
 Volby do zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje se uskuteční
dne 12. října 2012 od 14 do 22 hodin

a dne 13. října 2012 od 8 do 14 hodin.
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Jaká byla cyklojízda
Jedenáctá cyklojízda
zaplnila nedělní náměstí...
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O investicích
Rozhovor s místostarostou
o rozvoji města.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

V Hlučíně je celkem pět základních škol a letos do nich poprvé 
nastoupilo celkem 143 prvňáčků. Mnohé z nich doprovázeli ro-
diče a přivítat je přišli i zástupci vedení města.

Na tento slavnostní den se slavnostně vyzdobily i školy a každá z nich si 
pro ty své prvňáky připravila malé překvapení.

Na základní škole v Darkovičkách přivítal nové žáčky starosta města Pavol 
Kubuš spolu s místostarostou Alfonsem Laňkou. Do zdejší školy, která má 
jen první stupeň, letos nastoupilo 23 prvňáčků. Čekala na ně krásná přírodní 
učebna a také zbrusu nová výpočetní technika, bez které si už dnes provoz 
moderní školy ani neumíme představit. Po slavnostním přivítání si všichni 
žáci zatancovali indiánský tanec a prváci prošli při prvním vstupu do školy 
slavnostní slavobránou tvořenou rodiči a spolužáky.

Na Základní škole Hlučín - Rovniny, kde nastupovalo 59 nových žáků, do-
stali od ředitele školy Miroslava Všetečky a starosty pamětní list a krásnou 
pohádkovou knížku. Také na dalších školách byl tento den náležitě slavnost-
ní a nám nezbývá než všem žákům hlučínských škol popřát, aby se jim ve 
škole líbilo.                                                                             (mp)

Hlučínští prvňáčci nastoupili do školy

Hlučínská ZUŠ letos oslavuje 60 let
U příležitosti jubilea proběhlo, v pátek 21. září v KD v Hlučíně  
Slavnostní společenské setkání současných i bývalých zaměst-
nanců školy. Byli zde pozváni také vzácní hosté: za zřizovate-
le MSK se setkání zúčastnila náměstkyně hejtmana pro oblast 
školství Věra Palková, zástupkyně ČŠI Stanislava Juchelková, 
starosta města Pavol Kubuš, předseda Sdružení obcí Hlučín-
ska Herbert Pavera a starostové měst a obcí, kde jsou odlouče-
ná pracoviště a další hosté. V bohatém kulturním programu se 
představili samotní žáci školy.

Výuka  byla zahájena dne 1. září 1952, tehdy ještě v budově místního gym-
názia. S rostoucím počtem žáků však tyto prostory kapacitně nestačily, a tak 
v roce 1954 byly „hudební škole“ nabídnuty prostory bývalé městské vězni-
ce. Ta pak prošla v průběhu let výraznými úpravami, aby bylo zajištěno dů-
stojné prostředí pro výuku uměleckých oborů. Dnes „zušku“ navštěvuje 766 
nadaných a talentovaných mladých zájemců o umělecké vzdělávání. Kromě 
hudebního oboru, nabízí výuku v oboru výtvarném, tanečním a literárně-dra-
matickém. Výuka probíhá v Hlučíně, v ulici U Bašty 4, dále v hlučínském 
zámku, kde sídlí výtvarný obor a na odloučených pracovištích v Dolním Be-
nešově, Hati, Píšti a v Šilheřovicích, aby zdejší děti nemusely dojíždět do 
Hlučína. Škola poskytuje nadaným a talentovaným dětem a mládeži  umě-
leckou výuku pod odborným vedením kvalifikovaných pedagogů. Žáci zde 
tráví smysluplně svůj čas v odpoledních i večerních hodinách. Učí se nejen 
umění přijímat, ale rovněž interpretovat krásu uměleckého díla ve všech jeho 
podobách.  Na 15. listopad připravuje škola Koncert bývalých absolventů 
školy, kteří dále v oboru působí nebo studují na konzervatoři. Koncert bude 
v obřadní síni MěÚ Hlučín.
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Blíží se opět podzim a zima. A z hlediska kvality ovzduší přibý-
vání inverzí a období topné sezóny. Stav ovzduší v ČR a zejmé-
na našem kraji se po jeho přechodném zlepšení před několika 
lety v posledních letech opět výrazně zhoršil. Je to dáno struk-
turou místního průmyslu, ale i konfigurací terénu.

Na znečištění ovzduší se u nás podílejí velké zdroje ostravské aglome-
race, dálkové přenosy emisí z Polska, ale nemalou měrou i malé zdro-
je znečištění ovzduší – lokální topeniště. V případě topení tuhými palivy 
se v ovzduší zvyšují zejména emise tuhé (polétavý prach), oxidu siřičité-
ho (SO2), oxidu dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO). V důsledku stále 
rostoucích cen zemního plynu a elektrické energie se bohužel část domác-
ností, které mají instalovaný plynový kotel, opět vrátila, buď zcela nebo 
částečně, od ekologicky šetrného topení k topení uhlím nebo dokonce 
uhelnými kaly. A nejen to – někteří občané zcela bezohledně a trestuhodně 
spalují i odpady – plasty, igelity, PET lahve, lakované dřevo, dřevotřísku, 
textil apod. Buď tak konají ve snaze ušetřit, ale spíše z lenosti odpad třídit. 
Nedokonalým spalováním odpadů se uvolňují do ovzduší látky jedovaté, 
dráždivé, často i karcinogenní, které potom dýcháme, a které jsou zdraví 
enormně škodlivé! Může to potvrdit každý, kdo trpí dýchacími problémy 
nebo astmatem. A samozřejmě i maminky malých dětí. 

Někdo si myslí, že když topí dřevem, tak topí ekologicky. To je pravda, 
ale pouze v případě, že používá jako palivo čisté nelakované a neupravo-
vané dřevo. Pokud používáte k topení dřeva lakovaná a barvená, dřevotřís-
ky, překližky a podobně, spalujete odpady! A žádné odpady nemají v kotli 
co pohledávat.

Bohužel je pravda, že i po schválení novely zákona o ochraně ovzduší, 
který nabyl účinnosti od 1. září 2012, bude  jen velmi obtížné takovéto jed-
nání a porušování zákona a vyhlášky dokazovat. Zejména pokud se jedná 
o rodinné domky. 

Dokončení na str. 2

I kotle v rodinných domcích často 
způsobují velké znečištění ovzduší
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Kontejnery budou v Hlučíně a městských 
částech rozmístěny takto: 

V termínu od 1.10. - 4.10.2012: Hlučín: Hor-
nická ul. - u kotelny, Hornická ul. - u věžáků, Hor-
nická + P. Strádala - křižovatka, Jarní + Severní - 
křižovatka, Bož. Němcové + Severní - křižovatka, 
1. Máje - vedle kavárny, Tyršova + Komenského 
- křižovatka, Opavská - za bytovými domy, ČSA 
naproti polikliniky - za byt. domy.

Kontejnery budou přistaveny 1.10., během  ter-
mínu budou po naplnění odvezeny, znovu přista-
veny, poslední odvoz bude 4.10. do 12 hod. 

V termínu od  8.10. - 11.10.2012: Hlučín: Hrn-
čířská - u parčíku, Dr. Ed. Beneše, Na Krásné Vy-
hlídce - na konci ulice, Dlouhoveská - u klubu dů-
chodců, Darkovičky: Kulturní dům, K Mýtu + 
Vřesinská - křižovatka, Patorie.

Kontejnery budou přistaveny dne 8.10., během 
termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude 11. 10. do 12 hod.

V termínu  od 15.10. - 18. 10. 2012:  Hlučín: 
Cihelní - u kotelny, Dukelská - parkoviště, 28. říj-
na + Písečná - křižovatka, Rovniny - bývalá škol-
ka, Rovniny + Na Závodí - křižovatk, I. Olbrachta 

+ Vinohradská - křižovatka, Moravská + Ke Ko-
řeni - křižovatka, P. Jilemnického - v zatáčce, Děl-
nická - uprostřed ulice, Mánesova - konec ulice.

Kontejnery budou přistaveny dne 15.10., během 
termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude 18.10. do 12 hod.

V termínu od 22. 10. - 25. 10. 2012: Hlučín: 
nad cihelnou - na pravé straně, Jasénky - pod Mu-
šálem, Bobrovníky: Malánky - odbočka na Vrab-
lovec, Požárnická - Hrabová, Lesní - u hasičské 
zbrojnice, Na Sídlišti - konec ulice, Střední + Kři-
vá - křižovatka, U Hájenky, U BOBRY CLUBU

Kontejnery budou přistaveny  22.10., během ter-
mínu budou po naplnění odvezeny, znovu přista-
veny, poslední odvoz bude 25.10. do 12 hod.

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový od-
pad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich ne-
bezpečný odpad. Ten lze denně, vč. sobot, ulo-
žit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na 
Markvartovické ulici. Svoz velkých kusů je určen 
pouze pro občany - nepodnikající fyzické osoby! 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 
odevzdávají odpady na skládce SOMA Markvar-
tovice.

Termíny svozu velkoobjemového odpadu od 1. 10. - 25. 10. 2012

Vážení spoluobčané,
na začátku školního roku jsem byl s místosta-

rostou a dalšími radními přivítat prvňáčky na na-
šich pěti základních školách. Nastoupilo jich 143. 
Vidět ty milé a odhodlané děti, jak se těší na ško-
lu, je opravdovým pohlazením po duši. Maminky, 
tatínkové, babičky, dědečci, ale i učitelé, stejně 
jako my, měli z dětí radost. Na druhou stranu je 
třeba si uvědomit, že se stále rodí o čtvrtinu méně 
dětí, než kolik občanů města umírá. Ještě, že se 
do města stěhují lidi odjinud. Ubývá nás tak ve 
městě pomaleji.

