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OBEC vybraná  částka 2012   OBEC vybraná  částka 2012
Antošovice 9 035 Kč   Kravaře, Kravaře-Kouty 193 916 Kč
Dolní  Benešov+Zábřeh  113 333 Kč   Ludgeřovice 122 705 Kč
Bělá 15 030 Kč    Markvartovice 38 134 Kč
Hlučín - Bobrovníky 27 043 Kč   Píšť  66 769 Kč
Bohuslavice 78 300 Kč   Rohov 26 210 Kč
Bolatice, Borová 116 354 Kč Strahovice 33 169 Kč
Darkovice 50 611 Kč   Sudice 22 091 Kč
Hlučín - Darkovičky 60 625 Kč   Šilheřovice 53 961 Kč
Hať  83 341 Kč   Štěpánkovice 98 587 Kč
Hlučín - město 200 901 Kč   Třebom 4 305 Kč
Chuchelná  41 978 Kč   Vřesina 43 921 Kč
Kozmice 63 392 Kč   Závada 21 179 Kč
Kobeřice 107 972 Kč   Celkem: 1 692 862 Kč

Tříkrálová sbírka 2012
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Sociální služby
Rozhovor s místostarostou 
Alfonsem Laňkou

Slavnostní ukončení studia Univerzity 
třetího věku proběhlo 27. ledna 2012 v 
obřadní síni městského úřadu. A jak už 
to bývá, ukončení bylo i dojemné, pro-
tože promoce se zúčastnili kromě rodin-
ných příslušníků, také přátelé studentů.  

Celkem 38 studentů se tak připojilo k necelé 
čtyřicítce seniorů, kteří univerzitu dokončili v 
lednu loňského roku.  

Studenti jsou v mnoha případech velmi aktiv-

ní osobnosti s vlastním názorem a bezesporu to 
jsou lidé, kteří dovedou smysluplně trávit svůj 
volný čas. 

Uvědomují si, že ve výuce nejde jen o předává-
ní znalostí a zkušeností ze strany lektorů, ale vel-
mi důležitý je i vzájemný kontakt mezi studenty. 
Setkávají se zde totiž nejen odborníci z různých 
oblastí, ale především lidé s nejrůznějšími zájmy 
a zajímavými koníčky.  

Absolventi pocházejí většinou z Hlučína, ale i 

přilehlých obcí jako Kozmic, Haťe a Ludgeřo-
vic. Všichni absolvovali čtyři semestry studia, 
tematicky zaměřené na počítače, angličtinu, prá-
vo a umění. Přednáškové kurzy byly víceméně 
propojeny a nejednalo se tedy jen o čisté před-
nášky, ale velký prostor byl dán k diskusím mezi 
lektorem a studenty.  

V letošním roce startuje další ročník této uni-
verzity. Zájem o studium je sice trochu nižší, ale 
i tak se předpokládá otevření další třídy. 

Bezmála čtyři desítky studentů ukončily druhý cyklus Univerzity třetího věku

Úvodní měsíc nového roku je za námi. 
Za námi je také Tříkrálová sbírka, kte-
rá již tradičně první lednové dny prová-
zí. Ano, již po dvanácté kráčely dům od 
domu skupinky tří králů, přály lidem po-
koj, lásku a zároveň přijímaly do kasiček 
dary určené na činnost Charity.

I tentokrát došlo na mnohá vzájemná obdarování, 
dojemná setkání a radostná přijetí. Cílem Tříkrá-
lové sbírky se totiž nikdy nesmí stát pouze množ-
ství bankovek a mincí. Protiváhou zaplněných ka-
siček by měla být i zaplněná srdce. Srdce osamě-
lých, stárnoucích, nemocných, hledajících, ale i 
těch, kteří v danou chvíli zdánlivě nic nepotřebují. 
Na Hlučínsku tato rovnice stále beze zbytku fungu-
je. Naplňují se zde nejzákladnější principy Tříkrá-
lové sbírky, které můžeme symbolicky vyjádřit tře-
mi „D“. Dobrovolnictví – bez osobního nasaze-
ní organizátorů a bez ochoty koledníků čelit čas-
to únavě a někdy skutečně velké nepřízni počasí by 
sbírka nemohla existovat. Dárcovství – bez darů ti-
síců lidí by se nemohlo v tomto roce shromáždit 1 
692 862 Kč. Chyběla by solidarita, podstatný pr-
vek, díky němuž dárci pozitivně vstupují do života 
těch, které neznají, ale o jejichž existenci a potře-
bách vědí. Důvěra – důvěra dárců, že peníze budou 
použity skutečně na pomoc potřebným, a důvěra 
potřebných, že nejsou zcela zapomenuti a opuštěni. 
Vždyť důvěra je jedním ze základních předpokladů 
jakéhokoliv fungujícího vztahu.

Tak se sama Tříkrálová sbírka stává pro každého z 
nás znamením a vzorem nejen na zbytek roku, ale i 
celého života. Ukazuje, že hodnoty, které v běžném 
životě jakoby ztrácely svůj význam, ve skutečnos-
ti tento život „drží při životě“. Proto patří velké po-
děkování a úcta těm, kdo se svou účastí na sbírce o 
zpřítomnění tohoto znamení zasloužili.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín
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Sport v Hlučíně
František Košař bilancuje
situaci ve městě
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Pro pamětníky
Filmový dokument mapuje  
historii Hlučínska



V rámci Tříkrálové  sbírky roku 2012, kte-
rou organizovala Charita Hlučín ve 25 ob-
cích regionu Hlučínsko, byla vykoledova-
ná  štědrá částka 1 692 862 Kč. Jen v Hlu-
číně se vybralo 288 569 Kč.Na bližší infor-
mace o tom, jak sbírka probíhala, ale taky 
na to, jak se s těmito penězi naloží jsme se 
zeptali ředitele Charity Hlučín Mgr. Lu-
káše Volného (na snímku).  

Pane řediteli, mohl byste nejprve krátce před-
stavit čtenářům Charitu Hlučín?

Pokusím se být stručný  a čtenáře hned v úvodu 
rozhovoru nezahltit mnoha pojmy. Charita Hlučín 
je nestátní nezisková organizace, církevní práv-
nická osoba. Naším zřizovatelem je Biskupství os-
travsko-opavské. Jsme samostatný právní subjekt, 
což v praxi znamená, že o tom, jak bude naše čin-
nost probíhat, si rozhodujeme sami a jsme za to 
také před všemi kontrolními orgány odpovědní.

Minulý rok jsme oslavili 20. výročí své existen-
ce. Od skromných začátků  jsme se vypracovali na 
největšího poskytovatele sociálních služeb na úze-
mí Hlučínska. Dnes máme přes padesát zaměst-
nanců a během roku se naše činnost nějakým způ-
sobem dotkne téměř tisícovky klientů. Provozuje-
me dvě terénní sociální služby (pečovatelskou a 
asistenční), jednu terénní službu zdravotní, kte-
rá se nazývá ošetřovatelská a poskytují ji vyškole-
né zdravotní sestry. Doplněním těchto služeb, kte-
ré jsou charakteristické tím, že se odehrávají v do-
mácnostech klientů, je půjčovna zdravotnických a 
kompenzačních pomůcek. Mezi hlavní činnosti pa-
tří rovněž Charitní domov sv. Mikuláše v Ludge-
řovicích – domov pro seniory a Sociálně terapeu-
tická dílna. Její služby jsou určeny především pro 
klienty s mentálním postižením, psychickým one-
mocněním, nebo s jiným druhem zdravotního po-
stižení.   

Z jakých zdrojů je financována vaše činnost?
To je v dnešních dnech opravdu palčivá otáz-

ka. Neziskové organizace, které poskytují sociál-
ní služby, jsou začátkem každého roku postaveny 
před otázku, zda nebudou muset výrazně omezit 
svou činnost. A nemá to žádnou souvislost s pro-

duktivitou práce a už vůbec ne s jejím nedostat-
kem. Zákonitosti běžného podnikatelského pro-
středí v systému sociálních služeb nefungují. Vaše 
práce může být vynikající, může o ni být zájem, 
ale to nestačí. Může za to nastavení celého sys-
tému financování tohoto segmentu. Nyní čekáme 
na výsledky dotačního řízení MPSV. Máme za se-
bou polovinu ledna a stále nevíme, s jakými část-
kami budeme moci počítat. V takových podmín-
kách se velice těžce strategicky plánuje, když ne-
víte, zda dostanete méně „jen“ o statisíce, nebo 
rovnou o milion.

Lukáš Volný: Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

Státní  dotace jsou tedy jedním ze zdrojů naše-
ho financování. Dnes činí zhruba sedmnáct pro-
cent z našeho rozpočtu, který se blíží dvaceti mi-
lionům. Přibližně osm procent představují dotace 
městských a obecních úřadů. Největší část, kolem 
šedesáti osmi procent, jsou příjmy z naší vlastní 
činnosti – platby klientů, platby zdravotních po-
jišťoven, prodej výrobků. Zbylá část příjmů je tvo-
řena více položkami, mezi nimiž výrazně vyčnívá 
Tříkrálová sbírka. A potřebujeme-li např. nové 
vybavení, píšeme nejrůznější projekty.

Pokud vím, tak jste se nedávno přestěhovali do 
nových prostor. Už jste se zabydleli?

Od 1. listopadu loňského roku se všechny terén-
ní služby a také celé ředitelství  přestěhovalo na 
adresu U Bašty 275/3, samozřejmě v Hlučíně. Za-

bydleli jsme se velmi rychle, i když jsme museli 
do oprav investovat značnou částku. Snad budu 
hovořit za všechny kolegyně a kolegy, když řeknu, 
že prostory jsou příjemné a cítíme se v nich dob-
ře. Dá se říci, že vzhledem k našim potřebám jsou 
vyhovující. Se zástupci města jsme se dohodli, že 
tuto budovu odkoupíme a měla by tak být naším 
sídlem natrvalo. Jsem v Charitě Hlučín od roku 
2000 a aktuální adresa je celkově čtvrtá v pořadí. 
Vždy, když jsme se zabydleli, museli jsme se z růz-
ných důvodů zase stěhovat. Tomu je nyní konec a 
každá investice do opravy či úpravy bude investicí 

do vlastního majetku. Přinese nám to v konečném 
důsledku více klidu pro vlastní práci, kvůli které 
zde jsme. Jsem opravdu rád, že po dvaceti letech 
došlo k tomuto řešení a Charita Hlučín bude mít 
své pevné místo nejen, abych tak s nadsázkou řekl, 
virtuálně, jako poskytovatel sociálních služeb, ale 
také ve formě stálého sídla a adresy. 

Jak jste spokojen s vykoledovanou částkou?
Slovo „spokojen“  jen těžko vyjádří mé skuteč-

né pocity. Snad mi bude odpuštěna ta trocha pato-
su, když řeknu, že v tomto směru jsem na Hlučín-
sko opravdu hrdý. A říkám to jako občan Ostravy. 
Nejen vykoledovaná částka, ale přístup kolední-
ků, koordinátorů, pracovníků úřadů, kněží, zkrát-
ka všech, kteří se zapojili, byl opět vynikající. 

pokračování na protější straně...

