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Bezpečnější přechody
Město investuje do lepších 
přechodů pro chodce

14. března 2012 proběhlo v prostorách 
Červeného kostela v Hlučíně slavnostní 
vyhodnocení výrazných osobností a re-
prezentantů města Hlučína. Ti převzali 
ocenění z rukou starosty Pavola Kubuše.

Hodnotilo se celkem ve třech kategoriích. Kate-
gorie v oblasti sportu – jednotlivci a kolektivy, ka-
tegorie v oblasti kultury – jednotlivci a soubory a 
Osobnost roku 2011.

V kategorii sportovních kolektivů obsadilo 3. 
místo žákovské družstvo FK Dakovičky. Fotba-
lové družstvo žáků vyhrálo v roce 2011 okresní 
přebor a postoupilo do krajské soutěže. 2. místo 
obsadilo družstvo starších žaček oddílu házené. 
Ty mají za sebou velmi úspěšný rok. V únoru 2011 
postoupily do 3. kola Žákovské ligy a v červnu 
obsadily 2. místo v soutěžním ročníku 2010/2011 
v Severomoravské lize starších žaček.

Vítězem v kategorii sportovních kolektivů se 
stalo fotbalové Družstvo dorostu U19. Tým do-
rostenců U19 fotbalového klubu FC Hlučín po-
stoupil po jarní části soutěže z druhé do nejvyšší, 
první celostátní ligy v kategorii U19.

V kategorii v oblasti sportu – jednotlivců obsadil 
3. místo Adam Konečný. Tento úspěšný hlučín-
ský tenista obsadil vloni 25. místo v celostátním 
žebříčku starších žáků. 2. místo obsadil wakebor-
dista Petr Balgar, který se v loňském roce v zá-
vodě Českého poháru ve wakeboardinku umístil 
na 1. místě. Vítězem této kategorie se stal repre-
zentant ve vodním lyžování Jan Miketa, člen Ski 
Clubu Hlučín. Ten byl vyhodnocen jako reprezen-
tant v oblasti sportu už po osmé. V loňském roce 
skončil na Mistrovství ČR v celkovém hodnoce-
ní v kombinaci na 2. místě a je také mistr ČR ve 
slalomu. Na Českém poháru ve wakeboardinku 

Vyhodnocení výrazných osobností a reprezentantů Hlučína

obsadil 2. místo. Kolektiv v oblasti kultury letos 
oceněn nebyl a v kategorii jednotlivců byla repre-
zentantem v oblasti kultury vyhlášena paní Ire-
na Dřevjaná, učitelka ZUŠ P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně (na snímku první zleva). Paní Dřevjaná 
učí hře na housle a vychovala celou řadu úspěš-
ných houslistů. Je zakládající členkou komorního 
orchestru Vejvanovský, který si v současné době 
připomíná 35 let své koncertní činnosti a je po ce-
lou dobu jeho platnou hráčkou.

V kategorii Výrazné osobnosti města Hlučína 
byly nominovány dvě osobnosti. Druhé místo ob-
sadila paní Jana Ploticová, která už 20 let učí hlu-
čínské školní i předškolní děti tenisu, ale i slušné-
mu chování. Dětem se věnuje prakticky denně bez 
nároku na honorář (na snímku vpravo).                       

Osobností města Hlučína za rok 2011 se stal pan 
Josef Ostárek. Projevil už v dětství hudební ta-
lent a učil se hře na housle, trubku a křídlovku. 
Od svých 15 let účinkoval jako sólista na trubku 
v hlučínských dechovkách a později jako kmeno-
vý člen orchestru Vítkovák reprezentoval na mno-
ha vystoupeních doma i v zahraničí. Kromě hry na 
křídlovku je také sólovým zpěvákem. Zpívá a hra-
je na trubku při církevních obřadech a je členem 
Hlučínského smíšeného sboru, kde i přes svůj vy-
soký věk účinkuje na pravidelných koncertech. V 
minulém roce oslavil životní jubileum 80. let. Pří-
jemnou atmosféru slavnostního ocenění poodtrhlo 
vystoupení Hlučínského smíšeného sboru, se kte-
rým si v závěru zazpíval i sám Josef Ostárek, nová 
osobnost města Hlučína za rok 2011.

Ocenění pro Hlučín! V poslední době město získává jedno oce-
nění za druhým. Po úspěchu v soutěži Eko-
logicky zodpovědný kraj a prvním místě v 
soutěži O lidech s lidmi se podařilo obhájit 
i bronzovou příčku za uplatňování Místní 
agendy 21. Cenu dne 28. 2.2012 převzal na 
slavnostním večeru v Obecním domě v Pra-
ze starosta Pavol Kubuš.

Město Hlučín uplatňuje principy udržitelného 
rozvoje již od roku 2000, kdy se přihlásilo k zá-
sadám Místní agendy 21. Jedná se o mezinárodní 
program zavádění zásad udržitelného rozvoje na 
místní úrovni. Cílem je příznivé ovlivnění kvality 
života nejen současných obyvatel, ale také život 
generací jejich dětí.  Jedním ze základních  prin-

cipů jak toho dosáhnout je spolupráce s veřejnos-
ti a její zapojování do plánování a rozhodování.

Ministerstvo vnitra každoročně oceňuje úspěš-
né postupy místních samospráv v oblasti kvali-
ty veřejné správy. Mezi oceněnými za rok 2011 
měli výrazné zastoupení členové Národní sítě 
Zdravých měst ČR. V rámci udílení cen Minis-
terstva vnitra za kvalitu a inovaci bylo oceňováno 
uplatňování Místní agendy 21 (MA21) jako jed-
né z efektivních metod kvality ve veřejné správě.

Město Hlučín obdrželo za uplatňování MA21 
bronzovou cenu. Tu převzali také zástupci Zdra-
vých měst Hodonín, Přeštice, Valašské Meziříčí, 
Velké Meziříčí, Zdravé obce Křižánky a Zdravé-
ho Kraje Vysočina.

ANKETA



Výtah z usnesení
z 39. a 40. schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína:

n  schválila provoz víceúčelového hřiště Základní 
školy dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2.

n  projednala návrh na instalaci dopravních zna-
ček zakazující stání na jednosměrné ulici Květ-
ná v úseku za domy č. 19, 21 a 23 a rozhodla 
dopravní značky neinstalovat.

n projednala návrh na umožnění stání na chod-
níku u místní komunikace ul. Petra Bezruče a 
rozhodla návrh zamítnout.

n projednala návrh na instalaci dopravních zna-
ček zakazující stání po obou stranách na uli-
ci Rovniny v úseku mezi bývalou mateřskou 
školkou a křižovatkou ulic Jaroslava Seifer-
ta x Rovniny x Mánesova a rozhodla doprav-
ní značky neinstalovat.

Výtah z usnesení ze 13. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína

Zastupitelstvo města Hlučín:

n projednalo žádost Dopravního podniku Ostrava 
a.s., o snížení smluvní pokuty za nerealizované 
dopravní výkony a rozhodlo žádosti vyhovět a 
prominout dopravci Dopravní podnik Ostrava 
a.s. úhradu smluvní pokuty v plné výši.

n rozhodlo o námitkách uplatněných při veřejném 
projednání návrhu změny č. 7 ÚP Hlučína, kte-
rý je součástí Opatření obecné povahy v pří-
loze předloženého materiálu, tak, že je zamítá.

n vydává změnu č. 7 územního plánu Hlučína 
formou Opatření obecné povahy dle přílohy 
předloženého materiálu.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, O 
místních poplatcích ve městě Hlučíně.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, O 
zákazu požívání alkoholických nápojů na ve-
řejném prostranství.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č.2/2010, kterou se stanoví systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu vznikajícího 
na území města Hlučína, včetně systému na-
kládání se stavebním odpadem.

n odvolalo na vlastní žádost pana Ing. Waltra 
Hrušku z funkce předsedy Osadního výboru 
Bobrovníky a zároveň  zvolilo  novým předse-
dou Osadního výboru Bobrovníky  pana Mgr. 
Tomáše Marka. Pan Ing. Walter Hruška zůstá-
vá členem Osadního výboru Bobrovníky.

n odvolalo na vlastní žádost pana Antonína Řehu 
z funkce člena Osadního výboru Hlučín - Rov-
niny a zároveň zvolilo novým členem Osadní-
ho výboru Hlučín - Rovniny  pana Ing. Václa-
va Škvaina.

n odvolalo na vlastní žádost pana Mgr. Marka 
Duciuce z funkce člena Osadního výboru síd-
liště OKD a zároveň stanovilo na funkční ob-
dobí Zastupitelstva města Hlučína zvoleného 
pro volební období  2010 – 2014  počet členů 
Osadního výboru sídliště OKD na 5.
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Vážení spoluobčané,
v březnu proběhlo v kulturním domě veřejné fó-

rum, na kterém diskutovali občané s vedením měs-
ta o problémech, které ve městě máme. Potěšilo 
mě, že se fóra zúčastnilo podstatně více občanů 
než v minulých letech a radost mi udělali také mla-
dí aktivní účastníci diskuse. Vy, kteří jste jednání 
nebyli přítomni, máte možnost hlasovat v anketě o 
pořadí důležitosti   problémů.  Berte prosím anke-
tu také jako snahu o zlepšení vzájemné informo-
vanosti o potřebách a dění ve městě a věnujte jí 
chvilku svého času. 

