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O lidech s lidmi
Město Hlučín dostalo 
celostátní ocenění
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Vypalování porostů
Jaro za dveřmi, pozor na
neopatrné vypalování trávy
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Marian Kotlář
Rozhovor o tom, že 
i boj může být přínosný

17. února 2012 byla zasedací místnost 
rady města na opavské Hlásce plná uni-
forem. Oceňovali se tam nejlepší policisté 
okresu za loňský rok a jedno z ocenění zís-
kal i hlučínský policista.

Výroční oceňování policistů a občanských za-
městnanců PČR územního odboru Opava proběh-
lo za přítomnosti krajského vedení policie, sta-
rostů okresu Opava a dalších hostů. Celkem bylo 
oceněno 8 policistů z jednotlivých obvodních od-
dělení, dopravní policie a kriminální služby.   

Jako nejlepší policista roku obvodního odděle-
ní v Hlučíně byl vyhlášen prap. Dušan Stanke. 
„Ocenění mě samozřejmě potěšilo, ale celkově 
mám rozporuplné pocity. Přestože mě práce baví a 
vždycky jsem si myslel, že ji budu dělat až do dů-
chodu, tak koncem února u policie končím. Důvo-
dů je celá řada, ale v současné době je další vývoj 
u policie velmi nejistý. Přestože je mi teprve 37 
let, tak patřím na oddělení mezi služebně nejstar-
ší. Mladé policisty nemá kdo učit, protože mnoho 
zkušených policistů již odešlo. Správným poldou 
se přitom člověk stává až po takových 10 letech. 
To vás žádná škola nenaučí. Musíte získat šestý 
smysl, který vám pomůže zvládat náročné situace 
ve službě. Bohužel v poslední době se do naší prá-
ce čím dál více promítá nedostatek peněz. Není na 
benzín ani další základní věci, bez kterých se pra-

Nejlepší policista 
roku je z Hlučína

cuje jen těžko. Vedoucí nemají jak lidí motivovat, 
zůstává jim jen dobré slovo a to mnohdy nestačí,“ 
říká Dušan Stanke.

Oceněn byl především za svou dlouholetou práci 
a opakované úspěchy při objasňování majetkové  
trestné činnosti. Objasnil  mimo jiné sérii krádeží 
okapových svodů a řadu vloupání pachatelů z Píš-
tě. Vysoce je hodnocena i jeho práce při objasňo-
vání trestné činnosti na úseku drogové problema-
tiky v Hlučíně.

A jaké jsou jeho další životní  cíle? „Využil jsem 
možnost podnikat v rodinné firmě. Přestože roz-

hodování nebylo lehké, tak mi to určitě pomohlo 
při mém rozhodování, zda kariéru u policie ukon-
čit. Ve městě budu ale pracovat dále, i když už ne 
jako policista,“ přibližuje své plány Dušan Stan-
ke.

Prap. Stanke převzal kromě ocenění také věcný 
dar od vedení města Hlučína, který mu předal mís-
tostarosta Alfons Laňka. Slavnostní okamžiky si 
potom znovu zopakoval první březnový den, kdy 
z rukou krajského policejního ředitele plk. Tuhého 
převzal ocenění jako nejlepší policista Územního 
odboru Opava.

Dušan Stanke (vlevo) přebírá ocenění od vedoucího ÚO PČR Opava plk. Krygela

Hlučínští hasiči pomáhali při kalamitě

Specialisté Záchranného útvaru HZS ČR byli v polovině února vysláni na 
Vysočinu pomáhat při řešení kalamitního stavu. Na pomoc Kraji Vysoči-
na byla vyslána skupina 14i záchranářů se speciální technikou. Jedná se o 
osádku 2 Tater T 815 8x8 VVN. Zároveň vyjela ze 3. záchranné roty disloko-
vané ve Zbirohu k posílení této skupiny další speciální technika. Konkrétně 
se jedná o vyprošťovací tank VT-72b a automobil vyprošťovací AV-15. Úko-
lem skupiny záchranářů bylo vyprošťování zapadlé techniky a zprůjezdně-
ní komunikací. Další zasahovali také v Olomouckém a Pardubickém kraji. 

Chtěli bychom připomenout řidičům motorových vozidel, že 
v průběhu loňského roku došlo k několika změnám v zákoně 
o provozu na pozemních komunikacích. Jednou z nich i změna 
lhůty pro výměnu řidičských průkazů.  

Předpokládáme, že všichni, kteří měli řidičské průkazy vydány do 
31.12.2000, již mají tento doklad, který osvědčuje udělení řidičského opráv-
nění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo pod-
skupiny řidičského oprávnění, vyměněn. Řidičské průkazy vydané od 1. 
1.2001 do 31.12.2002 jsou držitelé povinni vyměnit do 31.12.2012, tedy ne, 
jak bylo dříve v zákoně uvedeno, do 31.12.2013. Řidičské průkazy vydané od 
1. 1.2003 do 30. 4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013. 

Dříve narozeným řidičům připomínáme, že držitel řidičského oprávnění je 
povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před 
dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného 
věku. Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Takový řidič motorové-
ho vozidla musí mít při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. Pokud 
takové potvrzení nemá, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, za který lze udělit pokutu ve výši 5000 – 10000 Kč a zá-
kaz činnosti od 6-ti do 12-ti měsíců.

Povinná výměna řidičských průkazů



Vážení spoluobčané, 

nedávno jsem v novinách zaznamenal názor, že 
zlodějna byla ve společnosti odjakživa, ale dnes 
se už zloději a podvodníci ani nestydí. Společnost 
si na ně zvyká, toleruje je a morálně je snad ani 
neodsuzuje. Z médií také víme o případech, kdy 
jediným postiženým v případě nějaké lumpárny je 
ten, kdo ji odhalil a upozornil na ni policii.

V minulých dnech jsem obdržel od Policie Čes-
ké republiky vyhodnocení bezpečnostní situace v 
okrese Opava za rok 2011. V ní se mimo jiné píše, 
že počet trestných činů se oproti roku předminu-
lému zvýšil. To je nemilé. Současně mě ale potě-
šilo, že nejlepším policistou okresu byl vyhlášen 
policista hlučínského policejního oddělení.

Ve výčtu činnosti Městské policie Hlučín za 
minulý rok se píše, že řešila v blokovém řízení 
791 přestupků a mnoho dalších řešila domluvou. 
Policii ČR oznámila 17 podezření ze spáchání 
trestných činů, několikrát při zadržení pachatelů 
trestných činů zasahovala, předvedla 7 hleda-
ných osob a odchytila 51 volně pobíhajících zví-
řat. Na monitorovacích kamerách, kterých máme 

ve městě 14, zaznamenala několik trestných činů. 
Například krádež ocelového válce ze sportovního 
hřiště, dopravní nehodu auta s chodcem nebo 
pohyb podezřelých osob.

Bezpečnost a ochrana majetku je téma, které 
se týká každého z nás. Nechceme se bát, že nás 
někdo přepadne, okrade, nechceme trávit noci 
pozorováním auta pod oknem, nebo najít při ná-
vratu z dovolené vykradený dům či byt.  Lidský 
hyenismus bohužel nezná mezí a tak ve městě 
stále častěji dochází k podvedení a okradení se-
niorů. Stále je ve městě dost dětí, o kterých rodiče 
nevědí, že užívají drogy. Jsou to právě policisté a 
strážníci, kteří nám mají bezpečnost a ochranu 
majetku zaručit. Bez nich to nepůjde. Přerušme 
na chvíli čtení a představme si, že tady nejsou...

Pro zvýšení operativnosti a zlepšení prevence 
pracují ve městě smíšené hlídky republikové a 
městské policie. Jejich cílem je maximálně využít 
pravomocí a prostředků, kterými  disponují. V 
průběhu roku budou ve městě organizovány pre-
ventivní akce zaměřené na bezpečnost v dopravě 
a ochranu před okradením nebo podvedením 
pouličními prodejci zboží či služeb.

Na závěr s trochou radostí konstatuji, že Hlu-
čínsko patří k oblastem s relativně nízkou krimi-
nalitou, a to i díky pozornosti občanů, kteří se o 
svůj majetek starají.

Rád bych, aby to bylo v budoucnu ještě lepší a 
aby se nám všem lumpové vyhnuli velkým oblou-
kem.

S přáním krásných dnů nastupujícího jara, 

starosta
Pavol Kubuš

Výtah z usnesení z 37 a 38. schůze
Rady města Hlučína 
Rada města Hlučína: 
n rozhodla o rozdělení částky 4.300.000 Kč, 

schválené v rozpočtu města na dotace, posky-
tované z rozpočtu města v roce 2012, na jed-
notlivé oblasti. Žádosti z oblasti sportovní: cel-
kem 3.100.000 Kč z toho 400.000 Kč na provoz 
hřišť a sportovišť města, žádosti z oblasti kul-
turní: 150.000 Kč, žádosti z oblasti sociální: 
950.000 Kč, ostatní žádosti: 100.000 Kč.

n projednala návrh na zpoplatnění užívání ve-
řejného prostranství za trvalé vyhrazení par-
kovacího místa: a) ul. Hornická, parkoviště 
před školní družinou; b) ul. Hornická, parko-
viště před domy 19, 21; c) ul. Zahradní, dvorní 
trakt Zahradní  16 – Dr.E.Beneše 8, 10; d) ul. 
Zahradní, dvorní trakt Zahradní – U Stadionu; 
e) ul. Tyršova u restaurace Advil; f) ul. Dukel-
ská, přilehlá stání u marketu Hruška, a to za 
cenu stanovenou v Obecně závazné vyhlášce 
č. 3/2011, kterou se mění obecně  závazná vy-
hláška č. 4/2010, o místních poplatcích ve měs-
tě Hlučín a rozhodla návrh přijmout s účinností 
od 1.7.2012.

n s účinností od 5.3.2012 stanovila úhradu čás-
ti nákladů za živý hudební doprovod a recitaci 
při svatebních obřadech a obřadech při výro-
čích svateb, za jeden svatební obřad nebo jeden 
obřad při výročí svatby ve výši živý hudební 
doprovod 308 Kč a recitace 92 Kč.

 n rozhodla navrhnout na ocenění u příležitosti 
Dne učitelů 2012 v rámci Sdružení obcí Hlu-
čínska paní Radoslavu Josefusovou, ředitelku 
Mateřské školy Hlučín, Cihelní, p.o..

n rozhodla nevyhlašovat v roce 2012 konkurzy na 
pracovní místa ředitelů příspěvkových organi-
zací Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Dům 
dětí a mládeže a Mateřská škola Hlučín, Cihel-
ní.

n rozhodla o přijetí daru - 4 ks kompletních pře-
tlakových vzduchových izolačních přístrojů 
a o uzavření darovací smlouvy mezi Městem 
Hlučínem a Moravskoslezským krajem.
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V letošním březnu si hlučínská 
knihovna jako každoročně při-
pravila pro stávající i budoucí 
čtenáře spoustu akcí. Ve středu 
7. března od 15 hodin zveme do 
knihovny děti, se kterými si bu-
deme společně číst a vyhlásíme 
také první zdatné Kniholezce. 

