářství 
z Petřkovic, druhé místo obsadil Adam Vít 
z Ostravy a na třetím místě skončil Dušan 
Gacík z místního AMK. V kategorii žen 
první místo získala Lenka Gacíková, dru-
hé místo obsadila Kateřina Kantorková 
a na třetím místě skončila Hanka Ondráš-
ková. Závěrečnému vyhodnocení byl pří-
tomen starosta města pan Pavel Paschek, 
který předal vítězi absolutního pořadí 
seriálu ZLJZ Jiřímu Hampelovi putovní 

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY

Karin Wronová
trenérka MK Ballerisimo Hlučín

Holky z MK Ballerisima Hlučín vybojo-
valy 25 medailových umístění, všechny 
členky naší výpravy si domů odvezly me-
daile. Reprezentovaly jsme město Hlučín 
na domácí soutěži ve 23 kategoriích. 
Naše mažoretky se teď momentálně při-
pravují na kvalifikaci letošního Mistrov-
ství ČR v mažoretkovém sportu, budou 

ZLATOU HLUČÍNSKOU HVĚZDU OVLÁDL  
MK BALLERISIMO

bojovat o postupy do semifinále a finále, 
ale také na Mistrovství Evropy do Nitry 
a na Mistrovství světa do Prahy. Na všech 
těchto soutěžích budou obhajovat medai-
le a mistrovské tituly z roku 2019. Stále 
se k nám samozřejmě kdykoliv během 
roku mohou hlásit nová dívky od 4 do 18 
let, a to kdykoliv prostřednictvím webo-
vých stránek www.ballerisimo.cz a emai-
lu mazoretky-ballerisimo@seznam.cz.

Foto: archiv Pavel Zbytovský
Foto: Karin Wronová

Aleš Barták

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat 
paní Evě Kotkové za to, že věnovala svou 
energii a drahocenný volný čas přípravě, 
zpracování a propagaci projektu „Ořez 
jmelí“, který zaslouženě uspěl v rámci 
participačního rozpočtu města Hlučína 
pro rok 2019. Je dobře, že máme v našem 
městě takové aktivní občany a měli by-
chom si jich vážit. Již nyní můžeme vidět 
první výsledky tohoto skvělého projektu 
a to především v městském parku pod te-
nisovými kurty. Je opravdová radost vidět, 
jak po létech zanedbávané péče o vzrostlé 
stromy park prokoukl do krásy a stromy, 
které byly téměř na odpis, nám budou po 
ošetření dělat společnost ještě několik let, 

OŘEZ JMELÍ

František Kubla

Žiji v areálu mezi Zahradní a Komenské-
ho ulicí a v posledních týdnech mě příliš 
netěší  procházet  naším  pěkně upraveným 
okolím. Kdykoliv totiž projdu okolo troj-
úhelníkového záhonku za naším domem, 
osázeného asi 40-ti plazivými jehličnany, 
zjišťuji, že se jehličnany „plazí“ někde 
jinde a na záhonu zejí díry. Zpočátku jsem 
to přičítal náhodě. Pokaždé  jsem  vyhlou-
bil opuštěnou jamku a ubohé keříčky za-
sázel zpátky. Postupem času jsem naznal, 
že keříky nemizí ze svých míst náhodně, 
ale že je to buď nějaká  klukovská  kra-
tochvíle, anebo, což je pravděpodobnější, 

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY …

OBČANÉ

pohár a ženám kytičku k nastávajícímu 
svátku žen. Druhé místo obsadil loňský 
vítěz Dušan Gacík, třetí skončil Adam Vít. 
V kategorii žen zvítězila Lenka Gacíková, 
druhá skončila Hanka Ondrášková a třetí 
místo obsadila Natálka Gacíková. Pokud 
se ohlédneme zpět, tak počasí k nám sice 
nebylo příznivé v žádném kole na jedné 
straně, neboť nevystihovalo název sou-
těže, na straně druhé však bylo příznivé 
v tom, že pořadatelé i soutěžící nebyli 
ani jednou promáčeni deštěm. Průměrná 
účast jednotlivých kol byla 24 soutěžících. 
Všichni pořadatelé, rozhodčí a účastní-
ci 1. ročníku ZLJZ zaslouží poděkování  
za jejich trpělivost, nadšení a věříme,  
že si s sebou odnesli nejen skromná oce-
nění, ale i nevšední kulinářský zážitek 
a příjemně strávený čas čtyř sobotních 
dopolední. Do 2. ročníku ZLJZ chystáme 
drobné úpravy tratí a hodnocení jednot-
livých kol. Propozice budou včas zve-
řejněny na našich stránkách www.aoscz.
info. Nový ročník ZLJZ 2021 zahájíme již 
28. 11. 2020 prvním kolem pod názvem  
„Mikulášská jízda zručnosti“. Těšíme se 
na Vaši účast.

INZERCE

Božena Kladivová
pedagog volného času DDM Hlučín

V sobotu 29. února se uskutečnil tradič-
ní turnaj ve stolním tenise O zlatý pohár 
DDM. Letos se odehrával v krásných pro-
storách haly v Darkovičkách, zúčastnilo 
se ho 30 dětí, které dle věku a výkonnosti 
byly rozděleny do příslušných kategorií. 
Nejmladší kategorii vyhrál Jan Laburda, 

si tuto činnost oblíbil nějaký volně pobí-
hající psík - samozřejmě nezodpovědné-
ho majitele. Sázení vytrhaných rostlin se 
stalo mou „oblíbenou“ činností. „Zno-
vuzasázel“ jsem jich už desítky. Teď už 
vím, že ty vytržené nemám hledat jen na 
záhonu, ale i 10 m dále, buď na chodníku, 
či na trávníku. Při této činnosti si zároveň 
všímám, jak je trávník bohatě poset ex-
krementy… Inu, jsme opravdu evropský 
národ s největším počtem psů na jednoho 
obyvatele (to je statisticky doloženo), já 
dodávám, že i s největším počtem nezod-
povědných majitelů (to nemohu doložit) 
a tak jsem rád, že moje děti si hrály kolem 
domu už před více, než půl stoletím. 

