
Město Hlučín nabízí pomoc svým občanům i stavebníkům ze ši-
rokého okolí, kteří se rozhodli v budoucnu stavět. Jedná se o 
bezplatnou službu, která jim pomůže zjistit, které inženýrské 
sítě vedou přes jejich pozemek.

Každý, kdo vlastní pozemek a potřebuje stavět, musí vědět, kde přes poze-
mek vede elektřina, voda, plyn nebo telefonní kabel.

Na webových stránkách města byl proto zřízen odkaz pro přístup k aplikaci 
e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro 
vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. 

Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost 
všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapoje-
ni do služby.  Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumož-
ňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány soubory pro možnost 
vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou le-
gislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA, spol. s r.o.) byl 
pro územní působnost obce s rozšířenou působnosti (ORP) Hlučín sestaven 
tzv. registr správců. To je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se 
na daném území vyskytují. Žádosti o vyjádření je tedy možné vytvořit v celé 
územní působnosti ORP Hlučín.

Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, 
jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl 
opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. 
K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovlá-
dání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno podrobnou krokovou ná-
povědou. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na  
http://verejnost.mawis.eu.                                               

(mp)

Služba pro stavebníky v Hlučíně
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Separace bioodpadu
Pilotní projekt se bude 
zkoušet v Darkovičkách

Strana 4

Nová ředitelka
Rozhovor s ředitelkou 
gymnázia v Hlučíně

17. zasedání zastupitelstva
se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2012 

v 16.00 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Nádherné počasí provázelo dožínky, kte-
ré proběhly 18. srpna v areálu FK Darko-
vičky. Slavnostní průvod v tradičních kro-
jích vyrazil za doprovodu řízné dechovky 
z Kozmické ulice směrem k hřišti. V prů-
vodu jely nazdobené traktory a zeměděl-
ské stroje. 

Ve sportovním areálu byly připraveny soutěže 
pro děti, projížďka na poníku, trampolína nebo 
skákací hrad. Dětské i dospělé hasiče čekaly ha-
sičské hry. Během odpoledne bavila návštěvní-
ky svými vystoupeními s dožínkovou tématikou 
umělecká skupina MONA.

Zajímavá byla i letošní tombola, ve které nechy-
bělo kolo, LED televize, wellness pobyt nebo po-
rážkový vepřík. Dobrá hudba a bohaté občerstve-
ní v podobě domácích koláčů, zabijačky a dalších 
specialit jen podtrhly příjemnou atmosféru slav-
nostního ukončení letošních žní.

Tradiční dožínky se letos
v Darkovičkách vydařily!

Výtah z usnesení z 50. - 52. 
schůze Rady města Hlučína 
Rada města Hlučína: 
n projednala návrh smlouvy o metodické pomoci mezi městem Hlučí-

nem a obcí Šilheřovice a rozhodla o uzavření této smlouvy
n projednala požadavek na zřízení přechodu pro chodce na silnici 

III/4695 u ul. Pionýrská v Hlučíně-Darkovičkách a souhlasí s jeho 
zřízením včetně provedení dopravního značení

n rozhodla realizovat prezentaci města Hlučína na portálu www.cze-
chy-latem.pl.

n rozhodla o přijetí peněžitého daru na podporu provozu Dětské rehabi-
litace a následném uzavření darovací smlouvy 

n projednala návrh na zahájení pilotního projektu separace odpadů a 
rozhodla projekt v roce 2013 zahájit v městské části Darkovičky

n neudělila souhlas vlastníka pozemku s intenzifikací využití části Te-
nisového areálu v Hlučíně pro vybudování přetlakové haly, včetně 
objektu pro umístění agregátu, skladu, vybudování přístupových ko-
munikací na pozemku a vybudování parkovacích míst pro tenisový 
klub dle předložené koncepční architektonické studie a doporučuje 
Tenisovému klubu Hlučín hledat vhodnější řešení umístění přetlako-
vé haly

n rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z programu Ze-
lená úsporám – u bytových domů Dr. Ed. Beneše 1068/3, 1069/5, 
ul. Zahradní 920/33, 921/35, 922/37, 1071/12, 1070/14, U Stadionu 
923/1, 924/3, 925/5 a Čs. armády 877/5, 876/7, 875/9 se Státním fon-
dem životního prostředí České republiky
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Dotazník ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín
V rámci zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín se vám do rukou dostal níže uvedený krátký dotazník. Použité údaje budou podkladem pro tvor-

bu programů na zvýšení bezpečnosti na území města Hlučín. Děkujeme vám za ochotu a čas, který jste nám věnovali. Přečtěte si pozorně všechny otázky 
a zakroužkujte vámi zvolenou odpověď, která se nejvíce blíží vašemu názoru. U některých otázek je vám ponechán prostor na vyjádření postoje.

1. Jste?
a) muž
b) žena

2. Váš věk je:
a) do 20 let
b) 21 – 40 let
c) 41 – 60 let
d) 61 a více

3. Cítíte se jako občan města Hlučín bezpečně?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

4. Ze kterých negativních jevů máte v Hlučíně 
největší obavy? (lze zaškrtnou i více odpovědí)
a) krádeže (kapesní, aut, jízdních kol)
b) vandalismus
c) drogy
d) vloupání do domů, bytů, aj.
e) šikana 
f) násilná trestná činnost
g) jiné (uveďte jaké)    
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

5. Kterou skupinu obyvatel považujete za nej-
více ohroženou? (lze zaškrtnout i více odpově-
dí)
a) děti a mládež
b) senioři
c) ženy
d) zdravotně postižení
e) všichni občané bez rozdílu
f) jiná skupina (uveďte jaká)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

6. Cítíte potřebu být pravidelně informováni o 
negativních jevech?
a) ano 
b) ne 

7. Označte témata, která by vás zajímala (lze 
zaškrtnou i více odpovědí).
c) chudoba
d) hrozba nebankovních půjček
e) gamblerství (dospělých i mládeže)
f) nepříznivý vývoj užívání drog
g) dluhy
h) záškoláctví
i) nelegální zaměstnávání
j) dlouhodobá nezaměstnanost
k) základní orientace v dávkových systémech
l) jiná (uveďte jaká)  

_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________

8. Máte informace o tom, že je v Hlučíně 
městský kamerový dohlížecí systém (dále jen 
MKDS) ?
a) ano
b) ne

9. Víte, která prostranství v Hlučíně jsou moni-
torována MKDS?
a) ano 
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

Pokud jste uvedli variantu a) či b) jmenujte, která 
místa jsou vybavena kamerami:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

10. Uvítal (a) byste bližší informace o dosavad-
ním MKDS?

a) ano 
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

11. Byl (a) byste pro rozšíření kamerového sys-
tému?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

Pokud jste uvedli variantu a) či b) jmenujte, která 
místa by měla být vybavena MKDS:
_______________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________

12. V případě, že by MKDS byl umístěn v blíz-
kosti Vašeho bydliště (při plném zachování 
práva na soukromí), vadilo by Vám to?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

13. Hodnotíte MKDS jako nástroj pro posílení 
bezpečnosti v Hlučíně?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

14. Cítíte se v monitorovaných územích bez-
pečněji?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne 

Vyplněný dotazník můžete 
vhodit do označených uren v budově
 „A“ a „C“ Městského úřadu Hlučín

Vážení spoluobčané,

prázdniny a doba dovolených skončily a my se 
vracíme k práci. Letošní léto bylo skutečně nád-
herné a tak věřím, že jste si ho všichni bezezbytku 
užili. Ať už na dovolené v exotické cizině nebo 
třeba na štěrkovně, která v době největších veder 
praskala ve švech.

Dobré počasí přálo snad všem prázdninovým 
akcím, které se ve městě konaly. Věřím, že dobré-
ho počasí se dočká i Hlučínský krmáš. Hodně po-
vedená byla dožínková slavnost v Darkovičkách, 
mimo jiné díky sponzorským darům zemědělců a 
podnikatelů. Velký kus práce na ni odvedli orga-
nizátoři z několika občanských spolků a v nepo-
slední řadě patří poděkování bavičům z místní 
MONY. Byla to vesnická zábava radost pohledět.

Věřím, že každý z vás si našel místo na odpoči-
nek od pracovních povinností. Práce totiž lidský 
organizmus opotřebovává, podporuje stárnutí, 
podlamuje zdraví, narušuje partnerské a rodinné 
vztahy…a to určitě není všechno. Na druhé stra-
ně, je práce hlavní podmínkou plnohodnotného 
života. Orgány města i městem zřízené organi-
zace plnily v průběhu prázdnin standardně své 
úkoly, rád bych ale poděkoval zaměstnankyním 
na úseku cestovních pasů a občanských průkazů 
za zvládnutí náročné práce v době od dubna do 
července.

S některými členy rady jsme o prázdninách na-
vštívili partnerská města, kde jsme měli možnost 
výměny zkušeností s kolegy. S potěšením konsta-
tuji, že i my se máme čím pochlubit a dokážeme 
jim poradit.

Většinu roku máme za sebou, řada úkolů a plá-
nů nás teprve čeká. Ať je všichni do konce roku 
zvládneme. Nejvíce úspěchů přeji prvňáčkům a 
ostatním žákům, kteří třetího září nastupují do 
školy.

S přáním pěkného babího léta
starosta

Pavol Kubuš
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V neděli 29. července 2012 po osmé hodi-
ně večer vyjela hlídka městské policie na 
zavolání prodavačky do prodejny BILLA. 
Po zavírací době zůstali v obchodě dva 
muži. V tu chvíli strážníci ještě netušili, 
že budou zanedlouho svědky loupežného 
přepadení.