Každou březnovou středu budou v dopoledních 
hodinách probíhat lekce základů práce s Interne-
tem. Lekce budou zaměřeny na individuální po-
třeby zájemců. Hodinovou lekci si můžete objed-
nat na tel. č. 558 270 107. 

Také se uskuteční již tradiční burza knih. Zá-
jemci mohou do burzy darovat knihy, pro které už 
doma nemají místo a které by mohly udělat radost 
někomu jinému. 

Stejně tak si mohou z burzy zdarma odnést knihy, 
které do ní věnoval někdo jiný. Burza bude probí-

Březen: Měsíc čtenářů  a burza knih
hat v Zámeckém televizním klubu 
(bývalá čajovna) v týdnu 12. - 16. 
března vždy od 9 do 17 hodin. Čisté 
a zachovalé knihy můžete přinést do 
knihovny již v týdnu před burzou (5. 
- 9.3.). Během celého března bude v 
obou odděleních knihovny probíhat 
akce „Přiveďte do knihovny nečte-

náře“. Akce spočívá v tom, že čtenáři mohou do 
knihovny přivést své přátele nebo rodinné přísluš-
níky, kteří dosud nebyli v knihovně registrováni. 
Stávající i nový čtenář tak získá roční registraci v 
knihovně za poloviční cenu. 

Měsíc čtenářů bude zakončen v pátek 30. března 
oblíbenou akcí Noc s Andersenem, kdy děti strá-
ví v knihovně nejen odpoledne plné her, soutěží a 
čtení, ale také trochu strašidelnou noc. 

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Začátkem února 2012 nastoupilo 43 dětí 
do nové budovy mateřské školy na ulici 
Cihelní. Děti přišel za vedení města přiví-
tat místostarosta Alfons Laňka.

Nový pavilon, který  byl dokončen v prosinci loň-
ského roku za více než osm milionů korun, ještě 
voní novotou. Na děti kromě nádherných prostor 
čekaly i zbrusu nové hračky a malinké postýlky. 
„Jsem strašně rád, že se nám vše podařilo zvlád-
nout, ale určitě největší odměnou pro nás všechny 
je ta kupa skotačících dětí,“ přibližuje své poci-
ty místostarosta Alfons Laňka. Děti se mezi sebou  
teprve poznávaly, a tak panu místostarostovi pyš-
ně hlásily, jak se komu spinkalo, kdo zlobí a které 
hračky mají nejraději. Na neustále dotazy dětí tr-
pělivě odpovídala i učitelka  Karla Dudková, kte-
rá měla ve školce, stejně jako děti, svou premiéru. 
Je jednou ze čtyř pedagogických pracovnic, o kte-
ré se od února rozrostl počet zaměstnanců školky.

„Nové prostory nám umožnily uspokojit skoro 
všechny zájemce, kteří měli zájem dát děti do naší 
školky. Celkem teď tady máme 150 dětí.  Některé 
k nám přešly z okolních školek, protože to k nám 
mají blíž, ostatní se podařilo umístit i po dvou le-
tech čekání. Vstříc jsme nevyšli jen rodičům, kteří 
k nám chtěli přihlásit příliš malé děti,“ říká ředi-
telka školky Radka Josefusová.

Nový pavilon mateřské školky na Cihelní ožil smíchem dětí

Na děti čekají  na jaře i nová pískoviště, klouzač-
ka a další herní  prvky, které na zahradě vyrostly 
spolu s pavilonem.

„Pořád ještě něco vylepšujeme. Ladíme výzdo-
bu, koupili jsme dvě magnetické tabule a stále ob-

jednáváme spoustu dalších pomůcek ke vzděláva-
cím činnostem dětí. To už jsou ale jen příjemné 
starosti,“ přibližuje s úsměvem plány na nejbližší 
období Radka Josefusová.

UPOZORNĚNÍ:
Posílení linky č. 75
od 4. března 2012 

 
Autobus linky č. 56 bude vyjíždět ze za-
stávky Hlučín sídliště ve směru na zastáv-
ku Hlučín, aut. nádraží v 7:57 hodin. 

Po příjezdu na zastávku Hlučín, aut. nádra-
ží bude v 8:01 hod. z této zastávky pokračovat v 
jízdě bez přestupování cestujících po trase linky  
č. 75 přes Děhylov do Ostravy-Poruby na zastáv-
ky Rektorát VŠB a  U nemocnice. V době letních 
a vánočních školních prázdnin bude tento spoj vy-
puštěn. Zavedením tohoto spoje dojde k odlehčení 
přetíženého spoje v 8:31 hod. ve směru na Ostra-
vu-Porubu. 

ODaSH

Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše v Hlučíně se dne 25.1. 2012 účast-
nili soutěžně-propagační akce Kulturní-
ho domu K-Trio v Ostravě s názvem Ře-
meslo má zlaté dno. 

Pedagogové středních škol a odborných učilišť 
z Ostravska na ní pod jednou střechou prezento-
vali nabízené studijní obory. Základní školy pak 
registrovaly svá soutěžní družstva, která u stano-
višť každé střední školy musela plnit úkoly te-
maticky zaměřené na její studijní obor. Soutěží-
cí řešili početní úkoly, četli v mapách, ukazovali 
svou dovednost při práci s PC, vyráběli krabič-

ku na křídy, řezali kládu dřeva i keramický ob-
klad do koupelny, česali, poskytovali první po-
moc či míchali osvěžující nápoje. Stanovišť bylo 
18 stejně jako konkurenčních družstev.

V sále kulturního domu pak po čtyřech hodi-
nách zápolení proběhlo vyhlášení výsledků a 
družstvo 8.A naší školy se mohlo radovat z věc-
ných cen a certifikátu nejúspěšnějšího družstva 
soutěže. Byli to L. Krupová, I. Jahnová, R. Les-
niak, J. Kodeš, M. Prášilík a P. Fichna. Moc jim 
blahopřejeme a věříme, že soutěž jim pomohla  
v orientaci ve studijních a učňovských oborech  
v regionu.                                     Monika Tomisová

Řemeslo má zlaté dno: Hlučínská škola
hravě obstála v konkurenci ostravských škol

V letošním školním roce pořádal kabinet 
matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická již 
24. ročník korespondenční soutěže z ma-
tematiky KOSOČTVEREC. 

Do soutěže, která je určena žákům 4. a 5. tříd  okrs-
ku  Hlučín, se přihlásilo 55  žáků z devíti škol. Žáci 
ve čtyřech kolech řešili zajímavé matematické úlo-
hy. Na závěr této soutěže je pro všechny úspěšné  ře-
šitele připraveno zábavné matematické odpoledne, 
kde budou nejlepší z nich  odměněni a ještě napo-
sledy si se svými vrstevníky porovnají své matema-
tické znalosti a dovednosti. Toto setkání mladých 
matematiků se uskuteční v úterý 13. 3. 2012 ve 14 
hodin v prostorách ZŠ Hlučín Hornická.

Zábavné matematické
odpoledne na ZŠ Hornická
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V poslední době se nám zejména na sídlištích 
čím dál tím více objevuje velkoobjemový od-
pad odložený vedle kontejnerů nebo popelo-
vých nádob. Tam ale rozhodně nepatří. V Hlu-
číně je v provozu sběrný dvůr TS Hlučín s.r.o. 
na ulici Markvartovická, kam mohou všichni 
občané Hlučína zdarma ukládat jakýkoliv vel-
koobjemový odpad, nebezpečný odpad i elek-
troodpad. Dále město Hlučín každoročně na 
jaře i na podzim zajišťuje svoz velkých kusů. 
A přesto někteří občané odkládají nábytek, ko-
berce a další věci na veřejná prostranství ve-
dle popelnic. To rozhodně nepřispívá ke kul-
tuře bydlení a jedná se i o porušení OZV č. č. 
2/2010, kterou se stanoví systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu vznikajícího 
na území města Hlučína, včetně systému na-
kládání se stavebním odpadem. Pokud tedy 
bude zjištěno, kdo velkoobjemové odpady od-
kládá na tato veřejná prostranství, bude to ře-
šeno naším přestupkovým odborem. 

Soňa Prášková

Velkoojemové
odpady patří na
separační dvůr
nebo do kontejnerů! 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu 
bude probíhat na jaře a na podzim od 
12.3. - 5.4. 2012.  

Kontejnery budou v Hlučíně a  městských čás-
tech rozmístěny v termínu od 12.3. - 15.3. 2012 v 
Hlučíně: Hornická ul. - u kotelny; Hornická ul. - u 
věžáků; Hornická + P.Strádala - křižovatka; Jarní 
+ Severní - křižovatka; Bož. Němcové + Severní 
- křižovatka; 1.Máje - vedle kavárny; Tyršova + 
Komenského - křižovatka; Opavská - za bytový-
mi domy; ČSA naproti polikliniky - za byt. domy. 

Kontejnery budou přistaveny 12.3., během  ter-
mínu budou po naplnění odvezeny, znovu přista-
veny, poslední odvoz bude 15.3. 2012 mezi 7 a 
12 hod. 

 V termínu od 19.3. - 22.3. 2012 v Hlučíně: Hrn-
čířská - u parčíku; Dr. Ed. Beneše; Na Krásné Vy-
hlídce - na konci ulice; Dlouhoveská - u klubu dů-
chodců; a v Darkovičkách: Kulturní dům; K Mýtu 
+ Vřesinská - křižovatka; Patorie. 