Pokud mluvím o stěhování, tak bych rád uvedl 
na pravou míru fámy, které se šíří městem. Pro-
slýchá se, že do bytů RPG, ale také do kasáren, 
se mají stěhovat lidé, kteří jsou v sociální nouzi, 
nemají kde bydlet a nejsou schopni se z různých 
důvodů přizpůsobit ostatní společnosti. V září 
jsem osobně jednal s ředitelem společnosti RPG 
a ten mě ujistil, že to rozhodně v plánu nemají. 
Mluvil jsem také s velitelem hasičského záchran-
ného útvaru plk. Řehulkou a ten mě také ubezpe-
čil, že se jedná jen a jen o fámy.

S trochou ironie konstatuji, že na rozdíl od kle-
sajícího počtu narozených dětí, enormně narostl 
ve městě počet aut. To mi dělá starosti, protože 
zhruba pro čtyři stovky z nich nejsou parkovací 
místa a stojí na ulicích v rozporu se zákonem. 
Osm ulic je pro hasiče ve večerních hodinách 
neprůjezdných. Město musí krizovou situaci 
v dojezdu záchranných složek řešit. Vybudovat 
tolik parkovacích míst by ale jen z rozpočtu tr-
valo neúměrně dlouho. Je nutné, aby se starali 
také samotní řidiči. Mimochodem, věřte nebo 
ne, vybudování jednoho parkovacího stání, které 
splňuje ustanovení stavebního zákona, přijde na 
30 až 80 tisíc.

Vedení města přijímá určitá opatření, aby 
problém vyřešilo, ale reakce některých lidí jsou 
mnohdy těžko pochopitelné. Parkoviště vybudo-
vaná městem chtějí využívat zdarma, další par-
koviště jim má město vybudovat tak říkajíc pod 
okny ložnice, aby si na auta viděli. Někteří pro-
testují, protože nechtějí parkoviště u svého domu. 
Další chtějí vyznačit jednosměrné ulice, aby v 
nich mohli parkovat. Naopak lidé z ulic, kterých 

se zjednosměrnění týká, protestují, protože to 
mají o pár metrů dále do práce. Do toho vstu-
pují ochránci životního prostředí, kteří nedovolí 
kácet stromy a chtějí zachovat místa se zelení a 
parčíky. Jiní chtějí naopak parčíky a lavičky na 
sídlištích zrušit, protože tam řádí feťáci.

Do toho přicházejí další a chtějí po městě sjed-
nání pořádku s tím, že zákon je na jejich straně. 
Pořádek bude, až ho všichni budeme dodržovat 
a navzájem se respektovat.

S přáním pěkného podzimu
starosta Pavol Kubuš

Na Základní škole Hlučín-Rovniny pro-
běhl 18. 9. celodenní seminář s rodilými 
mluvčími z Austrálie a Jihoafrické repub-
liky. 

Na naši školu se po velmi úspěšné návštěvě 
studentek z Kanady, Činy, Indonésie, Ruska a 
Gruzie z února tohoto roku vrátili, i když tento-
krát pouze na jeden den, zajímaví a přátelští lidé 
z jiných koutů světa. Pro žáky šestých až devá-
tých tříd naší školy, která je zaměřena přede-
vším na výuku cizích jazyků, to byla nejen mož-
nost dozvědět se informace o zemích ležících 
na jiných kontinentech, ale zároveň příležitost 
uplatnit nabyté vědomosti při komunikaci v ci-
zím jazyce. Měli možnost zeptat se na různé za-
jímavosti o těchto nádherných zemích, porovnat 
kulturu života a srovnat systém vzdělávání. Ko-
legové z Austrálie a Jihoafrické republiky byli 
mile překvapeni úrovní angličtiny našich žáků, 
což vyučující anglického jazyka velmi potěšilo.  
I nadále budeme vyhledávat spolupráci s různými 
organizacemi a podporovat tak běžné užití anglic-
kého jazyka v praxi.                 Vladimír Štalmach

učitel Aj

Rodilí mluvčí na Rovninách

Výtah z usnesení z 53. a 54.
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla nerealizovat prezentaci města Hlučí-

na na českém satelitním programu regionální 
televize

n udělila souhlas k bezúplatnému užívání spor-
tovní haly příspěvkové organizace Správa 
sportovního rekreačního areálu žáky Základní 
školy dr. Miroslava Tyrše, Hlučín

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Rekonstrukce 
dětského hřiště u školní družiny Hornická“ se 
stává společnost TS Hlučín s.r.o. a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadáva-
cími podmínkami stanovenými při výběrovém 
řízení v ceně 709.175 Kč bez DPH.

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Přístřešek 
v areálu FK Darkovičky“ se stává společnost 
NOSTA, s.r.o., Nový Jičín a rozhodla o uzavře-

ní smlouvy o dílo v souladu se zadávacími pod-
mínkami stanovenými při výběrovém řízení 
v ceně 347.196 Kč bez DPH. 

Výtah z usnesení 17. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n rozhodlo poskytnout právnické osobě Římsko-

katolická farnost Hlučín dotaci z rozpočtu měs-
ta Hlučína na rok 2012 ve výši 350.000 Kč na 
další etapu rekonstrukce střechy kulturní pa-
mátky – „Budova fary“ v Hlučíně.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 5/2012, Požární řád města Hlučína.

n projednalo formulované TOP problémy vzešlé 
z veřejného projednání ze dne 20. 3. 2012 
a ověřené anketou, vzalo je na vědomí, stano-
vilo garanty za jednotlivé problémy dle návrhu 
a uložilo jejich řešení.

Dokončení ze str. 2
Při prokázání spalování odpadů hrozí podle 

vyhlášky fyzickým osobám pokuta až do výše 
30 tis. Kč a právnickým osobám podle zákona 
dokonce až do výše několika desítek nebo set ti-
síc. Odpady lze totiž ekologicky spalovat pou-
ze ve spalovnách komunálních či průmyslových 
odpadů, kde  je zaručená vysoká spalovací tep-
lota po celou dobu spalovacího procesu a účin-
né čištění spalin. Proto znovu, tak jako každo-
ročně, vyzýváme všechny majitele nemovitostí 
a provozovatele kotelen – spalujte v kotlích jen 
paliva pro daný kotel určená, odpady třiďte a 
ukládejte tam, kam patří a nezhoršujte ještě 
více kvalitu ovzduší sami sobě, svým dětem ani 
nám všem ostatním.                Odbor ŽPaKS

I kotle v rodinných domcích
často způsobují velké
znečištění ovzduší
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Od října je v provozu zahrada dětské rehabilitace se spoustou 
nových herních prvků. Jak už je ve městě dobrým zvykem, tak 
zahradu budou moci využívat všechny hlučínské děti.

Otevření zahrady proběhlo 24. září 2012 slavnostním přestřižením pás-
ky, které provedli místostarosta Alfons Laňka a ředitelka dětské rehabilitace 
Radmila Löwová. Zahrada prošla celkovou rekonstrukcí a je vybavena no-
vými herními prvky, jako jsou domeček s verandou, horolezecká stěna, sklu-
zavka nebo houpačka ve tvaru ptačího hnízda. V celé zahradě byla upravena 
zeleň, vysadily se nové stromy a vybudovalo se veřejné osvětlení. Úprav se 
dočkaly i povrchy na kterých si děti mohou hrát aniž by došlo k jejich zraně-
ní. Celkové náklady na novou zahradu dosáhly výše 1.8 miliónů korun. Cel-
kem 85 % z této částky pak bylo hrazeno z peněz Evropské unie prostřednic-
tvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Od jara bude zahrada bezplatně zpřístupněna dětem do 10 let v doprovodu 
rodičů z celého Hlučín, a to vždy ve všední dny od 11:30 hod. do 17:30 hod.

Uživatelé dětské rehabilitace se dočkali nové zahrady

S koncem prázdnin a začátkem nového 
školního roku  nám  opět  začala házen-
kářská sezóna. Nejprve proběhlo kondič-
ní soustředění, které naši muži absolvova-
li v areálu hlučínské štěrkovny a děvčata  
ve Sportovním areálu v Darkovicích a 
jeho okolí. V rámci přípravy muži ode-
hráli turnaj v Klimkovicích a děvčata se-
hrála přátelské utkání s HC Ostrava a s 
celkem z Pietrowic  (PL).

Vstup do sezóny vyšel našim hráčům a hráčkám 
nad očekávání dobře. Muži doposud odehráli 3 
mistrovská utkání:  Nový Jičín - HC Hlučín 27:33, 
HC Hlučín – Sokol Trnávka 39:24 a HC Hlučín – 
TJ Orel Paskov 37:24.

Všechny zápasy  vyhráli a usadili se na čele ta-
bulky. Před začátkem sezóny si dali za cíl postou-
pit do 2. ligy a zatím se jim jejich předsevzetí daří 
plnit. Další domácí mistrovský zápas odehrají v 
sobotu 20. 10. 2012 od 11:00 se Sokolem Krme-
lín.

Vstup do sezóny se házenkářům vydařil
Děvčata svá mistrovská utkání hrají turnajovým 

systémem. V 1. kole měly volno, ale v sobotu  
16. 9. 2012 jsme pořádali 2. kolo, kde naše st. žač-
ky nenašly přemožitele.  

Postupně porazily SK Pema Opavu 15:11, TJ TŽ 
Třinec 30:7, Sokol Hrabúvku 27:11 a HC Ostravu 
24:5. Vstup do sezóny se jim tedy povedl  a dou-
fejme, že i nadále budou pokračovat ve výkonech, 
které předvedly a splní si předsevzetí, které si děv-
čata dala před začátkem sezóny a tím je opět po-
stup do Žákovské ligy st.žaček.

Ml. žačky je následovaly o týden později, kdy se 
pořádalo 2. kolo. Děvčata v prvním zápase pora-
zily SK Pemu Opava 18:5, poté smolně prohrály 
se Sokolem Hrabůvka 14:15 a závěrečném zápase 
porazily HC Ostravu  19:8.