Vážení spoluobčané, 

v lednu začala generální oprava Svinovských 
mostů, která má trvat déle než rok. Vzhledem k 
důležitosti tohoto dopravního uzlu si budou bě-
hem uzávěry tisíce vozidel hledat objízdnou tra-
su. Máme obavy, nakolik se toto omezení v průbě-
hu dvou zim a jednoho léta dotkne i našeho města. 
Proto jsem oslovil kompetentní orgány a na měst-
ském úřadě proběhla schůzka zástupců Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Správy silnic Moravskoslez-
ského kraje, Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství Krajského úřadu Moravskoslezského kra-
je, Policie ČR, městské policie a odboru dopravy a 
silničního hospodářství městského úřadu. Na moje 
obavy a snahu pomoci zvládnout průjezd městem, 
se mi dostalo následujících odpovědí.

V době rekonstrukce jednoho mostu, bude na 
mostě druhém zachován provoz v jednom směru. 
Na celou dopravní situaci při uzávěře mostů byl 
zpracován matematický model, ze kterého vyplý-
vá, že v Ostravě dojde k omezení dopravy, ale v 
žádném případě by nemělo dojít ke kolapsu. Ob-

jízdné trasy jsou směrovány po přilehlých ulicích 
a dálnici a žádná nevede řidiče cíleně přes Hlučín. 
Současně mi bylo řečeno, že bychom neměli situa-
ci hodnotit hned v prvních dnech, ale se závěry po-
čkat minimálně dva týdny. To je ze zkušenosti nut-
ná doba, aby se doprava rovnoměrně rozložila do 
objízdných tras. Teprve potom má smysl přijmout 
případná opatření.

Předpokládám, že průjezd Hlučínem po silnici I. 
třídy bude plynulý. Horší situace bude na vedlej-
ších silnicích u neřízených křižovatek. Tam se musí 
řidiči obrnit trpělivostí, prokázat ohleduplnost a 
přizpůsobit čas jízdy i případnému zdržení. Je tře-
ba počítat i s možným zhoršením situace vlivem po-
časí nebo autonehody.

K žádnému výraznému technickému opatření v 
nejbližší době nedojde, pouze instalujeme základní 
bezpečnostní prvky na přechodu pro pěší u křižo-
vatky ulice Ostravské a Markvartovické. V záloze 
pro řešení komplikací v silničním provozu zůstává 
dopravní policie a hlučínské obvodní oddělení Po-
licie ČR, se kterým úzce spolupracuje městská po-
licie. Pomoci při nenadálých situacích může od le-

tošního roku i nově zavedená jednotka Sbo-
ru dobrovolných hasičů Hlučín, zvaná JPO 
2. Ta je v pohotovosti k výjezdu do 5 minut 
a je vybavená pro pomoc při dopravních ne-
hodách. Sloužit v ní budou po vyškolení také 
hasiči z Bobrovníků a Darkoviček.

Věřím, že v Hlučíně  situaci zvládneme.

Starosta
Pavol Kubuš
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Lukáš Volný: Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat
...dokončení z předcházející strany

Nepatřím k těm, kteří vidí stav současné společ-
nosti černě. Naopak hledím do budoucnosti s ur-
čitou nadějí. Tříkrálová sbírka mne v tomto pře-
svědčení utvrzuje. A co se týká konkrétní část-
ky, tak ta je vskutku impozantní. Vykoledovalo se 
1.692.862 Kč, to je o téměř dvacet šest tisíc korun 
více než v roce 2011. Tehdy byla konečná částka 
1.667.131 Kč. Mnohé Charity ještě nezveřejnily 
své konečné výsledky, ale je jisté, že i v tomto roce 
budeme patřit mezi nejlepší v rámci celé republi-
ky. Od začátků sbírky zaznamenáváme každoroční 
nárůst vykoledované částky - bez poklesu. 

Kolik jste měli koledníků?
Do sbírky se opět zapojilo více než tisíc kolední-

ků, kteří se nezaleknou ani nepřízně  počasí a pro-
to právě jim patří speciální poděkování. Uvedený 
počet je za všech pětadvacet obcí, ve kterých Cha-
rita Hlučín sbírku pořádá. 

Proč  zrovna v těchto 25 obcích?
Je to dáno do značné  míry historicky, ale ko-

nečné slovo při rozdělování  „území“ má Diecéz-
ní charita ostravsko-opavská, což je náš nadříze-
ný orgán. Ve výsledku tak nekoledujeme ve všech 
obcích, kde poskytujeme své služby. Samozřejmě, 
že s tímto stavem nejsme úplně spokojeni, ale chá-
peme, že musí existovat určitý klíč. Bohužel klíč 
nedržíme v rukou my.  

Kolik z vybrané částky zůstane pro nás?
Na Hlučínsku zůstává  z vykoledované částky 

65%, což představuje sumu 1.100.360 Kč. Jedná 
se opět o rozhodnutí z „vyšších míst“, tentokrát 
jde o klíč určený celostátně. Procento, které zů-
stává v regionech, by dle mého názoru mělo být 
vyšší. Ale vzhledem k dalšímu očekávanému pro-
padu státních dotací je pro nás i současná částka 
velkou pomocí.  

Jak s penězi naložíte?
Nakládání s penězi je přísně sledováno a musí 

být do poslední koruny vyúčtováno. Záměry, jak 

naložit s vybranými prostředky, schvaluje speci-
ální komise zřízená Diecézní charitou. Případné 
změny v již schválených záměrech, k čemuž během 
roku může dojít, musí opět potvrdit zmíněná ko-
mise. V roce 2012 chceme pomocí vykoledované 
částky obnovit vybavení půjčovny pomůcek, část 
výtěžku by měla posloužit na zaplacení části kup-
ní ceny našeho nového sídla. Další prostředky pak 
budou směřovat do pečovatelské služby, sociálně 
terapeutické dílny a Charitního domova sv. Miku-
láše na podporu jejich činnosti, která bude v tom-
to roce nepříznivě ovlivněna už několikrát zmíně-
ným snížením státních dotací. 

Jsou nějaké  priority?
Naší prioritou je jednoznačně  kvalita služeb, 

které nabízíme. Všechny výdaje musí směřovat 
k tomu, abychom byli stále lepší v tom, co dělá-
me. Považuji to za jednoznačný závazek vůči všem 
dárcům. Pro tento rok bude jednou z priorit úpra-
va pozemku, který přiléhá k našemu sídlu, aby-
chom na něm mohli parkovat naše automobily. Ty 
nejsou luxusem, ale naprostou nutností, aby terén-
ní služby byly nejen kvalitní, ale i dostupné. A jak 
jsem zmínil v předchozí odpovědi, chceme dokon-
čit nákup našeho sídla. To je velmi klíčové. A je 
řada dalších „menších“ priorit. Nade všemi však 
ční zájem udržet stávající rozsah služeb, což se ne 
ve všech „neziskovkách“ daří. Tento rok se totiž 
zatím jeví jako velmi těžký. 

Co vás trápí?
Z předcházejících odpovědí se nabízí říci, že ne-

dostatek finančních prostředků. Ale nedostatek fi-
nancí je jen následkem nekompetentního přístu-
pu celé řady lidí, kteří dnes o sociálních službách 
na nejvyšší úrovni rozhodují. Mnozí v tomto seg-
mentu nikdy nepracovali, nebo pracovali, ale je 
tomu již léta a jakoby zapomněli... To způsobuje, 
že mnoho jednotlivých prvků systému sociálních 
služeb je nesystémových.  

Co byste rád stihnul v letošním roce?

Tak to jste mě zaskočil... Nevím, jestli bychom 
vůbec stihli dokončit náš rozhovor, kdybych měl 
vyjmenovat všechno, co bych v tomto roce chtěl 
stihnout (smích). Je toho skutečně mnoho, ale od 
jisté doby nevěřím lidem, kteří říkají, že nemají 
čas. Je to spíše otázkou priorit. Čas je veličina, 
která existuje bez ohledu na konkrétního člověka. 
Záleží jen na něm, čím ho vyplní. Ale mám-li být 
konkrétní, chci kromě všech běžných pracovních 
povinností, které mám, věnovat více času zaměst-
nancům, jejich profesnímu i osobnostnímu rozvo-
ji. A zapracovat na zdokonalení systému celkové-
ho fungování naší organizace. Aby o mě nemohli 
ostatní říkat to, co jsem řekl v předchozí odpově-
di já (smích). Osobně bych se chtěl dále intenziv-
ně vzdělávat, abych měl stále co nabídnout a ne-
ustrnul na místě. 

Bude vaše služby potřebovat více lidí?
Jsem o tom přesvědčen. Stačí pohlédnout na de-

mografické údaje, nebo ještě jednodušeji, rozhléd-
nout se kolem sebe.

A na závěr  - jak vás tato práce baví?
Přiznám se, že jsem se nikdy necítil jako mana-

žer, kterým ředitel být prostě musí. Jsem zamě-
řený spíše směrem k humanitním oborům a ma-
nažer tak trochu z donucení. Ale práce mě přes 
všechny složitosti, problémy a především odpo-
vědnost, velmi baví. Vždy jsem byl toho názoru, že 
kdo kritizuje, má jedním dechem nabízet i řešení. 
A já jsem rád kritizoval (smích), takže teď mohu 
alespoň částečně realizovat své představy o tom, 
jak by Charita měla fungovat. Náplň mé práce je 
zkrátka tak různorodá, že bych jen stěží hledal ob-
dobnou. Nejvíce mě těší, že z velké části se jedná 
o práci s lidmi. Poznal jsem stovky osob s neuvě-
řitelnými osudy. Od těch, kteří jsou považováni za 
spodinu společnosti, až po ty, kteří jsou považová-
ni za její elitu. Je úžasné stále znovu zjišťovat, že 
ne vždy jsou věci tak, jak se na první pohled jeví. 
Postupem času člověk zjišťuje, že není odborní-
kem na životy druhých, ale jen na ten svůj. 

V poslední době se často hovoří o sociální 
reformě. Na to, jak se její změny promítly 
do chodu městského úřadu, ale i na dal-
ší věci, týkající se sociální oblasti, jsme se 
zeptali místostarosty Alfonse Laňky, do 
jehož kompetence Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví patří. 

Pane místostarosto, jak se sociální reforma do-
tkla našeho úřadu? 

Veškeré dávky a příspěvky, ať už pro občany v 
hmotné nouzi nebo pro osoby zdravotně postiže-
né přešly do kompetence úřadu práce. Přelom 
roku byl tedy dost náročný a našim hlavním úko-
lem bylo zajistit bezproblémový přechodu agend, 
ale také zaměstnanců.  

Podařilo se to?  
Dnes už můžeme s klidem říci, že díky dobré 

spolupráci městského úřadu a úřadu práce se ne-
vyskytly žádné větší problémy. Všech 7 pracov-
nic přešlo pod úřad práce a to nám situaci znač-
ně ulehčilo. Myslím, že velkou výhodou je také 
to, že úřad práce si pronajal od radnice stávají-
cí prostory. To znamená, že žadatelé mohou vyří-

dit dávky opět na městském úřadě, pouze v jiné 
kanceláři.  