Kontejnery budou přistaveny dne  19.3., během 
termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  22.3. 2012 
mezi 7 a 12 hod. 

 V termínu od 26.3. - 29.3. 2012 v lokalitě Hlu-
čín: Cihelní - u kotelny; Dukelská - parkoviště; 
28.října + Písečná - křižovatka; Rovniny - býva-
lá školka; Rovniny + Na Závodí - křižovatka; I. 

Olbrachta + Vinohradská - křižovatka; Moravská 
+ Ke Kořeni - křižovatka; P.Jilemnického - v za-
táčce; Dělnická - uprostřed ulice; Mánesova - ko-
nec ulice. 

Kontejnery budou přistaveny dne  26.3., během 
termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  29.3. 2012 
mezi 7 a 12 hod. 

V termínu od 2.4. - 5.4. 2012 v lokalitě Hlučín: 
nad cihelnou - na pravé straně; Jasénky - pod Mu-
šálem; v lokalitě Bobrovníky: Malánky- odbočka 
na Vrablovec; Požárnická - Hrabová; Lesní - u ha-
sičské zbrojnice; Na Sídlišti - konec ulice; Střed-
ní + Křivá - křižovatka; U Hájenky; U BOBRY 
CLUBU.

Kontejnery budou přistaveny  ve dnech  2.4., bě-
hem termínu budou po naplnění odvezeny, zno-
vu přistaveny, poslední odvoz bude dne 5.4. 2012 
mezi 7 a 12 hod. 

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový od-
pad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebez-
pečný  odpad, který můžete denně, včetně  sobot, 
uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. 
na Markvartovické ulici. Svoz velkých kusů  je 
určen pouze pro občany - nepodnikající  fyzic-
ké osoby! Právnické  osoby a podnikající fyzic-
ké  osoby odevzdávají odpady na skládce SOMA 
Markvartovice.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu na jaře

Město Hlučín ve spolupráci s Diakonií 
Broumov zahajuje sběr použitého textilu 
na sběrném dvoře TS Hlučín s.r.o. na ulici 
Markvartovická.

Diakonie Broumov se zabývá sběrem použitého 
šatstva již od roku 1992. Šatstvo přetřídí a 90% 
upotřebí k humanitárním účelům, dalšímu průmy-
slovému zpracování nebo na čistící hadry. Na ce-
lém procesu se podílejí hlavně osoby z okraje spo-
lečnosti, které by jinak těžko jakékoliv zaměstnání 
sehnaly. Separace textilu má i pozitivní vliv na ži-
votní prostředí, protože tento textil nekončí ve 
směsném komunálním odpadu a na skládce ale je 
dále využíván. 

Jak to tedy bude fungovat v Hlučíně:
n na dvoře TS Hlučín s.r.o. je umístěn skříňový 

kontejner, kam bude nepotřebný textil z domác-
ností ukládán
n Diakonie Broumov bude v pravidelných inter-

valech textil odebírat
n textil musí být čistý a suchý
n nejlépe zabalený v nějakém pytli
n odebíráno bude jakékoliv šatstvo, peřiny, deky, 

obuv
n obuv je vždy nutné svázat k sobě nebo dát do 

1 sáčku, aby se pár následně nemusel dohledávat

Pokud je textil velmi znečištěn nebo jinak nepo-
užitelný, nebude ukládán do tohoto kontejneru, 
ale pouze na místo pro ukládání odpadů určených 
k přímé likvidaci na skládce. 

Otevírací  doba sběrného dvora je:
Po - Pá: 8:00 - 17:00, So:  8:00 - 12:00 

Soňa Prášková

Zahájení sběru textilu 

Koncem minulého roku došlo u T.O. Zá-
lesák k velké změně. Oddílová klubovna 
byla přemístěna na novou adresu.  

Stará  klubovna v budově staré školy na Dlouho-
veské ulici skončila plnit svou funkci v listopadu 
loňského roku. Celá budova staré školy, kde mělo 
své působiště několik spolků, už delší dobu nevy-
hovovala a byla v havarijním stavu. To mohlo pro 
spolky zde sídlící, znamenat konec.  

Hlučínská  radnice se však k problému postavi-
la čelem a ve spolupráci se spolky se snažila najít 
vhodné náhradní prostory. T.O. Zálesák nakonec 
získal pro svou činnost část budovy bývalého agi-
tačního centra na Rovninách, která byla v té době 
nevyužita. 

Budova nebyla v nejlepším stavu, ale ve spolu-
práci s městem se ji podařilo zútulnit a připravit 
pro budoucí činnost oddílu Zálesák, který tak zís-
kal ke svým 15. narozeninám dárek, který mu za-
ručuje další dlouholetou činnost s mládeží. Aby 
vše bylo tak, jak si členové oddílu přejí, budou 
muset odpracovat ještě mnoho hodin, ale výsledek 
už teď stojí za to.  

Touto cestou by vedení T.O. Zálesák rádo podě-
kovalo všem současným i bývalým členům, ro-
dičům, vedení města a především místostarosto-
vi Laňkovi za mnoho práce a úsilí, které věnovali 
nalezení nové klubovny a její úpravě do současné 
podoby. 

Zálesácké stěhování
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Koncem ledna 2012 byly v Americkém 
kulturním centru v Praze vyhlášeny vý-
sledky soutěže O lidech s lidmi 2011. 
Hlavní cenu získalo město Hlučín a čest-
né uznání mikroregion Drahanská Vr-
chovina.  

V rámci projektu Hlučín zdravé město a aktivit 
místní Agendy 21 se město snaží maximálně ko-
munikovat s veřejností a zapojovat ji do všech pro-
cesů a aktivit ve městě. Proto pořádá již dva roky v 
pravidelných intervalech veřejné besedy zaměřené 
na aktuální témata. Témata se liší podle aktuální 
situace a tak se už diskutovalo o dopravě, drogách 

První místo pro Hlučín! nebo turistických zajímavostech Hlučínska.  Bese-
dy jsou natáčené internetovým televizním studiem 
KC Hlučín a tak si většina občanů může besedy 
vyslechnout v teple svého domova. Není výjim-
kou, že počet návštěv těchto besed na internetu 
dosahuje několika tisíc. Všechny besedy je možné 
najít na adrese www.tvs-hlucin.cz. 

S tímto projektem se město přihlásilo i do sou-
těže „O lidech s lidmi“. Projekt byl prezentován 
v rámci semináře v Praze a setkal se s velkým zá-
jmem účastníků, kteří se našimi zkušenosti inspi-
rovali. Právem proto převzal starosta Pavol Kubuš 
i hlavní cenu celé soutěže, kterou byl kromě diplo-
mu i zbrusu nový notebook. Ten již slouží pracov-
níkům městského úřadu.

Koncem minulého roku se uskutečni-
lo setkání pedagogů Odborného učiliště 
a Praktické  školy z Hlučína a Odborné-
ho učiliště internátného z Kysuckého No-
vého Města. Cílem setkání bylo vzájem-
né poznání a nalezení možností vzájemné 
spolupráce mezi školami, a to především 
v oblasti odborného vzdělávání a volnoča-
sových aktivit se zaměřením na sport.

První kontakt se uskutečnil na půdě učiliště v 
Hlučíně, kde si slovenští kolegové prohlédli ško-
lu, dílny i další prostory sloužící k výuce, prošli se 
také centrem města. Během celého setkání probí-
hala diskuze o systému vzdělávání, o problémech 
při zajišťování výuky na jednotlivých školách. 
Zástupci škol prezentovali své učební obory, které 
mají v nabídce, diskutovalo se o možnostech spo-
lupráce u jednotlivých učebních oborů.

Druhé setkání se uskutečnilo v Kysuckém No-
vém Mestě, na které na oplátku zavítali pracovní-
ci učiliště z Hlučína. Po uvítání a prohlídce ško-
ly jsme zavítali do místního kulturního domu, kde 
probíhala vánoční akademie, na které vystupovali 
žáci se svým bohatým programem. Součásti akce 
byla výstava výrobků žáků, které vyrábějí v jed-
notlivých oborech v rámci odborného výcviku. Na 
této návštěvě, která byla pro nás přínosná, jsme 
se dohodli na aktivitách, které budeme společně 
praktikovat.

V pondělí 13. února došlo v Hlučíně k prvnímu 

setkání žáků a pedagogů oboru malíř-natěrač, kde 
si chlapci mohli porovnávat své schopnosti, do-
vednosti a vyměňovat zkušenosti ve svém oboru. 
V Hlučíně trávili tři dny. Prohlédli si prostory, ve 
kterých probíhá výuka, tj. odborné učebny, dílny 
a zázemí školy, navštívili jsme pracoviště, na kte-
rém naši žáci prvního ročníku provádějí odborný 
výcvik. Po celé tři dny probíhaly ve školních díl-
nách náročné pracovní aktivity, při kterých žáci 
prezentovali svou školu a úroveň získaných pra-
covních dovedností. Pracovali jak jednotlivě, tak 
i ve smíšeném česko-slovenském družstvu, kde se 
vzájemně doplňovali. Pracovní program měli také 
učitelé, kteří doprovázeli žáky.

V programu byla také prohlídka města i sportov-
ního zázemí (štěrkovna, hala, stadion), navštívi-
li jsme Hornické muzeum Landek v Petřkovicích. 
Celé setkání probíhalo v přátelské atmosféře, naši 
hosté byli v Hlučíně spokojeni, a podle jejich slov 
se sem budou rádi vracet na podobné akce. Hos-
té si převzali drobné upomínkové předměty a také 
pozvání na březnovou sportovní soutěž ve stolním 
tenisu družstev a setkání malířů v Hlučíně, kte-
ré bychom chtěli uskutečnit v květnu na Mírovém 
náměstí s podporou sponzorů a města.

Doufáme, že počínající vzájemná spolupráce 
bude mít stejně úspěšná pokračování, která mo-
hou být novou motivací jak pro žáky, tak pro pe-
dagogické pracovníky.

Karel Balarin

Mezinárodní workshop malířů v Hlučíně 

Do 3. ročníku celostátní soutěže Finanč-
ní gramotnost, kterou vyhlásilo Minis-
terstvo školství, se přihlásilo téměř 300 
základních a středních škol, aby změři-
ly úroveň znalostí žáků v oblasti finanč-
ní gramotnosti a současně rozšířily jejich 
praktické i teoretické vědomosti. 