Martin Schmack
HC Hlučín

Nábor nových členů
Oddíl házené HC Hlučín pořádá nábor nových čle-
nů. Hledáme dívky ročník 2000 až 2003. A kluky 
ročník 2001 až 2003. Zájemce očekáváme každou 
středu a pátek od 16:00 do 18:00 na venkovním 
hřišti u ŽŠ  Dr. M.Tyrše nebo za nepříznivého po-
časí ve Sportovní hale v Hlučíně.  Další informace 
Vám rádi poskytneme na níže uvedených tel. čís-
lech: p. Janoš Josef – tel. 724 950 025 (trenér ža-
ček), josefjanos@seznam.cz, p. Schmack Martin 
– tel. 604 361 048, organizační pracovník oddílu, 
schmack@seznam.cz.

Ve středu 26. září 
převzalo 18 hlu-
čínských občanů 
z rukou místosta-
rosty Alfonse Laň-
ky ocenění města 
za dobrovolné dár-
covství krve.

Jeden z dárců je dr-
žitelem Zlatého kří-
že I. třídy za 160 bez-
příspěvkových odběrů 
krve a dvanáct občanů 
Hlučína obdrželo v letošním roce Zlatý kříž III. 
třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Zbývající 
jsou držiteli nejvyšší zlaté medaile prof. MUDr. J. 
Janského, která se uděluje dárcům krve za 40 bez-
příspěvkových odběrů.

Předání ocenění proběhlo v rámci slavnostní 
večeře a kromě menší finanční částky obdrželi 
všichni dárci i pamětní list.

Ocenění dobrovolných 
dárců krve z Hlučína

Občané Bobrovníků děkují městu za vnitřní 
opravu bobrovnické kapličky. Oprava byla pro-
vedena k naší velké spokojenosti. Velmi si vá-
žíme toho, že se podařilo najít nemalé finanč-
ní prostředky na její provedení. Za spokojené 
občany

Alžběta Kotlářová a  Evald Honus

Děkujeme za kapličku

Žáci 3. A ZŠ dr.  Miroslava Tyrše spolu s 
paní učitelkou pozvali na první zářijovou 
hodinu prvouky paní ing. Jarmilu Hara-
zinovou, kronikářku Města Hlučína.

Cíl byl jasný. Žáci se mají učit o svém městě a 
kdo by měl o historii města vědět více než kroni-
kářka. Paní kronikářka toho ví opravdu hodně a 
nejen o dávné historii, ale i o  současném životě 
ve městě Hlučín.

Učení není mučení Při promítání prezentace o městě děti poznaly 
Hlučín od založení Přemyslem Otakarem II, až po 
současné  dění. Prohlédli si i kroniky, které paní 
ing. Harazinová  přinesla. Tu starší - psanou ručně 
i tu moderní psanou na počítači a doplněnou foto-
grafiemi, novinovými  výstřižky...

Beseda byla velmi zajímavá. Všichni účastníci  
děkují  paní kronikářce za poutavý výklad. Žáci si 
určitě odnesli hodně nových poznatků o městě, ve 
kterém bydlí nebo navštěvují školu.

Dagmar Blahová

Příměstský týbor byl prima
Chtěli bychom touto cestou veřejně poděkovat 
vedení Dětského ranče v Hlučíně, které velice  
vstřícně zareagovalo na naši prosbu o umožně-
ní pořádat zdarma na jejich prostranství tříden-
ní příměstský tábor pro cca 15 dětí z Hlučína. 
Děti měly i díky tomuto nádhernému prostře-
dí na ranči nezapomenutelný zážitek. Za tábor 
pořádající stanici Apoštolské církve Hlučín L. 
Bednárek



hlučínskénoviny [04]

I letos byl pro 1. ročník šestiletého gymná-
zia připraven adaptační kurz. Tentokráte 
byl třídenní a konal se ve Štramberku.

Primánci se na svůj „seznamovací kurz“  vyda-
li v pátek 7. září – z ostravského hlavního nádraží 
přímou cestou do Štramberku, kde našli útočiště v 
blízkém rekreačním středisku „U Kateřiny“. 

A jen se ubytovali, už začaly různé  hry, soutěže, 
vědomostní i dovednostní aktivity, během nichž 
se studenti seznámili nejen mezi sebou navzájem, 
ale také se svými profesorkami, které je doprová-
zely, aby poznaly své nové svěřence.

V sobotu se studenti prošli po Štramberku – na-
vštívili jeskyni Šipku, rozhlednu Bílá hora i zná-
mou Trúbu – a všichni to zvládli. Večer se pak ko-
nal táborák a opékaly se párky.

Nedělní dopoledne pak patřilo zhodnocení adap-
tačního kurzu, úklidu a odjezdu domů.

A nyní názory některých studentů: „Adaptační 
kurz se mi líbil, ale přišel mi moc krátký.“ 

„Tento adaptační kurz se mi líbil, protože bylo 
příjemné ubytování, okolí. Pěkné soutěže. Ráda 
bych tam jela znovu.“

Adaptační kurz gymnazistů ve Štramberku

„Dobrá příležitost na seznámení se všemi.“
„Myslím, že adaptační kurz je skvělá věc. Pozna-

li jsme se, odreagovali jsme se a spřátelili se. Uby-
tování bylo dobré. Je dobře, že jsme byli v přírodě 
a ne někde ve městě. V campu se lépe hrají hry a 
soutěže. Bylo tam také hodně legrace.“

„Adaptační kurz se mi líbil, celá třída se sezná-
mila.“

A v příštím školním roce nás čekají adaptační 
kurzy dva – pro první ročník šestiletého a první 
ročník čtyřletého studia.

Studenti I. a jejich třídní profesorka
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín p.o.

Již šestý ročník projektu „Senioři komu-
nikují“ nabídl v týdnu od 10. – 14. září 
seniorům možnost získat základní vzdě-
lání v oblasti informačních technologií a 
elektronických bankovních služeb. Pro-
jekt pořádá Nadační fond Livie a Václava 
Klausových.

Charakter učebních metod byl speciálně upraven 
tak, aby přesně  vyhovoval tempu a obtížnosti pro-
bíraných lekcí s ohledem na dosavadní zkušenosti 
účastníků. Atmosféra kurzů byla příjemná a všich-
ni účastníci byli uvolnění. Samotný přístup, se 
kterým se dostavili na kurz, jim v mnohém pomo-
hl. „Rychle například pochopili podstatu třídění a 
ukládání souborů na harddisk a zvládli naprosto s 
přehledem pojmout veškeré učivo,“ uvedla lektor-
ka kurzu Markéta Řídká.

Na programu výuky bylo základní ovládání po-
čítače, založení a užívání e-mailové schránky 
anebo orientace v prostředí Internetu. Při práci s 
textovým editorem se senioři učili kromě psaní i 
formátování písma a další užitečné textové úpra-

vy. Vzhledem k hladkému průběhu výuky se ve 
volném čase měli možnost dostat i k dalším apli-
kacím, které původně na programu výuky nebyly.

„Na kurzu byli nádherní lidé s mladou duší. 
Osobně jsme si myslela, že mám nejmladší lidi ze 
všech dosavadních kurzů. Potom, co jsem zhléd-
la ročníky jejich narození, jsem byla dosti překva-
pená. Nejenže vypadali mladě, dokonce i myšlení 
měli mladé,“ dodala s radostí Markéta Řidká.

Vesměs totožné počítačové kurzy právě  probíha-
jí ve všech krajích na území celé České  republiky, 
a to až do konce listopadu letošního roku. „Cel-
kem se uskutečnilo nebo uskuteční 132 bezplat-
ných kurzů ve 130 obcích a městech,“ upřesnila 
Dagmar Sladká, tajemnice Nadace České spořitel-
ny, která je hlavním partnerem při realizaci toho-
to projektu.

„Strávili jsme úžasný, smysluplný a veselý tý-
den. Kurz nám všem vlil do žil radost a chuť se 
začít učit novým věcem,“ pochvaloval si pan Ger-
hard Machala, jeden z účastníků kurzu v Darko-
vičkách.

Počítačové kurzy pro seniory v Darkovičkách 

Zveme vás do do muzea 
na interaktivní výstavy
Muzeum Hlučínska připravilo pro své ná-
vštěvníky dvě velmi zajímavé interaktivní 
výstavy.

Poutavá unikátní výstava „Panovníci českých 
zemí a jejich manželky“ představuje přes sto ba-
revných reliéfních dřevořezeb, ztvárňujících po-
stavy českých panovníků a jejich manželek.

V detailním provedení jejich bohatých kostýmů, 
šperků, zbraní a v nezaměnitelném výrazu živé 
tváře a držení těla se odvíjejí historické příběhy 
jejich duší, skutků, vítězství a pádů. Vše je dopl-
něno autentickými vzory a dobovými ornamenty. 
Z každého exponátu navíc vyzařuje dětská hra-
vost a pohádková zasněnost a v neposlední řadě 
upoutá výstava svou touhou po poznání našich dě-
jin a jejich podob. 

Výstava rovněž nabízí bohatý doprovodný inter-
aktivní program – dobové kostýmy pro návštěv-
níky k vyzkoušení, pracovní listy, průvodcovskou 
brožuru, skládačky, kvízy apod. Svým pojetím je 
výstava vhodná jak pro žáky základních škol tak 
i škol mateřských. Napomáhá nejen lépe se zori-
entovat ve složitých životních osudech českých 
vládců a jejich žen, ale současně si tuto přední 
problematiku českých dějin lépe zapamatovat.

Celá tato výstava je dílem známé výtvarnice, ilu-
strátorky a  umělecké řezbářky Jarmily Haldové. 
Doba konání: 13. 7. – 20. 11. 2012

Druhou výstavou je „Ludmila Hořká – Doma na 
Hlučínsku“. Jejím autorem je Slezské zemské mu-
zeum v Opavě. 