či desetiletí. Důležité je v boji proti šíření 
jmelí na území města Hlučína pokračovat 
a zachránit tak co nejvíce vzrostlých stro-
mů, které budou vzhledem ke klimatickým 
změnám  důležitou součásti městské zele-
ně. Proto bych chtěl vyzvat občany, insti-
tuce a firmy, na jejichž pozemcích se napa-
dené stromy nacházejí, aby se k projektu 
připojili, nechali jmelí odstranit  a záchra-
nou vzrostlých stromů přispěli ke zdravěj-
šímu životnímu prostředí v našem městě. 
Zároveň apeluji na vedení města, aby i po 
ukončení projektu v boji se jmelím neustá-
valo a věnovalo mu náležitou pozornost 
a finanční prostředky. V neposlední řadě 
bych chtěl poděkovat pracovníkům Měst-
ského úřadu a Technických služeb, kteří se 
na realizaci projektu podílejí.

ve střední kategorii si odnesl zlatý pohár 
Adam Cigánek a v nejstarší kategorii byl 
zlatou medailí oceněn Teodor Strak. Děti 
z kroužku DDM Hlučín se umístily na me-
dailových pozicích takto: Vlček Lukáš  2. 
místo (kateg. nejmladší), Kampíková Lu-
cie 3. místo (kateg. nejstarší). Samostanou 
kategorii tvořila děvčata z kroužku stolní-
ho tenisu v Darkovičkách - benjamínci, 
v této skupině zvítězila Nina Ďurovičová.

DARKOVIČKY ZAŽILY SUPER PINEC

Foto: archiv DDM Hlučín



PTACTVO MÁ BUDKY PŘIPRAVENY
Kristina Balcar
Agri Nostra

Na začátku měsíce března se podařila krás-
ná věc. Jeden tatínek, zahradník Kamil 
Jarošek, si se svým tchánem, připravili 
pro děti ze třídy 2B, ZŠ Rovniny, projekt 
sestavení a vyvěšení ptačích budek. Za fi-
nanční podpory paní Kristy Červené a pod 
vedením zkušeného ornitologa Oty Zával-
ského, nachystali jednotlivé díly budek 
jako stavebnici. Ve dvojicích si potom děti 
mohly samy vyzkoušet, jak se taková ptačí 

Pavel Kuchejda
Agri Nostra 

Nyní vrcholí doba výsadby všeho druhu. 
Otázkou je, jestli je některá zeleň přínos-
nější pro životní prostředí než jiná. A od-
pověď je jednoduchá - ano je. Přináším 
tedy pár doporučení:
  1. Hmyzosnubné rostliny mají řadu vý-
hod. Jejich pyl a nektar slouží včelám, 
čmelákům, motýlům, aj. Některé keře, kte-
ré přitahují motýly, se mohou stát šperkem 
zahrady (např. komule davidova). V nepo-
slední řadě jsou mnohem šetrnější k aler-
gikům, jelikož jejich pyl se nesiří větrem, 
ale díky hmyzu. Vzhledem k měnícímu se 
klimatu se můžeme zamyslet nad pekano-
vými ořechy, mandloněmi a možná stoji 
i za zvážení rarity typu fíkovníků a jiných.
  2. Volte raději vyšší rostliny než nižší!  
To znamená, že pokud někde nemůžete na-
sadit stromy, volte keře a až naposled tráv-
ník (nejlépe z kvetoucích bylin). Trávník, 
pokud ho zrovna nevyužíváte na fotbal, 

CO SADIT V DUBNU? HMYZOSNUBNÉ ROSTLINY!
můžete proměnit ve vyšší květnatou louku 
plnou života a krásy. Vyšší rostliny dáva-
jí více stínu a obvykle mají hlubší kořeny, 
takže se i v době sucha dostanou k vodě. 
Umožňují život pátkům a ochranu před 
predátory. 
  3. Popínavky jsou často v husté zástav-
bě, kde je nemožné mít vysoké stromy, 
úžasnou volbou. Můžeme je nechat pnout 
přímo po fasádě domu, střeše či po něja-
ké konstrukci nebo plotě. Mnoho popí-
navých rostlin je zdrojem kvalitních plo-
dů (klanopražka, akébie, vinná réva, aj.). 
V neposlední řadě mohou sloužit jako 
významný zdroj potravy pro ptáky v zimě 
a pro včely a jiný hmyz v pozdním létě, 
jako například loubinec. Jako poslední 
bych chtěl vyzdvihnout důležitou vlast-
nost popínavek. Díky nim můžete zastínit 
různé povrchy, které se pak nepřehřívají 
a neakumulují teplo (cesty, vjezdy fasády 
střechy).  V noci popínavky dodávají do 
vzduchu tolik potřebnou vlhkost, která pak 
může přinést stále vzácnější rosu. Místo 

Foto: Kristina Balcar

Zdeňka Kulová
Miniscéna Bez pódia z.s. 

Letošní ročník soutěžní postupové regi-
onální přehlídky Svazu českých divadel-
ních ochotníků se konal 29. 2. poprvé  
v Hlučíně v příjemném prostředí DDM. 
V malém divadelním sále se postupně  
předvedly děti ze ZŠ, ZUŠ a gymná-
zia z Ostravy, Českého Těšína, Karviné,  
Bohumína a Krnova. Diváci viděli krátké 
divadelní monology a dialogy ve věkové 
kategorii 8 - 10 let, 14 - 15 let a 16 - 18 
let. Většina vystoupení měla velmi dobrou 
úroveň. Na závěr se uskutečnila rozprava 
odborných porotců se soutěžícími a jejich 
doprovodem, kterým byly nejen jejich 
učitelé, ale také rodiče. Porotci se věno-
vali každému soutěžícímu a podrobně je 

KANDRDÁSEK SČDO 2020

Po deset let každý týden svoji sešlost mají,
za tu dobu se skutečně všechny dobře znají, 
při kmitání paliček stačí probrat všecko,
nemoci, chlapy, porody i nezdárné děcko.

Jak udržet si linii a jak se zdravě vaří,
jaké štěstí, když se důvod k oslavě vydaří.
Shánějí recepty nové, mají mlsnou slinu,
kuchtí, smaží, pečou, maří, chystají hostinu.