Věci, které nám vadí a které máme řešit, se dají 
rozdělit do několika skupin. První z nich jsou ty, 
které má v kompetenci stát nebo kraj, a našim 
úkolem je od nich tyto věci vyžadovat. Pak jsou to 
problémy, které jsou v kompetenci a zodpovědnos-
ti města, a konečně věci, které jsou v možnostech 
a povinnostech každého z nás. Pokud byste si na-
šli čas a v klidu poseděli s dětmi, rodiči a praro-
diči a vyplnili anketní lístek, i vy budete mít záslu-
hu na tom, že se vašimi problémy bude zabývat ve-
dení města, jeho jednotlivé odbory a  městské za-
stupitelstvo. Podpořte prosím i vy naši snahu udě-
lat město lepším. Termín pro odevzdání anketních 
lístků je 11. května 2012.

Milí spoluobčané, škoda že nemůžeme naši vzá-
jemnou komunikaci o problémech města rozšířit 
o moment, že byste v anketním lístku označili teč-
kou problém, který vy sami pomůžete řešit. Ně-
které body by se v anketě vlastně ani nemuse-
ly objevit, často by stačilo, kdybychom se k sobě 
chovali ohleduplněji a vstřícněji.

Doufám, že touto cestou povzbudíme naši spo-
lečnou naději, že život v našem městě bude lep-
ší. A možná nás velvyslanectví USA v Praze opět 
ocení první cenou v soutěži měst v komunikaci s 
občany, tak jak tomu bylo v loňském roce.

Příjemné prožití Velikonoc a mnoho krásných 
jarních dní přeje

Pavol Kubuš
starosta



      [03] hlučínskénoviny

V poslední době se ve městě podařilo 
vybudovat nová hřiště. Vedení města si 
právem položilo otázku, zda není příliš 
velký přepych nechat hřiště využívat jen 
dětem ze škol a rozhodlo se hřiště zpří-
stupnit širší veřejnosti.

Dobrou zkušenost s provozováním hřišť pro 
veřejnost mají už i v jiných městech republiky a 
tak je předpoklad, že by to mohlo dobře fungo-
vat i v Hlučíně. V první fázi budou zpřístupněna 
víceúčelové sportovní hřiště v Darkovičkách a 
na ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Tady si zájemci mo-
hou zahrát tenis, minikopanou, basketbal, volej-
bal, nohejbal, házenou nebo vybíjenou. Každé 
hřiště bude mít svého správce, který bude dohlí-
žet na dodržování pořádku. Samozřejmostí pro 
všechny návštěvníky bude i dodržování provoz-
ních řádů. V nich je definováno, kdo může hřiště 
využívat a za jakých podmínek. Na všech hřiš-
tích se nesmí kouřit ani požívat alkohol a zaká-
zán je také vstup zvířatům. Pro děti do 10 let se 
otevře zahrada MŠ Severní, kde byly v loňském 
roce postaveny nové herní prvky. Přístup tady 
budou mít děti v doprovodu rodičů nebo osoby 
starší 18 let.

V příštím roce se předpokládá otevření zahrady 
MŠ Cihelní a hřiště ZŠ Rovniny.

Hlučínská hřiště se otevírají širší veřejnosti
Provozní doby pro veřejnost
Víceúčelové hřiště Darkovičky
pondělí – neděle 8:00 – 21:00 hod. Ve dnech 
školního vyučování v čase od 8:00 do 13:00 je 
hřiště vyhrazeno pro potřeby ZŠ Darkovičky. 

ZŠ dr. Miroslava Tyrše:
Otevřeno pro veřejnost od 15. 4. do 15. 10. 2012,  
vždy  pondělí až pátek od 15:00 hod. do 19:00 
hod., v sobotu a neděli od 9.00 hod. do 12.00 
hod. a od 14.00 hod. do 19.00 hod. Hřiště bude 
uzavřeno pro veřejnost v době 15. 4. – 15. 10. 
2012 z důvodů placených pronájmů v níže uve-
dených termínech: úterý 16.00 hod. - 18.00 hod., 
středa 16.00 hod. - 19.00 hod., pátek 16.00 hod. 
- 19.00 hod. Uzavřeno bude také 15. 4., 29. 4., 
13. 5. , 27. 5. a 10. 6. , vždy od 8,45 – 12,45 hod.

MŠ Severní
duben, říjen: pondělí - pátek 16.30 hod. – 18.00 
hod., mimo provozní dny MŠ 14.00 – 18.00 hod.  
(soboty, neděle, svátky, prázdniny)
květen, září: pondělí – pátek 16.30 hod. – 19.00 
hod., mimo provozní dny MŠ 14.00 hod. – 19.00 
hod. (soboty, neděle, svátky, prázdniny)

Provoz ve měs-
tě stále houstne a 
přejít bezpečně ně-
které komunika-
ce je čím dál větší 
problém. Všechny 
určitě potěší zprá-

va, že situace se má brzy zase o trochu 
zlepšit.

Na stav přechodů ve městě jsme se zeptali mís-
tostarosty Alfonse Laňky.

Pane místostarosto, kolik je vlastně ve městě 
problémových přechodů?

Situace s přechody se začala řešit už v roce 2009. 
Odbor dopravy a silničního hospodářství vytipo-
val celkem 15 nejrizikovějších přechodů. Samo-
zřejmě prioritu měly přechody na silnici I/56. Na 
vybrané přechody se zpracovala projektová do-
kumentace a na osmi z nich pak město požádalo o 
dotaci z programu Zvyšování pasivní bezpečnos-
ti na pozemních komunikacích.

Proč ne na všech patnácti?
Dotace mohla být požadována pouze na investi-

ci do 2 miliónů korun. Opravit všechny přechody 
najednou by bylo mnohem dražší. Vybraly se pro-
to nejkritičtější přechody na průtahu městem. Na 
silnici I/56 jde o křižovatku s ul. Písečnou, pak 
přechody u kulturního domu a před restaurací U 
Kuchaře. Všechny tyto přechody byly nasvíceny, 
byly nově provedeny nebo rekonstruovány dělící 
ostrůvky a bezbariérové úpravy vstupů na vozov-
ku. Na dalších vybraných přechodech na silnicích 
I. a II. třídy se provedlo nasvětlení a bezbariéro-
vé úpravy. Celkové náklady činily 1.928.000 Kč 
a z této částky byla dotace zhruba 1.000.000 Kč.

Chodci se budou cítit ve městě zase o něco bezpečněji
Které přechody se opraví  letos?

V letošním roce jsme požádali o dotaci na zbý-
vajících 7 přechodů. Jde o přechod na ul. Píseč-
ná – I. Olbrachta, Zahradní – hřbitov, Zahrad-
ní – E. Beneše, Jandova – ZŠ (Hlučín-Darkovič-
ky), Osvoboditelů – Příkrá (Hlučín-Bobrovníky), 
Celní – Dětský ranč a přechod U Renaultu. Jedná 
se o rekonstrukci stávajících přechodů, u Dětské-
ho ranče bude vybudován nový chodník na stra-
ně ranče, který tam v současné době chybí. Pře-
chody budou bezbariérově upraveny, včetně va-
rovných a signálních pásů. Osazeny budou svis-
lými dopravními značkami s reflexní folií a také 
se obnoví vodorovné dopravní značení na vozov-
ce. U některých přechodů se pak provedou indivi-
duální úpravy. Třeba v Darkovičkách se postaví u 
školy ještě bezpečnostní zábradlí v chodníku před 
vstupem do školy. U Renaultu bude zase dělící os-
trůvek. Kromě ul. Celní budou všechny přechody 
nově nasvíceny.