V letošním roce si připomínáme 120. výročí na-
rození spisovatelky Ludmily Hořké, rodačky z 
Dvořiska u Kravař. Výstava přibližuje na auten-
tických exponátech autorčin těžký život a její je-
dinečné literární dílo, zachycující složitý dějinný 
úděl obyvatel Hlučínska. Autorce a jejímu oso-
bitému dílu přináleží přední místo ve výukových 
programech regionální literatury. Znalost tvorby 
Hořké pomáhá lépe pochopit historické kořeny 
tohoto regionu a tudíž i samotných návštěvníků. 
Doba konání: 18. 9. 2012 – 1. 1. 2013.



Všiml jsem si, že se opravovala i budova na autobusovém nádraží.
Tam jsme během prázdnin rekonstruovali vnitřní prostory a sociální zaří-

zení. Přístup k toaletám už není z ulice Hluboké, ale přímo z budovy nádra-
ží. Původní posuvné dveře se vyměnily za otevíravé dvoukřídlé a kvůli větší 
bezpečnosti se v bufetu postavila dělící příčka. Všechno děláme s ohledem na 
vyšší bezpečnost a samozřejmě energetické úspory.

Fakt je ten, že se v poslední době zatepluje ve velkém.
Z pohledu města, jako majitele objektů to považuji za jedinou rozumnou 

cestu. U těchto akcí jsme úspěšní při získávání dotací a chápu to také jako 
investici do budoucna. Ceny energií neúprosné stoupají a tak můžeme pod-
statně ušetřit. U domů, které jsme zateplili, se náklady na vytápění snížily 
zhruba o čtvrtinu. 

Přibudou další zateplené budovy?
V srpnu proběhla výměna oken, výloh a dveří v budově č.p. 25 na Mírovém 

náměstí a v prodejnách knihy a nábytku . Okna byla v havarijním stavu a vy-
topit budovu bylo v zimě skoro nemožné. Stejný problém byl u Domu dětí a 
mládeže. Přes stará a prohnilá okna utíkalo teplo. Teď už jsou všude nová 
dřevěná okna, přesně jak požadovali památkáři.

Zateplili jsme i školu v Bobrovníkách. Je tam nová fasáda, budova má nová 
okna s bezpečnostní folií a odstranili jsme staré mříže, které hyzdily budovu. 
Bobrovníky jsou typickým příkladem dobře vysoutěžené ceny. Místo původně 
plánovaných 1.1 mil. korun provedla firma práce za 700 tisíc bez jakýchko-
liv problémů. Výměna oken proběhla o prázdninách a zateplení se provedlo v 
září, takže nemusel být omezen provoz školy.

Co plánujete v nejbližší době?
Podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci sportovní haly. Ta se celá 

zateplí a místo plynové kotelny se postaví tepelné čerpadlo. Provedeme re-
konstrukci povrchu na ul. Pionýrské v Darkovičkách a začneme tam s rekon-
strukcí kulturního domu. Letos bychom chtěli ještě vyměnit okna a v příštím 
roce provést zateplení pláště a střechy.

Čekáme, jak dopadnou naše žádosti o dotace na stavby, které jsme již pro-
jektově připravili. Jde o 7 akcí za zhruba 43 milionů korun. Pokud se nám 
bude dařit, tak velkou část by opět pokryly dotace. Rádi bychom zateplili dal-
ší městské objekty. Jsou mezi nimi kulturní domy v Bobrovníkách a Darkovič-
kách, základní škola na Tyršové, družina na Hornické, dětská rehabilitace a 
mateřské školky na ul. Severní a v Darkovičkách.

Kdy se rozhodne?
Předpokládám, že rozhodnutí padne do konce roku a pak by se hned vypsalo 

výběrové řízení na dodavatele. Jsem optimista. Pokud ale něco nevyjde, tak 
budeme hledat další řešení.                                                       Miroslav Pech

Které akce jste ukončili v posledních měsících?
Od května do září proběhlo šest investičních akcí v celkové hodnotě zhru-

ba šest milionů korun. Soustředili jsme se na dokončení některých drobněj-
ších věcí, které nebyly až tak finančně náročné, ale plánovali jsme je už delší 
dobu. Za bezmála 1,7 milionů korun se opravila ulice Křivá, kde byla původ-
ně jen zpevněná plocha a po úpravě je tam 3 m vozovka z asfaltu a zámkové 
dlažby. Určitě to prospěje lepšímu úklidu sněhu během zimy.
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Z dotačních titulů město
získalo za poslední dva roky 
přes 91 milionů korun!
Ve městě neustává stavební ruch. Dělníci využívají teplého počasí posled-
ních měsíců k dokončení další stavby a oprav ve městě. Na to, jak se městu 
v investičních akcích daří, jsme se zeptali místostarosty Alfonse Laňky.

Pane místostarosto, jak jste s postupem investičních akcí ve městě spo-
kojený?

Za poslední dva roky jsme udělali skutečně maximum. Provedly se gene-
rální opravy chodníků, vybudovala dětská hřiště, parkoviště, opravovaly se 
komunikace a zateplovaly městské budovy. Podle projektů měly být náklady 
na akce ve výši zhruba 147 milionů korun. V rámci výběrových řízení ale dů-
sledně trváme na nejnižší nabídkové ceně a tak jsme nakonec dokázali snížit 
celkovou částku na necelých 120 mil. korun.

Jestli tomu dobře rozumím, tak jsme jen při výběru dodavatelů ušetřili 
27 milionů.

Ano, je to tak. Navíc se nám u 21 staveb podařilo získat podporu z dotačních 
titulů. Ta podpora je zpravidla kolem 85%, takže z těch 120 milionů zaplati-
lo město jen asi 29 milionů. Z dotačních titulů tak získalo město v posledních 
dvou letech 91 milionů korun. A to už je opravdu velká porce.

Některé státní instituce si stěžují, že firmy ve snaze vyhrát výběrové říze-
ní cenu neúměrně podhodnotí a pak nejsou schopny podmínky dodržet. 
Stává se to i u nás?

V rámci výběrového řízení velmi detailně a přesně specifikujeme naše poža-
davky. Pak bývá minimum problémů, protože firmy z našich podkladů určí re-
álnou cenu. Na to, aby byl dodržen správný technologický postup a používaly 
se sjednané materiály, pak dohlížejí naši investiční technici. Pokud je nějaký 
problém a nepodaří se ho jednoduše vyřešit, tak se obracejí na mě. Zatím se 
mi nestalo, že bychom se nedomohli svého.

O dokončených stavbách, čerpání dotací a investičních plánech na nejbližší období
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Setkání cyklistů, které pořádá Zdravé 
město Hlučín již tradičně v rámci Evrop-
ského týdne mobility, se letos opět vyda-
řilo. Na nedělní cyklojízdu, která pro-
běhla na začátku celé týdenní kampaně 
v neděli 16. září 2012, se letos sjelo bez-
mála 80 cyklistů.

Akci pořádalo město Hlučín ve spolupráci s 
Kulturním centrem Hlučín. Pro cyklisty bylo 
připraveno několik tras, vedoucích po cyklostez-
kách Hlučínska, nejkratší měřila 20 km a nejdel-
ší přibližně 30 km. Všichni účastníci obdrželi 
na startu mapky tras a číslo účastníka. Přesně v 
10.00 hod. byla cyklojízda na Mírovém náměs-
tí odstartována. Při výjezdu z Hlučína cyklistům 
asistovala městská policie, aby byl hromadný 
výjezd pro peloton cyklistů opravdu bezpečný.

A pak již jel každý sám za sebe a na vlastní ne-
bezpečí. Část trasy se letos  poprvé jela i po nově 
otevřené cyklostezce spojující Vřesinu a Dar-
kovice, která vede krásnou zvlněnou krajinou a 

Cyklojízda u příležitosti Evropského týdne mobility se konala již pojedenácté

po které hlavně nejezdí žádná auta, takže je zce-
la bezpečná. Po absolvování vybrané trasy dojeli 
cyklisté k penzionu Rodos u hlučínského jezera. 

Tady již bylo pro všechny účastníky připraveno 
občerstvení a slosování všech účastníků o pěkné 
věcné ceny.

Dne 9. října 2012 se uskuteční již sed-
mý ročník společenské akce pro seniory 
„Kluby klubům“. Jak už z názvu vyplý-
vá, jde o setkání jednotlivých klubů seni-
orů ze Svazku obcí mikroregionu Hlučín-
sko. Smyslem celé akce je, aby se senioři 
setkali, navzájem se poznali, vyměnili si 
své zkušenosti a pobavili se.

Některé kluby si připraví kulturní program, pís-
ničky, scénky či taneční vystoupení. Akce je dob-
rou příležitostí sejít se se známými z okolních 

Kluby klubům vesnic. Po skončení programu bude hrát reprodu-
kovaná hudba k tanci i poslechu. Všichni obdrží 
malé občerstvení.

Kluby klubům jsou pořádány pravidelně na po-
čátku měsíce října u příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů. Věříme, že i v letošním roce stráví 
senioři příjemné odpoledne.

Společenské odpoledne pro seniory Kluby klu-
bům pořádá v rámci Komunitního plánování měs-
to Hlučín a  Kulturní centrum.

Akce začne od 15:00 v Kulturním domě v Hlu-
číně.

Marcela Buryová
koordinátorka komunitního plánování

První den je za námi.
Vláčíme se s knihami.
Nad učením budem sedět,
jestli máme všechno vědět.

Když tak knihou listujeme,
pod vousy si hudrujeme,
jak to nacpat do hlavy?
Máš nějaké představy?

Prázdniny utekly jako voda a opět je tu 
září a s ním i nový školní rok.  Mnohé děti 
šly do školy úplně poprvé. Aby se našim 
prvňáčkům jejich velký den opravdu lí-
bil, připravili jsme pro ně jako každoroč-
ně „Pasování prvňáčků“. 