Také naše ZŠ dr. M. Tyrše nechtěla zůstat v této 
oblasti vzdělávání pozadu a zapojila se do soutě-
že. Ve dnech 9. 1. - 19. 1. 2012  proběhlo školní 
kolo, kterého se zúčastnilo celkem 80 žáků druhé-
ho stupně. Třem nejlepším z naší školy (1. David 
Šimek 7.B, 2. Nela Dušková 7.A, 3. Petr Dihel 
9.B) gratulujeme a budeme držet palce v okres-
ním kole, které proběhne od 26. 3.do 6. 4. 2012. 
Školní, okresní a krajská kola probíhají distanční 
elektronickou formou prostřednictvím webových 
stránek. Čtvrtá kola – celostátní finále – probíhají 
prezenční formou v České národní bance v Praze 
za přítomnosti guvernéra ČNB Miroslava Singe-
ra, poroty, médií a diváků.            Edita Beranová

Finanční gramotnost 
na ZŠ dr. M. Tyrše

Extrémní únorové mrazy těžce snášeli 
především lidé bez střechy nad hlavou. 

Tuhé mrazy, které sužovaly republiku v minulém 
měsíci nejvíce trápily ty, kteří bydlí v provizorních 
příbytcích. Sociální pracovníci úřadu většinu lidí 
bez přístřeší, kterých je v Hlučíně asi deset, dobře 
znají. Ve městě a jeho okolí se totiž pohybují dlou-
hodobě. Průběžně jim nabízejí pomoc, ale tito lidé 
mnohdy odmítají umístění do holobytu nebo azy-
lového domu.  Protože teploty byly opravdu nízké 
a hrozilo dokonce umrznutí, tak sociální pracov-
níci spolu s městskou policií několikrát navštívili 
místo, kde se tyto osoby zdržují. Dovezli jim tep-
lou polévku, čaj, klobásky a chleba. Vhod přišly i 
ešusy, příbory nebo starší oblečení. Naštěstí nej-
větší mrazy trvaly jen asi dva týdny.  

Zajímavostí je, že všechny náklady spojené s 
touto pomocí financoval z vlastních prostředků 
místostarosta Alfons Laňka ve spolupráci s firmou 
Masoma ze Zábřehu u Hlučína. 

Kdo rychle dává, dvakrát dává 

Už i čtyřleté děti lyžují 
Na přelomu  ledna a února se naše Mateř-
ská škola v Darkovičkách zúčastnila ly-
žařského Kurzu usměvavého lyžování na 
Vaňkově kopci.

Navzdory silným mrazům se lyžování dětem ve-
lice líbilo. V době svačinky měly k dispozici vy-
tápěný stan s horkým čajem. Po celý týden se o 
ně kromě učitelek starala parta výborných lyžař-
ských instruktorů pod vedením paní Volkové, kte-
rá všechno  výtečně  organizovala – za což jí dě-
kujeme. 

V závěru kurzu se uskutečnil  lyžařský závod, ve 
kterém se malí lyžaři pochlubili přítomným rodi-
čům a předvedli své lyžařské dovednosti, nabyté 
za celý týden. Odměnou všem byly sladké medai-
le a diplomy malých lyžařů.

Nakonec už zbývá snad jen dodat, že v průběhu 
kurzu ani bezprostředně po něm žádné z dětí neo-
nemocnělo a všichni se už těší na příští rok.

Helena Višnická
učitelka MŠ Darkovičky
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V Muzeu Hlučínska byla dne 7. února 
2012 zahájena výstava Arkadiusze Goly s 
názvem „Lidé z uhlí“. 

Tento významný polský dokumentarista, novi-
nář a student Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě, se na svých snímcích sna-
ží zachycovat mizející industriální tvář polského 
Slezska. Smutné ulice s oprýskanými domy, zde-
vastovaná krajina s haldami či zchátralé tovární 
haly však obsahují řadu kontrastů, které doku-
mentují, že lidé nepřišli ani o svou víru, ani o tou-
hu po kráse.

Zahájení výstavy se ujal ředitel muzea Metoděj 
Chrástecký a celým večerem provázel Jiří Siostr-
zonek, kurátor výstavy a předseda Společnosti 

Lidé z uhlí

přátel Muzea Hlučínska.  Součástí  vernisáže byla 
rovněž beseda na téma „Proměny práce –  promě-
ny společnosti a člověka“. Mezi pozvanými hosty 
byli Josef Jařab, významný český anglista, literár-
ní historik, teoretik a bývalý senátor a také politik 
a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla.

Aktivity ZŠ dr. Miroslava Tyrše jsou cí-
leně směřovány k efektivní primární 
prevenci sociálně patologických jevů.

V rámci dlouhodobé primární prevence i v le-
tošním školním roce spolupracujeme s Renarko-
nem a využíváme jeho dlouhodobých programů 
BUĎ OK. V lednu proběhly na naší škole první 
bloky pro žáky 5., 6., 7. a 8. třídy.

Žáci 5.A v přítomnosti své třídní učitelky zažili 
program se zaměřením na rozpoznání lidských 
kvalit a schopností spolužáků, učili se zdra-
vé sebeúctě a zjišťovali své uplatnění ve třídě. 
Žáci sedmého ročníku prožili program zaměře-
ný na zdravý životní styl (zdravá výživa, způso-
by kvalitního trávení volného času, režim dne a 
jídelníček). Program pro žáky 6. a 8. ročníků byl 
zaměřený na komunikaci a vztahy ve třídě, žáci 
se učili řešit konflikty, definovali pojem „šika-
na“ a její projevy a možnosti ochrany před ní.

Také v  druhém pololetí tohoto školního roku 
budeme realizovat besedy pro žáky všech roční-
ků naší školy. Jedná se o prožitkové programy, 
na které se žáci velmi těší, a také pomáhají v 
práci třídním učitelům.  

Lenka Nováková
metodik prevence

Spolupráce školy
s RENARKONEM

Žáci a učitelé Základní školy dr. Mirosla-
va Tyrše v Hlučíně měli tu možnost spo-
lečně strávit svátek svatého Valentýna na 
ledě, a to v Buly Aréně v Kravařích. Tato 
netradiční oslava svátku zamilovaných se 
pořádala již počtvrté. Zúčastnilo se jí bez-
mála 100 žáků 5.– 9. ročníku.

Kromě  zdokonalování bruslařských dovednos-
tí žáci shlédli na vlastní oči krasobruslařská vy-
stoupení sourozenců  Coufalových, která vzbu-
dila značný obdiv a vyvolala v hale zasloužený 
potlesk. Následovaly soutěže, které prověřily ob-
ratnost a rychlost jednotlivých bruslařů. Překva-
pením proto bylo, že vítězkami se staly dívky 6. 
ročníku. Těšíme se na dalšího Valentýna a zamilo-
vaným „Sportu zdar“! 

Martina Juchelková

Valentýn na ledě 

Díky mrazivému počasí zaznamenala 
společnost Vodovody a kanalizace Hlu-
čín, s.r.o. oproti minulému měsíci nárůst 
počtu havárií vodovodů a kanalizací o 
více jak 200 procent. 

Pracovníci společnosti vyjeli k 8 haváriím vo-
dovodních řadů, zaevidovali 6 zamrzlých pří-
pojek a 12 zamrzlých vodoměrů a to během 
pouhých pěti dnů. Únorové mrazy zatím způso-
bily poruchy především na vodovodních řadech. 
Mezi nejvýznamnější patří havárie na ulicích P. 
Stradala,  Mládežnická a Moravská. 

I přes rozsah poškození potrubí v mrazivém po-
časí byl především kladen důraz na plynulost zá-
sobování pitné vody. Poruchy byly odstraňovány 
v nejkratších možných  termínech. 

Havárie vodovodních řadů či domovních pří-
pojek očekáváme i v nadcházejících dnech, a to 
především v souvislosti s hlášenou oblevou. Při 
té dochází k pohybu půdního podloží, což může 
způsobit další poruchy.

Poděkování patří zaměstnancům VaK Hlučí-
n,s.r.o. za obětavou prácí a občanům za pocho-
pení.

Poruch vodovodů kvůli mrazům přibylo

Dle vyhlášky č. 30 z roku 2001 vozidlo, 
které přepravuje osobu těžce zdravotně 
postiženou, se označuje kartičkou s ozna-
čením O1. V roce 2011 došlo ke změně zá-
kona a kartu O1 lze používat na území 
ČR nejdéle do 31.12.2012.

Místo toho označení je možno již dnes ve vozi-
dlech přepravující  osobu těžce zdravotně postiže-
nou používat tzv. „Parkovací  průkaz označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně posti-
ženou“. 

Speciální  označení smí používat pouze tako-
vé vozidlo, které  zajišťuje přepravu osoby těž-
ce zdravotně postižené. Pokud vozidlem není ta-
ková osoba přepravována, nemůže být označeno 
speciálním označením č.O7. Umístění vydaného 

Nové označení vozidel přepravující osoby tělesně  postižené

označení na vozidle musí být na zvnějšku dob-
ře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozi-
dlo přepravuje osobu těžce zdravotně postiženou 
a má zvláštní práva. Z důvodu takové změny se 

proto obracíme na ostatní řidiče s upozorněním, 
že je nutno respektovat dle platné legislativy to, 
že při zastavení a stání vedle vozidla s takovým 
označením se musí ponechat boční odstup 1,2 m.

Brýle do Afriky a kurz pro pečovatelky

Desátého března odešle naše Sdružení 
slezsko-německých přátel Hlučínska sbír-
ku  odložených dioptrických brýlí pro 
obyvatele Afriky, kteří si luxus mít brýle  
dovolí jen velice zřídka. 

Zásilku převezme Charita Berlín a zašle je těm 

nejpotřebnějším. Velký dík za pomoc patří všem 
dospělým i dětem z celého Hlučínska, problém s 
tím neměly ani důchodkyně, které přivezly brýle z  
Ostravy a Opavy. Srdečné poděkování a pochva-
lu posíláme na adresu firmy Optik Šůs&Břemko-
vá na Mírovém náměstí paní Janě Břemkové, kte-
rá se podílela na technické části projektu. Zdarma 
opatřila větší část charitativní sbírky brýlí popisky 
podle dioptrické stupnice. 