Kdy se přechody opraví?
V březnu nám byla přiznána dotace ve výši skoro 

1.000.000 Kč. To mě potěšilo, protože bylo více 

jak 40 žadatelů a ani ne polovina dotaci získala. 
Navíc v takové výši. Celkem budou opravy stát 
zhruba 1.300.000 Kč. Rozdíl doplatíme z rozpoč-
tu města. 

Začneme hned v dubnu přechodem u Dětského 
ranče. Tam je to asi nejakutnější, protože začíná 
sezóna a pohybuje se tam spousta dětí. Ale i ostat-
ní přechody půjdou velmi rychle za sebou. Všech-
no bychom chtěli stihnout do konce září. Musíme 
brát ohled i na provoz a tak třeba přechod U Re-
naultu chceme opravit v době prázdnin, kdy tam 
nebude jezdit tolik aut.

Bude potom situace s přechody definitivně vy-
řešena?

Myslím, že vždycky je co zlepšovat, ale to nej-
důležitější bude určitě za námi. Zůstává ještě pře-
chod u autobusového nádraží. Pokud tam nedojde 
k celkové úpravě dopravní situace, tak bude dal-
ší na řadě. Jinak na přechodech v okolí škol hlíd-
kují městští strážníci, ve škole se děti učí jak se na 
přechodech chovat a tak věřím, že nejen pro děti, 
ale i ostatní chodce bude na cestách zase o něco 
bezpečněji.

Přechod u Renaultu se bude rekonstruovat o prázdninách.

Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína
prodat

část pozemku parc. č. 71,
geometrickým plánem nově označenou jako

parc. č. 71/3 v k. ú. Bobrovníky
-  zahrada o výměře 880 m2,

s předkupním právem pro Město Hlučín

- formou výběrového řízení - obálkovou metodou 
- za  minimální kupní cenu ve výši 403.350,-Kč.

Jedná se o  pozemek na ulici Větrná - za restaurací
Bobry club, vhodný pro výstavbu rodinného domu.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách
označené textem „Výběrové řízení na pozemek parc. č. 

71/3 v k. ú. Bobrovníky – neotvírat “,  zašlete na adresu: 
MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23,

748 01 Hlučín do 27. dubna 2012.

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

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na
odboru městského majetku – budova A - II. poschodí, 

kancelář č. 204,  nebo telefonicky
na tel. č. 595 020 261, 595 020 210. 
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Program regenerace panelového sídliště OKD - východ
Práce na regeneraci sídliště trvají už dlouho a obyvatelé se prá-
vem ptají, kdy se celá úprava dokončí. Odpověď bohužel není 
jednoznačná.

Cílem projektu regenerace je především komplexní obnova a regenerace 
sídliště. Ta spočívá ve zlepšení a odstranění vytipovaných problémových ob-
lastí. Ty byly specifikovány na základě dotazníkového průzkumu a průzku-
mů v terénu. Nejvýznamnější z nich je nespokojenost obyvatel se stavem 
vozovek a chodníků, počtem parkovacích stání, vybavení sídliště dětskými 
hřišti, městským mobiliářem a celkový vzhled sídliště.

Úpravy by měly přispět ke zlepšení obytného prostředí a k zajištění po-
žadovaných funkcí pro jeho obyvatele. Nejedná se pouze o kultivaci veřej-
ných prostranství, které lze dosáhnout výměnou povrchu komunikací, obno-
vou stávajícího mobiliáře či doplňkovou výsadbou zeleně. Jde především o 
to, aby se zásahem do organizace a využití území dosáhlo zlepšení obytné a 
pobytové funkce sídliště.

Studie regenerace byla zpracována v roce 2008 a je rozdělena do 5. etap vý-
stavby:

1. etapa výstavby - celky č. 11, 12, 12, 14, 17, 26
2. etapa výstavby - celky č. 1, 2, 3, 4, 5
3. etapa výstavby - celky č. 6, 7, 8, 9
4. etapa výstavby – celky č. 10, 15, 16, 19
5. etapa výstavby – č. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Rok 2009
Realizace I. etapy projektu proběhla hned po schválení zastupitelstvem v 
roce 2009. Na základě schválené žádosti o dotaci do programu Regenerace 
panelových sídlišť byly realizovány celky č. 11, 12, 13, 14, 17. Ty zahrno-
valy úpravy zeleně, sanaci a výsadbu dřevin. Plocha regenerované části síd-
liště činila 510 m2.

Celkový objem finančních prostředků byl 342 000 Kč, který rovným dílem 
zaplatilo město a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Druhá část dokončení zeleně měla být podle doporučení osadního výboru 
provedena v následujícím roce. Panovaly však oprávněné obavy, že by nově 
vybudovaná parkoviště mohla kolidovat s již vybudovanou zelení. Protože 
osadní výbor předpokládal plynulé pokračování v regeneraci, investoval při-
dělené peníze převážně do západní části sídliště.

Rok 2010
V  roce 2010 město se žádostí o dotaci neuspělo a proto byl vybudován  pou-
ze celek č. 26. Jednalo se o výstavbu parkoviště a rekonstrukci přiléhající 
místní komunikace. Bylo vytvořeno 43 nových parkovacích míst, včetně 2 
parkovacích míst pro vozidla osob se ztíženou pohyblivostí. Součástí rekon-
strukce komunikace bylo i vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby.

V rámci stavby byly osazeny nové dopravní značky, drobné úpravy dřevin 
a terénní úpravy okolí.

Celkový objem finančních prostředků ve výši cca 2 900 000  Kč  byl hra-
zen pouze z rozpočtu města.

Rok 2011
V tomto roce se práce soustředily na projektovou přípravu dalších etap. Byly 
vypracovány projektové dokumentace k celkům č. 1 – 5 a  č. 20 - 23.

Rok 2012
V letošním roce je naplánováno pokračování 2. etapy regenerace. Jedná se o 
realizační celky č. 1 a 2. Ty v sobě zahrnují vybudování parkovacích míst a 
rekonstrukce chodníků.

Celek č. 1 je veden podél ulice Hornická. Celkem se zde nachází 26 par-
kovacích podélných stání pro osobní vozidla a 3 místa pro tělesně postižené 
osoby. Stání budou provedena v pásu zeleně z vegetačních dílců. Chodník na 
ulici Hornická bude z betonové zámkové dlažby o šířce 1,5 m. Na chodníku 
bude několik úprav pro zlepšení orientace zrakově postižených osob a to ve 
formě varovných a signálních pásů. Ty budou provedeny ze slepecké dlažby.

Realizační celek č. 2 se nachází v místě začátku jednosměrné ulice Čs. ar-
mády. Jde o demolici a nové vybudování některých chodníků a šikmých par-
kovacích stání pod úhlem 60˚. Na tomto území je v současné době zelená 
plocha, komunikace a chodníky. Celkem by tady mělo vzniknout 22 parko-
vacích míst pro osobní vozidla a 2 místa pro tělesně postižené osoby. Par-

kovací místa budou provedena z vegetačních dílců nebo nátěrem na stávají-
cí vozovku. Místa vytvořena z vegetačních dílců budou odvodněna do vsa-
kovacích drénů. Dojde k novému napojení chodníku, který bude proveden z 
betonové zámkové dlažby. 

Po dokončení stavby by mělo dojít ke zlepšení dopravní obslužnosti a  na-
výšení počtu odstavných a parkovacích stání, kterých má sídliště nedostatek. 
Úpravou stávajících nevyhovujících parametrů komunikací a rekonstrukcí 
chodníků dojde také ke zvýšení komfortu pro chodce. Současně budou u par-
kovacích míst a chodníků provedeny nutné práce spojené s veřejným osvětle-
ním, odvodněním a navazující úpravy zeleně. Celkový objem finančních pro-
středků na celky č. 1 a 2 činí cca 3 330 000 Kč. Město Hlučín žádá na tyto 
celky dotaci ve výši 70 % tj. 2 332 000 Kč a zbývající cca 1 000 000 Kč bude 
město hradit ze svého rozpočtu. Dotace je žádána z programu regenerace pa-
nelových sídlišť, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. O tom, zda 
město dotaci obdrží se dozvíme v květnu 2012.