Zaměstnankyně marketu si krátce po zavírací 
době všimla v obchodě dvou podezřelých mužů. 
Protože zaměstnanci zrovna počítali tržbu, tak ra-
ději zavolala na městskou policii. Hlídka přijela 
na místo během dvou minut a po vstupu do pro-
dejny si jeden ze strážníků všimnul muže s kapucí, 
který stál v prosklené kanceláři. Když přišli blíže, 
tak uviděli prodavačky klečící na podlaze.

Strážníci se schovali za mrazící box, vytáhli 
z pouzdra služební zbraně a vyzvali lupiče, aby 
vyšel z kanceláře. Po zopakování výzvy vyšel z 
kanceláře muž v tmavé mikině se střelnou zbra-
ní v ruce. Strážníci jej vyzvali, aby ji odložil na 
zem. Ten poslechnul a krátce poté vyšel z kance-

Loupež v BILLE

Vážení rodiče, připravujeme vítání nově 
narozených hlučínských občánků. Slav-
nostní vítání se týká dětí  narozených od  
1. 1. 2012, s trvalým pobytem na úze-
mí města Hlučína a jeho městských částí 
Bobrovníků a Darkoviček.

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu, dostavte se osobně na od-
bor školství a kultury MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 – 
17:00 hod.; Út, Čt 8:00 – 14:00 hod.).

Při návštěvě doložte, k ověření těchto skuteč-
ností, originál rodného listu dítěte a svůj platný 
občanský průkaz. O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným předstihem, infor-
mováni pozvánkou. 

Bližší informace získáte na telefonním čísle 595 
020 293, Petra Řezáčová, případně e-mailem na 
adrese rezacova@hlucin.cz.

Vítání občánků

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných 
hasičů má za sebou více než 8 měsíců v 
novém režimu. 

Změny s sebou přinesly povinnost zajištění slu-
žeb s výjezdem družstva 4 hasičů do 5 minut od 
vyhlášení poplachu. V roce 2011 zasahovala jed-
notka u 55 událostí, k 7. srpnu máme za sebou 

Hasiči rekapitulují

láře druhý muž v černé mikině s kuklou na obliče-
ji, který nebyl ozbrojen. 

Oba muži, pod hrozbou namířené služební zbra-
ně zalehli na podlahu a strážníci jim nasadili pou-
ta. Lupiči ve věku 21 a 41 let použili k přepade-
ní airsoftovou pistoli a v batohu měli připravenou 
uloupenou hotovost ve výši 613 000 korun. Star-
ší z mužů už byl dříve trestán za majetkovou trest-
nou činnost. Oba výtečníky, kteří pocházejí ze se-
veru Čech, čeká soud a hrozí jim až 12 let za mří-
žemi.                                                                (mp)

Zápis proběhne 3. září 10:00 – 16:00 hod. 
a 2. – 7. září 14:00 – 17:00 hod. V uvede-
né době se mohou žáci zapsat do jednotli-
vých tříd. 

Výtvarný obor se prezentuje pracemi svých žáků 
na pravidelných výstavách zejména v prostorách 
zámku, kde také sídlí. Letos, s ohledem k 60. vý-

ročí ZUŠ Hlučín, uspořádala výstavu současných 
a bývalých žáků ve spolupráci s Muzeem Hlučín-
ska. 

Chtěli bychom poděkovat Metoději Chrástecké-
mu a Janě Musialové za vstřícné a ochotné jedná-
ní. Také Zdeňku Kačorovi za shovívavost při in-
stalaci na chodbě zámku. 

Výtvarka na zámku zve k zápisu na školní rok 2012/13

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín
nabízí dětem možnost navštěvovat výtvarný obor

VÝTVARNÝ OBOR: tel.: 552 309 142, zushlucinvo@volny.cz, Sekretariát (HO): tel.: 595 042 198, zushlucin@volny.cz

Vyučujeme především malbu, kresbu a práci s netradičními materiály - např. slámou, drátem,
sádrou, hlínou, textilem, kamenem, papírem, voskem a dalšími.

Cílem výuky je rozvoj kreativity, estetického cítění, fantazie, smyslového vnímání světa i vytváření pracovních návyků.

Základní studium probíhá ve dvou cyklech I. (7 let) a II. stupeň (3 roky), které je ukončeno absolutoriem
V rozšířené výuce připravujeme žáky k talentovým zkouškám na výtvarné školy

Žáci mohou být přijati ve věku od 6 let. Veškeré pomůcky a materiál do výuky zajišťuje ZUŠ.

Poplatek za vzdělání činí pro základní  studium 1100,- Kč pololetně (tříhodinová lekce týdně), 
pro rozšířené studium 1100,- Kč pololetně (šestihodinová lekce), pro dospělé - pracující 2 200,- Kč pololetně (tříhodinová lekce).

Vyučování probíhá pondělí až pátek, zpravidla mladší žáci: 13:30 – 15:45 hod., starší žáci 16:00 – 18:15 hod.

63 událostí, kdy jsme zasahovali u 13 požárů, 13 
dopravních nehod převážně s nutností vyproště-
ní osob z havarovaných vozidel, 9 technických 
zásahů a dvakrát jsme zachraňovali na vodě, ve 
dvou případech se jednalo o planý poplach. Změ-
na kategorie pro nás znamená zvýšení aktivity 
nejen u zásahů, ale i na stanici a zvýšila se čet-
nost výcviků a cvičení. Za přispění města jsme 
přebudovali prostory pro celodenní využití a dále 
vybavení vozidel rozšířili na široké spektrum zá-
sahů. 

Jelikož ve 24 případech jsme tvořili zálohu na 
stanici po dobu nepřítomnosti profesionální jed-
notky HZS Moravskoslezského kraje, musíme 
být připravení na všechny druhy zásahů. Naše 
prvovýjezdové vozidlo MAN je tedy vybave-
no podobně jako vozidlo profesionálních hasičů 
shodného určení. Veškeré informace o zásazích, 
cvičeních a také kontaktní informace na hlu-
čínské dobrovolné hasiče najdete na stránkách 
www.hasicihlucin.cz.

Dvanáct objektů - pozůstatků  po těž-
bě, průmyslové nebo řemeslné činnosti - 
je součástí Techno trasy, která virtuálně 
spojuje objekty technického rázu v Mo-
ravskoslezském kraji a představuje tak 
různorodý pohled na průmyslové dědic-
tví, tak typické pro tento region.

V neděli 9. září 2012 bude na jednom z objektů v 
Areálu čs. Opevnění Hlučín-Darkovičky probíhat 
kulturně-zábavní program, a to zdarma. Hlavní 
program je od 13 h do 17 h a bude v rytmu swin-
gu a v duchu 30. let minulého století, hrát budou 
Gangsters of Swing Orchestra.

Uvidíte ukázky práce Policie ČR a výcvik psů. 
Otestujete si své dovednosti – hodíte si granátem, 
budete se plazit pod „ostnatým drátem“, vyzkou-
šíte si výcvik s plynovou maskou. Projdete si i mi-
mořádně zpřístupněné objekty, jako je Obora a 
Řopík. Pro kluky i holky jsou připraveny vědo-
mostní soutěže.

Bližší informace o dalších objektech a akcích na-
leznete na www.technotrasa.cz.

Přijďte se pobavit
na Techno trasu

Obecně závazná vyhláška č. 7/2009 o za-
bezpečení veřejného pořádku omezením 
hluku vymezuje používání sekaček na trá-
vu, křovinořezů, kotoučových a motoro-
vých pil, brusek a rozbrušovaček.

Je důležité vědět, že jakoukoliv práci nebo čin-
nost spojenou s používáním sekaček na trávu, křo-
vinořezů, kotoučových  a motorových pil, brusek 
či rozbrušovaček je možné vykonávat na celém 
území města Hlučína pouze od pondělí do pátku 
od 6:00 hod. do 20:00 hod. a v sobotu od 6:00 hod. 
do 18.00 hod.

V případě, že dochází k porušování této vyhláš-
ky a nepomůže ani vzájemná domluva, tak dopo-
ručujeme kontaktovat městskou policii, která má 
možnost situaci řešit.

(mp)

Buďme k sobě
navzájem ohleduplní
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Nová ředitelka hlučínského gymná-
zia Charlotta Grenarová nastoupila do 
funkce v polovině prázdnin. Její jmeno-
vání provázela nezvykle emotivní me-
diální kampaň, ve které byla regulér-
nost konkurzu zpochybňována.  Nejen 
o něm, ale i o jejích plánech a očekává-
ních, je tento rozhovor.

Paní ředitelko, proč zrovna hlučínské gym-
názium?

Na to je jednoduchá odpověď - protože jsem 
jeho absolventkou a na studijní léta zde stráve-
ná ráda vzpomínám. Prostě je to „srdeční zále-
žitost“.

Dělala jste zajímavou a z pohledu ředitelky 
střední školy i klidnou práci, která vás zjevně 
bavila. Proč jste se rozhodla jít do tak říkajíc 
první linie a vést kolektiv lidí v době, kdy pe-
níze ve školství nejsou a hned tak nebudou?

Těch důvodů je více. Život přináší neustálé 
změny a manžel nastoupil od února 2012 v Os-
travě.  Chtěli jsme být spolu a navíc tu mám ve 
Vřesině rodiče. Mám za sebou dlouholetou pra-
xi ve školství a vyhlášení konkurzu na ředitele 
jsem vzala jako výzvu a přihlásila se.

Přijít s novou koncepcí pro školu, kterou de-
tailně neznáte, muselo být těžké …….