V našem Centru na Zahradní ulici probíhají kur-
zy němčiny, jeden speciální kurz pro ženy a dívky, 
které se chystají najít práci v Německu jako ošet-
řovatelky nebo zdravotní sestry, nabízí ještě něko-
lik volných míst (úterý 17:30). Kontakt 605 73 77 
88, Bianka Vilimova.
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V KD v Hlučíně se konal 17.2. tradiční 
Ples seniorů.  Na uvítanou jim pořadate-
lé připravili zahřívací speciál, dámám sa-
mozřejmě kytičku a na stolech byly při-
praveny pravé hlučínské koláče.

S bohatým kulturním programem, se speciální-
mi cenami pro občerstvení a perfektním zajiště-
ním průběhu plesové zábavy ze strany pořada-
telů, se nejen senioři bavili až do rána. K tanci i 
poslechu jim hrála skupina Domino trio. Jelikož 
se ví o tomto plesu, který pořádá Kulturní cent-
rum Hlučín, potažmo Kulturní dům  ve spoluprá-
ci s občany Hlučína,  i mimo region, setkávají se 
zde přátelé ze širokého okolí. Jak nám řekli man-
želé Kubišovi z Ostravy: „Když je dobrá partija, 
tož je všude fajn“. Pořadatelé s povděkem zjistili, 
že  rok od roku stoupá zájem o tento druh zábavy.  
Všichni už se těší na další připravovaný pořad pro 
dříve narozené, což je 23.3. „Omlazovna speciál“. 

Miroslav Houžvička
vedoucí KD a kina Hlučín

Jaký byl Ples seniorů

Při vstupu do sálu přivítal všechny příchozí osobně starosta Pavol Kubuš. Každá žena od něj dosta-
la květinu a muži lahvičku slivovice. Atmosféra byla slavnostní a ples zahájilo vystoupení mažoretek 
souboru Paprsky ze základní školy Rovniny. Po oficiálním přivítání starostou následovalo vystoupení 
tanečníků Zdeňka Selzera a Hany Poláčkové v latinskoamerických tancích. Pár Jiří Barč a Eva Plač-
ková zase předvedli standardní tance. Tanečníci jsou členy Klubu společenského tance u KD Hlučín.   
A pak už následovala volná zábava a hlavně tanec. Před půlnocí proběhla tombola, která byla i díky 
sponzorům velmi bohatá. Všichni se určitě dobře bavili.

V závěru ledna proběhl tradiční ples města

Ráda bych jménem všech studentů na-
šeho ročníku Univerzity třetího věku po-
děkovala Městu Hlučínu a Vysoké škole 
podnikání v Ostravě za to, že nám umož-
nily po mnoha letech opět zasednout do 
školních lavic a rozšířit a doplnit své vě-
domosti a znalosti.

Naše poděkování  patří zejména přednášejícím:      
panu Mgr. Aleši Bajnarovi, který nás zasvěcoval 
do tajů světa počítačů, domény mladých, naučil 
nás vlastně navázat kontakt pomalu s celým svě-
tem. Čím více s počítačem pracujeme, tím více 
obdivujeme, co vše se v těch malých bedýnkách 
skrývá, jak jsou chytré a co všechno umí. 

Paní Mgr. Růženě Dvořáčkové děkujeme nejen 
za organizování výuky, ale pomohla nám oprášit 
naše znalosti angličtiny a hlavně seznámila nás s 
angličtinou jako řečí počítačů. 

Velmi jsme si cenili přednášek paní JUDr. Elší-
kové a JUDr. Zuzany Lokajové z oblasti Právo ko-
lem nás. V dnešním  komplikovaném a náročném  
životě to  byly  velmi cenné informace, které nám 
pomohou alespoň trochu se orientovat v právní 
problematice a posílit naši „obranyschopnost.“

To nejlepší nakonec – Umění. Umění, které obo-
hacuje náš život. Pan Mgr. Jiří Pometlo, nás zave-
dl mezi velikány světového malířství, sochařství a 
stavitelství. Čeho jsme si nejvíce cenili bylo to, že 
nám nejen přiblížil, jak umělci tvořili, ale učil nás 
dívat se na jejich tvorbu a zároveň vnímat a chá-
pat, co nám jejich díla říkají. K umění současnosti 
jsme se k naší lítosti nedostali.

Byli jsme velmi pozornými posluchači, a i  když 
jsme věkem dříve narození, duševně jsme velmi 
omládli.

Edeltrauda Svobodová

Senioři U3V děkují  
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První vystoupení sboru v Hlučíně v minu-
lém roce jsme věnovali našemu sborové-
mu kolegovi, který téměř celý svůj život 
zasvětil hudbě v dechových  kapelách a 
zpěvu ve sborech, i jako vynikající sólis-
ta. Začátkem dubna 2011 oslavil své život-
ní jubileum – krásných 80 let - zakládající 
člen našeho sboru Josef Ostárek. V průbě-
hu mše svaté ve farním kostele, která byla 
věnována jemu a jeho rodině, jsme s ra-
dostí zazpívali na jeho počest.       

Pro naše příznivce v Hlučíně jsme ve spolupráci 
se ZUŠ P. J. Vejvanovského uspořádali v chrámu 
Sv. Jana Křtitele 1. 5. 2011 slavnostní Velikonoč-
ní koncert. Vyvrcholením programu bylo duchov-
ní dílo K. B. Kopřivy (18. stol.) Motetto in Dis 
„Dictaminea mea“. Sólové party za doprovodu 
sboru, orchestru a varhan zazpívali umělci SDMS 
a učitelé ZUŠ - Petr Urbánek, Lydie Hanzlíková 
a Pavel Kozel spolu se sólovou zpěvačkou naše-
ho sboru Světlanou Ličkovou. Radostné Aleluja v 
závěru rozsáhlé skladby bylo oceněno dlouhým a 
nadšeným potleskem posluchačů koncertu.

Podzimní příprava sboru vyvrcholila naším vy-
stoupením v bohatém programu Kulturního centra 
Hlučín k oslavě 50. výročí zahájení činnosti Kul-
turního domu v Hlučíně. Rádi jsme vystoupili jak 
v dopoledním programu pro veřejnost Hlučína, 
tak i v odpoledním programu pro pozvané zástup-
ce města a celého regionu. Tímto jsme vyjádřili  
poděkování Kulturnímu centru za dlouhodobou  
spolupráci s Hlučínským smíšeným sborem.

Blížící se vánoční svátky jsme přivítali Advent-
ními koncerty v kostele ve Štěpánkovicích 4. 12. 
2011 a v kapli v Markvartovicích 11. 12. 2011, 
kde jsme byli vřele přivítáni a po koncertech od-
měněni dlouhým potleskem.  

Jak si vedl Hlučínský smíšený sbor v uplynulém období? Vzpomínáme…

Zároveň HSS pečlivě připravoval ve spolupráci 
s KC Hučín a  ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského 
program Novoročního koncertu na neděli 15. 1. 
2012.  Ve zcela zaplněném chrámu sv. Jana Křtite-
le v Hlučíně zazněla nádherná a působivá duchov-
ní hudba a zpěvy starých mistrů. Velký úspěch 
sklidil člen Janáčkovy filharmonie Ostrava Jiří 
Dřevjaný j.h., který bravurně přednesl Vivaldiho 
„Koncert a moll pro fagot a cembalo“ za doprovo-
du Karin Basovníkové. Bohatý program vyvrcho-
lil méně známým, ale velmi působivým a melodic-
kým dílem Jana Jakuba Ryby „Missa pastorelis“, 
v podání HSS a Chrámového sboru Cypriána Lel-
ka Dolní Benešov, pod taktovkou sbormistryně 
Barbory Bortlové, za doprovodu Komorního or-
chestru Vejvanovský. Pěvecké sólové party za-
zněly v podání Světlany Ličkové (HSS) a Sylvy 
Pivovarčíkové (ZUŠ Hlučín). Všichni vystupující 
sklidili zasloužený úspěch, neboť přinesli v mra-

zivém lednovém čase svým posluchačům podma-
nivou duchovní hudbu pro chvíle rozjímání, pocit 
radosti, pohody a klidu.

Po Novoročním koncertu v Hlučínském chrámu 
se všichni vystupující přesunuli do Dolního Bene-
šova, kde svůj program znovu předvedli vníma-
vým posluchačům v kostele sv. Martina. Také tam 
jsme sklidili velký úspěch. Zmrzlí, ale spokojení 
jsme se vraceli večer do Hlučína.

Do roku 2012 přeje Hlučínský smíšený sbor 
všem svým příznivcům především pevné zdraví a 
spoustu hodnotných uměleckých zážitků. 

Naše činnost v uplynulém období byla bohatá, 
třebaže se dlouhodobě vážně potýkáme s nedo-
statkem mužských hlasů ve sboru.

Zveme zájemce o sborový zpěv - přijďte zpívat 
s námi - pro radost sobě i druhým. Zkoušky sbo-
ru jsou každé úterý v KD v Hlučíně v 17:00 hod. 
Rádi vás mezi námi uvítáme.        Helena Dudková               

SK Mažoretky Paprsky Hlučín je skupina krásných děvčat ve věku od 3 do 15 let, které jste v loňském 
i letošním roce měli nesčetněkrát možnost vidět na různých společenských i sportovních akcí v na-
šem městě i mimo něj. Také můžete zabrousit na www.paprskyhlucin.estranky.cz  tam je paprsků plno.
Moc rády bychom pochválily všechny naše mažoretky za jejich energii věnovanou tréninkům, za je-
jich elán a radost z vystupování, i za pevné nervy při soutěžích. Děkujeme také organizátorům za po-
zvání minulá i budoucí a v neposlední řadě všem našim divákům a rodičům děkujeme za jejich po-
tlesk a podporu, bez nich by to totiž opravdu nešlo... 

Trenérky

Hlučínské mažoretky děkují

Dne 27. března 2012 proběhne na naší 
škole velká environmentální akce.

V rámci ekologických aktivit a k prohloubení 
osvěty o třídění odpadu, jsme pro žáky naší ško-
ly objednali velmi populární program společnosti 
Elektrowin.