Co zůstalo v kompetenci městského úřadů? 
Budeme se zaměřovat zejména na sociální prá-

ci Tedy na oblast sociálně-právní ochrany dětí a 
oblast pomoci občanům sociálně vyloučeným a 
nepřizpůsobivým. S tím velmi úzce souvisí pláno-
vání sociálních služeb, které by těmto občanům 
měly pomoci v jejich tíživé sociální situaci. Bohu-
žel není v silách města poskytovat všechny soci-
ální služby a tak třeba v případě pomoci osobám 
bez přístřeší tyto lidi odkazujeme na organizace v 
Ostravě a Opavě. 

Podporuje město poskytovatele sociálních slu-
žeb? 

Samozřejmě máme zájem, abychom v rámci do-
tační politiky města poskytovatele sociálních slu-
žeb podpořili. Zohledňujeme přitom rozsah a 
také kvalitu poskytovaných služeb. K rozdělení 
dotací se vyjadřuje sociální komise, která návrhy 
předkládá radě města. Termín pro podání žádos-
tí na letošní rok je do 15. února. Určitě se bude-
me snažit udělat maximum pro zajištění kvalitní-

Sociální služby jsou důležité 

ho fungování sociálních služeb ve městě a pod-
pořit co nejvíce žádostí. Vše je ale, ostatně jako 
všechno, závislé na penězích v rozpočtu. 

Co nás  čeká v oblasti komunitního plánová-
ní? 

Za důležité považuji udržení provozu nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež, které je umís-
těno v budově technických služeb.  To bylo finan-
cováno z individuálního projektu kraje, ale pro-
jekt končí a tak se v současné době hledají mož-
nosti dalšího financování. Pro mě je to jedna z 
priorit, kterou bych chtěl při rozdělování dota-
cí podpořit.
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Na základě velmi dobré spolupráce mezi městskou policií v Hlučíně a Rychlou záchrannou službou 
Hlučín uskutečnili její pracovníci pro strážníky a pracovníky radnice školení v poskytování první 
pomoci. V minulosti se strážníci již několikrát dostali do situace, kdy byli nuceni první pomoc po-
skytnout a tak si nejen oprášili své znalosti, ale také zvýšili svojí odbornou kvalifikaci.

Městská policie dovede pomoci 
Stává se už tradicí, že v den druhého vá-
nočního svátku hlučínské náměstí odpo-
ledne ožije. I loni se tam sešli už počtvrté 
příznivci Vánočního běhu Hlučínem. 

Pro mnohé z pořadatelů, fandů a 34 běžců, kte-
ří se 26.12.2011 běhu zúčastnili, se tato akce sta-
la součástí vánočních svátků. Tradiční byl i vítěz 
v kategorii mužů, pan Robert Antczak. Z pěti žen 
doběhla v nejlepším čase Marie Ostárková. Kom-
pletní výsledky najdete na http://vbh.xf.cz/. Pořa-
datelé děkují za podporu Městskému úřadu v Hlu-
číně, firmě Stavebniny Janík a Restauraci U Bět-
ky.

Petr Martiník

Vánoční běh počtvrté

Dne 18. 3. 2012 v 8:00 hodin proběhne 
v Kulturním domě v Hlučíně členská schůze
ČRS MO Hlučín.

Srdečně zve výbor

První  ročník charitativní florbalového
turnaje na ZŠ dr. Miroslava Tyrše
Již 12 let spolupracuje naše škola s hnu-
tím „Na vlastních nohou“ – Stonožka. 
Hnutí pomáhá dětem. Pomoc je vždy na-
směrována do míst, která naši pomoc nej-
více potřebují. 

Během naší spolupráce vyrábíme vánoční přá-
níčka určená k prodeji, zasíláme finanční příspěv-
ky, autolékárničky, pastelky, literární práce.

V letošním školním roce se můžeme pochlubit 
dalšími aktivitami: Žákovský parlament naší ško-
ly se rozhodl zorganizovat charitativní florbalo-
vý turnaj a výtěžek věnovat dětem z  Klokánku v 
Dolním Benešově.

Charitativní akce proběhla 15.12. 2011 ve spor-
tovní hale v Hlučíně. Žáci vyššího stupně vytvo-
řili družstva a soutěžili v kategoriích mladších  a 
starších žáků. Vstupné bylo dobrovolné, přispěli 
hráči, diváci z řad žáků, učitelé i rodiče. Celkový 
výtěžek z tohoto zábavného sportovního dopoled-
ne činil 1 550,- Kč.

Dne 21.12. 2011 se na naší škole konalo vánoč-
ní tvoření žáků. Dopoledne jsme uvítali milou ná-
vštěvu z již zmiňovaného Klokánku. Po krásném 
vánočním vystoupení  žáků 2.a 5. třídy jsme slav-
nostně předali „tetám“ a dětem z Klokánku náš fi-
nanční příspěvek. Poté si naši hosté vyrobili vá-
noční přání v adventní dílně.

Tento charitativní čin se nám líbil, a proto ho bu-
deme pořádat i v příštím školním roce, kdy vyzve-
me základní školy z okolí, aby se k nám přidaly.   

Lenka Nováková
učitelka

Princezny, vodníci, upíři, mušketýři, čertíci, ná-
mořníci - taková společnost se sešla 11. ledna 
2012 na maškarním plese, který pro předškoláky 
a žáky 1.- 3. třídy připravily učitelky 1. stupně ZŠ 
dr. M. Tyrše. Děti si spolu s rodiči  užily odpo-
ledne plné zábavy, tance a soutěží o sladkosti. Do 
programu se zapojili také rodiče. Podle rozzáře-
ných dětských obličejů věříme, že se ples vydařil 
a těšíme se na další neméně zábavné akce. 

Dagmar Bláhová, učitelka

Maškarní ples na škole

Cílem Centra pro zdravotně postižené je 
poskytovat individuální  pomoc osobám 
se zdravotním postižení při zmírňování a 
překonávání potíží, které je v důsledku je-
jich zdravotního stavu postihují.

V praxi to znamená, že poskytujeme informace a 
rady z oblasti příspěvku na péči, příspěvku na mo-
bilitu a na zvláštní pomůcku, dávek státní sociál-
ní podpory, invalidních důchodů, slev a výhod pro 
osoby se zdravotním postižením. Informujeme o 
výhodách souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo 
ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáháme s vý-
běrem sociální služby a s orientací v sociální re-
formě platné od 1.1.2012.

Nabízíme pomoc se sepisováním žádostí, podá-
váním námitek nebo odvolání a jsme schopni za-
půjčit na nezbytnou dobu také kompenzační po-
můcky, jako jsou schodolez, vanová sedačka nebo 
třeba chodítko. V poslední době je také velmi žá-
dané pracovní poradenství, v rámci kterého po-
skytujeme zejména pomoc s napsáním životopi-
su, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně 
výuku práce na počítači a zprostředkování infor-
mací z oblasti pracovního práva.

Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální 
přístup, anonymita a profesionalita. Naše služby 
jsou určeny nejen osobám se zdravotním postiže-
ním, ale také jejich blízkým a seniorům.

Druhou významnou službou, kterou centrum po-
skytuje, je osobní asistence. Tato služba má v sys-
tému sociálních služeb své nezastupitelné místo. 
Osobní asistence spočívá v pravidelné docházce 
osobního asistenta za klientem. Služba je určena 
pro osoby se zdravotním postižením a pro senio-
ry. Osobní asistent pomáhá uživateli zvládat běž-
né denní úkony a aktivity jako třeba oblékání, hy-
gienu, polohování, přesuny, dohled, doprovody k 
lékaři, na úřady, přípravu jídla nebo péči o domác-
nost. 

Od letošního roku služba nabízí řešení také pro 
ty, kteří potřebují individuální bezbariérovou do-
pravu např. k lékaři, do školy, za svými koníčky 
nebo kamkoliv jinam.  

Centrum sídlí na ulici Liptovská 21 v Opavě-Ky-
lešovicích. Kontaktovat nás můžete osobně, tele-
fonicky 553 734 109 nebo elektronicky na mailu 
czp.opava@czp-msk.cz. Další informace nalezne-
te na www.czp-msk.cz.

Představujeme: Centrum pro zdravotně postižené

Do konce měsíce ledna byly rozneseny 
poštovní poukázky na úhradu výše uve-
deného poplatku. 

Upozorňujeme občany, kteří mají na území měs-
ta Hlučín, Darkovičky a Bobrovníky trvalý pobyt, 
že povinnost platit tento poplatek vychází z platné 
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 a není vázá-
na na to, zda poštovní poukázku obdržíte. Poštov-
ní poukázky nejsou doručovány doporučeně a ně-

kde  není označený dům, schránka nebo se občan 
nezdržuje na adrese trvalého pobytu. V případě ja-
kýchkoliv dotazů, kontaktujte Městský úřad Hlu-
čín, odbor životního prostředí a komunálních slu-
žeb - paní Vjačkovou tel: 595 020 219. Také oso-
by, které mají trvalý pobyt na adrese Hlučín, Mí-
rové náměstí 24/23 jsou povinny poplatek zaplatit. 
Trvalý pobyt na ohlašovně MÚ není důvodem pro 
osvobození od placení místního poplatku.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012
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Výtah z usnesení z 35. a 36. schůze 
Rady města Hlučína: 

Rada města: 
 n schválila otevření  zahrady Mateřské ško-

ly Hlučín, Severní, příspěvková  organiza-
ce  pro veřejnost dle předloženého návrhu.

n rozhodla o vyhlášení výzvy k předkládá-
ní projektů na poskytnutí grantů z rozpoč-
tu města Hlučína v roce 2012.

n rozhodla o složení grantové pracovní sku-
piny pro rok 2012.

n schválila hodnotící tabulku pro posuzování 
žádostí o granty v roce 2012.

n projednala návrh na instalaci dopravního 
zrcadla u křižovatky ulic Lesní x Osvobo-
ditelů x Sokolská v Hlučíně-Bobrovníkách 
a rozhodla dopravní zrcadlo na ul. Sokol-
ské v Hlučíně-Bobrovníkách instalovat.

n rozhodla schválit návrh smlouvy o podpoře 
z Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Zateplení, výměna oken - ZŠ Hlu-
čín - Hlučín č.p. 1266, Hornická 7“.

n rozhodla podat žádost o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Pod-
pora procesů místní Agendy 21 a zapojo-
vání veřejnosti ve městě Hlučíně“.

n rozhodla podat žádost o dotaci z programu 
„DSH 10 – Zvyšování pasivní bezpečnosti 
na pozemních komunikacích“ na realizaci 
bezpečných přechodů pro chodce.

n rozhodla o uzavření „Smlouvy o umístění 
kamery, podružného elektroměru a odbě-
ru el. energie“ se Společenstvím vlastní-
ků jednotek Dukelská  1615-1616, Hlučín.