Koncepce je vždy vizí, dlouhodobým záměrem, 
cílem, ke kterému se chceme co nejvíce přiblížit. 
Detailně problémy školy samozřejmě neznám 
a určitě budu potřebovat nějaký čas, abych do 
nich pronikla. Na druhou stranu pohled zvenčí 
může být přínosem především z hlediska srov-
nání.

Krátce po výběrovém řízení se objevily infor-
mace o tom, že konkurz byl zmanipulovaný. 
Poslanec Petr Gazdík dokonce napsal dopis 
hejtmanovi, starostovi i na školní inspekci. 
Vadilo mu, že vás volil i podřízený vašeho 
manžela, který je ředitelem Moravskoslez-
ského inspektorátu České školské inspekce. 
Co si o tom myslíte?

Pravidla pro výběrové řízení jsou jasně sta-
novena a platí pro všechny stejně. Konkurz byl 
poměrně náročný a uchazeči museli mimo jiné 
podstoupit i psychotesty nebo test ze znalostí 
právních norem. Složení konkurzní komise sta-
novuje zákon. Pokud měl někdo dojem, že se 
jedná o střet zájmů, měl situaci řešit během vý-
běrového řízení a ne až v době, kdy komise roz-
hodla. Manžel je ve funkci velmi krátce a určitě 
se ve věci nijak neangažoval.

Čím si tedy ty negativní reakce vysvětlujete?
Myšlenka, že za tím stojí někdo, komu výsledek 

výběrového řízení nesedí, se samozřejmě nabí-
zí. Nechci o tom ale nijak spekulovat. Noviná-
ři často hledají senzaci za každou cenu. Je to 
jejich práce. Zajímavé je, že členem konkurzní 
komise musí být vždy zástupce pedagogického 
sboru dané školy, který vlastně hlasuje o svém 
přímém nadřízeném. Nikdo to za střet zájmů ne-
považuje.

Nová ředitelka gymnázia: Chtěla jsem s tím praštit!
Jak na vás ty mediální útoky působily?

Chtěla jsem s tím praštit!  Jsem přímý člověk, a 
tak se mě to samozřejmě vnitřně dotklo.  Říkala 
jsem si: „Tohle přece nemám zapotřebí!“

Ale zůstala jste...
Ano, protože nemám ve zvyku se podřizovat, 

když si na mě někdo tak říkajíc dupne.
Takže co gymnázium pod vaším vedením čeká?

Základní strategie je dána a od školního roku 
2013/2014 bude souběžně s šestiletým studiem 
otevřeno i čtyřleté studium. Hlavním cílem je po-
skytnout žákům kvalitní vzdělání. Nemohu opome-
nout klima školního prostředí - pohodu vytvářejí 
lidé, důležitá je vzájemná komunikace a informo-
vanost. Určitě budu usilovat o to, aby se žáci cíti-
li ve škole dobře, aby vztahy mezi všemi zaintere-
sovanými byly založeny na vzájemné spolupráci, 
úctě a respektu. Budu podporovat studenty při re-
prezentaci školy v různých soutěžích a zapojení 
do projektů. Myslím si, že důležitý je úzký kontakt 
školy se životem města a regionu. Přála bych si, 
aby „naše škola byla vidět“.

Jak vás přijali noví kolegové?
S kolegy jsem měla možnost se setkat v úplném 

závěru školního roku. S provozními zaměstnanci 
jsem se seznámila během prázdnin. Skoro nikoho 
tady neznám, a tak mohu ke všem přistupovat stej-
ně a nejsem zatížena žádnými vztahy z minulosti. 
Kolegové se ke mně chovají vstřícně, nezazname-
nala jsem žádný problém.

Jaké budou vaše první kroky? Proslýchá se, že 
budete muset omezit počet pedagogů.

Nejdůležitějším krokem v této chvíli je zabezpečit 
organizaci nového školního roku, dokončit úpravy 
tělocvičny a učeben. Těším se, až se seznámím s 
celým pedagogickým sborem a samozřejmě se stu-
denty! Co se týká personální situace, tak ta oprav-
du není jednoduchá, ale některé kroky udělal už 
můj předchůdce. Já chci k personálním otázkám 
přistupovat velmi citlivě s dokonalou znalostí 
věci, takže žádnou konkrétní odpověď ode mě v 
tuto chvíli neuslyšíte.

Máte v plánu udělat nějaké významnější změ-
ny?

Při výběru studentů budeme postupovat jako do-
posud a budeme je vybírat na základě přijímacích 
zkoušek. Dolaďujeme školní vzdělávací program 
pro čtyřleté studium a nevylučuji určité drobnější 
změny v organizaci výuky.

Co vás po příchodu nejvíce překvapilo?
Příjemně mě překvapil zájem kolegů o dění ve 

škole i během prázdnin. Přišli se podívat, jak po-
stupuje rekonstrukce tělocvičny, chemické poslu-
chárny nebo multifunkční učebny. Byli také ochot-
ni s problémy pomoci.

Máte z něčeho obavu?
Snažím se dívat do budoucnosti s optimismem a 

zbytečné obavy si nepřipouštět.  

Děkuji za rozhovor a přeji vám, aby si škola 
pod vaším vedením udržela vysokou úroveň a  
pro své další studium si ji vybralo co nejvíce 
hlučínských žáků.

Miroslav Pech

PhDr. Charlotta Grenarová,
rozená Kufková (52)

Po základní škole nastoupila na gymnázium v 
Hlučíně. Vystudovala učitelství všeobecně vzdě-
lávacích předmětů na Filozofické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci, aprobaci český jazyk 
a literatura – dějepis, rigorózní zkoušku složila 
na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v 
Brně. Při zaměstnání si na Masarykově univer-
zitě v Brně rozšířila aprobaci o latinu a na Vy-
soké škole Karla Engliše vystudovala výchovné 
poradenství.

Ke konci studia se vdala za spolužáka a odstě-
hovala se za ním do Boskovic. Učila na Základní 
škole a Středním odborném učiliště strojírenském 
a oděvním v Boskovicích. Krátce pracovala jako 
inspektorka na České školní inspekci. Od roku 
2002 působila jako učitelka a výchovná porad-
kyně na Vyšší odborné škole ekonomické a zdra-
votnické a Střední škole v Boskovicích. Od roku 
2007 přednášela zároveň na částečný úvazek na 
Střední škole uměleckoprůmyslové a technické ve 
Velkých Opatovicích. Domluví se rusky, anglicky 
a ponašemu.Ráda čte, cestuje, jezdí na kole, lyžu-
je a chodí se psem na procházky

Starší dcera Pavla vystudovala právo na Práv-
nické fakultě UP v Olomouci a Žurnalistiku a me-
zinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Ma-
sarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako právní 

koncipientka v advokátní kanceláři. Mladší syn 
Filip vystudoval bakaláře na Provozně ekono-
mické fakultě Mendlovy univerzity v Brně a v 
současné době studuje na Stavební fakultě VUT 
v Brně.
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Dne 20. června 2012 se uskutečnil zájezd 
pro seniory, který pořádalo město Hlu-
čín v rámci Komunitního plánování Hlu-
čínska.

Autobus se 42 seniory odjel od Kulturního 
domu v Hlučíně směrem na Rýmařov. První za-
stávkou byla Kaple v Lipkách s nádhernými fres-
kami z přelomu 17. a 18. století. Kaple má pří-
značný název, je totiž obklopena alejí vzrostlých 
lip. Další zastávkou bylo město Rýmařov a míst-
ní muzeum. Pak už následovalo volno, ve kte-
rém si mohli senioři prohlédnout náměstí nebo 
navštívit místní pivovar Excelent. Pradědovu ga-
lerii u Halouzků navštívili krátce po poledni, kdy 
bylo takřka 33 st. C. Galerie se nachází v malé 
vesničce Jiříkov, nedaleko Rýmařova směrem na 
hrad Sovinec. Výstava obřích soch a betlémů je 
soustředěna převážně v krytých prostorách. Jsou 

tady k vidění dřevořezby Pradědovy říše, největ-
ší betlém na světě v životní velikosti, ale také 
spousta zvířat. V galerii je více než 250 figur a 
rozprostírá se na ploše téměř 3 ha.  Po prohlíd-
ce galerie autobus zamířil na hrad Sovinec, který 
byl založen ve 14. století pány ze Sovince. Pro-
story hradu umožnily seniorům strávit příjemné 
chvíle ve starobylém prostředí, které poskytlo v 
tak horkém dnu i drahocenný stín.  Po prohlíd-
ce hradu je už čekala poslední zastávka v arbo-
retu Horizont v Bystrovanech u Olomouce, kde 
je nádherný park osázen dřevinami a rostlinami 
z dalekých zemí. Večeře v restauraci Semiramis 
byla pak krásnou tečkou za celým výletem.

Velké poděkování patří panu Arnoldovi Dudko-
vi, který seniory zájezdem provázel a také ces-
tovní kanceláři CK Kozak Tour.

Marcela Buryová

Zájezd na RýmařovskoZájezd na Rýmařovsko

Sokolové z Hlučína oslavili 150. výročí na sletu
Je čtvrtek večer 5.července 201 a prší. De-
set cvičenek z Bobrovníků stojí na ploše 
stadionu v Edenu a spolu s ostatními cvi-
čí na hudbu Karla Gotta skladbu Prázd-
niny. 