Podle původního plánu se měla 2. etapa, která zahrnuje celky č. 1 – 5 reali-
zovat současně na základě žádosti z jednoho dotačního titulu. Podmínky při-
dělení dotace jsou však takové, že dotace je přiznána v maximální výši 70 % 
objemu nákladů, ale v maximální výši 4 000 000 Kč. Proto bylo výhodnější 
2. etapu výstavby rozdělit do dvou částí, na celky č. 1, 2 a celky č. 3, 4, 5. Po-
kud bude v tomto roce přidělena dotace na celky č. 1 a 2, pak město dostane 
příspěvek cca 2 330 000 Kč. Při následné samostatné žádosti na celky č. 3, 
4, 5, kde je rozpočet zhruba 6 000 000 Kč, pak dostane 70 %, tedy maximál-
ní 4 000 000 Kč. O tuto dotaci ale bude možné požádat až v roce 2013. Cel-
kem by tak dotace na 2. etapu činily cca 6 330 000 Kč, tedy o 2 330 000 Kč 
více, než při společné žádosti.

Plány do dalších let
V příštím roce je v plánu realizace celků č. 3, 4, 5. Jedná se par-
kovací stání, na které je již zpracována projektová dokumentace.  
Následovat by měly realizace celků č. 20, 21, 22, 23. 

Jedná se o veřejnou zeleň na kterou už je zpracována projektová dokumen-
tace. Pokračování prací je podmíněno přiznáním dotace z programu Rege-
nerace panelových sídlišť. Město je v současné době reálně schopné přispět 
zhruba 30 % podílem na náklady, které dotace nezahrnuje. Samostatné finan-
cování dalších úprav pouze z rozpočtu města není reálné.
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Ve dnech 27.2. – 2.3.2012 probíhal na 
naší škole ZŠ Hlučín-Rovniny projekt 
EDISON, který byl realizován ve spolu-
práci s vysokoškolskou organizací AIE-
SEC. Cílem projektu je vzájemné poro-
zumění, poznávání různých zemí, kultur 
a tradic. Do Hlučína přijely vysokoško-
lačky - zástupkyně tří kontinentů – dvě 
Číňanky, Indonésanka, Kanaďanka, 
Ruska a Gruzínka.

Studentky ve škole pracovaly ve dvou týmech. 
Ty doprovázel učitel – angličtinář, který pomá-
hal, pokud jazykové dovednosti žáků nestači-
ly. Každá studentka si připravila prezentaci své 
země. A tak jsme viděli zajímavé přírodní krásy, 
města, ukázky národních tanců, hudby. Aktivity 
v hodinách byly tak pestré, jako pestrá a kreativ-
ní byla děvčata, jež je realizovala. Žáci pronikali 
do tajemství čínských znaků, naslouchali hře na 
typický indonéský hudební nástroj, učili se jíst 
hůlkami atd. Velký prostor byl vždy věnován do-
tazům a vzájemné komunikaci mezi žáky a stu-
dentkami. Všechny hodiny probíhaly v angličti-
ně, ale i naši ruštináři si mohli poprvé vyzkoušet, 
jaké to je konverzovat s rodilým mluvčím.

Čtyři dny se s cizinkami setkávali žáci druhého 
stupně, ale pátý den byl určen dětem 1. až 5. roč-
níku. V tělocvičně školy vyrostla malá „globál-
ní vesnička“. Naši hosté se oblékli do národních 
krojů, připravili si typická jídla své země. Zněla 
hudba a děti se učily prvky lidových tanců, po-
znávaly vlajky zemí, ochutnávaly exotické po-
krmy, mohly si nechat napsat své jméno čínský-

mi znaky. První pokusy o komunikaci s cizin-
cem v angličtině byly často úspěšné, a tak vzni-
kaly překrásné fotografie na památku a žáci od-
cházeli plni dojmů.

V tomto týdnu však nebyli aktivní jen naši hos-
té. Žáci devátého ročníku si pro ně připravi-
li prohlídku města Hlučína s komentářem v an-
glickém jazyce. I když měli velkou trému, vše 
zvládli a studentky je nakonec odměnily pochva-
lou a potleskem. Slova chvály ale zazněla i na 
krásy našeho města, ale hlavně na jeho obyvate-
le. Děvčata oceňovala, jak přívětivé lidi potká-
vala na ulicích i v obchodech.

Chtěli bychom velmi poděkovat za vstřícnost 
o ochotu, která nám usnadnila organizaci týdne, 
jenž byl nabitý událostmi a zážitky. Každý, koho 
jsme oslovili, nám vyšel vstříc. Děkujeme Měst-
skému úřadu Hlučín, Obecnímu úřadu Píšť, ma-
jiteli pekárny Gobe v Píšti panu Otmaru Koty-
rbovi, Farnímu úřadu Hlučín a Farnímu úřadu 
Píšť i Informačnímu centru Hlučín. A jak projekt 
zapůsobil na žáky? Nejlépe to ilustrují výroky 
našich sedmáků: „Bylo skvělé se setkat s lidmi z 
různých koutů světa. Byl to zážitek na celý život. 
Naučila jsem se porozumět jim a rozuměla jsem 
vážně skoro všechno. Dozvěděli jsme se strašně 
hodně zajímavých věcí – např. že v Kanadě mají 
plastové peníze. Všichni jsme se dozvěděli mno-
ho nových informací a nejlepší na tom je, že byly 
od lidí, kteří je čerpali ze svých zkušeností.“

Program EDISON si užili všichni žáci i učitelé, 
těšíme se na další ročník tohoto projektu na naší 
škole.                                         Jarmila Polomská

Projekt EDISON na ZŠ Hlučín – Rovniny

Informace rodičům žáků 5. ročníků o prá-
ci ve třídě s rozšířenou výukou matemati-
ky a přírodovědných předmětů: Výběro-
vé řízení do 6. ročníku třídy s RvMP pro-
běhne ve  čtvrtek 26 . dubna 2012 od  8:00 
hodin. Příjem přihlášek je do 23. 4. 2012

Na ZŠ Hornická v Hlučíně je  zřízena v každém 
ročníku na 2. stupni jedna třída pro žáky s hlubším 
zájmem o matematiku a přírodní vědy (RVM). 
Matematika je v těchto třídách  jedním z nejdů-
ležitějších předmětů, kterému je věnováno 5 nebo 
6 hodin týdně.Výuka se zaměřuje na rozvoj logic-
kého a abstraktního myšlení, důraz je položen na 
výchovu k samostatnosti při řešení úloh. Metody 
a formy práce (experimentální objevování nových 
poznatků, problémové metody, skupinová práce 
žáků, práce s počítačem aj. ) přispívají k formová-
ní osobních vlastností dětí.

Žáci těchto tříd rádi soutěží. Zejména v  matema-
tické a fyzikální olympiádě obsazují přední mís-
ta, úspěšní bývají i v olympiádách v cizím jazy-
ce, v chemii, zeměpise, přírodopise. Zvýhodňuje 
je to pak při přijímání na střední školy. Přechod na 
střední školy, který je obvykle doprovázen potíže-
mi, je u těchto žáků plynulejší, bez výraznějších 
změn v prospěchu. Svůj zájem a talent mohou tito 
žáci dále  rozvíjet v nepovinném  předmětu cviče-
ní z matematiky. Do tříd RVM se mohou přihlásit 
žáci 5. ročníku ZŠ.

Má vaše dítě zájem o
matematiku a přírodní vědy?

Gepard - 1. testování
V únoru proběhlo první celorepublikové testová-
ní informační gramotnosti s Gepardem (5. a 9. tří-
dy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
kromě Prahy), do kterého se přihlásilo 541 tříd. 
Z 51 testovaných žáků druhého ročníku nižšího 
stupně našeho gymnázia získalo nejvyšší oceně-
ní Inf_Profík třicet žáků, a tím zařadili hlučínské 
gymnázium na skvělé 37. místo při plnění úkolů 
práce s textem a logické myšlení.