Zdravá strava jde do háje a pohoda panuje, 
šťastný úsměv, mastná brada, každá se láduje.
Další týdny probírají štíhlý pás a zdraví,
však předsevzetí vydrží jen do další oslavy.

Věrka je už dlouhá léta šéfkou zapálenou,
babu, nitě, nůžky vozí i na dovolenou.
Na letišti nůžky zvoní, problém téměř jistý, 
skřípli ji, že v kufru má bombu pro teroristy.

Nejde mi do hlavy práce s plátnem a podvinky,
jak se stanou z klubka nití jemné pavučinky,
jak vyloupnou se obrázky a ozdoby, jež sluší,
které těší nejen oko, ale taky duši!

Milé paličkářky, 
ať máte ruce hbité, natě se natrhají,
ať výtvory Vám i druhým radost dělají.
Když se nitka přetrhne, tak začněte zas znova,
hodně zdaru vaší práci přeje Jana Schlossarková. 

KLUB PALIČKOVANÉ KRAJKY RÁD PŘIVÍTÁ 
NOVÉ ČLENYseznámili se svými poznámkami a postře-

hy. Této části bylo věnováno hodně času,  
neboť rozprava s odborníky na dramatic-
kou výchovu, správnou mluvu a celko-
vý projev účinkujících je skutečně velmi 
žádoucí a cenná. Nejlepším bylo uděle-
no Čestné uznání či Diplom za umístě-
ní v dané kategorii a šest dětí se svými  
výstupy postoupilo na národní přehlídku, 
která se bude konat letos 4. 4. v Brandý-
se nad Labem. Během přehlídky vládla 
přátelská a veselá atmosféra. Pro všechny 
bylo připraveno občerstvení - čerstvé kob-
lihy a každý účastník obdržel účastnický 
list. Všichni byli s organizací, průběhem 
i s odbornou porotou a jejím hodnocením 
spokojeni. Tato akce byla uskutečněna  
za finanční podpory z rozpočtu města 
Hlučína.

Kateřina Klímková
Sport a kultura Hlučín

Deset let se překulilo v sedmnáct, paličkář-
ky se věnují babičkovským povinnostem, 
mají náročná povolání nebo jim jejich 

nemoc nedovoluje dále proplétat nitky na 
bubnu. Proto současné členky hledají nové 
kolegyně a kamarádky do svého týmu. Po-
kud máte zájem přidat se ke čtvrtečnímu 
setkávání v Kulturním domě v Hlučíně, 
přijďte, začínáme vždy v 15 hodin. 

neustálých debat o klimatických změnách 
můžeme s pomocí pár popínavých rostlin 
změnit klima ve svém městě a tím malinko 
i na celé planetě.
  4. Původní a lokální raději než nepůvod-
ní. Rád bych upozornil, že lokální druhy 
a odrůdy jsou často lépe přizpůsobené pod-
mínkám a navíc budete mít dobrý pocit, že 
děláme něco pro zachování dědictví našich 
předků a navazujeme na dávnou tradici. 
Bližší informace naleznete na http://ovoce.
hlucinsko.eu.
  5. Při výběru sadby se rozhodněte, kdy 
daná rostlina plodí či kvete. Chcete-li mít 
co nejdelší sezónu, je třeba se zamyslet nad 
výběrem druhů sazenic tak, aby se v průbě-
hu roku doplňovaly. To samé platí, pokud 
chcete, aby rostliny sloužily volně žijícím 
živočichům. Můžete například zvolit jab-
loně, které udrží své plody dlouho do zimy 
a budou sloužit ptákům jako potrava. 
A na co dávat pozor? Na jalové květy  
a jedovatý pyl a příliš sterilní zahradu bez 
života.

budka staví. Všechny děti si je podepsaly, 
očíslovaly a následně vyvěsily na několika 
lokalitách na okraji města Hlučína. Tímto, 
ale jejich práce neskončila. Nyní je čeká 
velké dobrodružství. Po vytvoření mapky 
několika sýkorníků, poštolníků a jednoho 
rehkovníku, budou děti s paní učitelkou 
Bohdanou, dvakrát ročně chodit kontro-
lovat, kdo se v budkách usadil a také je 
čistit. Pro hlučínskou krajinu je to velkým 
přínosem neboť je zde nedostatek starých 
stromů s dutinami, pro hnízdění těchto uži-
tečných ptáků, kteří ozdravují naší krajinu.

PŘÍRODA KOLEM NÁS
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Město Hlučín v letošním roce požádá pro 
seniory dva poznávací zájezdy ve dnech 
21. 5. a 12. 6.  V obou termínech bude té-
matem „Bohatství pohraničí“ s návštěvou 
měst Prudnik, Moszna, Krnov a Cvilín. 
Ve městě Prudniku vás čeká procházka  
historickým centrem, návštěva muzea, 
věže.  Zámek v Moszně patří k nejkrás-
nějším památkovým budovám na Opol-
sku a jeho návštěva je součástí programu.  
V Krnově bude topem prohlídka Flemmi-
chovy vily, nejkrásnější neoklasicistní 
rezidence. Nad městem Krnov se vypíná  
Cvilínský kopec, kde je plánovaná pro-
hlídka poutního kostela a procházka po 
Poutním vrchu Cvilín, který byl v roce 

2019 vyhlášen „nejromantičtějším mís-
tem Moravskoslezského kraje“. Cena zá-
jezdu činí 430 korun. V ceně zájezdu jsou 
vstupy, večeře a pojištění do zahraničí. 
Zájezd je středně náročný a mohou se při-
hlásit senioři s trvalým pobytem v Hlučíně 
a jeho částech Bobrovníky a Darkovičky. 
Podrobnější informace získáte na odboru 
rozvoje a školství MěÚ Hlučín, tel. číslo 
595 020 317 nebo 725 053 622.  Přihlášku 
je možné podat POUZE OSOBNĚ  4. 5.  
a 5. 5. v čase od 8:00 do 11:00 hod na od-
boru rozvoje a školství, budova B.  V ji-
ném termínu není možné se na zájezd při-
hlásit. Přihlásit se lze POUZE OSOBNĚ, 
případně jeden z manželského párů.