Se zvoněním, přesně v 8.00 hod. se všichni prv-
ňáčci, jejich maminky, tatínkové, dokonce babič-
ky i dědečkové sešli ve třídě, kde už je nedočkavě 

čekala mírně nervózní paní učitelka, která děti při-
vítala, seznámila je s prostředím a novými škol-
ními pomůckami. Děti se představily a paní uči-
telce předvedly co se naučily v MŠ. Nervozita na 
obou stranách rychle opadla. Pak se všichni pře-
sunuli do tělocvičny. Slavnostní akt pasování pro-
běhl v tělocvičně v režii ředitelky školy Mgr. Iva-
ny Staňkové, která novým žákům popřála hodně 
úspěchů a radostí prožitých v naší škole. Laskavá 
slova slyšeli prvňáčci také od patronky školy paní 
Jany Schlossarkové a členky Rady Města Hlučína 
Naděždy Hladišové. Dětem byla  udělena čestná 
medaile, dostaly  stužku, pamětní list a nádhernou 
pohádkovou knihu, dárek zřizovatele.

Na závěr celého pasování předvedly starší děti 
krátké představení plné písniček. Vše bylo završe-
no sladkým překvapením v jídelně školy.

Marie Slaná

Slavnostní pasování prvňáčků na ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Základní škola
dr. Miroslava Tyrše, Hlučín,

Tyršova 2, okres Opava srozšířený
vyučováním tělesné výchovy, Fakultní škola

Chcete se hýbat,
chcete udělat něco pro své zdraví?

Chcete být úspěšní jako 
olympijská medailistka Alena

Dřevjaná ve sportovní gymnastice?

Jste vítání na ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Otevíráme  sportovní klub pro 
děti 1. – 5. ročníku s náplní
- průpravné a závodivé hry,

soutěže, základy gymnastiky,
lehkoatletické disciplíny,

posilovací cvičení, strečink.

Zveme všechny děti z hlučínských
škol a regionu Hlučín.

Přijďte protáhnout své tělo.

Zahajujeme 8. října ve 14 hodin na hřišti,
za nepříznivého počasí v tělocvičně.

Každé pondělí a čtvrtek
od 14 do 15 hodin.

V pondělí povede cvičení mistryně
sportu ve sportovní gymnastice
Alena Coufalová (Dřevjaná),

ve čtvrtek učitelka tělesné výchovy 
Jana Mrázová.

Město Hlučín pronajme byt 3+1 na adrese Hlučín, Opavská 12, 
a to formou výběrového řízení. Jedná se o byt plochy 113,65 m2.

Podmínky pronájmu bytu budou zveřejněny na úřední desce MěÚ Hlučín
a na webových stránkách Města Hlučína. Informace: odbor investic

a správy městského majetku, p. Kolodějová, tel. 595 020 264.
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Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, se letos připojuje již poos-
mé k oslavám Dne stromů, které připada-
jí na 20. říjen.

Zdá se mi, že ten čas ubíhá čím dál tím rychle-
ji. Zase tu máme podzim a s ním oslavy Dne stro-
mů. Slavit Den stromů má dlouhou tradici. Popr-
vé byl tento svátek slaven v r. 1872 v Nebrasce. 
Brzy se myšlenka oslav Dne stromů rozšířila po 
celých Spojených státech, později i na evropský 
kontinent a dokonce i do Číny či Japonska. Datum 
oslav dne stromů není všude stejné. Liší se podle 
klimatických podmínek a toho, kdy je možné stro-
my vysazovat.

V Čechách byly stromové slavnosti poprvé ma-
sově pořádány v r. 1906. V roce 1920 ministerstvo 
školství a osvěty podpořilo konání Stromkového 
dne svým výnosem.

Tato stará tradice byla v České republice znovu 
obnovena v roce 2000 a datum oslav bylo stano-
veno na 20. října.

Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů 
rozvinula. Na tento den se již tradičně vyhlašují 
výsledky celostátní ankety Strom roku a k osla-

Den stromů za dveřmi vám se rok od roku připojuje více měst a obcí po 
celé zemi.

Den stromů se stal příležitostí pro konání růz-
ných akcí, které mají spojující motiv – stromy. 
Probíhají výstavy, semináře, soutěže nebo výlety 
za stromy do přírody a hlavně se samozřejmě stro-
my sází. Takže tímto jako každoročně vyzýváme 
občany Hlučína - sázejte stromy. Nejen proto,  že 
se výrazně podílejí na zlepšování našeho životní-
ho prostředí tím, že zachycují prachové částice a 
pohlcují kysličník uhličitý, ale i proto, že jsou pro-
stě krásné na pohled a v naší, někdy již velmi pře-
technizované době, na nás velmi pozitivně působí.

Město Hlučín se letos zaměřilo zejména na údrž-
bu stávající zeleně, to znamená na výchovné, 
zdravotní a bezpečností ořezy stromů.

Ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín jsme 
připravili pro veřejnost výstavu nejzdařilejších fo-
tografií ze soutěže Stromy kolem nás, a to v termí-
nu 1. 11. - 30. 11. 2012 v Televizním klubu. Ver-
nisáž k této výstavě proběhne 30. 10. 2012 v 17 
hodin. 

Pro školy pak vzdělávací zájezd pro studenty 
gymnázia do Arboreta Bílá Lhota a návštěvu Les-
ní školy v Ostravě pro všechny hlučínské základ-
ní školy.

V krásném prostředí jezdeckého areálu v 
Hlučíně na Jasénkách si poslední srpnový 
víkend poměřili své síly jezdci v drezur-
ních soutěžích stupně Z a L. Za ideální-
ho počasí mohli diváci již od devíti hodin 
ráno sledovat jezdecké dvojice z více jak 
dvaceti klubů Moravskoslezského regio-
nu.

„Letos jsme pořádali již 4. ročník hobby drezur-
ních závodů a jak je vidět, zájem o drezurní ježdě-
ní stoupá,“ řekla s potěšením jednatelka pořádají-
cího klubu Monika Baloušková. Úlohou tříčlenné 
poroty bylo ohodnotit jezdeckou dvojici známka-
mi od 0 do 10, kde se hodnotí kvalita provedených 
cviků, poslušnost koně, sed jezdce a v neposlední 
řadě celková souhra dvojice. 

„Dnes jsme mohli vidět velmi pěkné sportovní 
výkony jezdeckých dvojic, mnohdy naše rozhodo-
vání nebylo jednoduché, ale vcelku jsme se s ko-

legy na hodnocení shodli“, shrnul nelehkou práci 
rozhodčích Pavel Bačík.

Úkol organizačního týmu Jezdeckého klubu Ba-
loušek rovněž nebyl lehký, protože bylo potřeba 
postarat se o celkové technické zajištění a bezpro-
blémový průběh celého sportovního dne ke spo-
kojenosti velkého množství startujících a to by se 
nezdařilo, nebýt vstřícných dobrovolníků a spo-
lečností, které přispěly nejen svou pomocí, věc-
nými dary, ale i finanční podporou. Tímto bychom 
rádi poděkovali společnostem INNOSERVICE, 
OPTIKANOVUM, KRATEGUS, Drogerie Pa-
schek, květinářství ZM Servis a všem ostatním, 
kteří mají rádi jezdectví a neváhají pomoci.

Drezurními soutěžemi ale jezdecká sezóna v are-
álu na Jasénkách nekončí. JK Baloušek již nyní 
chystá závody ve skocích, které se uskuteční v so-
botu 20. října 2012 od 9.00 hod. Domácí kuchyně 
a občerstvení zajištěno. 

Jezdecký areál na Jasénkách hostil
drezurní jezdce a koně

V  sobotu 20. 10. od  8:30 hod budou všech-
ny prostory  Kulturního  domu Hlučín, 
sloužit jako zázemí pro Festival ZDRAVÍ 
A EZOTERIKY.

Tato celodenní akce je určena všem, kteří se za-
jímají o zdravý životní styl, o alternativní způso-
by léčby a prevence a ostatní ezoterické směry. Ti 
se mohou těšit na zajímavé přednášky z oblasti 
zdraví, prevence a léčby nemocí, feng-shui, roz-
voje osobnosti a dalších aktuálních témat. Před-
nášky budou postupně  probíhat ve dvou salóncích  
v 1. poschodí.  Ve velkém sále  budete moci využít 
možnosti poradenství, konzultací a nákupů. Alter-
nativní terapeuti a poradci Vám rádi nabídnou své 
služby z různých směrů jako je astrologie, aroma-
terapie, automatická kresba, andělské léčení, de-
toxikace, feng-shui, fytoterapie,  chiromantie, vý-
klad karet, masáže, numerologie, reflexní terapie, 
zdravý životní styl a další.

V prostorách KD Hlučín budou rovněž prodejní 
stánky, kde můžete zakoupit zdravé potraviny, pří-
rodní potravinové doplňky, bylinky, čaje, přírod-
ní kosmetiku a drogerii, dárkové předměty, ener-
getické obrazy, mandaly, zdravotní pomůcky atd.

Pro milovníky umění budou ve velkém sále vy-
staveny obrazy, mandaly a jiná alternativní tvorba.

V  přízemí bude připraven hudební program, 
meditace a ozdravná cvičení. V nabídce nechy-
bí rovněž bohaté občerstvení. Více informací 
o festivalovém programu a jednotlivých  přednáš-
kách najdete na www.zdravi-ezoterika.cz  nebo na 
www.kc-hlucin.cz.

Festival Zdraví a Ezoteriky

Společnost přátel Muzea Hlučínska ve 
spolupráci s Kulturním domem Dol-
ní Benešov vás srdečně zvou ve středu 
17. října 2012 v 18 hodin do obřadní 
síně zámku v Dolním Benešově na be-
sedu „DUCHOVNOST JAKO HOD-
NOTA“.

Beseda se koná při příležitosti 200. narození  
Cypriána Lelka. Součástí programu bude ote-
vření výstavy Jindřicha Štreita „Brána naděje“. 
Hosté: P. Alfréd Volný, P. Jan Larisch.