Potlesk, kterým diváci nešetřili, ukázal, že se 
naše skladba na všesokolském sletu opravdu líbi-
la. Naše ženy si cvičení užívaly, spolu s Karlem 
zpívaly a celou skladbu protančily. Tradice cviče-
ní začala spartakiádami a pokračuje všesokolský-
mi slety. Dokonce jsme se loni zúčastnily s tou-
to skladbou i světové gymnaestrády v Laussane, 
a také jsme sklidily velký úspěch. Vlastně jsme 
mezi 52 státy a 25 tisíci cvičenci representovaly 

naše město Hlučín a Bobrovníky. Poděkování pa-
tří hlavně naši dlouholeté cvičitelce, Adéle Mráz-
kové a také její pomocnici Evě Lasákové, které s 
námi  perfektně skladbu nacvičily. Chceme také 
vyjádřit náš dík výboru TJ Bobrovníky a všem 
sponzorům, kteří se podíleli finančně i organizač-
ně, abychom se obou akcí mohli zúčastnit. Cvi-
čit samozřejmě nepřestaneme, vždyť po celý rok 
provozujeme rekondiční cvičení nebo aerobik.  A 
náš velký cíl: Účast na další světové gymnaestrá-
dě, která se bude konat v roce 2015 v Helsinkách. 
Tímto zveme všechny ženy, přijďte mezi nás.

D. Guřanová
A. Breitkopfová

Spolužáci se setkali 
na ulici Dlouhoveské
Třicátý červnový den tohoto roku se konalo roz-
loučení s bývalou školní budovou na Dlouhoveské 
ulici v Hlučíně. Budova byla prodána městem 
Ústavu sociální péče Hrabyně. Tímto bychom 
chtěli jako bývalí žáci a občané města tomuto 
ústavu poděkovat, že tato budova bude po re-
konstrukci dále sloužit pacientům tohoto ústavu. 
Chtěl bych rovněž poděkovat všem, kteří se této 
akce zúčastnili. Dále děkuji žákům Rovninské ško-
ly s paní učitelkou Veronikou Kadlecovou za hezký 
program. Rovněž děkuji všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem přičinili o zdárný průběh této akce, kte-
rá měla pokračování ve zdejším parku do pozdních 
nočních hodin. Organizátoři měli radost, že jejich 
práce spojená s přípravou slavnostního rozlouče-
ní přispěla k setkání bývalých žáků a spoluobčanů.

Za organizátory 
Josef Hlubek

Tábornický oddíl ORION působí v Hlučí-
ně už více než 30 let. Za tu dobu jím pro-
šla řada členů, z nichž někteří v oddíle 
pokračují jako vedoucí a postupně si vy-
chovávají další generaci nástupců, jiní se 
k nám rádi vracejí alespoň příležitostně. 
Třeba na táborové ohně, které jsme letos 
už tradičně zapalovali na oblíbeném tábo-
řišti na břehu Moravice, nedaleko Slezské 
Harty.

Jelikož tentokrát souběžně s naším táborem pro-
bíhaly olympijské hry, nemohli jsme zůstat poza-
du a uspořádali jsme zápolení nejen v letních, ale i 
v zimních sportech (běh na lyžích, slalom, brusle-
ní, biatlon, hokej, sáňkování, bobování).

Mladší táborníci se učili samostatnosti, aby se 
o sebe dokázali postarat v každodenních činnos-
tech. Velkým zážitkem pro mnohé byl už samotný 
fakt, že se podle svých schopností mohli podílet 
na chodu tábora. Samozřejmě pod dohledem star-
ších a zkušených, kteří se jim snažili jít příkladem 
a místy o ně pečovali téměř rodičovsky.

Na žádném táboře nesmí chybět táborová eta-
pová hra. Ta naše byla letos inspirována knihou 
Commandos od Raymonda Foxalla. Absolvova-
li jsme „výcvik speciálních jednotek“, včetně cvi-
čení v sebeobraně, podnikli „plavbu po rozbou-
řeném moři“ a uskutečnili několik „diverzních 
akcí“. 

Všichni účastníci začínali jako vojíni a podle zís-
kaných bodů byli postupně povyšováni, nejlepší 
mohli dosáhnout až hodnosti plukovníka. To se 
sice nikomu nepodařilo, ale odměnu za statečnost 
nakonec získali všichni. Hra se líbila a letos nám 
přálo i počasí, takže jsme po třech týdnech odjíž-
děli unaveni, ale spokojeni.

Těšíme se, až nám v září začnou pravidelné 
schůzky, a přivítáme mezi sebou nové zájemce. 
Bližší informace naleznete na orion-hlucin.cz.

Klára Ježková

Orion v létě nezahálel

Piráti v Dolních Nětčicích
Letošní tábor Turistického oddílu Zále-
sák, kterého se zúčastnilo na 40 táborní-
ků, se nesl v duchu Pirátů z Karibiku.

K dokreslení atmosféry nesměl chybět kapitán-
ský můstek, stěžeň s lodním košem, obrovská pi-
rátská vlajka nebo mapa Karibiku. Nejdůležitější 
byla truhla, která ukrývala poklad nevyčíslitelné 
hodnoty. Truhla však byla uzamčena množstvím 
zámků a klíče k nim získávali piráti jako odměnu 
za jednotlivé etapy celotáborové hry. Klíče se ov-
šem losovaly z obrovské sklenice a tak mohla do 
konečného pořadí promluvit i paní Štěstěna.

Mimo celotáborové hry, která piráty zavedla 
mezi útesy, na širé moře i na souš, se hrála spous-
ta jiných her, střílelo se ze vzduchovek, několikrát 
piráti obsadili koupaliště v nedaleké vesnici. Jeli-
kož bereme na tábor tradičně kola, nesměl chybět 
ani výlet do blízkého okolí. Piráti navštívili třeba 
Zbrašovské aragonitové jeskyně nebo hrad Helfš-
týn, kde si také vyzkoušeli lezení na skalách.

Po necelých 14 dnech se čas naplnil a bylo třeba 
účtovat. Všichni se sešli u truhly a dali se do ode-
mykání zámků. Po necelé půlhodině byly všechny 
zámky odemčeny a v truhle se obejvily pirátské 
glejty pro každého piráta a odměny pro posádky.

Dne 16. července 2012 byla otevřena nová 
služba chráněného bydlení. Projekt mohl 
být realizován jen díky vstřícnosti zřizo-
vatele a byl hrazen z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje. 

V řadovém dvoupodlažním dvojdomku, který se 
nachází uprostřed vilové čtvrti v Hlučíně – část Rov-
niny, nalezlo svůj nový domov 10 žen s mentálním 
a kombinovaným postižením. Moravskoslezský kraj 
zaplatil za jeho vybudování 6,5 milionu korun. Mno-
hé z ubytovaných žen žily v ústavech od svého dět-
ství. Teď mají k dispozici byty, ve kterých mohou 
žít podle svých představ. Uživatelky mají k dispozici 
dva byty 4+1 s vybavením odpovídajícím standardu 
běžné domácnosti. Díky vzniku této služby došlo ke 
snížení kapacity služby domova pro osoby se zdra-
votním postižením Fontána, p.o.

Fontána: Otevření 
služby chráněné bydlení
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zájmový útvar Den + hod od 1.10 místo
ANGLIČTINA hrou I. (seznamování s cizím jazykem hravě, individuální výuka, říkánky, písničky) ST 15:00 - 16:00 DDM
HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Stoklasová, tel.: 774 231 330)  bude upřesněno DDM
Klub MAMINEK S DĚTMI PO, ST 10:00 - 12:00 DDM
ŠKOLIČKA I. (možnost hlídání dětí pro zú Angličtina dospělí) ÚT 8:30 - 10:00 DDM
ŠKOLIČKA II. ST 8:30 - 10:00 DDM
ŠKOLIČKA III. ČT 8:30 - 10:00 DDM
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. ST 15:00 - 16:00 DDM
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. ST 16:00 - 17:00 DDM
TANEČKY A RYTMIKA bude upřesněno DDM
AEROBIC I. bude upřesněno DDM
ANGLIČTINA II. 1-2 třída (seznámení s angličtinou zábavnou formou - hry, doplňování, básničky, 
říkanky, porozumění...)

PO 15:00 - 16:00 DDM

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

PO 15:00 - 16:00 DDM

FLORBAL ČT 14:30 - 16:00 ZŠ HORNICKÁ
HRA NA KYTARU I. ÚT 15:00 - 16:00 DDM
JUDO I. - začátečníci PO 15:00 - 16:00 DDM 
KERAMIKA  PO 16:00 - 17:00 DDM
LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ bude upřesněno DDM
MODERNÍ TANEC I. bude upřesněno DDM
POHYBOVÉ HRY bude upřesněno ZŠ ROVNINY

ZŠ HORNICKÁ
RYBÁŘSKÝ PO 15:00 - 17:00 DDM
RYTMIKA (6 - 7 let, přípravka pro moderní tanec) bude upřesněno DDM
STOLNÍ TENIS (začátečníci, pokročilí) PO 16:00 - 18:00 DDM
TAEKWON DO ČT 16:00 - 17:30 ZŠ HORNICKÁ
TVOŘIVÝ SVĚT (od 6 let - 2. třída) bude upřesněno DDM
ŠACHY bude upřesněno DDM
VÝTVARNÁ DÍLNA PO 15:00 - 16:00 DDM
VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. bude upřesněno ZŠ BOBROVNÍKY
VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. bude upřesněno ZŠ BOBROVNÍKY
VÝTVARNÝ      bude upřesněno ZŠ HAŤ
AEROBIC II. bude upřesněno DDM
HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí ÚT 16:00 - 17:00 DDM
JUDO  II. - pokročilí PO, ST 15:00 - 17:30 DDM
KARATE, KUNG - FU PO 16:00 - 17:30 DDM
MODERNÍ TANEC II. bude upřesněno DDM
SEBEOBRANA pro dívky a ženy PÁ 17:30 - 19:00 DDM 
STOLNÍ TENIS PO 16:00 - 17:30 DDM
VÝTVARNÁ DÍLNA PO 15:00 - 16:00 DDM
ANGLIČTINA dospělí s hlídáním dětí (začátečníci, mírně pokročilí) ÚT 9:00 - 10:00 DDM
ANGLIČTINA IV. - začátečníci 1.-5. lekce PO 18:15, ST 18:10 DDM
ANGLIČTINA V. - mírně pokročilí 5.-10.lekce PO 16:05 - 17:10 

n. ST 16:00
DDM

ANGLIČTINA VI. - konverzace ÚT 16:35 a ST 17:05 DDM
ANGLIČTINA VII. - pokročilí (konverzace) ÚT 15:30 a 17:40 DDM
ANGLIČTINA VIII. - pokročilí PÁ bude upřesněno DDM
SEBEOBRANA pro dívky a ženy PÁ 17:30 - 19:00 DDM 
KARATE, KUNG - FU PÁ 16:00 - 17:30 DDM
Klub PATCHWORK PÁ 17:00 DDM
Klub DRÁTOVÁNÍ a jiné tvořivé netradiční techniky PÁ DDM
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Dům dětí a mládeže Hlučín
KROUŽKY 2012/2013