BOHATSTVÍ POHRANIČÍ S ARNOLDEM DUDKEM

Foto: Petra Řezáčová
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ZATEPLENÍ FASÁD
NÁTĚRY FASÁD

PŮJČOVNA LEŠENÍ
zateplujeme  
levně a kvalitně
přijedeme, 
poradíme,  
vyměříme
ZDARMA  
cenová nabídka
ZDARMA 
venkovní parapety

a

a

a

a

Martin Piecha
Tel: 737 168 698
Jahodová 534/1

Ostrava - Petřkovice

www.leseni-ostrava.cz

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

SLEVA  OVOCNÝCH 
STROMKŮ

Zahradnictví Michňa 
realizace a údržba zahrad

a kácení stromů, prodej: okrasných 
dřevin, ovocných stromů a keřů, hnojiv, 

zahradních substrátů, postřiků a semen.

Příměstský jezdecký tábor
JK Baloušek Hlučín Jasénky

O prázdninách pořádáme
příměstský jezdecký tábor pro děti od 8 do 15 let.

Termíny: 13. - 17. 7., 27. - 31. 7., 10. - 14. 8., 24. - 28. 8. 
Více informací na mailu staje.balousek@seznam.cz

nebo na tel. 776 880 096

Přijďte s námi

prožít léto v sedle!

Vaše rodinná lékárna

Lékárna U Hradeb 
Mírové nám. č.1, Hlučín
Tel.: 595 044 190
E-mail: uhradeb@lekarnauhradeb.cz

www.lekarnauhradeb.cz

Lékárna Rovniny
Cihelní 295/42, Hlučín
Tel.: 595 046 512
E-mail: info@lekarna-rovniny.cz

www.lekarna-rovniny.cz 

SE ZÁKAZNICKOU KARTOU ZÍSKÁVÁTE:

AKČNÍ PRODUKTY

*Sleva z doplatku je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky 
a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Z DOPLATKU NA LÉKY*

*Sleva z doplatku je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky 

Z DOPLATKU NA LÉKY*
A PŘI NÁKUPU VYBRANÉHO 
SORTIMENTU VOLNÉHO 
PRODEJE NAD 500 Kč

Unikátní kombinace vitaminů a minerálů (Biotin a Zinek) k udržení normálního stavu 
nehtů, vlasů a pokožky. Doplněk stravy.

Nabídka platí do vyprodání zásob.

Betakaroten je důležitý provitamín vitamínu A a chrání tělo před škodlivým působe-
ním volných radikálů. Pozitivně ovlivňuje obranyschopnost pokožky před působením 

ultrafialového záření. Doplněk stravy.

Betakaroten 12 000 I.U. 
100 + 20 tobolek ZADRMA

Nabídka platí do vyprodání zásob.

109 Kč

Akční cena

159 Kč

Běžná cena

59 Kč

Akční cena

79 Kč

Běžná cena

Lékárna
U Hradeb

KAŽDÝ ČTVRTEK JSOU U NÁS LÉKY BEZ DOPLATKU!*

Biosil Plus 60 tablet
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Když jsem 17. listopadu společně s Tomášem 
Matýskem pořádala akci s názvem Přineste klíč 
k připomínce událostí k 17. listopadu ´89, netu-
šila jsem, že se budu muset domáhat jako zastu-
pitelka svobody slova v Hlučínských novinách. 
Každý zastupitel má zákonné právo vyjádřit 
svůj názor, ať už je jakýkoliv, v tomto periodi-
ku hrazeném z rozpočtu města. Můj poslední 
příspěvek odmítla redakční rada zveřejnit s ab-
surdním odůvodněním, že je neaktuální. A to už 
byl druhý v pořadí. Týkal se tématu ořezu jmelí, 
participativního rozpočtu a stromů na náměs-
tí. Ano, je to tak! Redakční rada rozhoduje jako 
v době totality o tom, co je aktuální a přípustné 
sdělit občanům. Redakční rada periodika samo-
správného územního celku, periodika, které je 
placeno daněmi všech občanů. Občanů, kteří 
volili strany, jež jsou v koalici, ale i ty v opozi-
ci. V redakční radě není žádný opoziční zastu-
pitel, který by se mohl alespoň pokusit zabránit  
cenzuře skryté za zástupnými důvody. Základem 
zdravé zastupitelské demokracie jsou svobodné 
volby, svoboda slova, rovnost před zákonem, 
dělba státní moci. V Hlučíně jsme se stali svědky 
situace, kdy je svoboda slova pošlapávána. Kdy 
se současná koalice snaží, seč ji síly stačí, upřít 
komukoliv jinému jakékoliv zásluhy a klidně 
se „bude chlubit cizím peřím“. Jen tak se může 
stát, že na jednání komise pro zeleň oznámí  
starosta, že se město rozhodlo zrealizovat pro-
jekt Stromy na náměstí původně vytvořený dvě-
ma občany města pro participativní rozpočet. 
Z něj ho ale město šmahem vyřadilo. Nyní ho 
chce uskutečnit sice v menší úpravě, ovšem už  
v letošním roce, i když ani není zařazen v roz-
počtu. No a tím pádem samozřejmě bez zapojení 
autorů původního projektu. S tímto oznámením 
přišel starosta města krátce poté, co redakční 
rada odmítla vydat můj článek k tomuto tématu. 