Duchovnost jako hodnota



hlučínskénoviny [08]

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva kraje Moravsko-
slezského se uskuteční dne 12. října 2012 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13. října 2012 
od   8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
n ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v 

budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zá-
mecká 285/6, Hlučín, pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlu-
číně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouho-
veská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na 
Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Os-
travská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U 
Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká.

n ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost 
v budově Základní školy dr. Miroslava Tyr-
še v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín, pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu v Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. 
Beneše, Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Ko-
menského, Na Včelínku, Školní, Tyršova, U 
Stadionu, Zahradní.

n ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Sei-
ferta, Okrajová, Viléma Balarina.

n ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Dru-
žební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, 
Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovan-
ská, Svornosti, U Vodárny.

n ve volebním okrsku č. 5 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu v Hlučíně 

- Bobrovníkách, Požárnická 129/32, Hlučín 
- Bobrovníky, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně 
- Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Ma-
lánky.

n ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrach-
ta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okružní, Písečná, Vladislava Vančury.

n ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost 
v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ost-
ravská 124/18, Hlučín, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v 
Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihel-
ní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvarto-
vická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, 
Záhumenní, Zátiší a v objektech určených 
pro bydlení, ubytování nebo individuální re-
kreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční.

n ve volebním okrsku č. 8 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu v Hlučí-
ně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlu-
čín - Darkovičky, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně 
- Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, 
Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkní-
kova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesin-
ská

n ve volebním okrsku č. 9 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu v Hlučí-
ně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlu-
čín - Darkovičky, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně 
- Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jando-
va, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, 
U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny.

n ve volebním okrsku č. 10 je volební míst-
nost v budově Základní školy Hlučín - Hor-

nická, Hornická 1266/7, Hlučín, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Sever-
ní, Vařešinky

n ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín, pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Něm-
cové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, 
Pekařská, Petra Bezruče, Příční

n ve volebním okrsku č. 12 je volební míst-
nost v budově Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlučín, pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hor-
nická, Pavla Strádala, Ve Statku.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky). Neprokáže-li uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a 
v den voleb do zastupitelstva kraje okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena.

V Hlučíně dne 18.09.2012  
Ing. Pavol  Kubuš

starosta města Hlučína

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta města Hlučína podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

Vidina snadného a často bezpracného výdělku přiměla řadu 
podnikavců k obcházení pravidel zákonného podnikání. 

Nejčastěji se jedná o tzv. nájezdové firmy, u kterých si majitel živnos-
tenského listu na řemeslnou činnost Kominictví najímá několik osob bez 
oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí. 
Tyto osoby pak jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí 
nezasvěceným spotřebitelům kominické služby. Provádějí je ovšem čas-
to neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů. To ve 
svém důsledku může znamenat riziko pro zdraví a majetek občanů.

Tito lidé často vůbec nevystavují předepsané zprávy o provedených úko-
nech. Zákazník si pak např. pro potřeby pojištění musí objednat opaková-
ní kontroly kvalifikovaným odborníkem. Znalci v oboru Kominictví, kteří 
působí ve Společenstvu kominíků ČR, při soudním projednávání smrtel-
ných případů v mnoha případech konstatují, že příčinou smrti při požá-
rech a otravách plynem bylo nekvalitní provedení kontroly nebo revize 
spalinové cesty.

Doporučujeme vám proto, abyste v případě nabídek hromadné kont-
roly a čištění spalinových cest důkladně prověřili odbornou způsobilost 
osob nabízejících tyto služby. Můžete k tomu použít jak internetové dis-
kuze spotřebitelů, tak internetové stránky Společenstva kominíků ČR  
www.skcr.cz nebo www.ares.registr.cz.                                                             (mp)

Pozor na podvodníky: Když revizi komína,
tak od opravdového kominíka!

Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. ukončila rekon-
strukci úpravny vody, která je významným zdrojem pitné vody 
pro město Hlučín. Stávající úpravna pitné vody se nachází v ob-
jektu firmy A.T.Y.P. Group,s.r.o. Trvalé zpřístupnění a provoz je 
zajištěno věcným břemenem.

Převážná část rekonstrukce se týkala stavební úpravy a hlavně výměny tech-
nologického zařízení v celém jeho rozsahu. Dále v rámci rekonstrukce byly 
provedeny poklopy, žebříky, plošiny a elektroinstalace ve studnách č. 2, 3.

Cílem prováděné úpravy byla technická modernizace úpravny vody s pou-
žitím materiálů splňujících požadavky na úpravu pitné vody. Po zahájení pro-
vozu bylo dosaženo projektovaných parametrů ve snížení obsahu železa, od-
větrání oxidu uhličitého, popř. jiných plynů a hygienické zabezpečení vody. 
Modernizací úpravny vody došlo rovněž ke zvýšení kapacity o 20%.

Celkové náklady na rekonstrukci úpravny vody byly 3.6 milionů korun.
Josef Tomíček

ředitel VaK Hlučín, s.r.o.

Rekonstrukce úpravny pitné vodyRekonstrukce úpravny pitné vody
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Dům dětí a mládeže Hlučín
KROUŽKY 2012/2013

Vysvětlivky: zelená=předškoláci, červená=1.stupeň ZŠ, modrá=2.stupeň ZŠ, černá=dospělí
Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz, Podrobnější a aktuální informace o kroužcích,

data pravidelných schůzek, fotografie atd. budou upřesňovány na webových stránkách www.ddmhlucin.cz od 3.9.2012

zájmový útvar + místo  VS cena Den + hodina
od 1. října

lektor

ANGLIČTINA hrou I. (seznamování s AJ hravě, individuální výuka, říkánky, písničky) DDM 1001 600/600 ST 15:00-16:00 Z. Pustelníková
HRÁTKY S HUDBOU (774 231 330)  DDM 1002 ÚT, ČT V. Stoklasová
Klub MAMINEK S DĚTMI DDM 1003 20/hod PO 10:00-12:00 Bc. E. Studená
ŠKOLIČKA I. (možnost hlídání dětí pro zú Angličtina dospělí) DDM 1004 350/350 ÚT 8:30-10:00 Bc. E. Studená
ŠKOLIČKA II.  DDM 1005 350/350 ST 8:30-10:00 Bc. E. Studená
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. DDM 1006 600 ST 15:00-16:00 M. Nosiadková
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. DDM 1006 600 ST 16:00-17:00 M. Nosiadková, 

Z. Pustelníková
TANEČKY A RYTMIKA DDM 1007 500 bude upřesněno Bc. K.Gratzová
ANGLIČTINA II. 1-2 třída (seznámení s angličtinou zábavnou formou - hry, doplňování, 
básničky, říkanky, porozumění...) DDM

1012 600/600 PO 15:00-16:00 L. Holaňová 

ANGLIČTINA III. 3-4. třída (úvod do jazykové výuky, nácvik správné výslovnosti, 
schopnost porozumění, rozšíření slovní zásoby, doplňování, psaní, základy gramatiky) DDM

1012 600/600 PO 15:00-16:00 L. Holaňová

FLORBAL ZŠ HORNICKÁ 1013 500 ČT 14:30-16:00 PaedDr. Mgr. P. Rýgl
HRA NA KYTARU I. DDM 1014 500 ÚT 15:00-16:00 M. Košáková
JUDO I. -začátečníci DDM 1015 500 PO 15:00-16:00 V. Mečár
KERAMIKA  DDM 1016 600/600 PO 16:30-18:00 Bc. V. Novosadová
LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM 1017 500/500 ST 16:00-18:00 T. Hurina 
MODERNÍ TANEC I. DDM 1018 750 ST 15:00-16:30 D. Pivovarčíková
POHYBOVÉ HRY ZŠ HORNICKÁ 1028 500 PÁ 13:30-14:30 B. Kladivová
POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY 1019 400 ÚT 15:00-16:15 B. Kladivová
RYBÁŘSKÝ DDM 1020 600 PO 15:00-17:00 T. Pater
RYTMIKA (6 - 7 let, přípravka pro moderní tanec) DDM 1021 500 ÚT 16:00-17:00 D. Pivovarčíková
STOLNÍ TENIS (začátečníci, pokročilí) DDM 1022 500 PO 16:00-18:00 Mgr. P. Vondráček
TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ 1023 500 ČT 16:00-17:30 PaedDr. Mgr. P. Rýgl
TVOŘIVÝ SVĚT DDM 1024 500 ČT 15:30-16:30 B. Kladivová
ŠACHY DDM 1025 300 PO 15:00-16:00 Mgr. A. Hubáček 
VÝTVARNÁ DÍLNA DDM 1026 500/500 PO 15.00-16:30 Bc. V. Novosadová
VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. ZŠ BOBROVNÍKY 1027 400 ÚT 13:15-14:15 B. Kladivová
VÝTVARNÝ      ZŠ HAŤ 1029 500 ST 12:30-14:30 Mgr. E. Hřivňáková
HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí DDM 1032 500 ÚT 16:00-17:00 M. Košáková
JUDO  II. - pokročilí DDM 1033 500 PO, ST 15:00-17:30 V. Mečár 
KARATE, KUNG - FU DDM 1034 700 PÁ 16:00-17:30 J. Nohejl
KERAMIKA  DDM 1016 600/600 PO 16:30-18:00 Bc. V. Novosadová
MODERNÍ TANEC II. DDM 1035 750 ST 16:30-18:00 D. Pivovarčíková
SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM 1036 700 PA 17:30-19:00 J. Nohejl
STOLNÍ TENIS DDM 1022 500 PO 16:00-17:30 Mgr. P. Vondráček
VÝTVARNÁ DÍLNA DDM 1026 500/500 PO 15:00-16:30 Bc. V. Novosadová
ANGLIČTINA dospělí s hlídáním dětí (začátečníci, mírně pokročilí, konverzace) DDM 1031 700/700 ÚT 9:00-10:00 L. Holaňová 
ANGLIČTINA IV. - začátečníci 1. - 5. lekce DDM 1032-3 900/900 PO 18:15 a ST 18:10 L. Holaňová 
ANGLIČTINA V. - mírně pokročilí 5. - 10.lekce DDM 1034-6 900/900 PO 16:05 a 17:10 

nebo ST 16:00
L. Holaňová 

ANGLIČTINA VI. - konverzace DDM 1037-8 900/900 ÚT 16:35 a ST 17:05 L. Holaňová
ANGLIČTINA VII. - pokročilí (konverzace) DDM 1039-40 900/900 ÚT 15:30 a 17:40 L. Holaňová 
ANGLIČTINA VIII. - pokročilí DDM 1041 900/900 PÁ 15:30-17:30 

(5.10.)
L. Holaňová 

SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM 1036 700 PA 17:30-19:00 J. Nohejl
KARATE, KUNG-FU DDM 1034 700 PA 16:00-17:30 J. Nohejl
Klub PATCHWORK DDM PA 5.10.  