Rada města Hlučína vyhlašuje
v souladu se „Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací a 

grantů z rozpočtu města Hlučína“ v platném znění
 

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na poskytnutí  grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2012 na podporu 
Místní agendy 21 – kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány

na území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín.
 

1. Specifikace grantu
Maximální  částka grantu na jeden projekt činí 30 000,- Kč. Minimální částka není stanovena.

2. Okruh oprávněných žadatelů
- občanská sdružení,
- humanitární organizace
- jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Hlučína (případně realizující projekt 

na území města Hlučína)
O grant nemohou žádat příspěvkové  organizace zřizované městem Hlučínem.

 
3. Požadavky na projekt (akci)
Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kulturních, sportovních a dalších
aktivit určených pro veřejnost, které se vyznačují svou jedinečností a zviditelňují město Hlučín 
navenek. Podpořeny budou aktivity realizované na území města Hlučína v období od 1. 1. 2012 
do 31. 12. 2012 v maximální výši 80 % skutečných nákladů.

4. Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2012 zaslané doporučenou poštou na níže 
uvedenou adresu či doručené na podatelnu MěÚ Hlučín, případně doručené prostřednictvím
datové schránky. U žádostí zaslaných poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí doručených na 
podatelnu, razítko z podatelny.

 Městský  úřad Hlučín
Odbor školství a kultury

Mírové  náměstí 23
748 01 Hlučín

5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který obsahuje:
- vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína“ - obecná a speci-

fická část, podrobný rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 „Zásad pro hodnocení a poskytová-
ní dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína), čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po 
lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, Finanč-
nímu úřadu a rozpočtu Města Hlučína (viz Vzor 1 „Zásad pro hodnocení a poskytování dota-
cí a grantů z rozpočtu města Hlučína“),

- čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis  v uplynulých třech letech, pokud se 
na žadatele vztahuji pravidla Evropské Unie a České republiky pro poskytování veřejné pod-
pory (viz Vzor 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlu-
čína“),

- kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, 
stanovy, statut, doklad o přidělení identifikačního čísla, zřizovací listina, živnostenský list 
apod.), případně vyplněnou Přílohu č. 3 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a gran-
tů z rozpočtu města Hlučína“, (pokud výše požadované doklady byly předloženy v předchá-
zejících letech)

Úplný formulář žádosti (Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Vzor 1 a 2) je k dispozici na interneto-
vých stránkách města Hlučína: www.hlucin.cz – v menu „Granty, dotace a půjčky“ nebo
v menu „Potřebuji si vyřídit – Finance – poplatky, půjčky, dotace, granty“.

 
6. Výběr projektů
O výběru projektů a následném poskytnutí grantů formou dotací  na realizaci těchto projektů 
rozhodne Rada města Hlučína.

 
Zásady pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína jsou 
umístěny na stránkách města Hlučína: www.hlucin.cz – v menu „Granty, dotace a půjčky“

Kontaktní osoba:
Bc. Petra Řezáčová
Tel.: 595 020 293
e-mail: rezacova@hlucin.cz

Po delší době se opět vracíme s krátkými 
informacemi z činnosti hlučínských měst-
ských strážníků.

Dne 6.1.2012 v době kolem 7:50 hodin zahlédl 
strážník vykonávající službu u kamer dva muže 
tlačící po ulici Ostravské vozík, na kterém měli 
železný šrot. Naložený měli také kovový válec po-
dobný tomu, kterým se válcuje antuka. Na místo 
proto byla vyslána hlídka městské policie, která 
zjistila totožnost obou mužů. Vzhledem k tomu, 
že se strážníkům jejich zdůvodnění odkud železný 
šrot, ale hlavně válec mají, nezdálo, byla kontak-
tována Policie ČR, která si celou věc převzala k 
dořešení. Jak se později ukázalo, tak jeden z dvo-
jice mužů válec ukradl (po překonání skoro dvou-
metrového drátěného plotu a následném vysazení 
vrat) na tenisových kurtech v Hlučíně.  

Dne 10.1.2012 v době kolem 10:15 hodin přija-
la stálá služba městské policie telefonické ozná-
mení, že v Hlučíně – Vařešinkách nějací tři muži 
těží dřevo. Na místo měli přijet se čtyřkolkou a 
mít motorovou pilu. K zásahu vyjela hlídka měst-
ské policie společně s hlídkou PČR. Po příjezdu 
skutečně nalezli muže, kteří měli pokácené stro-
my. Jak se později ukázalo, stromy káceli v lese, 
který patří Lesům ČR. Podle odhadu přivolaného 
lesního hospodáře byla způsobena škoda ve výši 
přesahující částku 5 000 Kč. Celou věc si proto k 
dořešení převzala PČR.

Okénko strážníka

Představujeme: Centrum pro zdravotně postižené
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Město Hlučín připravuje v rámci svého projektu Hlučín zdravé město již 4. ročník fotografické sou-
těže u příležitosti Dne stromů. Den stromů se sice každoročně slaví až 20. října, ale již v tuto chvíli 
vyhlašujeme další ročník fotografické soutěže, protože chceme dát šanci všem nadšeným fotogra-
fům, aby na svých snímcích zachycovali stromy již od zimy v průběhu každého ročního období.

Název soutěže: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ 
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín  
Koordinátor soutěže: KC Hlučín   
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková 
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin 
Platnost soutěže: od 1.12.2011 do 10.10.2012

Pravidla soutěže
n  Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, ná-

rodnosti a vyznání
n  Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pravi-

dly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně
n  Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených internetových stránkách Kulturního 

centra Hlučín
n  Do soutěže lze zasílat pouze fotografie s tématikou stromů
n  Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px
n  Fotit stromy můžete od data vyhlášení soutěže do 10. října 2012
n  Každý fotograf může poslat do soutěže však maximálně 15 fotografií
n  Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPEG, a to až v měsíci říjnu 2012 (do 10.10.2012)
n  Fotografie může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora
n  Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora.
n  Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslovení
n  Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci 

připravované výstavy ke Dni stromů
n  Všichni autoři vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem Den stromů a 3 nejúspěš-

nější obdrží věcné ceny od Města Hlučín.
n  Zvláštní cena bude udělena v kategorii „Strom v ročním období“ (jde o zachycení stejného stro-

mu foceného z jednoho místa v průběhu všech ročních období). Z fotografií v této kategorii bude 
vytvořena filmová animace přeměny stromu

n  V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze za 
písemného souhlasu autora

Podmínky soutěže a jakékoliv dotazy vám blíže vysvětlí: RNDr. Soňa Prášková, odbor životního 
prostředí, anebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín

Souvislá  sněhová nadílka a také  nízké 
teploty stěžují ptáčkům hledání potravy. 
Když se o ně budeme starat, jistě nám to v 
létě vynahradí a pomůžou v boji se škůd-
ci.

Pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort, 
zná asi každý. A stejně jako v této pohádce ani to 
co chutná nám, nemusí chutnat ptáčkům nebo jim 
to dokonce může ublížit. Takže do krmítka určitě 
nepatří pečivo, slané tyčinky, chleba nebo dokon-
ce uzeniny. Nebezpečné jsou také starší ořechy a 
zrní. To totiž může být žluklé a poškodit ptáčkům 
játra a ledviny. Zbytky jídel zkrátka do krmítka 
nepatří. 

Například takový sušený kokos, neuvařená rýže 
nebo těstoviny při trávení nabobtnají a mohou 
způsobit ptáčkům i smrt.

Nebezpečná v krmítku je i voda, ptáci se rádi 
koupou a pokud se namočí v chladném počasí, 
může to vést k jejich úhynu.

Ideální pro krmení  je rozpuštěný hovězí nebo 
skopový lůj a v něm olejnaté plody a semínka. 
Můžete použít slunečnici, řepku nebo jádra lísko-
vých a vlašských oříšků. Z této směsi lze vytvo-
řit kuličky, které můžete v síťce zavěsit na strom.

Pokud máte klasické krmítko, pak je vhodné po-
užít nejrůznější sypaná semena slunečnic, seza-
mové nebo lněné semínko, mák, řepku a také dr-
cené ořechy. 

Vhodné je i zrní nebo tzv. zadina, což jsou seme-
na plevelů po vymlácení obilí. Tím potěšíte sýkor-
ky a drobné semenožravé ptáky. Oblíbenou dob-
rotou je také tvaroh, ovesné vločky nebo strouha-
ná zelenina či ovoce. Zavěšené jablíčko na stromě 
potěší větší ptáky, například kosy.

Z kraje zimy ptáčky krmíme jen v malých dáv-
kách, v tuto dobu ještě mají hodně hmyzu a taky 
jsou dostupné ještě podzimní bobule. 

Dávky zvyšujeme až při mrazech a souvislé sně-
hové pokrývce, tehdy už je pro ně těžké shánět 
potravu. A s přicházejícím jarem opět od krme-
ní upouštíme. 

Zima je opět tady:
Nezapomínejte na ptáčky

Kulturní centrum Hlučín připravilo pro 
milovníky filmových projektů, tak jako 
loni, filmové lahůdky na festivalu Expe-
diční kamera 2012.

Ačkoli je v současné době provoz v místním kině  
pozastaven, výše uvedená atraktivní podívaná se 
uskuteční v kulturním domě v Hlučíně 16. března. 

V rámci festivalu se můžete těšit na řadu zajíma-
vých filmů. 

Milovníci jedné stopy, konkrétně horských kol 
a vyznavači adrenalinové zábavy si pochutnají na 
kanadském filmu „Life Cycles“ (na snímku).  

Na vodu, konkrétně na středoafrický veletok 
Kongo diváky zavede film s magickým názvem 
„Mazungu“. Angličan Phil Harwood vtěsnal do 48 
minut svůj pětiměsíční a pět tisíc kilometrů dlou-
hý solo sjezd kanoí. 

Půlhodinový film připutuje do Hlučína ze sou-
sedního Polska. Jmenuje se „Co se stalo na ostro-

Zveme vás do kina: Festival Expediční kamera 2012

vě Pam“ a dokumentuje expedici polské dvojice, 
kterak se vydala na na nejvyšší pobřežní útes na 
světě - jeden a půl kilometru vysokou kolmou stě-
nu v Grónsku! 

Na koňském hřbetě se vydal „Ve vlčí kůži po sto-
pách Džingischána“ Australan Tim Cope. V kině s 
ním můžete putovat z Mongolska přes střední Asii 

až do Evropy, stejnou cestou jakou kdysi prošly 
bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob, 
Džingischána.

Naopak pěšky se vydal na cestu autor německé-
ho filmu „Nejdelší cesta“. Před expedicí si položil 
otázku: Kolik kilometrů se dá ujít pěšky v Číně? 
Více než měří Velká čínská zeď? I přes svůj název 
film trvá jen pět minut, takže odpověď na ni divák 
dostane velmi brzy.

To, že ne všechny expedice musí za každou cenu 
skončit dobře, uvidí návštěvník festivalového vy-
sílání ve snímku „Odkud není návratu“. Vypráví 
smutný příběh o skupině špičkových horolezců, 
kteří se vydali na osudovou expedici do Tibetu. 