Ano, je možné, že obsah mých článků nesouz-
ní s názory současné koalice či pana starosty.  
Ovšem úkolem opozice je poskytovat jiný ná-
zor na problematiku, přinášet svůj pohled na 
věc a návrhy řešení, jsou-li rozdílné. Posláním  
opozice vždy byla a je kritika nedobrých roz-
hodnutí koalice a kontrola nad jejím počínáním. 
Dobrý politik kritiku snese, zareaguje na ní věc-
ně, třeba se i poučí a vezme názory v potaz. Ten, 
kdo se však nezákonně snaží umlčet své kritiky, 
není dobrým politikem, a jeho činy spíše vy-
znívají jako snaha zamést něco nekalého pod  
koberec. Členové politického vedení města  
Hlučína se velmi rádi ohánějí tím, že kritické 
připomínky či rozdílné názory ze strany opozice 
vnášejí do života města jen zlobu a komplikují 
jejich záslužnou práci. Aby se opoziční názory 
dostaly k občanům v co nejmenší možné míře, 
nechalo vedení města dokonce změnit záběr  
kamery snímající v přímém přenosu jednání za-
stupitelstva, takže v současnosti na něm opozič-
ní zastupitelé pro jistotu nejsou vůbec vidět. No  
to už jsme tady kdysi měli a někteří z nás to ješ-
tě pamatují. A zpět už to nechceme. Naším cí-
lem jako opozičních zastupitelů není vyvolávat 
zlobu (i když chápeme, že naše názory někoho 
zlobí). Naším cílem je upozornit na to, že jde 
věci dělat jinak či lépe, nebo že se dělají špatně. 
Nikdy nepoužíváme osobních útoků či výmyslů, 
vždy se věnujeme zcela konkrétnímu tématu či  
problému. Pokud budou Hlučínské noviny měs-
ta Hlučína, budu jako zastupitelka bránit svoje 
právo vyjadřovat v nich své postoje. Proto už 
jsem se obrátila na právní zástupkyni, která si-
tuaci řeší. Jestliže chtějí koaliční politici peri-
odikum složené jen ze svých postojů a názorů, 
které s nimi konvenují, nechť si zaplatí novi-
ny z rozpočtů svých politických stran a hnutí,  
nikoliv z rozpočtu města. 

Tři historické polní cesty se za pomoci občanů 
po bezmála dvou letech příprav podařilo loni na 
podzim obnovit v Darkovičkách. Dvě z nich, 2,5 
kilometrová Cesta K osamělé Borovici a 1,5kilo-
metrová Cesta Na třetině, se nacházejí na katastru 
Darkoviček. Cesta K poutnímu kříži dlouhá 2,5 
kilometru spojuje Darkovičky s Hlučínem. Ini-
ciátorem zásadní změny v krajině, která pomůže 
udržet vodu v polích, byl Tomáš Matýsek z Dar-
koviček a jeho spolek Žít s krajinou – Darko-
vičky, Hlučín, Bobrovníky, založený mimo jiné 
i za tímto účelem. Loni v říjnu a listopadu lidé 
postupně cesty osázeli stromy a keři. „Ozeleně-
ním cest se výrazně posílí mimoprodukční funkce 
krajiny. Přerušení velkých ploch se zemědělský-
mi plodinami pomůže zabránit erozi půdy. Vy-
sazovali jsme hlavně plodonosné keře a stromy, 
například třešeň ptačí, jeřáb ptačí, jeřáb oskeruše, 
hloh obecný, svídu bílou, šípkovou růži, černý 
bez, hrušeň polní, trnku obecnou, jabloň lesní.  
To jsou všechno dřeviny, které historicky do 
polních remízků patří a v budoucnu poskytnou  
pestrou potravu ptákům a přirozenou skrýš mno-
ha zvířatům,“ prozradil Tomáš Matýsek. S my-
šlenkou obnovit historické cesty přišel Tomáš  
Matýsek už v roce 2018. Nebylo vůbec jednodu-
ché získat pro ni politickou reprezentaci města, 
což bylo nezbytné. Město totiž muselo země-
dělcům nejprve vypovědět pachtovní smlouvy  
na konkrétní kousky pozemků, po kterých his-
torické cesty vedly. Zemědělci je kdysi rozorali, 
aniž si uvědomili, jak je jejich počínání bezo-
hledné. Podél opětně vytvořených cest je nyní 

nově vysázeno přes 200 keřů a 200 stromů, které  
pocházejí z lesní školky, mnohé z nich Tomáš 
Matýsek ještě následně předpěstoval na své za-
hradě. Při vysazování, na které se dobrovolníci 
svolávali přes Facebook, se nás postupně sešlo 
asi osmdesát.  Přišli ženy i muži, dospělí i děti 
s pejsky. Mnohdy se zapojily celé rodiny. Některé 
z těch lidí jsem znala, s dalšími jsem se sezná-
mila až při práci. Prožili jsme společně skvělé 
víkendové dny. Když jsme v listopadu osazova-
li poslední cestu, byla už šílená zima a sešlo se 
nás méně než obvykle. Bylo skvělé, když man-
žel Marie Drobíkové, která taky pomáhala, při-
vezl všem zmrzlým sázejícím zimní vesty. Ta 
setkání byla milá i poučná. Pro mě osobně bylo 
příjemným překvapením, že se podařilo pro dob-
rou věc spojit skupinku lidí, která bez sepisování 
projektů, bez dotací, udělala pro komunitní život 
a pro hlučínskou krajinu tak zásadní věc. Zatímco 
město má k dispozici rozsáhlou adaptační strate-
gii na změny klimatu, podle které stejně většinou 
ani nepostupuje, parta lidí i bez hromady papírů 
věděla, co je dobré, a udělala to. „Jen jsme do kra-
jiny vrátili polní cesty, které, jak ostatně dokládají  
staré mapy, tam dříve byly. Jde o páteřní cesty,  
jež na sebe vzájemně navazují. Zpřístupňují  
lidem krajinu a jednotlivým majitelům jejich po-
zemky, na kterých hospodaří zemědělci. Vytváří 
výletní okruhy pro pěší i cyklisty. Sice to trvalo 
dlouho, ale jsem rád, že se nám podařilo přesvěd-
čit politickou reprezentaci města o potřebnosti 
těchto krajinných opatření ve větším měřítku,“ 
řekl Tomáš Matýsek. 