Jde o program, který je věnovaný recyklaci elek-
troodpadu a v jeho průběhu se žáci seznámí s prin-
cipy recyklace. Dozví se, co a ze kterého materi-
álu může znovu vzniknout a na co jej lze využít. 
Během jednoho dopoledne si vyzkoušejí práci v 
týmu, otestují své schopnosti hledat kreativní ře-
šení problémových situací každodenního života 
a naučí se odpovědnosti za své jednání. Ve dru-
hé části programu bude připraveno 12 exponátů 
z libereckého IQ parku – k demonstraci různých 
fyzikálních zákonů. Žáci, kteří přinesou k recyk-
laci vysloužilý spotřebič, budou odměněni speci-
álním dárkem.

Žádáme také rodiče a veřejnost k návštěvě ško-
ly a odevzdání elektrospotřebičů, které jsou urče-
ny k likvidaci.  

 Iva Podstufková
koordinátor EVVO

Recyklační hlídka na 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše 
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Vítání občánků
Vážení rodiče, v pátek 30. března 2012 
proběhne v obřadní síni MěÚ Hlučín ve 
14.30 a 15.30 hod. slavnostní přivítání no-
vých občánků města Hlučína. Obřadu se 
mohou zúčastnit pouze předem přihláše-
né děti. Rodiče přihlášených dětí obdrží s 
předstihem k tomuto obřadu pozvánku. 

Maminky, máte-li i vy zájem zúčastnit se se 
svým miminkem dalšího vítání občánků, které 
připravujeme pro děti narozené od 1.7.2011, s tr-
valým pobytem na území města Hlučína a jeho 
částí Bobrovníků a Darkoviček, dostavte se osob-
ně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 – 17:00 
hod.; Út, Čt 8:00 – 14:00 hod.) a doložte, k ověře-
ní těchto skutečností, originál rodného listu dítěte 
a svůj platný občanský průkaz. 

O přesném datu konání akce budete předem, s 
dostatečným předstihem, informováni pozvánkou. 

Bližší  informace na telefonním čísle 595 020 
224, 595 020 283. 

Ten, kdo zpívá, lépe dýchá, okysličuje 
organismus, trénuje paměť a má  dob-
rou náladu.

To, a mnoho dalších, jsou důvody, proč naše 
škola organizuje soutěž žáků ve zpěvu.

Dne 26. 1. 2012 se na Základní škole, Hlu-
čín, Gen. Svobody 8 uskutečnila tradiční pěvec-
ká soutěž.  Ale nebyla to ledajaká soutěž dětí 
ve zpěvu! Protože se jednalo již o pátý ročník 
soutěže, tedy půlkulatiny, přizvali jsme si hosty: 
Dětský pěvecký sbor ze základní školy z Hoš-
ťálkovic a na keyboard nám zahrál hudebník a 
zároveň žák Odborného učiliště  Hlučín Robert . 
Taktéž porota byla jedinečná, dva členové z tří-
členné poroty byli z řad hostů – hudebníci: pan 
ředitel odborného učiliště Mgr. Jindřich Hon-
zík a vedoucí dětského sboru z Hošťálkovic pan 

učitel Ing. Karel Višnický. Páni porotci byli pře-
kvapeni , jaký je na naší škole zájem o zpěv a 
jak děti rády a pěkně zpívají. Soutěže se zúčast-
nilo 28 žáků a porota měla nelehký úkol vybrat 
ty nejlepší. Právě vítězové školního kola budou 
reprezentovat svou školu i město Hlučín na pě-
vecké soutěži ve Vítkově.

Všichni se již těšíme na další ročník soutěže a 
doufáme, že společné zpívání s pozvanými hos-
ty z jiných škol se stane tradicí.

Nakonec ještě něčím byla letošní pěvecká sou-
těž mimořádná: pro společnou věc se spojily tři 
typy škol – základní škola, základní škola prak-
tická a střední odborná škola.

Hudba totiž spojuje, a nejen národy!
Hana Honzíková

učitelka

Zpěv je zdravý!!!

Žáci Základní  školy v Darkovičkách si 
v pátek 10. 2. 2012 užili bruslařské odpo-
ledne na kravařské ledové ploše. 

O zázemí akce v Buly aréně se spolu s učitel-
ským sborem postaral Klub rodičů. Děti ve věku 
6-ti až 11-ti let beze strachu z případných modřin 
a boulí neúnavně proháněly své rodiče celou ho-
dinu a půl. Část rodičů poskytovala zázemí v bez-
pečí hlediště, rodiče svým dítkům fandili a podle 
zásluh je chválili. Tatínkové v závěsu stíhali své 
ratolesti přímo v aréně, žel, někteří vysoký práh 
bolesti rozhodně neprokázali… Teplota vzduchu 
byla o něco příjemnější než mráz panující venku, 
přesto jsme se mohli zahřát čajem i kávou a sladká 
odměna tu byla navíc pro ty, co zvládli okruh Buly 
arénou. Účastníci (a hlavně ti velikosti po pás) byli 
stateční, nadšení a snaživí. Nezbývá než vstřebat 
zážitky a příště začít trénovat piruety. Přeživší do-
spělí jsou samozřejmě taktéž zváni, troufnou-li si. 

Nikol Gábová

Děti si led užily

Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období 
v roce. Méně už ale pro hasiče, kteří se se-
tkávají s nárůstem počtu požárů při vypa-
lování suchých porostů, zakládání ohňů v 
přírodě a spalování hořlavých látek na 
volném prostranství.

Plošné  vypalování trávy a porostů je striktně za-
kázáno. Přestože hasiči na to každoročně upozor-
ňují, lidé berou podobná varování na lehkou váhu. 
Mnozí si nepřipouštějí, že kromě porušování zá-
kona především ohrožují své okolí.

Spalování suchých rostlinných materiálů upra-
vuje ve městě obecně závazná č. 7/2005 o ochra-
ně ovzduší na území města. Ta stanovuje, že práv-
nické a fyzické osoby na území města Hlučína 
mohou spalovat suché rostlinné materiály v ote-
vřených ohništích, zahradních krbech nebo ote-
vřených grilovacích zařízeních pouze v případech 
kdy nebude pršet, sněžit a nebude mlha. Nesmí 
být také vyhlášena smogová situace a nesmí být 
neděle nebo státem uznaný svátek.

Při spalování je nutné dodržovat základní bez-
pečnostní pravidla a provádět je pouze na ohništi 
v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Oh-
niště musí být bezpečně ohraničeno např. kameny, 

aby byly plameny pod kontrolou. Spalování se ne-
smí provádět v době, kdy fouká silný vítr a to ani v 
případě přímého dozoru. Je vhodné mít v blízkos-
ti ohniště připraveny prostředky k uhašení a ni-
kdy od ohniště neodcházet, dokud není dostateč-
ně uhašeno. Pálení biologického odpadu ale není 
jediný způsob, jak se ho zbavit. Odpad je možné 
zkompostovat a odložit ve speciálních kontejne-
rech nebo sběrném dvoře na ulic Markvartovické.

Právnické  a podnikající fyzické osoby jsou po-
vinny při spalování  hořlavých látek na volném 
prostranství stanovit opatření  proti vzniku a šíření 
požáru se zřetelem na rozsah spalování. Dále pak 
nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasič-
skému záchrannému sboru elektronickým formu-
lářem, který je možno nalézt na webových strán-
kách www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. 
Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc naří-
dit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečné-
ho spalování či spalování zcela zakázat.

Při vypalování  porostů může být fyzické osobě, 
která tuto činnost provádí, uložena pokuta až do 
výše 25 000 Kč, právnické a podnikající fyzické 
osobě až do výše 500 000 Kč.

Jaro a vypalování suchých porostů
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Marian Kotlář je sympatický mladý muž střední postavy, kte-
rý pochází z Darkoviček. Je příjemný společník a působí na vás 
mile a skromně. Asi byste v něm nehledali českou jedničku v 
profesionálním ringu ultimátních zápasů.  

Mariane, představ nám prosím krátce ultimátní zápas a váš klub JMFS 
Hlučín. 

 Ultimátní zápas je neoficiální název pro sport MMA. Je to zkratka Mix 
MartialArts, neboli mix bojových umění. Tento sport, dříve přezdívaný jako 
Vale - tudo (vše povoleno), je směsí několika nejefektivnějších bojových sty-
lů. V boji v postoji to jsou především klasický box a muay-thai, v přechodu 
na zem pak zápas a judo a na zemi BrazilianJiu - Jitsu doplněné o speciální 
prvky jako údery na zemi. Všechny tyto prvky by měl zápasník MMA ovládat, 
aby měl v ringu či osmihranné kleci reálnou šanci uspět. Náš klub Jayman 
MMA Fighting Systems Hlučín funguje pod mým vedením asi rok a půl. Mys-
lím, že za tuto krátkou dobu se nám podařilo nasbírat poměrně dost úspěchů 
a zapsat se tak do podvědomí nejednoho fanouška bojových sportů.  Trénuje-
me 2x týdně ve školní tělocvičně, což by se od března díky podpoře Sportovně 
rekreačního areálu Hlučín a rady města mělo změnit, neboť se nám podařilo 
získat do pronájmu prostory bývalé zauhlovny Sportovní haly. Tady plánuje-
me vybudovat Centrum bojových sportů, kde budou denně probíhat tréninky 
MMA, boxu, Muay- thai, BJJ či zápasení, a to jak pro pokročilé a zápasníky, 
tak pro úplné nováčky a veřejnost. Budou tady mít možnost zlepšit si fyzickou 
a psychickou kondici, nebo trénovat sebeobranu. Máme také v plánu vytvo-
ření programu kondičních tréninků pro veřejnost, sebeobrany pro ženy či na-
bídnout naše služby městské policii.

Sám jsi ve své  váze česká jednička, jaké jsou tvé největší  úspěchy? 
 Jsem mistr ČR v Sambo, mistr ČR v Combat Sambo, vítěz Velké ceny Ost-

ravy v grapplingu, nebo účastník mezinárodní pyramidy K1 v Polsku, které 
jsem se za ČR zúčastnil v prosinci loňského roku.  Nejvíc si však vážím toho, 
že jsem ve své váze v profesionálním ringu česká jednička v MMA a toho, že 
jsem dosud v tomto sportu neporažený. Doufám, že to tak zůstane co nejdéle 
a to i přesto, že mě tento rok čekají velmi těžké zápasy. V březnu budu zápa-
sit v ruském Petrohradu v organizaci M1, což je špička v Evropě a šance na 
úspěch nebudou velké. Já však do každého zápasu odcházím s jasnou takti-
kou - vracet se jako vítěz a ani v Rusku to nehodlám měnit. 1.4. 2012 náš od-
díl pořádá galavečer na domácí půdě, tedy v hlučínské sportovní hale pod 
názvem „Den bojovníků!- Nová výzva“. V hlavním zápase večera nastoupím 
proti Litaeovu Shakhrudinovi z Čečenska. Všechny čtenáře bych tímto chtěl 
na naši akci pozvat, ať se všem našim borcům dostane zasloužené podpory 
domácího publika.