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



spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Komunitní plánování v Hlučíně

Město Hlučín, člen Národní sítě Zdravých měst, se i letošní rok, 
tak jako v letech předešlých, přihlásilo k již tradiční celoevrop-
ské akci Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. V ze-
mích Evropské unie probíhá tato akce již od roku 1998 a  Česká 
republika se do této kampaně zapojuje od roku 2002, letos tedy 
již pojedenácté.

Evropský den bez aut je dnem zaměřeným na ochranu životního prostředí. 
Je pevně stanoven na 22. září. Letos tento den připadne na sobotu a akce k 
Evropskému týdnu mobility budou probíhat již od pátku 14.9. Města si sama 
mohou zvolit v týdnu mezi 16. a 22. 9. konkrétní den, kdy uzavřou část měs-
ta pro dopravu. 

V Hlučíně  to bude v pátek 21. 9. od 7:00 do 13:00 hod. a uzavřeno pro 
dopravu bude opět Mírové náměstí a část komunikace u Kulturního domu. 
Hlavním mottem letošního Evropského týdne mobility jsou myšlenky: „Ve 
městě bez auta“ a „Pohyb správným směrem“. Tématem je  samozřejmě do-
prava, její emise, bezpečnost, ale i dopady na zdraví obyvatel či životní pro-
středí. Cílem  letošní kampaně je, tak jako každoročně, upozornit občany 
zejména na problematiku znečištění ovzduší, zvýšené hlučnosti a s tím sou-
visejícími zdravotními riziky pro obyvatelstvo. Chceme touto akcí podpořit 
zájem o cyklodopravu, pěší dopravu  i MHD, což může být vhodná alternati-
va k individuální automobilové dopravě. Proto se v tomto týdnu budou v celé 
Evropě konat  besedy, přednášky, výstavy, pěší či cyklistické akce a spousta 
dalších aktivit. 

Město Hlučín ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín, základními škola-
mi, mateřskými školami, policií ČR, městskou policií a dalšími organizacemi 
připravilo následující akce:

21. 9. v rámci Evropského dne bez aut (pátek)
n uzavření náměstí a části komunikace u Kulturního domu pro automobilo-

vou dopravu

Evropský týden mobility  a Evropský den bez aut 2012 ve městě Hlučíně

n soutěž v jízdě zručnosti a dopravních znalostech pro žáky základních škol 
na Mírovém náměstí

n malování na asfaltu na téma doprava u KD Hlučín pro žáky mateřských 
škol 

V rámci celého Evropského týdne mobility:
n 14. 9. cestopisná přednáška o Skotsku pro studenty gymnázia a žáky II. 

stupně základních škol v kulturním domě
n 16. 9. (neděle) cyklojízda pro veřejnost  po cyklostezkách Hlučínska – 

start cyklistů v 10.00 hodin na Mírovém náměstí.
n 18. 9.  dopravně bezpečnostní akce pro žáky základních škol s Policiíí ČR
n 20. 9. – 5. 10. Výstava výtvarných prací žáků základních a mateřských 

škol  na téma „Doprava“ v kulturním domě
n 20. 9. představení Dětský dopravní kabaret v kulturním domě pro žáky 

MŠ a ZŠ

Darkovičky jsou první městskou částí, kde se od dubna příští-
ho roku rozjede pilotní projekt separace bioodpadů. Darkovič-
ky se tak zařadí mezi další města a obce regionu, kde již bio-
odpad separují.

Pro pilotní projekt bylo třeba vybrat jednu ucelenou část města a rozho-
dovalo se mezi Darkovičkami a Bobrovníkami. Rozhodnutí městské rady 
padlo na Darkovičky a pokud se separace bioodpadu osvědčí, tak se no-
vých popelnic dočkají zanedlouho i v Bobrovníkách.

Celý projekt odstartuje v dubnu příštího roku. Každá nemovitost v Dar-
kovičkách dostane hnědou popelnici na bioodpad o objemu 240 litrů. Do té 
se bude dávat především tráva, listí, drobné větve a rostlinné odpady z do-
mácnosti. V době od dubna do listopadu roku 2013 se pak budou tyto po-
pelnice v pravidelných 14 denních intervalech vyvážet. Aby se celý systém 
likvidace komunálních odpadů výrazně neprodražil, tak bude v době od  
1. května do 31. října omezen svoz všech popelnic v Darkovičkách na 
směsný komunální odpad jednou za 14 dnů.

Z důvodu další podpory separace druhotných surovin v rámci pilotního 
projektu dojde také k jiné formě sběru papíru. Od letošního října zmizí z 
darkovičských ulic modré plastové kontejnery na papír a přesunou se na 
hlučínská sídliště. Kontejnery nahradí speciální pytle na papír. Ty si ob-
čané mohou už od 10. září vyzvednout na Odboru životního prostředí 
městského úřadu vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a 
ve čtvrtek od 8 do 14 hod. a v pátek od 8 do 13 hod. u paní Vjačkové. 
Vždy jeden kus na nemovitost na měsíc. Tyto modré pytle se budou odvá-
žet v měsíčních intervalech, obdobně jako pytle s plasty. Velké kartony, no-
viny, časopisy a letáky se nemusí dávat do pytlů, ale stačí je pevně svázat 
a připravit v den svozu. Od roku 2013 pak budou pytle na papír vydávany-
společně s pytli na plasty.

Celý pilotní projekt se realizuje proto, aby se stále více surovin separova-
lo a do směsných odpadů se ukládaly opravdu jen zbytkové odpady. Proto 
budou v Darkovičkách probíhat již od letošního podzimu namátkové kont-

Darkovičky dostanou hnědé popelnice na bioodpad

roly, zda popelnice na směsný odpad neobsahují suroviny, které tam nepatří 
(plasty, papír, sklo a nápojové kartony).

Poplatky za odvoz odpadů pro občany Darkoviček zůstanou nezměněny. 
Vyhodnocení projektu proběhne v závěru příštího roku. Na základě jeho 
výsledků se rozhodne, zda se bude v této formě separace bioodpadů pokra-
čovat. Pokud se separace osvědčí, tak je možné očekávat rozšíření popelnic 
na biodopad i do dalších městských částí.                                                        (mp)

Termíny svozu papíru na rok 2012 v Darkovičkách:
středa - 3. 10., 7. 11., pondělí - 10. 12. 2012
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Uplynulý školní rok byl ve škole v Dar-
kovičkách ve znamení projektu Příroda 
jako velká učebna. Co bylo jeho cílem, 
vyplývá přímo z jeho názvu. Děti v odliš-
ně zaměřených projektových dnech a ex-
kurzích nahlížely na přírodu jako na mís-
to, v němž se lze mnohé dozvědět o životě 
rostlin, živočichů, vody… Díky tomuto 
poznávání tak dostávají klíč k tomu, jak 
přírodu dále chránit a pomáhat jí.

 Termíny projektových dnů se shodovaly s eko-
logickým kalendářem, a tak proběhly Den ochra-
ny zvířat, Den stromů, dny nazvané Ukliďme 

svět a Otvírání studánek, i tradiční Den Země. 
Tyto projektové dny postupně doplnily exkurze 
do ostravského planetária a zoo, do Čističky od-
padních vod v Hlučíně, interaktivní výstava Dře-
vo dřívko dřívečko i vycházka s odborným vý-
kladem pracovníků Lesů ČR. 

Po celý školní rok si děti své postřehy zazname-
návaly do Zápisníků pozorovatele přírody, spo-
lečně s rodiči sbíraly starý papír, víčka od PET 
lahví a vysloužilé elektrospotřebiče. 

Navíc se mohli všichni naši školáci spolu s rodi-
či zapojit do soutěže „O nejkrásnější strom Dar-
koviček.“

Vyvrcholením celého projektového roku byl tý-
denní pobyt ve škole v přírodě ve Velkých Karlo-
vicích. Tady jsme velmi ocenili spolupráci s eko-
logicky zaměřenou příspěvkovou organizací AL-
CEDO ze Vsetína. Jejich lektoři nás v průběhu 
školního roku navštívili s propracovanými výu-
kovými programy a v nich pokračovali také ve 
Velkých Karlovicích.

Závěrem školního roku se naše škola proměnila 
v galerii s interaktivní výstavou, na níž děti nejen 
prezentovaly výsledky celoroční práce, ale s vel-
kou pýchou jí provedly také své nejbližší.     