Rozpaky budí způsob, jakým město Hlučín při-
stupuje k návrhům projektů některých občanů 
do participativního rozpočtu. Rozladění panuje 
hlavně nad dvěma z nich, přičemž oba se týkají 
stromů. Začalo to vyřazením projektu Stromy pro 
náměstí, který měl ve městě všeobecnou podporu. 
Ač jeho autoři předložili velmi přesné rozpočty 
a podrobné nákresy, město své rozhodnutí zdů-
vodnilo tím, že je projekt v této ceně nerealizo-
vatelný a vyčleněné peníze by na něj nestačily. 
„Protože lidem se nápad líbil, město se nechalo 
slyšet, že stromy po celém náměstí nechá vysázet 
mimo program participativního rozpočtu. Jenže 
v rozpočtu města na osázení náměstí vzrostlou ze-
lení peníze vyčleněny nejsou.  Betonové náměstí 
bez stromů připomínkujeme už dlouho. Teď byla 
šance s tím něco udělat, a město náš návrh smetlo 
ze stolu,“ konstatoval jeden ze spoluautorů To-
máš Matýsek. Občané města podpořili také ná-
pad Evy Kotkové nechat ošetřit konkrétní stromy 
a aleje a zbavit jich parazitujícího jmelí. Autorka 
se nyní hlavně na sociálních sítích opakovaně po-
zastavuje nad tím, že jí vedení města není schop-
no předložit, které stromy a s jakým rozpočtem 
se budou z uvolněných 400 tisíc korun ošetřovat. 
„Komunikace s odborem životního prostředí 
Městského úřadu Hlučín je pro mne nesrozumi-
telná. Žádala jsem proto, aby mi odbor předložil 

Články a výzva právního zástupce paní zastupitelky
Blanky Kotrlové

konkrétní seznam stromů, které se budou v rámci 
projektu participativního rozpočtu ořezávat, a ko-
lik to bude stát. Chtěla jsem také znát částky na 
fakturách za dosud provedenou práci. Z odboru 
životního prostředí jsem dostala několik dopisů, 
ale tyto konkrétní údaje ne. Vedoucí odboru mě 
pouze odkázala na vlastní pravidla participativ-
ního rozpočtu, které vypadají jinak, než je běžný 
úzus, a které neukládají městu povinnost takto 
autory projektu informovat,“ řekla Eva Kotková. 
„Výsledkem je stav, kdy autorka vítězného pro-
jektu rozporuje jeho realizaci, protože hrozí, že se 
400 tisíc rozplyne na plošině Technických služeb 
Hlučín, u kterých si město realizaci objednává 
a jejichž ředitel ani neměl ponětí, že pracuje na 
nějakém občanském projektu. Což by znamenalo, 
že ho nejenže nikdo neinformoval, ale ani nečte 
oficiální informační kanály města, kde se o pro-
jektu psalo. Celou situaci budu chtít podrobně 
vysvětlit na nejbližším zasedání zastupitelstva 
a komisi pro zeleň, jejímž jsem členem,“ doplnil 
Tomáš Matýsek. Nebude jediný, kdo se bude ptát 
na způsob realizace občanských projektů. Budu 
se o ně také zajímat a navrhnu jejich prověření 
v kontrolním výboru města, kde jsem předsed-
kyní. Doufám, že kolegové ve výboru budou mít 
také zájem zkontrolovat, zda se k občanským ini-
ciativám chováme s patřičným respektem. 

Nevydání článku zastupitele v městském periodiku je porušením zákona

Tři obnovené historické polní cesty v Darkovičkách už jsou osázeny stromy a keři

Redakční rada města Hlučína  
a Rada města Hlučína

Vážení občané, vážení zastupitelé,
snahou města je, aby v Hlučínských novinách 
jako oficiálním periodickém tisku města Hlučí-
na byly zveřejňovány objektivní a aktuální in-
formace týkající se dění ve městě Hlučíně. Pak-
liže jakýkoliv navržený článek nebyl zveřejněn, 
vždy se tak stalo odůvodněně, po zvážení obsahu 
a validnosti. Je nesporné a přirozené, že na fun-
gování obce nebudou existovat jednotné názory 
– ať už se jedná o malou vesnici s několika stov-
kami obyvatel či stotisícové město - a jakékoliv 
rozhodnutí obce může být podrobeno kritice, ať 
už ze strany občanů obce či politické opozice. 
V tomto směru je však třeba rozlišovat, zda se 
jedná o konstruktivní kritiku vedoucí k nalezení 
co nejvhodnějšího a nejpřijatelnějšího řešení či 
kritiku pramenící z nepochopení věci, popř. kri-
tiku tzv. z principu, která na sebe nabaluje nega-
tivní reakce občanů bez znalosti věci a bez pod-
ložení objektivních důvodů. Máme za to, že by 
mělo být snahou nás všech – jako občanů města 
Hlučína a napříč politickým spektrem - přispět 
k vytváření podmínek pro spokojený život v na-
šem městě. Byli bychom proto velice rádi, kdy-
bychom se zamysleli nad formou a způsoby, jak 

tohoto našeho společného cíle dosáhnout a zda 
živení - slovy Václava Havla - „blbé nálady“ ve 
společnosti je tou správnou cestou. Se znepo-
kojením sledujeme způsob, jakým je zcela zby-
tečně poškozováno dobré jméno města Hlučína 
a jeho organizací či společností v regionálních 
denících. Tvorba vůle města se tvoří v jeho or-
gánech (v zastupitelstvu, v radě, výborech a ko-
misích), tedy obdobně jako je tomu v případě 
státu (v parlamentu, senátu), nikoliv na sociál-
ních sítích či prostřednictvím médií. Každý za-
stupitel při svém zvolení slíbil, že svou funkci 
bude vykonávat v zájmu obce (města) a jejích 
(jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky. Ze zákona o střetu zájmů např. pro 
zastupitele vyplývá povinnost vykonávat svoji 
funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi je-
jich osobními zájmy a zájmy, které jsou povi-
nni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit. 
Každý ze zastupitelů by tak měl zvážit, pokud 
např. zveřejní jakýkoliv článek v jakýchkoliv 
mediích, a především pokud v článku uvádí ná-
zory jiných osob, jaký bude mít dopad zveřej-
něný článek na zájmy města, a to s ohledem na 
způsob pochopení uváděných informací jejich 
adresáty (když zveřejnění v článku uvedených 
informací může navíc hraničit s pomluvou,  
porušováním cizích práv či šířením poplašné 