1.schůzka, 17 hod
P. Janková

Klub DRÁTOVÁNÍ a jiné tvořivé netradiční techniky DDM PA 12.10. 1.schůzka B. Kladivová
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - 10/2012
Datum Hodina Název Místo konání

20. 9. - 5. 10. Výstava k evropskému týdnu mobility Kulturní dům
1. 10. 18:30 Koncert „Společná věc“ Kulturní dům

1. 10. - 7. 10. Týden knihoven Zámek
4. 10. 17:00 Milan Zacha Kučera - beseda se záhadologem a badatelem Zámecký TV klub
5. 10. 17:00 Klub patchwork DDM
6. 10. Hlučínsko-vřesinská šlápota
6. 10. 10:00 2. liga mužů ve volejbalu TJ Hlučín - TJ Šlapanice u Brna Sportovní hala Hlučín

6. - 7. 10. Obdivujeme krásy Česka aneb jak to bylo s Babičkou - autobusový zájezd 
Východní Čechy, Česká Skalice a okolí.

informace v DDM

7. 10. 16:00 Nedělní pohádky pro děti Zámecký klub Hlučín
9. 10. 15:00 Kluby klubům Kulturní dům

11. 10. 18:00 Svět objektivem Jiřího Sonnka - Himaláje - okolí Manaslu Zámecký televizní klub
12. 10. Klub drátování DDM
13. 10. 10:00 KP 2. tř žen ve volejbalu TJ Hlučín - SK Gymnazium Orlová Sportovní hala Hlučín
13. 10. 15:00 Drakiáda, pořádá DDM Štěrkovna Hlučín
14. 10. 15:00 Koláčobraní na Hlučínsku Nádvoří zámku
14. 10. 15:00 Svatováclavský hudební festival Kostel sv. Jana Křtitele
25. 10. 19:00 Hecoviny aneb Divadlo trochu jinak Kulturní dům
27. 10. 10:00 2. liga mužů ve volejbalu TJ Hlučín - VŠB-TU Ostrava Sportovní hala Hlučín
28. 10. 16:00 Nedělní pohádky pro děti Zámecký klub - zámek Hlučín
30. 10. 17:00 Stromy kolem nás Televizní zámecký klub

Kvalitní cvičení za bezva cenu!
TJ Hlučín - oddíl rekreačního sportu

Vás zve na

zumbu, pilates
a kondiční cvičení!

KDY?
Každou středu od 19:00 do 20:00 hod.

KDE?
Malá tělocvična ZŠ Rovniny

(vchod naproti školky)

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!

V Týdnu knihoven, který letos připadá 
na období 1. - 7. října, připravují české 
knihovny pro veřejnost nejrůznější akce 
na podporu čtenářství a informační gra-
motnosti. 

Také hlučínská knihovna pro vás jako každým 
rokem připravila spoustu akcí a čtenářských vý-
hod. Budoucí noví čtenáři se mohou v tomto týd-
nu přihlásit do knihovny na jeden rok zdarma. 
Nedochvilným čtenářům, kteří přijdou vrátit vý-
půjčky, budou prominuty poplatky z prodlení. Od 
pondělí do pátku se budou konat exkurze, kdy zá-
jemce provedeme knihovnou a zodpovíme veš-
keré dotazy týkající se chodu knihovny. V úterý 
4. října proběhnou v dopoledních hodinách pro 
studenty gymnázia i pro veřejnost dvě bese-
dy s paní Danou Barnetovou na téma Život se-
ster Brontëových. Besedy se budou konat od 8 
hodin v Zámeckém klubu. Pro milovníky záhad 
jsme připravili besedu s badatelem a záhadologem 

Pozvánka na Týden knihoven

Milanem Z. Kučerou na téma Největší tajemství 
III. říše. Řeč bude především o záhadách nacis-
tických podzemních objektů v blízkém Polsku. 
Vstup na obě akce je zdarma. 

Od pátku 5. října bude na chodbě před knihov-
nou otevřena výstava fotografií z letního tábora na 
Libavé „Osídlení Ameriky“, součástí výstavy jsou 
i obrázky a výtvarná díla vyrobené dětmi s handi-
capem. Věříme, že si z nabídky letošního Týdnu 
knihoven vyberete a těšíme se na vaši návštěvu.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny

BOWLING VE SPORTOVNÍ HALE
do 31. října pouze 100,- Kč/hodinu

Zahájen provoz sauny:
Pondělí               14 – 21 Mix
Úterý                    14 – 22 Muži
Středa                  14 – 22 Ženy
Čtvrtek                14 – 22 Muži
Pátek                    14 – 22 Ženy
Sobota                 14 – 18 Muži, 18 – 22 Mix
Cena 100,- Kč / bez omezení

Volné termíny ve sportovní hala: volejte 604 824 211 p. Foltýnek.
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 Volby do zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje se uskuteční
dne 12. října 2012 od 14 do 22 hodin

a dne 13. října 2012 od 8 do 14 hodin.
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Jaká byla cyklojízda
Jedenáctá cyklojízda
zaplnila nedělní náměstí...
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O investicích
Rozhovor s místostarostou
o rozvoji města.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

V Hlučíně je celkem pět základních škol a letos do nich poprvé 
nastoupilo celkem 143 prvňáčků. Mnohé z nich doprovázeli ro-
diče a přivítat je přišli i zástupci vedení města.

Na tento slavnostní den se slavnostně vyzdobily i školy a každá z nich si 
pro ty své prvňáky připravila malé překvapení.

Na základní škole v Darkovičkách přivítal nové žáčky starosta města Pavol 
Kubuš spolu s místostarostou Alfonsem Laňkou. Do zdejší školy, která má 
jen první stupeň, letos nastoupilo 23 prvňáčků. Čekala na ně krásná přírodní 
učebna a také zbrusu nová výpočetní technika, bez které si už dnes provoz 
moderní školy ani neumíme představit. Po slavnostním přivítání si všichni 
žáci zatancovali indiánský tanec a prváci prošli při prvním vstupu do školy 
slavnostní slavobránou tvořenou rodiči a spolužáky.

Na Základní škole Hlučín - Rovniny, kde nastupovalo 59 nových žáků, do-
stali od ředitele školy Miroslava Všetečky a starosty pamětní list a krásnou 
pohádkovou knížku. Také na dalších školách byl tento den náležitě slavnost-
ní a nám nezbývá než všem žákům hlučínských škol popřát, aby se jim ve 
škole líbilo.                                                                             (mp)

Hlučínští prvňáčci nastoupili do školy

Hlučínská ZUŠ letos oslavuje 60 let
U příležitosti jubilea, proběhlo v pátek 21. září v KD v Hlučíně  
Slavnostní společenské setkání současných i bývalých zaměst-
nanců školy. Byli zde pozváni také vzácní hosté: za zřizovate-
le MSK se setkání zúčastnila náměstkyně hejtmana pro oblast 
školství Věra Palková, zástupkyně ČŠI Stanislava Juchelková, 
starosta města Pavol Kubuš, předseda Sdružení obcí Hlučín-
ska Herbert Pavera a starostové měst a obcí, kde jsou odlouče-
ná pracoviště a další hosté. V bohatém kulturním programu se 
představili samotní žáci školy.

Výuka  byla zahájena dne 1. září 1952, tehdy ještě v budově místního gym-
názia. S rostoucím počtem žáků však tyto prostory kapacitně nestačily, a tak 
v roce 1954 byly „hudební škole“ nabídnuty prostory bývalé městské věz-
nice, která pak prošla v průběhu let výraznými úpravami, aby bylo zajištěno 
důstojné prostředí pro výuku uměleckých oborů. Dnes „zušku“ navštěvu-
je 766 nadaných a talentovaných mladých zájemců o umělecké vzdělává-
ní. Kromě hudebního oboru, nabízí výuku v oboru výtvarném, tanečním a 
literárně-dramatickém. Výuka probíhá v Hlučíně, v ulici U Bašty 4, dále v 
hlučínském zámku, kde sídlí výtvarný obor a na odloučených pracovištích 
v Dolním Benešově, Hati, Píšti a v Šilheřovicích, aby zdejší děti nemusely 
dojíždět do Hlučína. Škola poskytuje nadaným a talentovaným dětem a mlá-
deži  uměleckou výuku pod odborným vedením kvalifikovaných pedagogů. 
Žáci zde tráví smysluplně svůj čas v odpoledních i večerních hodinách. Učí 
se nejen umění přijímat, ale rovněž interpretovat krásu uměleckého díla ve 
všech jeho podobách.  Na 15. listopad připravuje škola Koncert bývalých ab-
solventů školy, kteří dále v oboru působí nebo studují na konzervatoři. Kon-
cert bude v obřadní síni MěÚ. Hlučín.
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Blíží se opět podzim a zima. A z hlediska kvality ovzduší přibý-
vání inverzí a období topné sezóny. Stav ovzduší v ČR a zejmé-
na našem kraji se po jeho přechodném zlepšení před několika 
lety v posledních letech opět výrazně zhoršil. Je to dáno ze-
jména strukturou místního průmyslu ale i konfigurací terénu.