Zúčastněným studentům děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy.

Jana Sabolová,
Markéta Haburová

Ve čtvrtek 23. února 2012 jste mohli v 
prostorách školní družiny ZŠ dr. Mirosla-
va Tyrše klidně potkat piráta, který jako-
by z oka vypadl kapitánovi Jacku Spar-
rowovi, kočičí ženu věrohodnější než ta, 
kterou ztvárnila ve stejnojmenném filmu 
Halle Berryová, ale také řadu princezen, 
judisty, karatisty, ba i rozličný zdravot-
nický personál. 

Nešlo ani tak o přehlídku hollywoodských hrdi-
nů či předzvěst budoucího profesního směřování 
žáků, jako spíše o kreativitu a šikovnost dětí a je-
jich rodičů. Hned po vyučování se totiž rozpou-

tal veselý maškarní rej plný her a taneční zába-
vy. Nechyběla ani oblíbená tombola se zajímavý-
mi cenami a promenáda všech kostýmů. V napro-
sté záplavě barev, tvarů a materiálů snoubících se 
v nápaditých maskách bylo nemožné vůbec uva-
žovat o vyhlášení nejpovedenějšího převleku, 
a tak jsme se rozhodli sladkou odměnou ocenit 
všechny zúčastněné.  Maškarní ples započal sérii 
akcí, které jsme připravili pro druhé pololetí toho-
to školního roku, doufáme, že bude ještě dlouhou 
dobu radostným tématem „přestávkových rozho-
vorů“.                                          Ivana Bukačová

vychovatelka ŠD

Maškarní rej v družině započal sérii akcí

Změna jízních řádů
Změnou jízdních řádů, platnou od 
4.3.2012, došlo na lince č.34 ke změně u 
spoje vyjíždějícího ze zastávky Ostrava 
Křižíkova v 7:16 hod., který končil na za-
stávce Hlučín-Bobrovníky v 7:35 hod. 

Tento spoj od středy 28.3.2012 pokračuje v jízdě 
do zastávky Hlučín-aut.nádraží. Dále od 28.3.2012 
došlo ve stejném směru ke změně u spoje vyjíždě-
jícího ze zastávky Ostrava Křižíkova v 7:36hod. 
tak, že tento spoj nepojede do zastávky Hlučín-
Rovniny, ale končí v zastávce Hlučín-Bobrovníky 
v 7:55 hod. a spoj vyjíždějící v 21:29 ze zastávky 
Ostrava Křižíkova bude ukončen v zastávce Hlu-
čín-Rovniny v 21:52. Z Hlučína aut. nádraží tak v 
návaznosti na tento spoj nebude autobus vyjíždět 
ve směru na Ostravu ve 22:00, ale odjezd je sta-
noven na 22:03 ze zastávky Hlučín-Rovniny. Tato 
změna se týká pouze pracovních dnů.



Svoz odpadů o velikonočních svátcích

Náhradní svoz odpadů za velikonoční 

pondělí 9.4.2012 proběhne

v sobotu 7.4.2012.
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Myslíte si, že náplní turistického oddílu jsou 
jen hry, tábornické dovednosti a akce v pří-
rodě? T. O. Zálesák Vám dokáže opak. Jako 
každoročně se jeho členové zúčastnili kultur-
ního festivalu. Na XIII. ročník tradičního kultur-
ního festivalu tábornických oddílů, který pořádá 
TOM BVÚ z Ostravy, si kluci a holky z oddílu Zá-
lesák nachystali scénku a písničku a tím se přihlá-
sili do soutěže o putovní housle. Několik týdnu pří-
prav se vyplatilo a na festivalu sklidili úspěch. Se 
svou scénkou obsadili 2. místo a písničkou mís-
to 4.. Celkově pak obsadili velmi pěkné místo na 
stupních vítězů, skončili třetí. Jejich snaha tím 
však nekončí, scénku i píseň využijí při oslavě 15. 
výročí založení oddílu, kde ji shlédnou rodiče, čle-
nové, bývalí členové a přátele oddílu. Držme jim 
palce, aby jejich snaha na prknech, které zname-
nají svět, byla odměněna potleskem.

Prkna, která znamenají svět

Přestupný rok má o jeden den navíc, ně-
kteří věří, že bude jejich šťastný. Přestože 
29. 2.2012 byla středa, tak zcela netradič-
ně proběhly v obřadní síni v Hlučíně tři 
svatby.

Novomanželům Věře a Lukášovi se zdál tento 
den natolik originální, že se rozhodli termín za-
mluvit už loni v září. Vstoupili tak do manžel-
ství po více než tříleté známostí a plánované malé 
svatby se nakonec zúčastnilo třicet hostů. Ti při-
šli rádi, ale vzhledem k tomu, že byl pracovní den, 
tak si také museli vzít dovolenou.

V tento den se vdávala i paní Alena. Také jí se 
zdál termín originální a rozhodla se pro sňatek s 
přítelem, se kterým je už deset let. Ten, jak paní 
Alena vtipně říká, alespoň ušetří za kytku. Bude ji 
nosit jen jednou za čtyři roky.

Naproti tomu pan Michal si to, že je 29. 2.2012 
něčím výjimečný, vůbec neuvědomil. Žije se svou 
přítelkyní dlouhodobě na Kanárských ostrovech, 
kde také pracuje. Během letošní třítýdenní dovo-
lené se rozhodli stihnout i svatbu. Na úřadě jim 
jako nejbližší termín nabídli právě středu a tak ne-
váhali a termín přijali. Věří, že jim přinese štěstí.

Zvláštní data novomanželé přitahují a tak hlučín-
ská obřadní síň zažila v loňském roce  dvě svatby 
v pátek 11.11.2011. Určitě i letošní „sudý“ rok no-
vomanžele inspiruje a bude jejich rokem svateb-
ním. Středa 12.12.2012 je proto pro sňatky vyhra-
zena. Zatím je volná i 12 hodina. Zatím.

Šťastný den navíc

Březnové bruslení s rodiči
Dne 1. 3. 2012 jsem se spolu se svým sy-
nem a se  svými žáky zúčastnila akce 
Bruslení s rodiči v kravařské Buly aréně, 
kterou pro nás už tradičně připravila naše 
škola ZŠ dr. Miroslava Tyrše. 

Od 16.00 do 17.15 žáci se svými rodiči, praro-
diči, sourozenci, kamarády i vyučujícími  brusli-
li a dováděli.  Toto  vydařené sportovní odpoledne 
si  společně všichni opravdu užili. Bruslení s rodi-
či naše žáky baví a účastní se ho vždy  v hojném 
počtu. Všichni se moc těšíme, že se tato sportovní 
akce v příštím školním roce opět zopakuje.

Lenka Nováková
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše

Ukládání odpadů z údržby zeleně pro ne-
podnikající fyzické osoby v roce 2012 bu-
dou zajišťovat TS Hlučín s.r.o.

V letech 2010 a 2011 byla likvidace odpadů z 
údržby zeleně zajišťována přes firmu Tomáš Há-
jovský – Gras Servis. Vzhledem k tomu že v roce 
2012 nabídly TS Hlučín s.r.o. městu za tuto služ-
bu výrazně nižší cenu, budou od letošního roku 
odpady z údržby zeleně ukládány na dvoře TS 
Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická.

Ukládání biologicky rozložitelného odpadu 
bude probíhat za těchto podmínek:
n služba bude pro občany města Hlučína, včetně  

Bobrovníků a Darkoviček, kteří prokáží svoji 
totožnost, bezplatná.

n před uložením odpadů dojde k evidenci přija-
tých odpadů a producenta.

n příjem odpadů bude realizován: pondělí a stře-
da: 8:00 -18:00, úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 
– 16:00, sobota: 8:00-12:00, a to v období od 
2.4. do 14. 11. 2012.

n k likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 
01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva, 
seno, drobné ořezy ze stromů a keřů, listí…

n odvoz odpadu na dvůr TS Hlučín s.r.o. si zajis-
tí každý občan individuálně.