zprávy). Především si je nutné uvědomit, že 
zastupitelstvem města zvolení funkcionáři ne-
jen, že reprezentují město Hlučín navenek, ale 
že jsou rovněž odpovědni za plnění všech po-
vinností města jako takového, včetně naplnění 
všech úkolů či cílů vzešlých s příslušných roz-
hodnutí orgánů města a to v souladu s právními 
předpisy. Proto jsou např. starosta, místosta-
rostka a další členové rady města odpovědni 
za realizaci konkrétních projektů vybraných 
zastupitelstvem města např. v rámci tzv. partici-
pativního rozpočtu, kdy se vždy jedná o projekt 
města a odpovědnost města za realizaci tohoto 
projektu, byť byl původcem myšlenky pro reali-
zaci konkrétního projektu jakýkoliv občan. Vý-
běr všech projektů vybraných k realizaci v rám-
ci tzv. participativního rozpočtu byl prováděn 
dle dopředu zastupitelstvem města schválených 
podmínek či pravidel. Stejně tak jsou zvolení 
zástupci města odpovědní za plnění povinnos-
tí města při vydávání Hlučínských novin, kdy 
mimo jiné odpovídají za obsah periodického 
tisku. Pokud by např. zveřejnění konkrétního 
článku v konkrétním čísle Hlučínských novin 
mohlo jakkoliv ovlivnit zájmy města např. při 
aktuálně probíhajících smluvních jednáních, 
pak jistě nelze nic namítat proti tomu, když 
tento článek nebude v požadovaném čísle zve-

řejněn. Stejně je pak potřeba rozlišovat mezi 
povinností vydavatele poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku a požadavkem konkrétní-
ho zastupitele o vydání či zveřejnění konkrét-
ního článku, jehož je autorem, pokud z textu 
článků nevyplývá názor zastupitele, ale jsou 
v něm zpracovány názory třetích osob, včetně 
uvedení citace jejich názorů. Níže, na základě 
právní výzvy doručené na MěÚ Hlučín dne 
6. 3. 2020, publikujeme články zastupitelky 
Blanky Kotrlové. Redakční rada se od těchto 
článků ale distancuje, neboť v nich jde mnoh-
dy o zveřejnění nepravdivých a zavádějících 
informací, které poškozují Město Hlučín a jeho 
obchodní společnost TS Hlučín s.r.o. Chybí 
pravdivost, objektivnost a vyváženost informa-
cí, což je porušení paragrafu 4, bodu a) zákona  
č. 46/2000 Sb. (tzv. Tiskový zákon). Město 
Hlučín jako vydavatel periodického tisku je 
povinen poskytovat objektivní a vyvážené in-
formace a poskytnout přiměřený prostor pro 
uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 
zastupitelstva, týkající se tohoto územního sa-
mosprávného celku. V této souvislosti již Rada 
města Hlučína řeší další právní kroky.

ZASTUPITEL MÁ PRÁVA, ALE I POVINNOSTI

Dobrá myšlenka participativního rozpočtu se rozmělňuje
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V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. 
Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí. 

Fakta versus mýty
• Poštovní zásilky z Číny a dalších zasažených oblastí virus nešíří
• Roušky zdravé lidi neochrání, jsou vhodné pro nemocné, aby nákazu nešířili
• Nosní kapky či kloktání nefungují proti nákaze
• Antibiotika proti virům nezabírají, jsou určena na bakteriální onemocnění
• Chlór nepijte a nemyjte se s ním, chlórové přípravky jsou účinné na dezinfekci povrchů
• Kouření před možnou nákazou nechrání
• Pití alkoholu není prevencí, alkoholové přípravky jsou účinnou dezinfekcí povrchů a rukou
• Česnek nechrání před nákazou

Informace pro občany o koronaviru

Potřebujete poradit?
Volejte linku 112 nebo infolinky
Státního zdravotního ústavu
724 810 106 | 725 191 367

Příznaky

Zvýšená 
teplota

Kašel Dušnost ÚnavaBolest svalů

Jak snížit riziko nákazy

Necestujte do 
zasažených oblastí

Často a důkladně  
si myjte ruce mýdlem 

a vodou

Při kýchání nebo kašlání 
si zakrývejte ústa 

kapesníkem nebo paží, 
nikdy nekýchejte nebo 

nekašlejte do dlaní

Vyhýbejte se zjevně 
nemocným a místům 
s vyšším počtem lidí

ÚP ČR umožňuje veřejnosti, aby si 
vyřídila většinu svých záležitostí 
online, a zavádí organizační opatření s cílem 
snížit riziko šíření nákazy koronavirem

V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně 
všech klíčových činností, zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty dá-
vek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením:

• ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, 
prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.

• ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné 
učinit elektronicky, okamžitě. Zaměstnanci Úřadu práce ČR jsou připraveni konzultovat s lidmi jed-
notlivé případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.

• Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle 
při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

• Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po před-
chozí telefonické domluvě. 

• Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání. 

Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat 
též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může 
být sken/fotogra e s dokladovanou skutečností (např. sken/fotogra e žádosti o dávku s podpisem, 
sken/fotogra e uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli 
podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní 
a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít 
případným nesrovnalostem.

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistu-
puje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, 
které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy 
koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá 
opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. 

www.uradprace.cz

Simona Petrušková 
vedoucí lékárnice

Pod vlivem současných událostí bych 
se dnes ráda zmínila o přípravcích, kte-
ré běžně známe a používáme, ne vždy 
však správně nazýváme. Aktuálním té-
matem posledních týdnů je pro každého 
lékárníka nedostupnost antibakteriálních, 
přesněji řečeno dezinfekčních a antisep-
tických přípravků. Základním rozdílem 
mezi dezinfekcí a antiseptikem je ve způ-
sobu použití. Obojí se používá na usmr-
cení mikroorganismů, ovšem dezinfekce 
pouze v neživém prostření (na povrchy 
a nástroje) a antiseptika na sliznice, kůži 
a tkáně. Existuje celá řada přípravků 
s různým chemickým složením a omeze-
ným spektrem účinnosti, které závisí na 
koncentraci, době působení, event. dal-
ších faktorech. Výrobou dezinfekčních 
přípravků pro úklid a sanitaci povrchů se 
zabývají specializované laboratoře a vý-
robci chemikálií. V lékárnách tato přípra-
va probíhá jen ve velmi omezené míře, 
jelikož můžeme používat pouze atestova-
né suroviny. K výrobě dezinfekce bývají 
používány chemické sloučeniny v jiných 
koncentracích a někdy i jiným složením 
než pro antiseptika. Nejčastěji požívané 