Přijďte a uvidíte, že i v 21. století lze podnikat 
opravdové expedice a čelit neuvěřitelným dobro-
družstvím. Bližší  informace najdete na interne-
tové stránce www.kc-hlucin.cz a výlepových plo-
chách. 
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Zimní údržba místních komunikací v 
Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách 
bude v zimním období 2011/2012 probí-
hat podle Operačního plánu zimní údrž-
by, který schválila na svém zasedání 
Rada města Hlučína.

Zimní údržbu zajišťují TS Hlučín s.r.o., Úzká 
3, Hlučín. Dispečerská služba funguje nepřetrži-
tě 24 hodin denně včetně dnů pracovního klidu.

Pro zvýšení  operativnosti při řešení případných 
požadavků  či připomínek k zimní údržbě nebo 
při vzniku nenadálých kalamitních situací, uvá-
díme kontaktní telefonní čísla, na která můžete 
volat:

Pracovní dny od 6:00 -14:30 hodin - tel. 595 
043 591  dvůr Technických služeb, 595 041 445-
6 ředitelství Technických služeb.

Mimo pracovní  dobu a ve dnech pracovního 
klidu volejte 595 042 047, dispečink – vrátnice 
středisko dopravy 

Městská  policie všechny řidiče motorových 
vozidel důrazně žádá, aby v zimním období ne-
odstavovali svá vozidla na komunikacích, pro-
tože tímto značně ztěžují a často i znemožňu-
jí správcům komunikací řádné provádění zimní 
údržby. V případech, kdy vozidla stojící na po-
zemních komunikacích tvoří překážku silnič-
ního provozu, která omezuje nebo znemožňuje 
provádění zimní údržby pozemních komunikací, 
může správce komunikací se souhlasem Policie 
dle ust. § 46 zákona č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích odstranit vozi-
dlo z komunikace a to na náklady toho, kdo pře-
kážku způsobil.

Zimní  údržba komunikací ve městě 

„Generace životem zkoušená“ je název 
velkého projektu, které realizovalo Muze-
um Hlučínska v průběhu loňského roku. 
Celý projekt byl tvořen dvěmi etapami. 

Úkolem první etapy bylo vytvořit bohatý filmo-
vý archiv sestavený z autentických výpovědí pa-
mětníků z celého Hlučínska. Řečeno řečí čísel – 
bylo natočeno 37 pamětníků a celková doba vý-
povědí je něco okolo 70 hodin. 

Tato etapa tvoří těžiště celého projektu. Probíha-
la několik měsíců, byla velmi náročná časově, fi-
nančně i organizačně. I přes řadu komplikací, kte-
ré průběh natáčení doprovázely, se podařilo vy-
tvořit bohatý filmový archiv, který bude v Muzeu 
Hlučínska sloužit pro další možné filmové zpra-
cování a veřejnosti pro badatelské účely a bližší 
autentické poznání minulosti tohoto regionu.

Druhou etapou bylo vytvoření stejnojmenné-
ho střihového dokumentu, který je ukázkou toho, 
co zmíněný archiv obsahuje. Filmový dokument 
v délce cca 70 minut není faktografickým přehle-
dem s didaktickým časově-tématickým členěním. 
Jeho posláním je emotivně přiblížit na autentic-
kých výpovědích 17 pamětníků období na Hlu-

Generace životem zkoušená - nový 
filmový dokument pamětníků z Hlučínska

čínsku mezi léty 1920 – 1950. Díky pestrosti ne-
zřídka kontrastních pohledů jednotlivých pamět-
níků lépe poznáváme složitou dobu plnou zvratů, 
kterými Hlučínsko ve své novodobé historii bylo 
nuceno projít. Divák je vtažen do sociálních pro-
blémů I. republiky na Hlučínsku, předválečnou at-
mosféru přibližují např. vzpomínky na výstavbu 
opevnění a  IV. hraničářský pluk v Hlučíně, vá-
lečná zkušenost, osvobozovací boje a poválečná 
„očista“ jsou dodnes těžkým traumatem, se kte-
rým byla nucena tato generace životem zkoušená 
žít. Projekt vznikl za finanční podpory Moravsko-
slezského kraje.

Veřejné promítání filmového dokumentu pro-
běhne v pátek 16. března  2012 v 17 hodin v Čer-
veném kostele v Hlučíně.

Časopis Hlučínsko
v prodeji
Muzeum Hlučín-
ska a Společnost 
přátel Muzea Hlu-
čínska, o.s., spo-
lečně vydali nové 
číslo vlastivědné-
ho časopisu „Hlu-
čínsko“. 

Toto 2. číslo navazuje na téma „Chléb“ a záro-
veň jej uzavírá. Dočtete se v něm mimo jiné o vě-
trných mlýnech či historii pekáren na Hlučínsku, 
o významu chleba v křesťanské ikonografii, ne-
chybí ani zajímavý pohled do života Josefa Kai-
nara, nástin církevních dějin Hněvošic nebo se-
známení se s obcí Kozmice.

Časopis je v prodeji na informačním centru na 
zámku v Hlučíně za 35 Kč, případně je k zakou-
pení v jednotlivých obcích na Hlučínsku.

Na letošní rok 2012 zvolila Společnost přátel 
Muzea Hlučínska ústřední téma „PRÁCE“. Opět 
chceme toto téma uchopit v celé možné šíři to-
hoto pojmu (typické profese pro Hlučínsko v mi-
nulosti a dnes, zaměstnání a sociální problemati-
ka regionu apod.). Předem děkujeme za vaše pří-
spěvky, podněty, nápady a inspirace pro úspěšný 
rozvoj časopisu. 

Uzávěrka 3. čísla vlastivědného časopisu je 29. 
února 2012. (Předpokládaný termín vydání bře-
zen/duben 2012.)

Kontakt: 
595 041 337, 595 041 617
e-mail: redakce@spmh.cz
www.spmh.cz 

Městská  knihovna Hlučín si pro své dět-
ské čtenáře připravila zcela novou origi-
nální soutěž s názvem Kniholezec. 

Soutěž odstartovala v Týdnu knihoven a je ur-
čena všem čtenářům od 6 do 15 let. Podle věku 
jsou děti zařazeny do tří kategorií: červené, zelené 
a modré. Cílem soutěže je „pročíst se“ hromadou 
knih až na její vrchol. V každé kategorii je patnáct 
knih různých žánrů, které jsou označeny nálepkou 
KNIHOLEZEC. Po přečtení knihy dostanou děti 
soutěžní otázku, která prověří, zda knihu skuteč-
ně přečetly. Za každou správnou odpověď postu-
pují o políčko výše na plakátu Kniholezce a do-
stanou razítko do deníčku. V každé věkové kate-
gorii bude vyhlášen hlavní vítěz, který obdrží věc-
nou cenu. Soutěž probíhá do konce školního roku 
a lze se do ní přihlásit kdykoliv v jejím průběhu u 
knihovnice v dětském oddělení. V současné době 
mezi sebou soupeří 29 dětí všech věkových ka-
tegorií. Soutěž Kniholezec slouží k podpoře dět-
ského čtenářství, pomáhá rozvíjet jazyk, paměť a 
představivost.  

Eva Kseničová
knihovnice

Kdo bude nejzdatnější
hlučínský kniholezec?
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Odbornému učilišti a Praktické ško-
le v Hlučíně se podařilo získat dotaci z 
Operačního programu pro konkurence-
schopnost v oblasti „Rovné příležitosti 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami“. Projekt pod názvem „Buď 
online a učení bude fajn“ je realizován 
od 1.6. 2011 – 30. 6.2012

Hlavní cíl projektu:  
Kompenzovat omezení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami tak, aby každý jedinec 
mohl vykonávat přirozené sociální role, uplatnit 
své nadání a schopnosti, podílet se na dění ve 
společnosti. Jedná se o zkvalitnění úrovně jejich 
výchovy, vzdělání a profesní přípravy – jde o 
opatření vedoucí ke zpřístupnění rovnosti příle-

žitosti.  Podporuje zavádění nových inovova-
ných speciálních metod, prostředků, postupů a 
forem práce do výchovně vzdělávacího proce-
su. 

V rámci projektu žáci mohou navštěvovat kury 
neformálního vzdělávání: Psaní všemi deseti, 
Zpracování digitální fotografie, Grafika a pro-
jekce, Anglická konverzace I a II. Dále bude žá-
kům zpřístupněn e-learning tak, aby měli pří-
stup k nově vytvořeným vzdělávacím materiá-
lům. Žákům je k dispozici nová mobilní počí-
tačová učebna, která je vybavena 15 notebooky. 
Samozřejmostí jsou multimediální třídy. Díky 
realizaci projektu tak můžeme nabídnout našim 
žákům podnětné podmínky ke své seberealiza-
ci.

Buď online a učení bude fajn

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín,
příspěvková organizace

748 01 Hlučín, Čs. armády 4a

Nabízíme výuku v těchto učebních oborech:

Odborné učiliště:
29-51-E/01  Potravinářská výroba - Cukrářské práce
29-51-E/02  Potravinářské práce - Pekařské práce 
36-57-E/01  Malířské a natěračské práce
36-67-E/01  Zednické práce
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce
66-51-E/01  Prodavačské práce
75-41-E/01  Pečovatelské služby - Pečovatelské práce

Praktická škola:
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá

Informace na tel.: 595 041 886,  595 041 533,  http://www.ouhlucin.cz

Celých 15 procent obyvatel města je orga-
nizováno ve sportovních klubech a orga-
nizacích. Není  to jistě mnoho, ale nesmí-
me zapomínat, že spousta dalších sportu-
je pouze rekreačně.

Uplynulý sportovní rok byl pro naše reprezen-
tanty vcelku úspěšný. V rámci mistrovských sou-
těží dosáhly velmi dobrých výsledků mládežnic-
ké celky fotbalového klubu, házené a tenisu. Vý-
razným úspěchem byl bezesporu také postup fot-
balových dorostenců do celostátní ligy. Dobře re-
prezentovalo město i družstvo volejbalu TJ Hlu-
čín, tenisový klub Hlučín  a turistické oddíly ORI-
ON a Zálesák.

Město podporuje rozvoj tělovýchovy a sportu 
podle svých možností. V rozpočtu města na rok 
2011 bylo na tuto činnost vyčleněno 3 milióny ko-
run pro celkem 21 sportovních organizací, které 
požádaly o dotaci na činnost. Podle přijatých kri-
terií navrhla sportovní komise rozdělit tyto pro-
středky podle členské základny dané organizace. 
V poměru 1:3 byla zvýhodněna mládež do 18-ti 
let. Další peníze byly určeny na provozní náklady, 
energie a údržbu tělovýchovných zařízení, soutě-
že okresního, krajského a republikového formátu.

Podpora sportu městem je zajišťována také for-
mou grantů a finančními příspěvky základním 
školám na výuku plavání nebo na poháry pro vý-
znamné sportovní akce.