Na znečištění ovzduší se u nás podílejí velké zdroje ostravské aglome-
race, dálkové přenosy emisí z Polska, ale nemalou měrou i malé zdro-
je znečištění ovzduší – lokální topeniště. V případě topení tuhými palivy 
se v ovzduší  zvyšují zejména  emise tuhé (polétavý prach), oxidu siřiči-
tého (SO2), oxidu dusíku (NOx)  a oxidu uhelnatého (CO). V důsledku 
stále rostoucích  cen zemního plynu a elektrické energie se bohužel část 
domácností, které mají instalovaný plynový kotel, opět vrátila, buď zce-
la nebo částečně, od ekologicky šetrného topení k topení uhlím nebo do-
konce uhelnými kaly. A nejen to – někteří občané zcela bezohledně a tres-
tuhodně spalují dokonce i odpady – plasty, igelity, PET lahve, lakované 
dřevo, dřevotřísku, textil apod. Buď tak konají ve snaze ušetřit, ale spíše 
z lenosti odpad třídit. Nedokonalým spalováním odpadů se uvolňují do 
ovzduší látky jedovaté, dráždivé, často i karcinogenní, které potom dý-
cháme  a které jsou zdraví enormně škodlivé! Může to potvrdit každý, kdo 
trpí dýchacími problémy nebo astmatem. A samozřejmě i maminky ma-
lých dětí.  Někdo si myslí, že když topí dřevem, tak topí ekologicky. To 
je pravda, ale pouze v případě, že používá jako palivo čisté nelakované a 
neupravované dřevo. Pokud používáte k topení dřeva lakovaná a barvená, 
dřevotřísky, překližky a podobně, spalujete odpady! A žádné odpady ne-
mají v kotli co pohledávat.

Bohužel je pravda, že i po schválení novely zákona o ochraně ovzduší, 
který nabyl účinnosti od 1. září 2012, bude  jen velmi obtížné takovéto jed-
nání a porušování zákona a vyhlášky dokazovat. Zejména pokud se jedná 
o rodinné domky. 

Dokončení na str. 2

I kotle v rodinných domcích často 
způsobují velké znečištění ovzduší

Místo kytičky

Řádková inzerce

Přivítali jsme: 
Mariana Guňková *2012
Tobiáš Kadlec *2012
Šimon Jarošek *2012
Maxmilián Lőw *2012
Lucas Timko *2012
Eduard Jedlička *2012
Ondřej Blažek *2012
Sofie Dujsíková *2012

Jubilanti:
Dana Martiníková *1932
Šárka Kreibichová *1930
Vlasta Kučerová *1926
Jiřina Bačová *1935
Lýdie Konečná *1925
Hedvika Dobiášová *1929
Ludmila Beková *1925

Rozloučili jsme se:
Žofie Šimčíková *1916
Richard Klos *1948

n K trvalejšímu pronájmu nabízím domek 
3+1 se zahradou v Hlučíně – Rovninách. Te-
lefon: 777 965 055.

n Prodám R19 garážovaný, po STK za 12 000 
Kč. Dohoda možná. Tel.: 723 280 799.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
příbuzným, přátelům, spolužákům, sousedům 
a známým za účast a květinové dary při po-
sledním rozloučení s panem Richardem Klo-
sem, který nás navždy opustil 26.8.2012. Po-
děkování patří pohřební službě Breuer za 
vstřícnost a soucítění při vyřizování pohřbu. 
Děkujeme také panu faráři Martinu Šmídovi 
za mši svatou a slova útěchy ve chvílích pro 
nás nejtěžších. Za celou rodinu manželka Lu-
cie, dcera Miroslava a syn Petr

Dne 15. září 2012 zorganizovalo občanské 
sdružení Společnost přátel Muzea Hlučín-
ska zájezd za bližším poznáním dvou výji-
mečných osobností působících mimo jiné 
i v Hlučíně, a to biskupa Josefa Martina 
Nathana a Cypriána Lelka.

Biskup Nathan se narodil v Tlustomostech 
(dnešní Polsko), později se s rodinou odstěhoval 
do Ludgeřovic, kde jeho otec působil jako uči-
tel. Po studiích v r. 1891 měl primici v Hlučíně. 
Kromě toho, že nechal v okrese Hlubčice postavit 
12 kostelů, bylo jeho největším počinem založení 
pečovatelského ústavu v nynějším polském měs-
tečku Branice pro 2500 nemocných a starých lidí. 
Do dnešních dnů ústav stále funguje, i když už jen 
pro 500 duševně nemocných pacientů.

První zastávkou naší exkurze byly Nathanovy 
rodné Tlustomosty. V místním kostele má pamět-
ní desku. Dodnes zde stojí jeho rodný dům. Dal-
ší zastávkou byl Baborow – působiště C. Lelka. 
Navštívili jsme nevšední barokní dřevěný koste-
lík s pohádkovou unikátní výmalbou na dřevěném 
stropě, oltářním obrazem karmelské Panny Marie 
a nezvyklou výzdobou s archandělem Michaelem 
na hlavním oltáři, vše v barokní úpravě. Celá at-
mosféra kostela, kde působí pouze tři karmelitá-
ni, na nás zapůsobila mysteriozním dojmem. Kdo 
delší dobu v Hlubčicích nebyl, těžko by dnes měs-
to poznal. Ruiny na náměstí se proměnily v krás-
nou renesanční radnici, odkud byl z vyhlídkové 
věže (kolem 180 schodů) nádherný výhled do 
všech světových stran.

Hlavním cílem cesty bylo městečko Branice s 
impozantní bazilikou (na snímku) a ústavem pro 
mentálně postižené. Interiér baziliky má úchvat-
nou výzdobu v byzanském stylu. Všechny nás 
uchvátila vstupní tepaná zlatá mříž a mozaikový 
hlavní oltář od benediktinského mnicha N. Becke-
ra. Nadchla nás prohlídka ústavu, kde se nachází i 
muzeum J. M. Nathana, tělocvična pro nemocné, 

Zájezd po stopách biskupa J. M. Nathana a Cypriána Lelka

zařízení na rehabilitace a dokonce už v tehdejší 
době fungující solárium pro řádové sestry.

V obci Wodka jsme navštívili hrob a pomník C. 
Lelka, který se narodil v Dolním Benešově. Po-
slední zastávkou byly Holasovice, kde se nachází 
soukromé muzeum pana Dehnera – Muzeum slez-
ského venkova. I když ještě není všechno dokon-
čené (oficiálně se bude otevírat až na Velikonoce 
2013), přesto jsme se všichni přenesli do našeho 
dětství a poznávali různé předměty, které se doma 
používaly. Díky entuziasmu a nadšení jednotlivců 
vzniká hodnotné dílo, které bude dalším genera-
cím připomínat všední život v našem rodném kra-
ji. Tento úžasný výlet, podmalován krásným poča-
sím a hlavně obětavostí a fundovaným výkladem 
pana Chrásteckého, v nás zanechal nostalgické 
vzpomínky na slezský kraj. Všichni účastníci moc 
děkují a věří, že takový zájezd nebyl poslední. Dě-
kujeme!                                            Brigita Jiříková

účastnice zájezdu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
v ČR a MPSV vyhlašují Týden sociálních 
služeb ČR ve dnech 8. – 14. října 2012.

Během tohoto týdne proběhne po celé republice 
řada aktivit. Budou se konat konference, seminá-
ře, výstavy, dny otevřených dveří. I v Hlučíně si 
lidé mohou některá zařízení prohlédnout. 

Charita umožní prohlídku budovy v Hlučíně i 
Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, včetně 
Sociálně terapeutické dílny, v úterý 9. října od 

10:00 - 17:00. Domov U jezera – domov pro seni-
ory ve středu 10. října od 9:00 - 15,30. 

Dětská rehabilitace zve zájemce na prohlídku za-
řízení ve čtvrtek 11. října od 8:00 - 15:00 a tak-
též Fontána v tento den otevře dveře zájemcům v 
době od 10:00 - 16:00 hodin.  

Dny otevřených dveří nabízí jedinečnou příleži-
tost pro veřejnost, kdy je možné zařízení navštívit, 
prohlédnout si prostory a dozvědět se něco o po-
skytovaných službách.

Zařízení otevřou v týdnu sociálních služeb své dveře





Realitní kancelář Century 21 – ALL zajišťuje:

Koupě, prodej, pronájem, výkup nemovitostí  (RD, byty, pozemky,  rekreační objekty,  
objekty k podnikání) - Právní servis (smlouvy kupní, zástavní, prohlášení vlastníka,  

advokátní a notářské úschovy, věcná břemena, výpisy z katastru) - Znalecké posudky (odhady 
nemovitostí pro účely daní, tržní odhady) - Vypracování daňového přiznání pro účely daně

z převodu nemovitostí - Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření (ČS, KB, ČSOB, Raiffeisen 
bank, Poštovní banka, Equa banka, Volks bank, GE Money, ČSST – Buřinka, Modrá pyramida, ČMSS

– liška, Wüstenrot, Raiffeisen stav. spořitelna) - Nebankovní půjčky od  100.000 do 2.000.000
- Pojištění (nemovitosti, domácnosti, rizikové, úrazové, životní atd.) - Poradenství v oblasti energii  (plyn)

Century 21 – ALL, Pode zdí 147/11, 748 01 Hlučín
www. century21.cz  / all.century21.cz 

mail: All@century21.cz, tel:  734 799 420, 777 577 780

Z a h r a d n i c t v í  M i c h ň a

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.czwww.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad a řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
thuje od 25 Kč a růže 39 Kč

Vyplatíme a zastavíme Vaši exekuci, dražbu, vaše stávající půjčky a spojíme je do jedné, poskytujeme  ne-
bankovní hypotéky / půjčky na dobu až 20 let, zajistíme Vám právní servis, možnost předčasně splatit hy-
potéku/půjčku bez sankcí, hypotéky/půjčky provadíme oproti zástavě nemovitosti.  

Jsme regionální firma s vlastním kapitálem, neplatíte žádné poplatky předem.

Bezplatná telefonní linka:

800 888 970

Najdete nás: Pode zdí 147/11, 748 01 Hlučín, tel: 734 799 421 nebo 800 888 970, e-mail : info@fagentura.cz

zahajujeme prodej eknih na

www.ekniha.eu
Přijmeme

makléře  na  ŽL

Přijmeme

makléře  na  ŽL