Tví svěřenci již také začínají dosahovat úspěchů, koho bys rád vyzdvih-
nul? 

 To je velice těžká otázka. Pod mým vedením trénuje spousta skvělých kluků, 
ale určitě bych rád zmínil jména jako Marek Janík, Hynek Svoboda, Marek 
Poštulka, Honza Šremer nebo Honzík Pavelica, kteří zatím ze zápasů neod-
cházeli jako poražení. Ale určitě bych zmínil další jména zápasníků jako Mi-
chael Kozmer, Robin Smolka, David Kolek, Ronald Uvíra, Honza Kalvar, Mi-
chal Kupka, Filip Hanzlík, Honzík Klíma, Jan Pavlíček, Danek Sajaš a další, 
kteří aktivně zápasí a tvoří vynikající kolektiv našeho oddílu

Jak si myslíš, že  činnost JMFS Hlučín pomáhá mladým lidem na Hlu-
čínsku? 

Rozhodně vyplňuje mezeru, která zde dlouho byla. V Hlučíně v minulosti pů-
sobilo pouze několik málo klubů zabývající se judem, karate či taekwondem, 
ani jeden však nedokázal nabídnout špičkovou přípravu s možností účastnit 
se pravidelně kvalitních soutěží na amatérské či později profesionální úrov-
ni v bojových sportech. To se změnilo až s příchodem našeho oddílu, o čemž 
svědčí i základna okolo 70 členů převážně z řad mládeže. Náš oddíl se snaží 
působit na mládež také preventivně. Drogy a kriminalita jsou pro nás tabu. 
Místo těchto nešvarů jim nabízíme alternativu, kterou je bojový sport, zdoko-
nalování a poznávání sebe sama, sebekázeň a cílevědomost.

Čeho bys rád do budoucna se svým oddílem dosáhl ?
Mým dlouhodobým cílem je v Hlučíně vybudovat kvalitní špičkové cent-

rum bojových sportů, kde budou mít lidé denně možnost trénovat stejně jako 
tomu je v Americe či na západě Evropy. Aby zde našli cestu jak profesionální 
a amatérští zápasníci, tak lidé trénující pro dobrý pocit z pohybu a pro své 

vlastní zdraví. Díky vedení města, které nám poskytlo prostory pro zrealizo-
vání této myšlenky, jsme zase o kus dál. Snad bude vše probíhat podle plánu, 
bez zbytečných komplikací a budeme moci co nevidět naše centrum čtenářům 
představit.

Dalším cílem je pravidelné  pořádání galavečerů na hlučínské půdě, kde se 
budou moci domácímu publiku představit naši nadějní zápasníci. Doufám, že 
se náš oddíl zapíše do podvědomí místních občanů, kteří si na naše akce na-
jdou cestu. Přece jen nám zde vyrůstají noví mistři republiky a profesionální 
zápasníci.

Do každého zápasu odcházím s jasnou taktikou – vracet se jako vítěz!



      [11] hlučínskénoviny

Ve smyslu § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Rada města Hlučína na 
své 38. schůzi, konané dne 20. února 2012, usnesení č. 38/5h), rozhodla o záměru Města Hlučína 

pronajmout formou výběrového řízení obálkovou metodou

nebytové  prostory o výměře  59,06 m2 v  I. PP 
a prostory o výměře 221,4 m2 v I.NP  objektu čp. 124 v k.ú.  Hlučín

- za  určenou minimální cenu pronájmu  ve výši  15.000,- Kč 
bez DPH/měsíc, tj. 180.000,- Kč bez DPH/rok

- za stanovenou zálohu  na otop, vodné a stočné ve výši 5.000,- Kč/měsíc, tj. 60.000,- Kč/rok, 
s tím, že náklady na elektrickou energii a plyn bude nájemce 

hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií
- s podmínkou zajišťování  občerstvení při akcích v Kulturním domě v Hlučíně formou obsluhy 
ve společenském sále v II.NP nebo v minibaru v I.NP objektu na základě  požadavku KC Hlučín

Jedná se o nebytové prostory v objektu Kulturního domu v Hlučíně.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených, 
,,Výběrové řízení – neotevírat - Nabídka na pronájem nebytových prostor v Kul-

turním domě v Hlučíně – restaurační zařízení“, zašlete do 30.3.2012 na adresu:
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

(nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ).
   

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty v Kulturním domě Hlučíně 
tel. 733 712 990  Mgr. Zdeněk Kačor, e-mail:  reditel@kc-hlucin.cz

nebo na odboru městského majetku MěÚ Hlučín.
tel.: 595 020 210, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz, tel. 595 020 266,  e-mail: pavlikova@hlucin.cz

Nabídka musí obsahovat:
a) označení nemovitosti (shodné s označením dle zveřejněného záměru)
b) identifikaci zájemce

ba) fyzická osoba – jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontakt (např. telefon, e-mail)
bb) právnická osoba – název, sídlo, IČ, kontakt, úředně ověřená kopie aktuálního výpisu z ob-
chodního či jiného rejstříku, do kterého se právnická osoba zapisuje, popřípadě jiných dokladů 
osvědčujících její právní subjektivitu

c) popis  podnikatelského záměru
d) nabídkovou cenu v Kč, způsob platby
e) čestné prohlášení zájemce, že dle platných právních předpisů má právo nabývat v České repub-

lice nemovitosti
f) vyjádření souhlasu s podmínkami výběru zájemce a podmínkami pronájmu
g) podpis oprávněné osoby.

Neúplné nabídky a nabídky obdržené po stanoveném termínu 
nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vlastník si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.  

ZVEŘEJNĚNÍ  ZÁMĚRU
MĚSTA  HLUČÍNA

DĚDICTVÍ 
To dědictví je řeč  a řeč jsou slova,
která nás malé  matka učila.
Ti po nás se je učí znova
ta slova dětství přemilá. 

Tak poznali jsme
slova klidná a slova vznětlivá,
slova chvály i slova hanlivá,
slova prostá, slova rozevlátá,
slova hříšná také slova svatá. 

Mnohá ta slova nás povzbudí,
dají nám sílu k tvůrčí denní práci,
pomohou určit cíl a vytvořit
dobré dílo pro novou generaci. 

Jenže jsou také
slova lichotivá a slova křivá,
slova pravdivá a slova lživá,
slova proradná a slova důvěřivá,
slova nadšená a také zimomřivá. 

Život nás naučí, kdy která slova užívat,
jak vyjádřit své city, kterými lásku dobývat,
která ta slova naznačí, že si všech lidí vážíme
a která také prozradí,  že správně žít se snažíme. 

To, co jsme s řečí zdědili
je bohatství, které  musíme střežit
a nedopustit nikdy
bychom je mohli přežít. 

Vždyť jako víno v sudu máme
slova radostná a slova plná smutku
i slova bezmocná a ta co nutí k skutku,
slova hřejivá a slova zmrazující,
slova smířlivá i slova bojující. 

Neužívejme však vědomě slov,
která srdce raní,
vytvořme jimi svět bez napětí  a zbraní,
jsou krásná, mocná,
Člověk jimi vládne,
ať tedy užívá  je rozumně
a krutost mezi lidmi padne. 

Matilda Antonínová
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Místo kytičky

Řádková inzerce

Přivítali jsme: 
Alžběta Baturná *2011
Norbert Ferčák *2011
Gabriela Gajdová *2012
Sofie Horsinek *2011
Jaroslav Omámik *2011
Andrea Olšarová *2011
Pavel Šuster *2012 

Jubilanti: 
Anna Hegerová *1921
Karel Laňka *1922
Adéla Kuchejdová *1922
Marie Spiwoková *1922
Hildegarda Drobková *1925
Gertruda Reiská *1928
Bohdanka Zdvihalová *1928
Herta Foltynová *1929
Eva Kačmařová *1930
Rudolf Staňo *1934
Josef Polok *1954 
Gertruda Stašová  *1922

Úmrtí: 
Regina Kunzová *1924
Hildegarda Stoklasová *1926
Josef Sněhota *1938

n Prodám nový mandl. Tel.: 732 407 466. 
n Pronajmu bytové (nebytové) prostory na ul. Ostravské. Tel.: 777 748 010. 
n Pronajmu byt 1+1 v Hlučíně na ul. J. Seiferta. Tel.: 720 284 240 (nekuřáci). 
n Prodám zahradu v Hlučíně, osada na Vinohradech. Tel.: 776 776 939. 
n Pronajmu garáž, OKD. T: 604 470 959. 
 
 

Datum Čas Akce Místo konání
7. - 30. 3.  Březen - měsíc čtenářů Městská knihovna Hlučín
7.3. 15:00 Odpoledne plné pohádek Městská knihovna Hlučín
10.3. 19:00 Ples mladých Kulturní dům
12.-16.3.  Burza knih Zámecký TV klub
do 15.3. 17:00 Milan Cieslar - MALBY (výstava) Červený kostel
16.3. 17:00 Generace životem zkoušená Červený kostel
16.3. 17:00 Filmový festival - Expediční kamera Kulturní dům
21.3. 19:00 Agnes Belladone Kulturní dům
23.3. 17:00 Omlazovna „speciál“ Kulturní dům
1.4. 15:00 Den bojovníků Sportovní hala
do 13.5. 16:00 Akadiusz Gola - Hraniční stavy (výstava) Muzeum Hlučínska
do 13.5. 16:00 Retro v našich domácnostech Muzeum Hlučínska 

 

Kalendář akcí      

Záchytná stanice
pro psy v Hlučíně
V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází 6 psů čekajících na 
své nové pány.  