antiseptické přípravky bývají většinou 
na bázi alkoholu, jódu, peroxidu a kyse-
lin. Poslední tři zmíněné se hodí z prak-
tických důvodů spíše na ošetření ran. Co 
se týká bezoplachových přípravků, bývá 
kvůli rychlému vypaření používán etha-
nol nebo izopropylalkohol. Právě zde je 
důležitá koncentrace, aby byl zajištěn 
dostatečný antimikrobní účinek. Z tohoto 
důvodu jsem velmi skeptická k domácí 
výrobě antiseptik podle receptu uveřejně-
ného v médiích, protože dosáhnout správ-
né koncentrace může být velmi obtížné. 
S nadsázkou bych to okomentovala slovy 
„škoda dobré pálenky“. Když tedy došlo 
k náhlému vyprodání všech bezoplacho-
vých antiseptik na ruce, začali jsme v řa-
dách lékárníků řešit, jak tento výpadek 
nahradit přípravou z dostupných surovin. 
Podle rozpisu Světové zdravotnické or-
ganizace jsme v celkem krátké době byli 
schopni začít připravovat antiseptický 
roztok na ruce s dostatečnou účinností. 
V době epidemie je právě správná hygi-
ena jeden z nejrozumnějších a logických 
kroků k zabránění šíření infekce. Zákla-
dem je samozřejmě mýdlo a teplá voda, 
ale v případě nemožnosti toto použít, jsou 
kožní antiseptika ideálním pomocníkem 
očisty rukou.

DEZINFEKCE NEBO ANTISEPTIKA

Redakce Hlučínských novin

Aktuální nouzový stav na území celé ČR 
ovlivňuje život každého z nás. Ovšem 
vlna solidarity, kterou projevili lidé z Hlu-
čína téměř ihned po vyhlášení žádosti 
o pomoc a podporu pro osamělé seniory, 
pro zdravotníky, prodavače, záchraná-
ře i sousedy jasně ukázala, že se umíme 
semknout a společně čelit nelehké situaci 
s otevřeným srdcem. 
Všem dárcům, dobrovolníkům a lidem 
z Hlučína patří velké poděkování! 

PODĚKOVÁNÍ  
OBČANŮM HLUČÍNA 
ZA SOLIDÁRNOST

Pavel Paschek
starosta

Vyzýváme všechny občany našeho města, 
aby v maximálně možné míře dodržovali 
nařízení vlády České republiky i dopo-
ručení dalších institucí ohledně opatření 
k zastavení šíření koronaviru v naší zemi. 
Zároveň žádáme občany, aby zvážili, zda 
je jejich osobní návštěva na MěÚ Hlučín 
nezbytná, s ohledem na šíření nemoci.

Seniorům nad 70 let doporučujeme, aby 
se co nejméně zdržovali mimo svůj do-
mov. Apelujeme na všechny ostatní, aby 
v rámci sousedské pomoci vypomohli 
těmto seniorům s případnými nákupy či 
jejich dalšími potřebami.

ŽÁDOST O POMOC

AREÁL U HLUČÍNSKÉHO JEZERA UZAVŘEN
Petra Řezáčová
místostarostka

Z důvodů nařízení vlády je do odvolání 
uzavřen celý areál u Hlučínského jeze-
ra. Prosíme občany, aby byli ohledupl-
ní k ostatním a toto uzavření respekto-
vali. I přes uzavření areálu intenzivně  

Senioři, kteří potřebují akutní 
výpomoc a nemohou se obrátit na 
nikoho ve své rodině či ve svém 
okolí žádáme, aby zavolali na  
jakékoliv telefonní číslo městské-
ho úřadu, nejlépe na služebnu 
Městské policie Hlučín.

tel.: 595 041 885, 595 020 202

Foto: Anna Shvets

ZDRAVÍ

Foto: Kateřina Konečná

pracujeme na přípravách na nadchá-
zející letní sezónu. Přidáváme veřejné 
osvětlení, upravujeme terén, mezi her-
ními prvky přibyla tento týden dřevěná 
tvrz. Čím zodpovědněji budeme dodržo-
vat tato nařízení, tím dříve budeme moci 
opět areál otevřít pro nás všechny.
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Florián Cyrus *2020
Přemysl Kurečka *2020
Václav Kolda *2020
Veronika Ličková *2020
David Doležálek *2019

PŘIVÍTALI JSME

JUBILANTI
Marta Chvějová *1923
Jaroslav Polášek *1937
Magdaléna Tkačíková *1930

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině, sousedům a známým 
za projevení účasti na posledním roz-
loučení s naší maminkou paní Šárkou  
Kreibichovou. Velké poděkování pat-
ří pohřební službě Breuer za zajištění  
pohřbu a panu kaplanovi za procítěná 
slova.                                                        
                      Dcera a synové s rodinami 

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat městu Hlučínu za finanční podporu  
při renovaci elektřiny v kapličce sv. 
Prokopa v Bobrovníkách. Na náklady 
města bylo instalováno nové osvětlení 
obrazů křížové cesty. Polovina obrazů 
byla zrestaurována do své původní po-
doby v dílně bratří Bittnerů ve Staříči, 
celkové náklady se vyšplhaly na 40 tisíc  
korun. Tato částka byla uhrazena ze 
sbírek konaných v rámci mší svatých 
v Bobrovníkách. Druhá polovina obrazů 
bude zrenovována, až se podaří nashro-
máždit dostatek finančních prostřed-
ků. Děkujeme všem štědrým dárcům  
za pomoc.                                                              
                  Kapličkový výbor Bobrovníky

VZHLEDEM K NOUZOVÉMU STAVU 
V ČR JSOU VŠECHNY PLÁNOVANÉ  

AKCE DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY. 

Přejeme všem krásné Velikonoce

Foto: Kateřina Konečná