Soňa Prášková

Ukládání odpadů z údržby zeleně pro nepodnikatele

Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína
prodat

BYTOVOU JEDNOTKU 1613/16,
včetně spoluvlastnického podílu na společ-

ných částech domu čp. 1613 v k.ú. Hlučín

- formou výběrového řízení - obálkovou metodou 
- za  minimální kupní cenu ve výši 430.000,--Kč

Jedná se o byt velikosti 1 + 1 o výmě-
ře 34,1 m2 v Hlučíně, ulice Dukelská 2.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obál-
kách označené textem „Výběrové řízení na bytovou
jednotku č. 1613/16 na ulici Dukelská 2 v Hlučíně

– neotvírat “,  zašlete na adresu: 
MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23,

748 01 Hlučín do 15. května 2012.

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

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru 
městského majetku – budova  A - II. poschodí, kancelář č. 
204,  nebo telefonicky na tel. č. 595 020 263, 595 020 210.

Tým naší školy ZŠ Hlučín-Rovniny se 
27. února zúčastnil soutěže Let the sport 
come to you, kterou pořádala 1st Inter-
national School of Ostrava. Úkolem týmu 
bylo připravit si v angličtině prezentaci na 
téma Lední hokej.

Na splnění zadaného úkolu měli velmi krátkou 
dobu - pouze 20 kalendářních dnů, ale to nejtěž-
ší je teprve čekalo na pódiu divadelního sálu Stře-
diska volného času v Ostravě: žáci měli anglic-
ky předvést svou prezentaci a odpovědět na ang-
licky položené otázky porotců Aleše Valenty, ale 
také například zástupců Britského centra či me-
zivládní komise Fulbright Commission. Hodnoti-

la se úroveň gramatiky, slovní zásoby, stylizační 
dovednosti, plynulost a zpracování dostupných in-
formací. Naše žákyně Aneta Matznerová, Tereza 
Piskalová a Tereza Fojtíková, které nejlépe obstá-
ly ve školním kole, podaly na pódiu perfektní vý-
kon a obsadily krásné 4. místo z jedenácti zúčast-
něných škol. Moc děkuji také učitelům Vladimí-
ru Štalmachovi a rodilému mluvčímu Raymondu 
Uremu za pomoc při přípravě prezentace. Tech-
nicky nás podpořil Patrik Tomašovský a Petra Mi-
kolajková. Všem patří velký dík. Dovolím si za 
všechny říct, že pro nás nebylo důležité umístění, 
ale krásná pracovní atmosféra a chuť s jakou se do 
zadaného úkolu holky pustily.      Karin Jiříčková

Let the sport come to you

Obec Darkovice nabízí levný pronájem 
bytů pro seniory. V Domě s malometrážní-
mi byty pro důchodce v Darkovicích ved-
le Kostela sv. Hedviky  je celkem 12 samo-
statných bytů o velikosti 26 m2 až 44 m2.

Každý byt má svou předsíňku,  koupelnu se spr-
chou a WC. Byty jsou vybaveny kuchyňskou lin-
kou.

Celý objekt je bezbariérový, je zde výtah do 1. 
patra, takže je bydlení vhodné i pro osoby se sní-
ženou pohyblivostí  či na vozíčku. Nájemné bytu:  
54,40 Kč/1 m2.  Například nájemné za byt o výmě-
ře 26 m2 činí 1420,- Kč za 1 měsíc, za byt o výmě-
ře 44 m2 činí 2400,- Kč/1 měsíc. Záloha na služ-
by: 1.500,- Kč/měsíc.

Podmínkou pro přidělení bytu je dosažení věku 
70 let. Osoba mladší musí mít přiznaný I. stupeň 
závislosti dle zákona o sociálních službách (pří-
spěvek na péči). Žadatel nesmí být vlastníkem ro-
dinného domu nebo bytu. 

Bližší informace obdržíte na Obecním úřadě v 
Darkovicích - telefon 595051105, email: obecdar-
kovice@volny.cz.

Levný pronájem
bytů pro seniory
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Město Hlučín se připravuje na oslavy Dne Země
Tak jako každoročně již po deset let, se 
Město Hlučín, člen Národní sítě zdra-
vých měst, i v letošním roce opět zapo-
juje  do celostátní kampaně k oslavám 
Dne Země.

Většina z vás již ví, že Den Země, tento svátek 
životního prostředí, připadá každoročně na 22. 
dubna a je oslavován na celém světě. První kam-
paň pod názvem Den Země proběhla 22. dub-
na 1970 ve Spojených státech a měla za cíl upo-
zornit širokou veřejnost na problematiku život-
ního prostředí a prosadit otázky ochrany životní-
ho prostředí i do vysoké politiky. Tenkrát se při-
pravených akcí zúčastnilo téměř 20 milionů lidí, 
převážně studentů.

Postupně se kampaň rozšiřovala a zapojovalo 
se stále více zemí i jednotlivců. Od roku 1990 
se do oslav zapojuje i Česká republika. Koncem 
dubna a zejména tento konkrétní den se na ce-
lém světě pořádají festivaly, koncerty, výstavy, 
pochody, mítinky, úklidové akce a mnoho dal-
ších aktivit, které mají vztah k ochraně životní-
ho prostředí a naší planety Země.

V letošním roce jsme ve spolupráci s Kultur-
ním centrem Hlučín a Domem dětí a mládeže 
připravili k této příležitosti tyto akce:

Pro školy:
n 24. dubna proběhne u Kulturního domu ma-

lování křídami na chodníky, kterého se zú-
častní děti z mateřských škol

n 26.dubna je pro studenty gymnázia připrave-
na ve spolupráci s Týmovou iniciativou pro 
místní udržitelný rozvoj přednáška a beseda 
na téma „Ekologická stopa“

n základní školy se celoročně zapojují do sbě-
ru papíru – v květnu se vyhodnotí množství 
sebraného papíru na jednoho žáka a vítězná 
škola získá od města finanční ocenění.

Pro veřejnost:
n 13.dubna /pátek/ pořádá Dům dětí a mláde-

že Hlučín  „Odemykání lesa“  tradiční akci 
pro menší dětí a jejich rodiče . Úkolem bude 
odemknou les, probudit zvířátka ze zimního 
spánku a vyhledat Pána lesa, který opět všem 
připomene, jak se v přírodě máme chovat, jak 
ji je třeba chránit a také kam s odpadem . Na 
zúčastněné čeká sladká odměna.

n 28.dubna pořádá Dům dětí a mládeže Hlu-
čín ve spolupráci s Místní organizací České-
ho rybářského svazu  základní kolo soutěže 
„Zlatá udice“ . Soutěží se v rybolovné techni-
ce, poznávání rostlin a živočichů a vědomost-
ním testu. Děti se na soutěž připravují celý 
školní rok v rybářském kroužku v domě dětí. 
Úspěšné absolvování  zkoušky je podmínkou 
pro získání rybářského lístku. Soutěž vyhla-
šuje MŠMT a proběhne na Sportovně rekre-
ačním areálu v Hlučíně. Jako diváky zveme 
rodiče a širokou veřejnost.

n 5. května pořádá Dům dětí a mládeže na 
Sportovně rekreačním areálu „Lov ryb udi-
cí“ – tato akce je určena i dětem, které ne-
navštěvují kroužek v domě dětí, tudíž  všem 
dětským zájemcům, kteří si chtějí vyzkou-
šet různé techniky lovu .  Oceňují se nejlepší 
úlovky a odměnou je věcná cena, poháry a di-
plomy. Tato akce je tradičním zpestřením za-
čínající rybářské sezóny.

Věříme, že vás některé připravované akce za-
ujmou tak, že se jich zúčastníte. A když ne, tak 
vyrazte koncem dubna alespoň někam na vý-
let nebo jenom na procházku do probouzející se 
přírody. Naše Země a příroda kolem nás je to 
nejcennějších co máme a chránit ji se určitě vy-
platí.

Odbor ŽPa KS

Rok 2012 přinesl v sociální oblasti hned 
několik zásadních změn v podobě Soci-
ální reformy. Ta je velmi obsáhlá, bylo 
publikováno mnoho článků a k reformě 
proběhla řada diskuzí. Mnohé změny nás 
ještě čekají.

V současné době v médiích denně slyšíme o 
tom, jak je třeba šetřit, škrty se dotýkají praktic-
ky všech oblastí a tudíž každého z nás. Ušetře-
na není ani sociální oblast. Prostředky ze státního 
rozpočtu rok od roku klesají a zdaleka neodpo-
vídají potřebám poskytovatelů sociálních služeb. 