Kromě sportovních klubů a organizací využívají 
volné kapacity tělocvičen základních škol a spor-
tovní haly k rekreačnímu sportování různé zájmo-
vé spolky a instituce. Stále jsou však volné hodi-
ny pro využití zejména v tělocvičně na škole dr. 
M. Tyrše.

Zájmové sportovní kroužky jsou provozová-
ny v Domě dětí a mládeže, cvičí se i v Kultur-
ním domě. V letních měsících je sportovci a re-
kreanty využíván sportovně rekreační areál, který 
by ale potřeboval více atrakcí pro sportovní a re-
kreační činnost.

Velice kritizované je nedostatečné mimoškolní 
využití nedávno otevřeného hřiště základní školy 
dr. M. Tyrše. Proto se sportovní komise ve spolu-
práci s odborem školství snaží najít vhodné řešení 
a zpřístupnit nejen toto, ale i ostatní sportovní ví-
ceúčelová hřiště v Bobrovníkách a Darkovičkách 
zdarma, alespoň mládeži do 18-ti  let. Obdobně to 
funguje třeba v Havířově nebo ve Vítkově.

Naše snaha, aby se mládež více věnovala ve 
svém volném čase sportu, bohužel naráží na nedo-
statek schopných dobrovolných trenérů a cvičite-
lů. Zájem o trénování je malý a ne každý je ocho-
ten věnovat svůj volný čas. Naštěstí jsou výjimky, 
jako je např. paní Jana Ploticová, která již pěknou 
řádku let vychovává a trénuje tenisovou mládež.

To, že si město váží  sportovních úspěchů a re-
prezentace města, potvrzuje vyhlášení ankety o 
nejlepšího sportovce a sportovní kolektiv, jehož 
ocenění proběhne v letošním březnu.

Pro tento rok byla v rozpočtu města schválena 
pro občanská sdružení finanční částka ve výši 4,3 
mil. korun. Tyto prostředky se rozdělí na oblast 
sportu, kultury a ostatní neziskové organizace. Je 
tedy jasné, že větší dotace než v loňském roce pro 
oblast sportu určitě nedostaneme.

Potěšitelné je, že letos bude dokončen nový 
sportovní areál při ZŠ Rovniny a tím se zvýší dal-
ší možnosti sportování, zejména pro mládež v ob-
lasti sídliště Rovniny.

František Košař
předseda komise pro tělovýchovu, 

sport a volný čas mládeže

František Košař: Pravidelné sportování je nejlepší prevencí
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Vedení Základní školy dr. Miroslava Tyrše a Sdru-
žení rodičů vás srdečně zve hned na dvě společná 
bruslení žáků, rodičů a pedagogů. Nejprve na Va-
lentýna, v úterý 14.2 od 9:30 do 11:30 a následně 
ve čtvrtek 1. 3. od 16:00 do 17:15 h.  Těšíme se na 
společné setkání. Přeji  příjemnou zábavu. 

Ivana Staňková
ředitelka

Společné bruslení
a Valentýn na ledě

Dne 8. 3. 2000 byl během bouře zničen ka-
menný kříž z roku 1888, stojící mezi Dar-
kovičkami a Hlučínem. Jeho zbytky byly 
odvezeny technickými službami.

Na přání mnoha občanů, povětšinou starších, byl 
dne 2. 1. 2012 postaven kříž zcela nový, nacháze-
jící se na původním místě.

Zasloužili se o to zejména bratři Jan a Evald Bar-
tuskovi, kteří obnovení stavby kříže organizova-
li, a rovněž pan A. Fichna, který zapůjčil těžkou 
techniku.

Kříž byl pořízen v hodnotě 26 000 Kč. Sbírka 
se uskuteční první neděli měsíce února v kapli v 
Darkovičkách. Předběžný termín jeho vysvěcení 
je stanoven na 22. 2. 2012. Případné sponzorské 
dary příjme paní Marie Hanusová, bytem Darko-
vičky, Jandova 36. 

Kristina Svobodová

Obnova zničeného
kamenného kříže  

Vítání občánků
Vážení rodiče, v současné době připravu-
jeme slavnostní přivítání pro děti naroze-
né od  1.7.2011, které mají  trvalý pobyt 
na území města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček.  

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se  
maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 
8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 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

Rada města Hlučína rozhodla o záměru  

prodat 

 

pozemek parc.č. 1706/105 v k.ú. Hlučín – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2 

budovu čp. 1258 postavenou na pozemku parc.č. 1706/105 v k.ú. Hlučín– stavba občanského vybavení 

formou výběrového řízení – obálkovou metodou za minimální kupní cenu  490.226 Kč. 

Jedná  se o pozemek pod budovou a budovu bývalé  pekárny na ul 1. Máje, Hlučín. 

prodat s předkupním právem pro město  

pozemek parc.č. 1113/10 – ostatní  plocha,  zeleň o výměře 534 m2 , v k.ú. Hlučín, 

formou výběrového řízení obálkovou metodou za účelem vybudování zařízení

nerušících služeb, za minimální kupní cenu ve výši  381.429 Kč.  

Jedná  se o pozemek v Hlučíně v lokalitě ulic Písečná a Ostravská. Pozemek je zařazen dle platného

Územního plánu města Hlučína do území individuálního bydlení městského charakteru. 

Termíny ukončení  podávání nabídek je stanoven na 15. 3.2012. 

Dále Rada města Hlučína rozhodla o záměru  

pronajmout  

nebytové  prostory o výměře 365,58 m2 v  II. NP objektu čp. 19 na pozemku parc. č.  47 v k.ú.  Hlučín. 

Jedná  se o nebytové prostory v objektu v Hlučíně na Mírovém náměstí nad Hlučínskou pivnicí U Bětky. 

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídky obsahovat, najdete na úřední desce města.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského majetku MěÚ Hlučín - 

tel.: 595 020 210, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz,   tel.  595 020 266, e-mail: pavlikova@hlucin.cz. 

Předvánoční pátek 16. prosince byl pro 
Dětský pěvecký sbor Sluníčko ze ZŠ Rov-
niny významným dnem.

Zúročila se půlroční práce a snažení a v rám-
ci Adventního koncertu proběhl slavnostní křest 
natočeného CD s příznačným názvem „Radujme 
se!“

V rámci koncertu Sluníčka toto CD představila. 
Role kmotrů se ujali starosta města Pavol Kubuš, 
zástupci Kulturního centra Hlučín Zdeněk Kačor 
a Miroslav Houžvička, chybět nesměl ředitel ško-
ly Miroslav Všetečka. Za Sluníčka byl vybrán žák 
9. roč. Mikuláš Drobný, který patří mezi ty, co 
zpívají ve sboru nejdéle.

Jako sólistky se představily hned několikrát 
Hana Paskudová a Barbora Valchařová, které byly 
také původkyněmi největšího překvapení večera. 
Zcela samy nastudovaly duet In the arms of an an-
gel a s věnováním jej publiku předvedly. Ohrome-
ní a dojatí posluchači je odměnili dlouhými ova-
cemi ve stoje.

Ocenit musíme výkony a soustředění všech zpě-
váků, pochvala patří také těm Sluníčkům, která se 
chopila hudebního doprovodu.

Pěvecký sbor Sluníčko: Radujme se!

Pěvecký sbor Sluníčko funguje na škole dvanác-
tým rokem, od počátku se na jeho chodu podíle-
jí Mgr. Veronika Kadlecová a Mgr. Jiřina Holá. 
Mezi zpěváky lze najít děti od 1. - 9. ročníku. 
Krom zpěvu a výkonu jsou vždycky  důležité spo-
lečné zážitky, dobrý kolektiv a hlavně pohoda.

Za podporu děkujeme rodičům, kteří se aktivně 
podílejí na organizaci (ať pomocí s výzdobou, od-
vozem autem nebo upečenýma buchtama) i těm, 
kteří povzbudí už jen tím, že přijdou na vystou-
pení.

Těšíme se na další shledání.
Pěvecký sbor Sluníčko, ZŠ Rovniny

Zápis do 1.ročníku           
Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svo-
body 8, příspěvková organizace vyhlašuje zá-
pis do 1. ročníku základního vzdělávání pro 
školní rok 2012/2013 na den 7. února 2012  
(úterý) v době od 8 do 15 hodin v budově ško-
ly. Škola je určena dětem se zdravotním posti-
žením, autismem a výukovými problémy. K 
prohlídce školy a hospitaci v 1. ročníku lze 
využít kterýkoliv den dle domluvy.

Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy



hlučínskénoviny [10]

Pokud se chceme v současné době dopravit 
do Ostravy, použijeme k tomu účelu převážně 
autobusovou linku č. 34 nebo č. 56, a to v rám-
ci Ostravského dopravního systému (ODIS). 
Mimo těchto dvou linek můžeme dále využít 
linku č. 66 (nádraží - Křižíkova), linku č. 67 
(aut. nádraží – Křižíkova, přes Vrablovec) či 
linky, které vyjíždějí z okolních vesnic a měs-
tem projíždějí (např.: 32, 70, 72, 72, 281, 282). 
Do Ostravy - Poruby se pak dopravíte linkou 
č. 75 (aut. nádraží – rektorát VŠB). Možnos-
tí k přemístění je celá řada, i když se nám ně-
kdy zdá, že počet linek je nedostačující a jsou 
přeplněné. Takový je současný stav.

Zkusme si ale společně  zavzpomínat, jak to bylo 
s autobusovou dopravou ve městě v minulosti. V 
roce 1920 bylo Hlučínsko přičleněno k nově vznik-
lému československému státu.

O zřízení autobusové dopravy Ostrava – Hlučín 
se dovíme mnoho zajímavého z archiválií archiv-
ního fondu bývalého ředitelství pošt a telegrafů v 
Opavě. Informace jsou průběžné, podrobné a psa-
né česky a německy. V níže uvedené koresponden-
ci jsou vyňaty ty nejzákladnější údaje z probíhají-
cích jednání.

Ta probíhala v následujícím sledu:
Dne 12. 2.1920 uvádí poslanec Sladký ve své žá-

dosti adresované Ministerstvu pošt a telegrafů v 
Praze: jedním z přání východní části Hlučínska je 
dosáhnout rychlého a přímého spojení s Ostrav-
skem, kam zajíždí denně veliké množství horníků 
a dělníků do tamějších dolů a hutí. Dosud vede drá-
ha z Opavy přes pruský Benešov do Hlučína a v 
současné době bylo ministerstvo železnic požádá-
no, aby byla co nejdříve dokončena trať přes prus-
ké Petřkovice do Bohumína s odbočkou na nádra-
ží Mor. Ostrava - Přívoz. Než se tak stane, uplyne 
jistá doba. Proto doporučuji pro přechodnou dobu 
zřídit autobusové spojení z Hlučína přes Bobrov-

níky do Přívozu a do Mor. Ostravy, poněvadž do-
sud musejí docházeti na stanici Děhylov na dráze 
Opava-Svinov a ze Svinova zase dráhou do Ostra-
vy, čímž se spojení z Hlučína s Ostravskem jednak 
zdržuje a jednak zdražuje. Proto jménem obyvatel-
stva dovoluji si požádati Ministerstvo pošt a tele-
grafů, aby s největším urychlením uskutečnilo au-
tobusové spojení Hlučína s Moravskou Ostravou.