 (eb)

Příroda je velká učebna

Ve městě probíhá, v rámci aktivit Míst-
ní agendy 21 a projektu Zdravé město 
Hlučín, již od roku 2009 sledování tří in-
dikátorů pro trvale udržitelný rozvoj na 
místní úrovni. Jde o množství tříděných 
odpadů na jednoho obyvatele, docházko-
vou vzdálenost ke kontejnerům na sepa-
rovaný sběr odpadů a počet bezbariéro-
vých přechodů na vytipovaných trasách 
pro handicapované občany. Každé dva 
roky se indikátory vyhodnocují.

V minulém roce se třídil papír, bílé a barevné 
sklo, plasty a nápojové kartony. V současné době 
připadá na jednoho obyvatele města 12 kg papí-
ru, 9 kg skla a 8 kg plastů, které skončily ve vy-
členěných kontejnerech. Samozřejmě, že skutečné 
množství vyprodukovaných odpadů je mnohem 
vyšší, ale zdaleka ne všechny končí tam kde by 
měly.

Oproti roku 2009 se množství separovaných od-
padů nijak výrazně nezvýšilo. Větší posun nastal 
jen u papíru, kde je jeho množství oproti roku 
2009 více jak 4x vyšší.

Z celkového množství směsného komunálního 
odpadu pak množství tříděného odpadu činí zhru-
ba 10 procent oproti 7 procentům v roce 2009.

Město v rámci svých finančních možností a vy-
hlášených dotačních programů, každoročně rozši-
řuje možnosti pro třídění odpadů a zvyšuje počet 
velkoobjemových kontejnerů na separované od-
pady. Snaží se také zkracovat docházkovou vzdá-
lenost pro občany. To je jistě pozitivní zjištění, 
nicméně je třeba si přiznat, že množství tříděného 
odpadu by mohlo být podstatně vyšší.

Dalším hodnoceným indikátorem je docházko-
vá vzdálenost ke kontejnerům na separovaný sběr 
odpadů.

Na rozdíl od papíru a skla se plasty a nápojo-
vé kartony ukládají kromě kontejnerů i do pytlů. 
Každý trvale bydlící občan města obdržel v roce 
2011 tři kusy těchto pytlů. Svoz pytlového sběru 
je v 6-ti týdenních intervalech a protože se pytle 
odvážejí od domu, tak docházková vzdálenost ne-
hraje podstatnou roli. Jiná situace je na sídlištích, 
kde v bytových domech je s ukládáním pytlů do 
doby svozu problém. Zmenšení docházkové vzdá-
lenosti zvyšuje jednoznačně komfort pro občany a 
je reálný předpoklad, že při zmenšení docházkové 
vzdálenosti, bude odpady separovat více občanů.

Počet míst, kde jsou umístěny velkoobjemové 

kontejnery se každý rok zvyšuje. V současné době 
je ve městě 20 kontejnerů na bílé sklo, 21 kon-
tejnerů na barevné sklo, 18 kontejnerů na plast a 
nápojové kartony a 23 kontejnerů na papír. Třídě-
ní odpadů postupně narůstá. U papíru je nejmar-
kantnější i díky tomu, že došlo k zásadnímu zkrá-
cení docházkové vzdálenosti ke kontejnerům. U 
plastů, vzhledem k tomu, že v rodinné zástavbě 
je využíván zejména pytlový sběr, není zkracová-
ní docházkové vzdálenosti oproti roku 2009 tak 
podstatné.

Třetí indikátor sleduje počet bezbariérových pře-
chodů na navržených trasách pro handicapova-
né občany. Ve městě byly v roce 2005 navrženy 
nejdůležitější trasy, které mají zajistit bezproblé-
mový pohyb handicapovaným občanům. Zpočát-
ku byly všechny přechody ve městě bariérové. Od 
roku 2007 se přechody postupně opravují při re-
konstrukcích chodníků a komunikací, ale také na 
základě získání účelových finančních dotací a sa-
mozřejmě se již v rámci rekonstrukcí řeší jako 
bezbariérové.

Celkem bylo navrženo 5 tras:
n  Trasa č.1: z centra města, po ulici Hrnčířská, G. 

Svobody, Dr. E Beneše na nádraží ČD - 17 na-
vržených přechodů – 12 opravených

n  Trasa č.2: z  centra města, po ulici Bochenko-
va,   Ostravská, Písečná k  točně autobusu č. 34 
na  Rovninách, z  centra města po ulici Dlouho-
veská   na ulici Celní - 18 navržených přechodů 
– 15 opravených

n  Trasa č. 3: ze sídliště OKD, po ulici ČSA k au-
tobusovému nádraží a křižovatce s ulicí Opav-
skou - 19 navržených přechodů – 17 oprave-
ných

n  Trasa č. 4: od ulice Dr. E. Beneše po ulici Za-
hradní, Ostravská, Rovniny, J.Seiferta na točnu  
autobusu č. 34 na Rovninách - 16 navržených 
přechodů – 16 opravených

n  Trasa č. 5: od ulice J. Seiferta po ulici Rovniny 
k  Závodí - 5 navržených přechodů – 5 opra-
vených

V současné době je už hotových 86 % plánova-
ných oprav přechodů. Na trasách č. 4 a č. 5 jsou 
již od roku 2009 všechny přechody bezbariérové 
a brzy se dočkáme opravy i zbývajících přechodů.

(mp)

Město si ve třídění odpadů vede dobře, ale určitě je co zlepšovat

V rámci aktivit komunitního plánování a 
projektu Zdravé město pořádá město Hlu-
čín počítačové kurzy pro seniory. Kurzy 
budou dva. 

Od 24. - 26. 9. 2012 bude kurz pro začátečníky 
a od 22. - 24. 10. 2012 kurz pro mírně pokročilé. 
Oba kurzy se budou konat v počítačové učebně 
v Základní škole v Darkovičkách vždy od 16.00 
hod. do 18.00 hod. Kurzy budou v rozsahu šesti 
hodin a kapacita každého kurzu je 15 osob. Kur-
zovné činí 250 Kč na osobu. Kurzy povede kvali-
fikovaný lektor z firmy ha-vel family, která má s 
pořádáním počítačových kurzů bohaté zkušenosti.

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihláš-
ky, telefonicky nebo osobně v budově MěÚ Hlu-
čín, dveře č. 302, Mgr. Marcela Buryová, tel. č. 
595 020 317, 725 053 622.

Počítačové kurzy
pro seniory

Přihláška do počítačového
kurzu pro seniory

  začátečník

  mírně pokročilý

jméno a příjmení

.…………………………………………

adresa …………………………………

………………………………………

rok narození ……………………………

telefon .………………………………

datum .………………………………

podpis ……………………………….

V případě dotazů se obracejte
na Mgr. Marcelu Buryovou, 

telefon 595 020 317 nebo 725 053 622.



Loni jsme v našem městě odevzdali k recyklaci 732 televizí, 299 
monitorů a 3349 kg drobného elektra.

Občané Hlučína již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní může-
me přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vy-
cházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr 
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos jsme opět získali certifikát vy-
povídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru TV, PC monitorů a nově také 
drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hod-
notila dopady sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Vý-
sledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do 
ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik ener-
gie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů 
pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myč-
ky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplý-
vá, že naši občané loni vytřídili 732 televizí, 299 monitorů a 3349 kg drob-

spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje Komunitní plánování v Hlučíně

Město Hlučín v rámci svého projektu Hlučín zdravé město vyhlásilo v roce 2011 již 4. ročník fotografické soutěže u příležitosti Dne stromů. 
Je to příležitost pro všechny nadšené fotografy, aby na svých snímcích zachytili tématiku týkající se stromů. 

Pravidla soutěže

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

n  Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál ) bez rozdílu věku
n  Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pravidly 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 JEPG 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 obdrží  účastnický list a 3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny od Města Hlučín.
n  Zvláštní cena bude udělena v kategorii „Strom v ročním období“ ( jde  o zachycení stejného stromu 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
nebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín      

Město Hlučín ve spolupráci s KC Hlučín pořádá

F O T O - S O U T Ě Ž

Recyklací starých spotřebičů jsme v Hlučíně přispěli k ochraně životního prostředí

STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ

ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 237 MWh elektřiny, 8796 litrů ropy, 1118 
m3 vody a 12 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 57 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 217 tun,“ po-
psala úspory pro životní prostředí RNDr. Soňa Prášková, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a komunálních služeb MěÚ Hlučín.

Když si uvědomíme, že třeba osobní automobil vyprodukuje za rok provo-
zu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně roč-
ně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to obrovská čísla. Proto si 
všichni, kteří zodpovědně třídí odpad, nevyhazují ho do kontejnerů na směs-
ný komunální odpad, ale odevzdávají ho na sběrném dvoře, a tak přispívají k 
ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
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Přemístění kontejnerů
na separovaný sběr
od Penny marketu
k bytovým domům
U Penny marketu jsou umístěny kon-
tejnery na plast, sklo a papír. Tyto kon-
tejnery na separovaný odpad budou od 
1. 9. 2012 přemístěny na ulici Viléma Ba-
larina a 28. října. 

Pro přemístění kontejnerů jsou dva zásadní dů-
vody. Jedním je zkrácení docházkové vzdálenos-
ti ke kontejnerům pro občany z bytových domů 
na sídlišti Rovniny a druhým využívání těchto 
kontejnerů podnikajícími osobami a jejich neu-
stálé přeplňování a nepořádek v okolí. Všechny 
kontejnery na separovaný sběr jsou určeny pou-
ze pro fyzické osoby nepodnikající. Fyzické oso-
by podnikající a právnické osoby jsou povinny  
v souladu s platnou legislativou řešit nakládání  
s odpady na své náklady.                   Soňa Prášková

Záměr obce Darkovice vybudovat cyklo-
stezku, která by cyklisty, in-line bruslaře 
a další zájemce provedla okolím bunkrů 
z druhé světové války, dosáhl koncem 
června svého naplnění. 