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze po-
skytovat:

1) v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat pří-
mo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická

2) finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na požá-
dání vám bude vystaveno potvrzení města o přije-
tí daru (o potvrzení požádáte přímo na pokladně)

3) finanční převodem na účet: 000019-
1843589399/0800, vedený u České spořitelny 
a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. Na 
požádání vám bude vystaveno potvrzení města o 
přijetí daru ( o potvrzení požádáte odbor životní-
ho prostředí a komunálních služeb, p. Dedkovou, 
tel: 595020231).

Návštěvní hodiny: pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 
hod., sobota - neděle: 8:00 - 12:00 hod.

Odběr pejsků: pondělí - pátek: 6:00 - 14:00 hod. 
Telefon 595 043 591.

RITA, fena, 4 roky,
velký černý kříženec něm. 
ovčáka, vhodná na hlídání k 
RD. Nález 1.10.2009 ul. ČSA

RIKI, pes, asi 8 let,
kříženec vhodný ke starším 
lidem. Nález 28.05.2011 
1.máje 1, Hlučín

RITA, fena, 4 roky,
velký černý kříženec něm. 
ovčáka, vhodná na hlídání k 
RD. Nález 1.10.2009 ul. ČSA

RIKI, pes, asi 8 let,
kříženec vhodný ke starším 
lidem. Nález 28.05.2011 
1.máje 1, Hlučín

SIR, pes, asi 3 roky,
kříženec jezevčíka, 
vhodný k RD. Nález 
23.6.2011 Darkovičky

DASTY, pes, asi 4 roky,
černobílý kříženec, vhodný 
k RD. Nález 17.11.2011 
autob. nádraží

ASTA, fena, asi  1 rok,
menší kříženec NO, klid-
ná, milá, poslušná. Nález 
17.01.2012 B.Němcové, Hlučín

ENNY, fena, asi 2 roky,
kříženec, klidná, vhodná raději
do bytu, teskní po páníčkovi. 
Nález 15.2.2012 - úmrtí majitele

Děkujeme všem příbuzným, známým a přátelům za 
květinové dary a účast na pohřbu našeho tatínka, 
pana Josefa Sněhoty z Hlučína OKD. Poděkování 
patří i pohřební službě za vzorné služby.

Manželka Marie, dcery a syn s rodinami

Děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za projevenou soustrast, květinové  dary a účast 
při posledním rozloučení s naší maminkou Hildegardou Stoklasovou, která nás navždy opustila 18. 1. 
2012. Poděkování patří také MUDr. Plačkové-Viláškové, sestřičce Karle, ošetřovatelkám a sestřičkám 
Charity Hlučín za obětavou péči při ošetřování, panu faráři P. Mgr. Martinu Šmídovi za procítěnou 
mši na pohřbu, pohřební službě za vstřícnost a vzorné služby.  Za celou rodinu dcera Jana a syn Ruda 

ÚČETNICTVÍ
Daňová evidence

Účetnictví
Mzdy

Daňová přiznání
Možnost zpracování u klienta

Ing. Renáta Konopáčová
+ 420 603 520 537

www.ucetnictvi-ostrava.com

10% sleva
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O lidech s lidmi
Město Hlučín dostalo 
celostátní ocenění
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Vypalování porostů
Jaro za dveřmi, pozor na
neopatrné vypalování trávy
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Marian Kotlář
Rozhovor o tom, že i 
boj může být přínosný

17. února 2012  byla zasedací místnost 
rady města na opavské Hlásce plná uni-
forem. Oceňovali se tam nejlepší policisté 
okresu za loňský rok a jedno z ocenění zís-
kal i hlučínský policista.

Výroční oceňování policistů  a občanských za-
městnanců PČR územní odboru Opava proběhlo 
za přítomnosti krajského vedení policie, starostů 
okresu Opava a dalších hostů. Celkem bylo oce-
něno 8 policistů z jednotlivých obvodních odděle-
ní, dopravní policie a kriminální služby.   

Jako nejlepší policista roku obvodního odděle-
ní v Hlučíně byl vyhlášen prap. Dušan Stanke. 
„Ocenění mě samozřejmě potěšilo, ale celkově 
mám rozporuplné pocity. Přestože mě práce baví a 
vždycky jsem si myslel, že ji budu dělat až do dů-
chodu, tak koncem února u policie končím. Důvo-
dů je celá řada, ale v současné době je další vývoj 
u policie velmi nejistý. Přestože je mi teprve 37 
let, tak patřím na oddělení mezi služebně nejstar-
ší. Mladé policisty nemá kdo učit, protože mnoho 
zkušených policistů již odešlo. Správným poldou 
se přitom člověk stává až po takových 10 letech. 
To vás žádná škola nenaučí. Musíte získat  šestý 
smysl, který vám pomůže zvládat náročné situace 
ve službě. Bohužel v poslední době se do naší prá-
ce čím dál více promítá nedostatek peněz. Není na 
benzín ani další základní věci, bez kterých se pra-

Nejlepší policista 
roku je z Hlučína

cuje jen těžko. Vedoucí nemají jak lidí motivovat, 
zůstává jim jen dobré slovo a to mnohdy nestačí,“ 
říká Dušan Stanke.

Oceněn byl především za svou dlouholetou práci 
a opakované úspěchy při objasňování majetkové  
trestné činnosti. Objasnil  mimo jiné sérii krádeží 
okapových svodů a řadu vloupání pachatelů z Píš-
tě. Vysoce je hodnocena i jeho práce při objasňo-
vání trestné činnosti na úseku drogové problema-
tiky v Hlučíně.

A jaké jsou jeho další životní  cíle? „Využil jsem 
možnost podnikat v rodinné firmě. Přestože roz-

hodování nebylo lehké, tak mi to určitě pomohlo 
při mém rozhodování, zda kariéru u policie ukon-
čit. Ve městě budu ale pracovat dále, i když už ne 
jako policista,“ přibližuje své plány Dušan Stan-
ke.

Prap. Stanke převzal kromě ocenění také věcný 
dar od vedení města Hlučína, který mu předal mís-
tostarosta Alfons Laňka. Slavnostní okamžiky si 
potom znovu zopakoval první březnový den, kdy 
z rukou krajského policejního ředitele plk. Tuhého 
převzal ocenění jako nejlepší policista Územního 
odboru Opava.

Dušan Stanke (vlevo) přebírá ocenění od vedoucího ÚO PČR Opava plk. Krygela

Hlučínští hasiči pomáhali při kalamitě

Specialisté Záchranného útvaru HZS ČR byli v polovině února vysláni na 
Vysočinu. Pomáhali tam při řešení kalamitního stavu. Na pomoc Kraji Vyso-
čina byla vyslána skupina 14i záchranářů se speciální technikou. Jedná se o 
osádku 2 Tater T 815 8x8 VVN. Zároveň vyjela ze 3. záchranné roty disloko-
vané ve Zbirohu k posílení této skupiny další speciální technika. Konkrétně 
se jedná o vyprošťovací tank VT-72b a automobil vyprošťovací AV-15. Úko-
lem skupiny záchranářů bylo vyprošťování zapadlé techniky a zprůjezdně-
ní komunikací. Další zasahovali také v Olomouckém a Pardubickém kraji. 

Chtěli bychom připomenout řidičům motorových vozidel, že 
v průběhu loňského roku došlo k několika změnám v zákoně 
o provozu na pozemních komunikacích. Jednou z nich i změna 
lhůty pro výměnu řidičských průkazů.  

Předpokládáme, že všichni, kteří měli řidičské průkazy vydány do 
31.12.2000, již mají tento doklad, který osvědčuje udělení řidičského opráv-
nění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo pod-
skupiny řidičského oprávnění, vyměněn. Řidičské průkazy vydané od 1. 
1.2001 do 31.12.2002 jsou držitelé povinni vyměnit do 31.12.2012, tedy ne, 
jak bylo dříve v zákoně uvedeno, do 31.12.2013. Řidičské průkazy vydané od 
1. 1.2003 do 30. 4.2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2013. 

Dříve narozeným řidičům připomínáme, že držitel řidičského oprávnění je 
povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před 
dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného 
věku. Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Takový řidič motorové-
ho vozidla musí mít při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. Pokud 
takové potvrzení nemá, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, za který lze udělit pokutu ve výši 5 000 – 10 000 Kč a zá-
kaz činnosti od 6-ti do 12-ti měsíců.

Povinná výměna řidičských průkazů



DIVADELNÍ ČTVRTKY
v sále hostince u Sv. Mikuláše v Hati 

ve spolupráci s MODEL KLUB HAŤ 
 

    1.3. ÚDRŽBÁŘ –  soubor ŠAMU Štítina  
    VSTUPNÉ – 75,-Kč  

 
  15.3. VRABČÁK EDITH –  divadlo SILESIA  

    VSTUPNÉ – 75,-Kč  
 

  29.3. VRAŽDA SEXEM –  divadlo u Lípy  
    VSTUPNÉ – 75,-Kč 

 
  12.4. HECOVINY aneb divadlo trochu jinak –   soubor NAHODILE   

VSTUPNÉ – 150,-Kč 
 

  26.4. DVA NA SMETIŠTI –  divadlo SILESIA  
    VSTUPNÉ – 75,-Kč 

 
Začátek představení vždy v 19. hodin 

 
Pernamentka na všechna představení 400,- Kč. 

 
Informace na tel.: 739 405 566, 597 589 340 

nebo v hostinci



JINDŘIŠKA HALFAROVÁ
ÚČETNÍ FIRMA

 
Zpracování daní, 
mezd, účetnictví

 
tel.: 728 772 537, 

595 042 760
 

email: halfar01@volny.cz

Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)

Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

jabloně od 90,-



Lékárna U Hradeb v Hlučíně
Mírové náměstí 1

oznamuje všem svým zákazníkům,
že od 1.2.2012 přijímá vedle papírových, také elektronické recepty. 

Pro rok 2012 jsme pro Vás rozšířili nabídku i služby, jdeme s dobou!!!

Naše dermoporadkyně Martina se na Vás těší 14.3. od 13:00 - 17:30.
Poradí jakou péči potřebuje vaše pokožka v tomto období.

 
Stále máte možnost nákupu zdravotní obuvi se slevou až 40%

 
Těšíme se na Vás!

Otevírací doba : Po – Pá  7.30 hod – 18 hod, So 8 hod – 12 hod

www.lekarnauhradeb.cz

e-recepty

e-recepty