Odpověď Min. pošt a telegrafů Praha ze dne 24. 
2.1920 zněla takto:

Ministerstvo pošt a telegrafů je ochotno zřídi-
ti autobusové spojení z Mor. Ostravy do Hlučína 
přes Ludgeřovice a ukládá za tím účelem ředitel-
ství pro Slezsko by požádalo příslušnou zemskou 
politickou správu za zesílení veškerých mostů na 
této trati, dále nechť poskytnou zájemnici v Hlučí-
ně poštovní správě k bezplatnému využívání vhod-
nou garáž, předloží vhodný jízdní řád i sazebník.
Trať se zřizuje na vyšší zájem státní.

Záznam z jednání, které se konalo ve dnech 19. 
– 20. 2.1920 v Moravské Ostravě:

Poslanec Sladký  navrhl vedení autotratě přes 
Bobrovníky. Jest to silnice Přívoz – Hošťálkovi-
ce – Bobrovníky - Hlučín. Jak se ministerská ko-
mise prohlídkou této silnice přesvědčila, není tato 
pro jízdu autobusy vhodná. Přichází tedy v úvahu 
přímá trať Moravská Ostrava – Přívoz – Petřkovi-
ce – Hlučín, mnohem kratší. Však mosty na této 
trati Moravská Ostrava – Hlučín nejsou pro náklad 
7 tun dosti silné /autobus váží s nákladem asi 7 t/.

Definitivně bylo o zřízení autobusové linky Hlu-
čín – Ostrava rozhodnuto dne 8. 3.1920. Z pro-
tokolu vyplývá, že za obec Hlučín se jednání zú-
častnil starosta Johann Lindel. Bylo zdůrazněno, 
že projekt je nanejvýš potřebný a ke skutečné po-
třebě obyvatelstva. Poněvadž město Přívoz před-
ložilo již hotový projekt elektrické pouliční dráhy 
mezi Přívozem a Hlučínem, bylo sděleno, že trať 
bude zřízena jakmile bude povolení k němu udě-

leno. Vzhledem k tomuto projektu lze považovat 
automobilové spojení pouze za jakési provizori-
um, jež by mohlo být udržováno jenom do zahá-
jení dopravy na projektované elektrické trati. Do-
mluveno bylo, že bude zajištěno autobusové spo-
jení mezi Hlučínem a Přívozem – nádražím, ne-
boť vedení tratě až do Mor. Ostravy slibuje ma-
lou výnosnost, neboť používání elektrické dráhy 
bude levnější a že cestující sotva vyčkají zastávky 
v Přívoze - nádraží pro výměnu pošty nutné, ný-
brž že vystoupí a použijí elektrické dráhy. Poža-
davek obce zněl, aby první jízda vycházela časně 
z rána z Hlučína. Žádány byly 3-4 jízdy tam a zpět 
a 2 řidiči, kteří by se v jízdách a udržování střída-
li. Stanice byly stanoveny takto: Hlučín poštovní 
úřad, Ludgeřovice kostel, Ludgeřovice poštovní 
úřad, Petřkovice pruský celní úřad, Přívoz Mar-
xova 95, Přívoz hotel Moravia, Přívoz nádraží 
poštovní úřad. Zřetel byl brán jak na zájmy oby-
vatelstva, tak na zájmy poštovní. Dále je v proto-
kolu uvedeno, že zástupce obce Hlučína prohlašu-
je, že předpokládaje schválení obecního zastupi-
telstva zdejší obec postará se o umístění doprav-
ních prostředků popřípadě, že zřídí potřebnou ga-
ráž bezplatně.

    Ze zprávy okresního výboru silničního v Mor. 
Ostravě vyplývá, že rekonstrukce části silnice v 
Přívozu až k mostu přes Odru u Petřkovic byla 
upravena a most náležitě zesílen. Zplnomocně-
ný komisař rep. čsl. pro Ratibořsko přípisem sdě-
lil, že také další část silnice od mostu přes Odru 
až do Hlučína je upravena. Není tedy překážek k 
zahájení provozu automobilového na trati Mor. 
Ostrava – Hlučín. Zkušební jízda se konala 22. 
9.1920. Jízda měla hladký průběh, jen Ing. Straka 
(zástupce silničního výboru) žádal opravu dláždě-
ní na náměstí v Hlučíně, na oné části kde projíž-
dějí automobily.

Tolik informací  nám poskytují archiválie z roku 
1920.  

Anna Heczková
bývalá archivářka

Z historie Hlučínska: Autobusová  doprava

Rada města Hlučína rozhodla o záměru  

prodat

s předkupním právem pro Město Hlučín 
část pozemku parc.č. 1149 v. k.ú. Hlučín – zastavěná plocha o výměře 634 m2

geometrickým plánem č. 3254-5190/2011 označeno parc.č. 1149/1 
a

budovu čp. 358 – rodinný dům postavený na pozemku parc.č. 1149/1 

formou výběrového řízení – obálkovou metodou 
za minimální  kupní cenu 2.119.727,- Kč 

Termín ukončení podávání nabídek je stanoven na   21.2.2012. 

Jedná  se o pozemek a budovu bývalé  školy na ulici Dlouhoveská, Hlučín.
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  Kulturní centrum
   Pokladna: 558 270 100, KD: 595 043 397, www.kc-hlucin.cz 

4. 2. 20.00 Bál Hlučínska
10. 2. 20.00 Country bál s Karavanou
11. 2. 20.00 Ples SDH
17. 2. 19.00 Ples seniorů
21. 2. 9.00 a 10.30 Koncert Pavla Nováka – pro MŠ a ZŠ
23. 2. 17.00 Vernisáž výstavy MALBY - výstava Milana Cieslara v Červeném kos-

tele (výstava trvá do 15. 3.)
25. 2. 20.00 Pochování basy SDH
Připravujeme: Agnes Beladona – divadelní představení

Hlučínská lilie
Minifestival amatérských divadel

  Dům dětí a mládeže Hlučín
   Zámecká 6, Hlučín, tel.: 595 041 156, e-mail: info@ddmhlucin.cz, www.ddmhlucin.cz
4.2., 11.2., 18.2. a 25.2. LYŽOVÁNÍ  NA PRADĚDU - odjezd z autobusového nádraží 6.55, 

cena za dopravu 200,- Kč/osoba, zvýhodněné skipasy pro děti i dospělé, 
rezervace míst po zaplacení v DDM Hlučín vždy nejpozději ve středu, 
tel.: 595 041 156

11.2. PLES DDM HLUČÍN
16.2. OKRSKOVÉ  KOLO DĚTSKÉ RECITACE - od 13.30 hod. bližší  in-

formace budou zaslány na jednotlivé školy
17.2. KLUB PATCHWORK - od 17h v DDM, srdečně zveme všechny šikov-

né ženy a dívky
25.2. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, pro děti od 7 let a mládež 

v KD Darkovice, informace: DDM Hlučín, tel.: 595 041 156
Připravujeme: KLUB DRÁTOVÁNÍ 

VYHLÁŠENÍ  VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO 1.STUPEŇ  ZŠ

do 2. 2.   Vánoční příběh
7.2. (do 13.5.) 16:00 Akadiusz Gola - Hraniční stavy (výstava)
17.2. (do 13.5.) 16:00 Retro v našich domácnostech

  Muzeum Hlučínska
   Zámecká 4, Hlučín, tel.: 595 041 617, www.info.hlucin.com
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OBEC vybraná  částka 2012   OBEC vybraná  částka 2012
Antošovice 9 035 Kč   Kravaře, Kravaře-Kouty 193 916 Kč
Dolní  Benešov+Zábřeh  113 333 Kč   Ludgeřovice 122 705 Kč
Bělá 15 030 Kč    Markvartovice 38 134 Kč
Hlučín - Bobrovníky 27 043 Kč   Píšť  66 769 Kč
Bohuslavice 78 300 Kč   Rohov 26 210 Kč
Bolatice, Borová 116 354 Kč Strahovice 33 169 Kč
Darkovice 50 611 Kč   Sudice 22 091 Kč
Hlučín - Darkovičky 60 625 Kč   Šilheřovice 53 961 Kč
Hať  83 341 Kč   Štěpánkovice 98 587 Kč
Hlučín - město 200 901 Kč   Třebom 4 305 Kč
Chuchelná  41 978 Kč   Vřesina 43 921 Kč
Kozmice 63 392 Kč   Závada 21 179 Kč
Kobeřice 107 972 Kč   Celkem: 1 692 862 Kč

Tříkrálová sbírka 2012
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Sociální služby
Rozhovor s místostarostou 
Alfonsem Laňkou

Slavnostní ukončení studia Univerzity 
třetího věku proběhlo 27. ledna 2012 v 
obřadní síni městského úřadu. A jak už 
to bývá, ukončení bylo i dojemné, pro-
tože promoce se zúčastnili kromě rodin-
ných příslušníků, také přátelé studentů.  

Celkem 38 studentů se tak připojilo k necelé 
čtyřicítce seniorů, kteří univerzitu dokončili v 
lednu loňského roku.  

Studenti jsou v mnoha případech velmi aktiv-

ní osobnosti s vlastním názorem a bezesporu to 
jsou lidé, kteří dovedou smysluplně trávit svůj 
volný čas. 

Uvědomují si, že ve výuce nejde jen o předává-
ní znalostí a zkušeností ze strany lektorů, ale vel-
mi důležitý je i vzájemný kontakt mezi studenty. 
Setkávají se zde totiž nejen odborníci z různých 
oblastí, ale především lidé s nejrůznějšími zájmy 
a zajímavými koníčky.  

Absolventi pocházejí většinou z Hlučína, ale i 

přilehlých obcí jako Kozmic, Haťe a Ludgeřo-
vic. Všichni absolvovali čtyři semestry studia, 
tematicky zaměřené na počítače, angličtinu, prá-
vo a umění. Přednáškové kurzy byly víceméně 
propojeny a nejednalo se tedy jen o čisté před-
nášky, ale velký prostor byl dán k diskusím mezi 
lektorem a studenty.  

V letošním roce startuje další ročník této uni-
verzity. Zájem o studium je sice trochu nižší, ale 
i tak se předpokládá otevření další třídy. 

Bezmála čtyři desítky studentů ukončily druhý cyklus Univerzity třetího věku

Úvodní měsíc nového roku je za námi. 
Za námi je také Tříkrálová sbírka, kte-
rá již tradičně první lednové dny prová-
zí. Ano, již po dvanácté kráčely dům od 
domu skupinky tří králů, přály lidem po-
koj, lásku a zároveň přijímaly do kasiček 
dary určené na činnost Charity.