Stavební práce byly k tomuto datu dokončeny, 
cyklostezka byla doplněna o dopravní značení a 
okolí krajnic bylo oseto trávou. Celý projekt vý-
stavby cyklostezky protínající katastr obce Darko-
vice mezi silnicí Darkovice – Darkovičky a silni-
cí Darkovice –Vřesina byl financován kombinací 
prostředků poskytnutých z ROP NUTS II Morav-
skoslezsko 2007 – 2013 a obecního rozpočtu. V 
tuto dobu již nic nebrání tomu, abyste se na do-
končenou cyklostezku přijeli podívat, klidně také 
můžete nasednout na kolo a novou cyklostezku si 
rovnou přijet vyzkoušet.

Cyklostezka podél
historického opevnění otevřena

Výsledky dosažené v separaci odpadů
ve městě Hlučíně v roce 2011
Ve městě Hlučíně se separuje směsný plast a 
nápojový karton, sklo bílé a barevné a papír. 
V roce 2011 bylo vytříděno celkem 995,846 t těch-
to surovin. Od firmy EKO-KOM a.s. jsme obdrželi 
osvědčení, jakou úsporu toto množství představuje.



BOWLING
ve sportovní hale Hlučín

Od 15. 9. do 31. 10. 2012 
hodina pouze za 100,- Kč

Volejte 595 043 677 
nebo 595 043 690
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - 09/2012
Datum Hodina Název Místo konání

3. 9. Začátek kurzů v Kulturním domě Kulturní dům
7. 9. 17:00 Andrzej Cieślar - Obrazy - výstava, vernisáž Červený (evangelický) kostel
8. 9. 09:00 Opevněná hranice 2012, Soukromé muzeum čs, opevnění MO-S 21 U Jaroše
9. 9. 13:00 Fajné léto Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
12.9. 18:00 „Svět objektivem“ Ivy Třískové - Dolomity, přednáška, beseda Zámecký klub
14. 9. 9:00 a 10:30 Cestopisná přednáška pro ZŠ - SKOTSKO Kulturní dům
15. 9. Začátek kurzu pro manželské a přátelské páry. Informace: tel. 595 043 397 Kulturní dům
18. 9. 16:00 Ludmila Hořká „Doma na Hlučínsku“, výstava, vernisáž Muzeum Hlučínska
20. 9. 8:30 Výstava výtvarných prací žáků škol na téma „Doprava“, výstava, vernisáž Kulturní dům
20. 9. 9:00 Dopravní kabaret – pro žáky MŠ a ZŠ Kulturní dům
20. 9.. Výstava k Evropskému týdnu mobility (do 5. 10.) Kulturní dům
21. 9. 9:30 Malování u KD – pro MŠ Kulturní dům
21. 9. Akce u příležitosti 60 let ZUŠ P. J. Vejvanovského
25. 9. 17:00 Beseda o „Ovzduší“, přednáška, beseda Zámecký klub

trvá Panovníci českých zemí, vernisáž Muzeum Hlučínska
6. 10. Hlučínsko-vřesinská šlápota

Nohu z plynu!
Od začátku prázdnin začala městská po-
licie požívat nový radar. Všichni určitě 
souhlasíme s tím, že by se mělo jezdit bez-
pečně. Současně si ale každý řidič uvědo-
muje, jak těžké je někdy rychlost na ta-
chometru uhlídat. Bohužel se pak jízda 
může dost prodražit.

Novým radarem byla městská policie vybavena 
v červnu letošního roku a po krátkém zaškolení 
strážníci začali měřit. „Koupili jsme radar, kte-
rý kromě základních funkcí, jako je zaznamenání 
rychlosti a doby spáchání přestupku, dokáže nato-
čit i videozáznam.  Ten je velmi kvalitní a řidič je 
na něm bez problémů identifikovatelný,“ popisuje 
možnosti nového zařízení šéf městských strážní-
ků Luděk Olšovský. Radar se dá použít na vzdá-
lenost zhruba 600 m a samozřejmostí je možnost 

stažení záznamů do počítače, stejně jako následné 
vytištění fotky.

„Měřit budeme především v lokalitách, kde po-
třebujeme zklidnit dopravu a kde neměří státní po-
licie. Jedná se ulice Písečnou, Zahradní a ČSA, 
ale v omezené míře budeme měřit i na hlavních 
tazích. Prioritou je pro nás měření v lokalitách s 
velkým množstvím přechodů a koncentrací chod-
ců. Naše první zkušenosti z práce s radarem jsou 
dobré. V drtivé většině případů jsme zaznamena-
li překročení rychlosti do 20 km/hod. Řešíme to 
na místě blokovou pokutou do tisíce korun. Zatím 
jsme nemuseli žádného řidiče hlásit správnímu or-
gánu, kde by zaplatil kromě vyšší pokuty i tisíc 
korun správního poplatku,“ uzavírá výčet prvních 
zkušeností Luděk Olšovský.

Nám nezbývá než věřit, že díky měření rychlos-
ti bude na městských komunikacích zase o něco 
bezpečněji.

(mp)
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Kulturní centrum Hlučín
oznamuje, že do

Kurzu tanečnícH,
který začíná  v září

(vždy v pátek v 17:00 hod.),

nabízí 5 volných míst pro dívky

(cena kurzu je  1.400,-Kč )

zájemkyně se mohou hlásit

na tel. čísle  595043397

Upozornění
Žádáme majitele 

koní, aby nevyužívali 
Hlučínského jezera

k plavení koní
a respektovali tak

skutečnost, že práva
člověka končí tam, 
kde začínají práva

někoho jiného.

ZO ČZS Hlučín-město pořádá v sobotu 22. září 2012 
zájezd do POLSKA.

Na programu je prohlídka  romantického zámku Pszczyna
a návštěva několika úžasných zahrad s možností nákupu

stromků, růží, cibulovin atd.

Odjezd: v 7:30 hod. od Kulturního domu
Hlučín, návrat do 19:00 hod.

Cena: 320,- naši členové, 350,- ostatní

Přihlášky: prodejna Zahrádkář na Ostravské ul., Hlučín

Na krásný výlet zve srdečně výbor  ZO ČZS Hlučín-město!
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Město Hlučín nabízí pomoc svým občanům i stavebníkům ze ši-
rokého okolí, kteří se rozhodli v budoucnu stavět. Jedná se o 
bezplatnou službu, která jim pomůže zjistit, které inženýrské 
sítě vedou přes jejich pozemek.

Každý, kdo vlastní pozemek a potřebuje stavět, musí vědět, kde přes poze-
mek vede elektřina, voda, plyn nebo telefonní kabel.

Na webových stránkách města byl proto zřízen odkaz pro přístup k aplikaci 
e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro 
vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. 

Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost 
všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapoje-
ni do služby.  Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumož-
ňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány soubory pro možnost 
vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou le-
gislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA, spol. s r.o.) byl 
pro územní působnost obce s rozšířenou působnosti (ORP) Hlučín sestaven 
tzv. registr správců. To je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se 
na daném území vyskytují. Žádosti o vyjádření je tedy možné vytvořit v celé 
územní působnosti ORP Hlučín.

Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, 
jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl 
opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně. 
K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovlá-
dání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno podrobnou krokovou ná-
povědou. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na  
http://verejnost.mawis.eu.                                               

(mp)

Služba pro stavebníky v Hlučíně
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Separace bioodpadu
Pilotní projekt se bude 
zkoušet v Darkovičkách

Strana 4

Nová ředitelka
Rozhovor s ředitelkou 
gymnázia v Hlučíně

17. zasedání zastupitelstva
se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2012 

v 16.00 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Nádherné počasí provázelo dožínky, kte-
ré proběhly 18. srpna v areálu FK Darko-
vičky. Slavnostní průvod v tradičních kro-
jích vyrazil za doprovodu řízné dechovky 
z Kozmické ulice směrem k hřišti. V prů-
vodu jely nazdobené traktory a zeměděl-
ské stroje. 

Ve sportovním areálu byly připraveny soutěže 
pro děti, projížďka na poníku, trampolína nebo 
skákací hrad. Dětské i dospělé hasiče čekaly ha-
sičské hry. Během odpoledne bavila návštěvní-
ky svými vystoupeními s dožínkovou tématikou 
umělecká skupina MONA.

Zajímavá byla i letošní tombola, ve které nechy-
bělo kolo, LED televize, wellness pobyt nebo po-
rážkový vepřík. Dobrá hudba a bohaté občerstve-
ní v podobě domácích koláčů, zabijačky a dalších 
specialit jen podtrhly příjemnou atmosféru slav-
nostního ukončení letošních žní.

Tradiční dožínky se letos
v Darkovičkách vydařily!