Pro letošní rok je na sociální služby ze státního 
rozpočtu vyčleněno 6,1 miliard Kč. Z toho Mo-
ravskoslezskému kraji připadne 731 milionu Kč. 
Město Hlučín, v rámci dotačního řízení, vyčleni-
lo na sociální oblast 1 milion korun.

Vzhledem ke stále se snižujícím dotacím na so-
ciální služby je v současné době prioritou zacho-
vání a podpora stávajících služeb a všech akti-

vit s nimi souvisejících, zabezpečení požadova-
né kvality celé sociální sítě v souladu se standar-
dy a novými poznatky včetně efektivního finan-
cování.

V rámci Komunitního plánování Hlučínska je 
i v letošním roce připravena řada akcí. Začát-
kem roku byl vydán Katalog sociálních služeb a 
Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejí-
cích aktivit pro Hlučínsko, které byly distribuo-
vány do všech správních obcí, do ordinací léka-
řů a na další veřejně dostupná místa. Materiály 
je možné si vyzvednou i na MěÚ Hlučín, odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví. Budou reali-
zovány počítačové kurzy pro seniory, besedy a 
přednášky na témata, která jsou aktuální. Seni-
oři se mohou těšit na zájezd a na společenskou 
akci pro kluby seniorů, která se koná i pro kluby 
z okolních obcí. 

Ani mládež nepřijde zkrátka. Již v květnu uspo-
řádá Žákovský parlament  Majáles. V červnu 

proběhne na Mírovém náměstí akce pro širokou 
veřejnost „Ruku v ruce“, jejímž cílem je infor-
movat veřejnost o sociálních službách na Hlučín-
sku. Prezentovat se budou poskytovatelé sociál-
ních služeb z Hlučínska a okolí. Budou aktuali-
zovány bezbariérové trasy napříč městem, v prá-
ci bude pokračovat Žákovský parlament, bude 
vydáván zpravodaj pro seniory. V průběhu celé-
ho roku se budou průběžně plnit cíle a opatření, 
které jsou definovány v Akčním plánu na roky 
2012 a 2013.

Do procesu komunitního plánování se může za-
pojit každý. Pracovní skupiny jsou otevřené a 
přístupné všem. Každý z nás se v životě může 
dostat do situace, kdy si nebude umět pomo-
ci sám, a bude potřebovat pomoc druhých. Prá-
vě v komunitním plánování se můžete seznámit 
s možnostmi, které lze v takové situaci využít. 
Více informací nejdete na www.kphlucinska.cz.

Marcela Buryová 

Komunitní plánování Hlučínska v roce 2012

Zdravé město v nás
Dům dětí a mládeže v Hlučíně není sociální 
službou, ale svojí činností významně dotvá-
ří strukturu sociální politiky Města Hlučína.

DDM je školským zařízením pro vzdělávání ve 
volném čase a nabízí svoji činnost dětem, mládeži 
i dospělým více než 60 let. Dříve pod názvem Dům 
pionýrů a mládeže, od 90. let ho známe jako Dům 
dětí a mládeže. V rámci Komunitního plánování 
sociálních služeb a v jeho akčním plánu je jeden se 
strategických cílů právě podpora činnosti pro děti 
a mládež ve volném čase a také plánování  aktivit  
pro celé rodiny. Práci DDM jsme vždycky považo-
vali za  důležitou  primární prevenci nežádoucích  
jevů ve společnosti a tak k ní i přistupujeme.

Kolektiv odborníků na pedagogiku volného času  
vytváří pro děti příjemné prostředí v budově i v 
prostorách  kluboven a dílen, snaží se o kamarád-
ský a vstřícný přístup ke všem, kdo u nás hleda-
jí poznání, ale i zábavu a odpočinek. Dveře jsou 
u nás otevřeny vždy a všem, kdykoliv můžete přijít 
konzultovat možnosti využití volného času vašich 
dětí, ale i vás samotných. Aktuální informace nabí-
zí www.ddmhlucin.cz.

Dovolte krátkou statistiku čísel: V DDM pracují 4 
interní pedagogičtí pracovníci a desítka externích 
pracovníků. O letních prázdninách dokonce něko-
lik desítek. Ročně nabízíme v pravidelné činnosti 
okolo 40 kroužků, kde se zapíše cca 550 dětí a do-
spělých a 90 – 95 příležitostných akcí s účastí ně-
kolika tisíc lidí. Hlavní prázdniny zajišťujeme sta-
novými tábory ve Sloupu v Mor. Krasu a pro menší 
děti několika turnusy týdenních příměstských tábo-
rů se spaním v domě dětí.

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem 
svým kolegům, současným i minulým, za obětavou 
práci pro dobro našich dětí, za lásku a radost, kte-
rou každodenně vkládají do kontaktu s lidmi a svým 
odborným a lidským přístupem napomáhají formo-
vat novou generaci občanů, právě to: Zdravé město 
v nás.                                             

Marcela Košáková
ředitelka DDM Hlučín



Naše Adélka
V životě člověka je spousta krásných okamži-
ků. Jeden z nejkrásnějších je narození dítěte. 
My jsme tento okamžik také prožili. Narodila 
se nám dcera Adélka. Nejdříve se všechno zdá-
lo v pořádku, ale pak nastaly komplikace a lé-
kaři nám sdělili, že má dcera spoustu závaž-
ných zdravotních problémů a bude potřebovat 
speciální péči. Ocitli jsme se najednou v situ-
aci, která není pro rodiče vůbec jednoduchá, 
ale je řešitelná.

Dozvěděli jsme se o Dětském rehabilitač-
ním stacionáři v Hlučíně. Překvapil nás veli-
ce vřelý a ochotný přístup ze strany personá-
lu, příjemné prostředí a mnoho služeb, které 
tento stacionář dětem nabízí (individuální vý-
chovně-vzdělávací programy, každodenní re-
habilitace, vodoléčbu, logopedii, solnou jesky-
ni, apod.). S Adélkou jsme zpočátku docházeli 
jen na rehabilitační cvičení, ale později jsme ji 
přihlásili i na denní pobyt. Dochází tam děti, 
které mají různé zdravotní problémy a zaměst-
nanci se snaží každému dítěti vyhovět a po-
skytnout individuální odbornou péči. Z vlast-
ní zkušenosti můžeme toto zařízení jen vřele 
doporučit. V současné zdravotní situaci naší 
dcery si nedokážeme představit její vývoj bez 
možnosti docházet do tohoto stacionáře. Péče 
není vůbec jednoduchá, ale personál se doká-
zal v rychlé době přizpůsobit potřebám Adélky, 
i když to někdy vůbec není jednoduché. Adélka 
je ve stacionáři spokojené a šťastné dítě a to je 
pro naši rodinu nejdůležitější!

Tímto bychom chtěli poděkovat celému ko-
lektivu stacionáře za jejich milou a starostli-
vou péči o naší Adélku.

Gabriela a Radim Matějčkovi

DĚTSKÁ REHABILITACE je příspěvková 
organizace města Hlučína, která sídlí na uli-
ci Hluboká č.p.23 a poskytuje dětem odbornou 
sociálně-zdravotní péči.

Denní stacionář je určen dětem ve věku 1-7 
let s různým spektrem postižení (děti s vro-
zenými, získanými nebo kombinovanými va-
dami), jejichž  vývoj  neprobíhá  fyziologic-
ky, a proto vyžadují individuálně přizpůsobe-
nou komplexní péči s  aktivními rehabilitace-
mi. Služba je poskytována 15-ti dětem vždy na 
doporučení odborného lékaře v pracovní dny 
od 6.30 do 13.00 hod..

V rehabilitační ambulanci se specializované 
fyzioterapeutky věnují dětem od 0 do 19 let 
s pohybovými vadami na podkladě problema-
tiky neurologické, ortopedické, revmatologic-
ké, chirurgické, respirační, apod.. Výkony jsou 
hrazeny zdravotními pojišťovnami, je nutné 
mít doporučení lékaře.

Více informací na www.drh.cz nebo tel. 
595041458.