I tentokrát došlo na mnohá vzájemná obdarování, 
dojemná setkání a radostná přijetí. Cílem Tříkrá-
lové sbírky se totiž nikdy nesmí stát pouze množ-
ství bankovek a mincí. Protiváhou zaplněných ka-
siček by měla být i zaplněná srdce. Srdce osamě-
lých, stárnoucích, nemocných, hledajících, ale i 
těch, kteří v danou chvíli zdánlivě nic nepotřebují. 
Na Hlučínsku tato rovnice stále beze zbytku fungu-
je. Naplňují se zde nejzákladnější principy Tříkrá-
lové sbírky, které můžeme symbolicky vyjádřit tře-
mi „D“. Dobrovolnictví – bez osobního nasaze-
ní organizátorů a bez ochoty koledníků čelit čas-
to únavě a někdy skutečně velké nepřízni počasí by 
sbírka nemohla existovat. Dárcovství – bez darů ti-
síců lidí by se nemohlo v tomto roce shromáždit 1 
692 862 Kč. Chyběla by solidarita, podstatný pr-
vek, díky němuž dárci pozitivně vstupují do života 
těch, které neznají, ale o jejichž existenci a potře-
bách vědí. Důvěra – důvěra dárců, že peníze budou 
použity skutečně na pomoc potřebným, a důvěra 
potřebných, že nejsou zcela zapomenuti a opuštěni. 
Vždyť důvěra je jedním ze základních předpokladů 
jakéhokoliv fungujícího vztahu.

Tak se sama Tříkrálová sbírka stává pro každého z 
nás znamením a vzorem nejen na zbytek roku, ale i 
celého života. Ukazuje, že hodnoty, které v běžném 
životě jakoby ztrácely svůj význam, ve skutečnos-
ti tento život „drží při životě“. Proto patří velké po-
děkování a úcta těm, kdo se svou účastí na sbírce o 
zpřítomnění tohoto znamení zasloužili.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín
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Sport v Hlučíně
František Košař bilancuje
situaci ve městě
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Pro pamětníky
Filmový dokument mapuje  
historii Hlučínska
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Místo kytičky

Řádková inzerce

Přivítali jsme:
Jakub Černoch *2011
Mikuláš Rumpa *2011
Filip Janečka *2011

Jubilanti:
Anna Miksová *1924
Jiřina Bazalová *1926
Marie Kubecová *1926
Gertruda Pawlíková *1928
Marie Jaroszová *1928
Květoslava Mošová *1929
Vlastimil Kupka *1929
Květoslava Hříbková *1930
Ingeborg Hrňová *1931
Irena Grušková *1931
Lydie Ličková *1932
Josef Thomas  *1932 

Rozloučili jsme se:
Alice Jančíková *1936
Martina Walczyková  *1979

Dopisy čtenářů
Pozor na setkání 
se psem zabijákem 
Tento článek píši jako varování  před velmi ne-
bezpečným psem, se kterým se může setkat každý  
z vás. Nám se to, bohužel, přihodilo, když jsme 
šly 2. prosince 2011 na večerní procházku po síd-
lišti OKD. Vedly jsme se sestrou na vodítku naše-
ho labradora Arčiho, když k němu nečekaně při-
běhl pitbul pana Timčuka a zakousl se našemu 
pejskovi pod krk a držel ho, dokud se nesložil bo-
lestí na zem. Ještě ten večer skončil pod narkó-
zou u veterináře na akutní operaci, kde mu za-
šili 2 hluboké rány. A to měl ještě štěstí, protože 
kdyby se zakousl jen o několik cm výš, náš pejsek 
by mohl na místě vykrvácet. Kdo to nezažil, jen 
těžko pochopí, jaký je to stres pro celou rodinu.

Den poté se dostavil majitel agresivního pitbu-
la a sdělil, že to, co se stalo, byla již poslední kap-
ka a že psa nechá do 14 dnů utratit, protože je 
nemocný – má nádor na mozku. Naivně jsme si 
mysleli, že se to vyřeší jednou pro vždy a že viník 
bude potrestán – za viníka považuji majitele psa, 

protože ten může za špatnou výchovu a nezvlád-
nutí psa, zvlášť u bojového plemene!!! Jenže k 
dnešnímu dni je situace taková, že majitel oto-
čil o 360 stupňů a psa utratit v dohledné době ne-
chce nechat. Náklady na léčbu v plné výši uhra-
dil, ale my žijeme se strachem, kdy se opět po-
tkáme s „blonďákem s černým psem“. Nechci ani 
domýšlet, kdybychom začaly při incidentu naše-
ho pejska bránit…

Protože mamka vše nahlásila na Policii ČR, 
která případ postoupila na MÚ Hlučín, kde zjis-
tila, že se bude případ řešit pouze jako přestu-
pek, kde vznikla škoda, majiteli bude zřejmě udě-
lena pokuta, ale jiná sankce, aby již tento pes 
neohrožoval kohokoliv z nás, prostě neexistuje! 
Přece musí existovat nějaká moc, která se bude 
zabývat PREVENCÍ – např. nařídí majiteli vyšet-
ření zdrav. stavu psa (příp. operaci) nebo povin-
ný výcvik poslušnosti psa.

Asi se bude čekat, až tento velmi nebezpečný 
pes někoho napadne a zmrzačí nebo zabije, pak 
již  půjde o trestný čin a ten již bude řešen ra-
zantněji. Ale vážně nechápu, proč se musí če-
kat, až dojde k tomu nejhoršímu, asi by to měl být 
podnět i pro naše zákonodárce.

Takže buďme na pozoru ! 
K. Hrušková

n Pronajmu bytové (nebytové) prostory na ul. Ostravské. Tel.: 777 748 010. 
n Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví, Hlučín OKD. Volný ihned. Tel.: 603 724 582. 
n Prodám zahrádku v Hlučíně - osada na Vinohradech. Tel.: 776 776 939. 
n Pronajmu byt - 3 pokoje po rekonstrukci, 1. patro v Hlučíně, pěší zóna. Tel.: 604 628 938 (neku-

řáci, bez zvířat). 
n Nabízím občasné nebo soustavné hlídání dětí od 3 let věku, kterýkoliv den v týdnu, po celý den. V 

Hlučíně a okolí. Hlídání probíhá u vás doma, mám prof. zkušenosti s hlídáním. Tel.: 723 930 509. 
n Zahrádkářská  osada vedle Kulturního domu v Hlučíně nabízí k pronajmutí zahrádku o velikosti 

10 x 10 m. Kontakt: 605 865 018, martahlucin@seznam.cz.  

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, známým a přáte-
lům za květinové dary a účast na pohřbu Mar-
tiny Walczykové, rozené Otiskové. Poděko-
vání patří rovněž pohřební službě Breuer za 
vzorné služby. Manžel s dětmi, rodina Walc-
zyková a Otisková.

CVIČENÍ TAIČI (TAICHI, Tchaj Ťi) styl Jang - za-
hájení pravidelných cvičení pro nové zájemce, tra-
diční čínská cvičení, která rozpouští stresy, úzkos-
ti, deprese, uvolňují páteř, vyrovnávají krevní tlak, 
zlepšují soustředění, motoriku aj. První dvouhodi-
nová lekce je nezávazná (s sebou přezutí a kari-
matku); cvičit mohou všichni, nezáleží na kondici 
ani na věku (mimo dětí); zahájení čtvrtek 9. února 
2012 v 15:30 (do 17:00). Kde: Gymnázium, Dr. E. 
Beneše 7/586, Hlučín; cvičitel Stanislav Hendrych 
(v Opavě učí od r. 1996); tel.: 737 028 423; e-mail: 
hendrychst@seznam.cz

Informační a poradenské centrum na po-
moc spotřebitelům otevřelo před Vánoci 
v Ostravě Sdružením obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje. 

Mnohým z nás se mohlo stát, že jsme po náku-
pu zboží nebo služby nebyli spokojeni se slibova-
nou kvalitou. Většina z nás se ale pod vidinou ne-
konečných sporů a x-letých soudních tahanic na 
případné reklamace a stížnosti prostě hezky čes-
ky řešeno „vykašlala“. Jednou z možností, jak se 
tomu vyhnout, je využít možností a zkušeností 
Sdružení obrany spotřebitelů a jeho informačního 
a poradensko – osvětového centra zaměřeného na 
prevenci a řešení sporů mediací pod názvem Cen-
trum Ostrava. To zajišťuje v určených časech pří-
tomnost zkušeného právníka, psychologa nebo ji-

ného odborníka a v rámci prevence poskytuje ši-
roké spektrum služeb. Nabízí služby v oblasti vy-
jednávání, smírčího řízení, mediace a rozhodčího 
řízení. Mediace, nebo-li mimosoudní řešení spo-
třebitelských sporů, je systém, který při řešení 
sporů umožňuje jiný postup než klasickou soud-
ní cestou. Jde o metodu rychlého a kultivovaného 
řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrál-
ní strany (mediátora), která vede jednání sporných 
stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná 
se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém 
jsou obě strany přítomny dobrovolně.  

Provoz centra je vždy první a třetí pátek v měsí-
ci od 10 do 15 hod. na Střelniční ulici 8 v Ostravě. 
Do poradny je nutné se předem objednat na tele-
fonech 596 111 252 nebo 608 722 582.

Centrum chce pomáhat spotřebitelům



JINDŘIŠKA HALFAROVÁ
ÚČETNÍ FIRMA

 
Zpracování daní, 
mezd, účetnictví

 
tel.: 728 772 537, 

595 042 760
 

email: halfar01@volny.cz

1500 německých firem v ČR hledá německy mluvící zaměstnance 
Podle sdělení hospodářské komory německého a rakouského velvyslanectví  
v Praze uvádí 1500 jejich  firem působících na území ČR značný deficit potenciál-
ních zaměstnanců ovládajících jazyk německý, který je pro práci ve firmách pre-
ferován.
Německé firmy jsou dlouhodobě nejvýznamnějšími zahraničními investory  
v ČR a do Německa míří hlavní část českého exportu.
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně Vám nabízí pomoc při 
hledání zaměstnání prostřednictvím výuky NJ v kurzech, pro různé stupně zna-
losti - začátečníky i pokročilé.
Zahájení kurzu je v únoru, ukončení 31.12.2012. Vyučují rodilí mluvčí ve dvou 
hodinách 1x týdně.
Cena kurzu  2 200 Kč.
Informace Vám poskytneme na telef. č.  605 737788, e-mail: hultschin@email.
cz, v kanceláři Sdružení, Zahradní 24/732, pondělky 15 - 17 hodin.

Sportovní hala hlučín
tyršova 5a, hlučín, www.sra-hlucin.cz

sauna MaSáže
úterý, Středa, čtvrtek

SoláriuM  8,- kč/Min
Bowling 

denně
na základě 
objednávky

MožnoSt pronájMu
badMintonových hřišť

tel.: 595 043 677, 595 043 690





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 8.2. od 13:00 - 17:30. 
Poradí jakou péči potřebuje vaše pokožka v tomto období.

 

Stále máte možnost nákupu zvýhodněných vánočních 
balíčků a až 40% slevy na vybraný sortiment zdravotní obuvi.

 

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