Výtah z usnesení z 50. - 52. 
schůze Rady města Hlučína 
Rada města Hlučína: 
n projednala návrh smlouvy o metodické pomoci mezi městem Hlučí-

nem a obcí Šilheřovice a rozhodla o uzavření této smlouvy
n projednala požadavek na zřízení přechodu pro chodce na silnici 

III/4695 u ul. Pionýrská v Hlučíně-Darkovičkách a souhlasí s jeho 
zřízením včetně provedení dopravního značení

n rozhodla realizovat prezentaci města Hlučína na portálu www.cze-
chy-latem.pl.

n rozhodla o přijetí peněžitého daru na podporu provozu Dětské rehabi-
litace a následném uzavření darovací smlouvy 

n projednala návrh na zahájení pilotního projektu separace odpadů a 
rozhodla projekt v roce 2013 zahájit v městské části Darkovičky

n neudělila souhlas vlastníka pozemku s intenzifikací využití části Te-
nisového areálu v Hlučíně pro vybudování přetlakové haly, včetně 
objektu pro umístění agregátu, skladu, vybudování přístupových ko-
munikací na pozemku a vybudování parkovacích míst pro tenisový 
klub dle předložené koncepční architektonické studie a doporučuje 
Tenisovému klubu Hlučín hledat vhodnější řešení umístění přetlako-
vé haly

n rozhodla o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z programu Ze-
lená úsporám – u bytových domů Dr. Ed. Beneše 1068/3, 1069/5, 
ul. Zahradní 920/33, 921/35, 922/37, 1071/12, 1070/14, U Stadionu 
923/1, 924/3, 925/5 a Čs. armády 877/5, 876/7, 875/9 se Státním fon-
dem životního prostředí České republiky

Místo kytičky

Řádková inzerce
n Prodám obraz ak. mal. Balarina - nám.  

v Hlučíně r. 1959. T: 739 025 183.
n Koupím řadovou garáž v Hlučíně. T: 608 

816 015.
n Hledám učitele němčiny za slušnou cenu, 

jen základy. T: 603 869 532.
n Hledám zkušeného zahradníka, aby se v 

sezóně 1x týdně postaral o zahradu (cca 1000 
m2) - sekání tráva, péče o ovo. stromy, men-
ší skleník, okras. zahradu... T: 603 487 848

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pří-
buzným, přátelům a známým za účast a květinové 
dary při posledním rozloučení s paní Annou Guřa-
novou, která nás navždy opustila 16. 7. 2012. Po-
děkování patří pohřební službě Breuer za vstříc-
nost 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 dcery Anna a Lucie

V závěru prázdnin proběhl v hlučínském 
kulturním domě tradiční kurz pečení ko-
láčů, který pořádá Kulturní centrum Hlu-
čín. Kurz se těší velké oblibě pro svou spe-
cifičnost a výjimečnost. Pečení koláčů už 
není jen doménou žen, ale mezi absolven-
ty kurzu se překvapivě objevují i muži.

Zájemci se během odpoledne seznámili nejen 
s tajemnou recepturou nezaměnitelných hlučín-
ských koláčů, ale setkali se také s osobností zdej-
šího regionu Janou Schlossarkovou. Ta vtipně a 
hlavně srdečně zasvětila účastníky kurzu  do pří-
pravy a následného pečení koláčů.  

Nikdo nezahálel a osobně se podílel na jednotli-

vých etapách přípravy. A protože si účastníci hned 
na úvod  připravili i takovou „buchtu na plech“,  
mohli si všichni poté, co dali koláče do trou-
by, zpříjemnit chvíle čekání u dobré kávy a oné 
buchty. Nebyla by to paní Schlossarková, kdyby 
tu chvíli neokořenila autorským čtením ze svých 
knížek. Koláče kurzistů chytali v troubě zlatou 
barvu a všichni se dobře bavili. A věřte, že prá-
vě to jsou ty okamžiky neopakovatelné atmosféry, 
kterou si všichni pochvalují.

Vytahování upečených koláčů z pece je už jen 
příjemným vyvrcholení kurzu. Každý  účastník si 
domů odnesl nejen recept na pravé hlučínské ko-
láče, ale i malou koláčovou výslužku.               (mp)

Kurz pečení hlučínských koláčů
Přivítali jsme: 
Agáta Tvarůžková *2012
Šimon Konečný *2012
Patrik Masný *2012
Kateřina Hýblová  *2012
Galdiová Aneta  *2012 

Jubilanti: 
Anna Herrmannová *1924
Františka Svačinová  *1923
Helena Sedláčková *1918
Josef Kreibich *1928
Anna Steinerová *1932
Annemarie Golová *1939
Hilda Ostárková *1929
Veronika Tvarůžková  *1932 

Rozloučili jsme se: 
Eva Kačmařová *1930
Jindřich Gola *1933
Anna Hegerová *1921
Květoslava Hříbková *1930
Ing. Štefan Chovančík *1934

Určitě je mnoho lidí, kteří vycestovali  do 
zahraničí. Do míst, které je nějak zaujaly.  
Kromě krásných vzpomínek si přivezli i  
spoustu fotografii. Zároveň se o své zážit-
ky a fotografie chtějí podělit s přáteli, ale 
do obýváku jim všichni nevejdou. 

Pokud by nevadilo, že se jejich projekce mohou 
zúčastnit i cizí lidé, tak právě jim nabízí Kultur-
ní centrum Hlučín příležitost zapojit se do nové-
ho klubového projektu neformálních besed spo-
jených s projekcí fotografii pod názvem „Svět 
objektivem…“.

 Jedná se o formát klubového besedního pořadu, 
jehož základem je jednou měsíčně projekce foto-
grafii z různých koutů světa, a to v prostorách Te-
levizního klubu na hlučínském zámku. Kulturní 
centrum poskytne bezplatně prostory, potřebnou 
techniku k projekci a pomůže s propagací. Po-
čet míst v klubu pro diváky je kolem 20. až 30. a 

vstup bude bezplatný. Délka připravené prezenta-
ce by neměla být delší než 2 hodiny (včetně pro-
storu pro případnou diskusi) od 18:00 do 20:00 
hod. Prezentace není finančně honorována.

Součástí každé akce bude na závěr proveden 
symbolicky zápis do mapy světa. Do ni budeme 
průběžně každý měsíc zaznamenávat místa, které 
jsme již v rámci tohoto pořadu spolu s přednáše-
jícími, alespoň jejich prostřednictvím, navštívili.

První pořad SVĚT OBJEKTIVEM Ivy Třísko-
vé: DOLOMITY, se uskuteční již v září, a to ve  
středu 12. 9. od 18:00  hod. v Televizním klubu na 
zámku. Srdečně vás tímto zveme.  

Zájemci, kteří by se také chtěli do projektu při-
hlásit a zároveň se dovědět něco bližšího, se mo-
hou obrátit přímo na mne, mailem na reditel@kc-
-hlucin.cz a nebo telefonem 733 712 990. 

Zdeněk Kačor
ředitel KC Hlučín

Podělte se o zážitky a postřehy ze zahraničí 



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)

Kontakt:
Century 21 – ALL 
adresa pobočky: 
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 aktuální nabídky naší realitní kanceláře vybíráme:

Pronájem prodejních ploch v přízemí  obchodního 
domu Pauli, cena 25 000 kč / měsíc včetně služeb
RD v Hlučíně (jednogenerační  3+1), ul. Moravská, 
    cena: 2 700 000 kč
RD v Hlučíně (dvougenerační  6+1), ul. Ostravská, 
    cena: 2 600 000 kč
RD v Hlučíně (dvougenerační  6+1), ul. Dělnícká, 
    cena: 2 899 000 kč
RD v Kravařích (7+1), ul. Čeňka Trunčíka, 
    cena 2 800 000 kč
RD v Hrabyni (3+1), cena: 1 200 000 kč
RD v Dobroslavicích (5+1), cena: 4 800 000 kč
RD v Opavě- Komárov (nová dřevostavba,  4+1), 
    cena: 3390 000 kč
RD v Darkovičkách ( nová dřevostavba  4+1), 
    cena: 3 290 000 kč
Pozemky v Hlučíně na Rovninách,  cena: 1 200 kč /m2

Pozemky v Kozmicích,  cena: 1050 kč /m2

Pozemky v Darkovičkách,   cena: 700–900 kč /m2

Byt v Hlučíně (3+1), ul. Písečná, cena: 1 500 000 kč
Byt v Hlučíně (3+1), ul. Seiferta,  cena: 1150 000 kč
Byt v Hlučíně (3+1), ul. Hornícká,  cena: 880 000 kč
Byt v Hlučíně (2+1), na ul. Severní,  cena: 780 000 kč
Byt v Hlučíně (2+1), ul. Čs. Armády,  cena 680 000 kč
Byt v Ostravě- Porubě (4+1), ul. L. Podeště, 
    cena: 1 450 000 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



GOLEMFINANCE
HYPOTEČNÍ MAKLÉŘI

GOLEM FINANCE s.r.o.
Krnovská 11/7
746 01 Opava

Tel. 721 409 461
www.golemfinance.cz

CO VÁM BANKA 
NIKDY NENABÍDNE?

Hypotéky všech bank a stavebních spořitelen
Mimořádná nabídka nízkých úrokových sazeb

Kompletní vyřízení hypotéky
Ocenění nemovitosti zdarma

Koupě-Výstavba-Rekonstrukce na cokoli

SLUŽBU HYPOTÉČNÍHO
MAKLÉŘE ZDARMA

Výroba dortů, zákusků, cukro-
ví a perníků na objednávku.

- svatební perníkové srdce děkovací
a perníkové vizitky na svatební stůl

- perníkové dárkové kazety
či dekorace na slavnostní tabuli
- vánoční a velikonoční perníky

 - dorty  podle vašeho zadání

Vše z kvalitních surovin, nikoli z náhražek!

Více zhlédněte na: 
www.monadekorschop.cz

provozovna: J.Nerudy 4
tel:732305627

Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)

Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

jahodník za 4,50 Kč, vřes od 21 Kč

26.09.2012 od 10:00 do 16:00 hodin na 
Mírovém náměstí. Přijďte se seznámit s našimi 
kandidáty a s jejich programem do podzimních 
krajských voleb. Projeďte se s námi od 10.00 
hodin koňským spřežením centrem města. 
Hlavní program bude zahájen ve 13 hodin.
V rámci setkání vystoupí od 14:30 hodin známý 
hudebník Statis Prusalis.

Komunistická strana Čech a Moravy 
si Vás tímto dovoluje pozvat na 
předvolební setkání s občany v 
Hlučíně, které se uskuteční ve středu 