Radmila Löwová

ANKETA
Největší problémy navržené veřejným forem, konaným 20.3.2012 jako TOP problémy města Hlučína

Problém města bez pořadí důležitosti
Pouze u dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte v pravém sloupci X

Řešení křižovatek u autobusového nádraží

Rekonstrukce školních zahrad (Darkovičky, Borovníky, Gen. Svobody)

Větší využití náměstí (krmáš, farmářské trhy)

Zvýšit kontrolu dodržování městských vyhlášek ze strany Městské policie (zejména týkajících se psích exkrementů a do-
držování nočního klidu a klidu o nedělích a svátcích)

Omezit hlučnost z Non stop barů a heren

Oprava místních komunikací

Rozšíření prostor  pro odbornou výchovu na školách (Darkovičky a Borovníky)

Bezdomovectví

Umožnění studentských a seniorských slev (např. tělocvičny)

Nerozšiřovat území pro průmysl, klást větší důraz na sport a cestovní ruch

Absence sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel

Absence kulturního vyžití pro mládež

Nedostatek lokalit pro výstavbu RD s vybudovanými inženýrskými sítěmi

Jiný problém (popište)

Veřejné fórum města Hlučín: Co vás nejvíce trápí?
Koncem března se obyvatelé města měli 
možnost vyjádřit k problémům, které je 
v současné době nejvíce tíží.

Město Hlučín, jako člen Národní sítě zdravých 
měst, uspořádalo v úterý 20. března 2012

v hlučínském kulturním domě již tradiční „Ve-
řejné fórum k projektu Zdravé město“. Tohoto 
setkání s občany se zúčastnili zástupci Národní 
sítě zdravých měst, vedení města, zástupci jed-
notlivých odborů a organizací města.

Starosta Pavol Kubuš seznámil občany s postu-
pem řešení TOP problémů města, které byly na-
vrženy na loňském fóru a pak již probíhala dis-
kuze u kulatých stolů. Občané tady diskutovali 
nad ožehavými tématy a problémy města v těch-
to oblastech:

    a) rozvoj města, podnikání, bydlení
    b) životní prostředí, zdravý životní styl

    c) sociálně zdravotní oblast
    d) vzdělávání, školství, cestovní ruch
    e) volný čas, sport, kultura
    f) doprava, infrastruktura
Po diskuzi přítomní občané navrhli a odhlaso-

vali problémy, které považují za nejaktuálnější. 
Bylo navrženo celkem 10 TOP problémů města 
(viz. přiložený anketní lístek).

Aby navržené problémy měly skutečnou váhu, 
tak je nutné je ještě ověřit u většího počtu občanů 
města. K tomu využíváme již tradičně formu an-
kety. Jejím prostřednictvím se nyní mohou k pro-
blémům ve městě vyjádřit i občané, kteří se ve-
řejného setkání nezúčastnili.

Ověřenými problémy (i dle výsledku ankety) 
se budou zabývat představitelé města Hlučína  a  
jejich řešení zařadí do strategického plánu nebo 
akčního plánu města.

Anketní lístek můžete odevzdat:
- osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí budovy „A“ do schránky označené TOP problémy
- poštou na MěÚ Hlučín, Mírové nám.23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA
- e-mailem na adresu praskova@hlucin.cz, v  případě, že využijete elektronický formulář
  (www.hlucin.cz (levá lišta – životní prostředí – Místní agenda 21)

Termín odevzdání anketních lístků je nejpozději do 11.5.2012

spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského krajeKomunitní plánování v Hlučíně
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Papír
Co je vhodné k recyklaci – noviny, letá-
ky a časopisy, rozložené papírové krabi-
ce, sešity a podobně. Naopak nevhodný  je 
papír znečištěný, mastný od jídla, použi-
té papírové kapesníčky nebo mokré papí-
rové utěrky.

Z papíru nemusíte dávat pryč kovové spony, na 
obálkách můžete nechat průhledná plastová okén-
ka. Sebraný papír z modrých kontejnerů putuje do 
třídící linky, která podstatně usnadňuje práci s pře-
tříděním a odstraněním nežádoucích materiálů. A 
teprve přetříděný papír je odvážen do papíren k 
dalšímu zpracování.

Většinu papíru, který se vám denně dostává do 
rukou, už někdo použil. Papír lze recyklovat až se-
dmkrát. Papír z modrých kontejnerů se často vy-
užívá například na výrobu vlnité lepenky. To jsou 
například krabice od různých elektrospotřebičů a 
dalšího zboží. Jedna krabice může být vyrobena z 
90% recyklovaného papíru. Takový recyklovaný 
toaleťák obsahuje papír z modrých kontejnerů ze 
70 % a více. Spousta dalšího papíru, se kterým se 
denně setkáváme, už byl předtím použit – jsou to 
letáky, sešity, noviny, různé formuláře, ale i kla-
sické papíry do tiskárny, které vypadají díky bě-
lení jako nové.

Plasty
Podle statistik každý z nás ročně vytřídí 
25 kg plastu, ale zbývajících 70 kg skončí 
na skládce. To tedy moc veselé není. Plas-
ty se totiž rozkládají velmi dlouho. Igeli-
tová taška 20-30 let, PET láhev a kelímek 
od jogurtu 50-80 let a polystyren se neroz-
loží nikdy.

Každý kousek plastu, který skončí ve žlutém 
kontejneru nebo v pytli na separovaný plast a ne 
na skládce má tedy svoji cenu. Co se s těmito plas-
ty vlastně děje. Nejprve se sesbírané plasty odve-
zou na třídící linku, kde se rozdělují podle druhu 
plastu. Petky, igelitové obaly nebo polystyren se 
oddělují od ostatních plastů, které se slisují do ba-
líků, namelou, a za tepla se lisují do forem. Z to-
hoto materiálu vznikají odpadkové koše, dlažba, 
zahradní nábytek nebo protihlukové stěny u dál-
nic. Petky se rozemelou na drobné kousky, které 
se důkladně vyčistí a přeměňují na vlákna. Z tak-
to vyrobených vláken se vyrábějí koberce, textilie 
nebo teplé výplně spacáků a zimních bund.

Co je vhodné k recyklaci – petky, které může-
te hodit do kontejneru i s etiketou a víčkem, pro-
tože na třídící lince se vše odstraní. Jediné, co je 
třeba, je sešlápnout petku, aby zbytečně nezabíra-
la spoustu místa. Dále můžete separovat igelitové 
a mikrotenové sáčky, tašky a obaly, umělohmotné 
lahve od potravin nebo kosmetiky, kelímky od jo-
gurtů nebo polystyren. Často se lidé ptají, zda je 
třeba vše důkladně vymýt. Plastové obaly s ma-
lým znečištěním nevadí, ale je pochopitelně nut-
né vylít všechny zbytky a nenechat v kelímku tře-
ba zbytek jogurtu. Pouze mastné kelímky třeba od 

Několik informací k třídění jednotlivých druhů odpadů

paštiky by se měly vymýt teplou vodou.
A co je k separaci nevhodné - linoleum nebo no-

vodurové trubky mezi ostatní plasty nepatří. Tyto 
věci jsou vyrobeny z PVC a to nejde tepelně zpra-
covat s ostatními plasty – při jeho zahřátí uniká  
chlór a další nebezpečné zplodiny.

Tetrapaky
Již více než 60 let se kvůli svým dobrým 
vlastnostem používá obal tetrapak. Ten 
všichni známe především jako krabici na 
mléko, džusy a ostatní nápoje. Zajímavé 
je, že se krabice skládá ze tří materiálů. 
Papíru, hliníku a polyetylenu, tedy stejné-
ho plastu, ze kterého se vyrábějí igelitové 
sáčky a tašky.

Nápojový kartón můžete třídit spolu se směsným 
plastem do žlutých kontejnerů nebo pytlů.

Při teplotě kolem 200 °C se rozdrcená směs z ná-
pojových kartonů lisuje. Díky roztavenému plas-
tu poletylenu drží dobře pohromadě. Vzniklé des-
ky jsou podobné populárnímu stavebnímu materi-
álu sádrokartonu, v mnoha ohledech mají ale lep-
ší vlastnosti. Především jsou pružnější a lépe izo-
lují teplo. Z použitých nápojových kartonů se sta-
ví i domy.

V našem regionu, v Žimrovicích nedaleko od 
Opavy, používají pro recyklaci nápojového karto-
nu mokrou metodu. Díky ní se od odpadu (hliník 
a polyetylen) oddělí papírová vlákna. Zpracování 
jedné tuny nápojového kartonu trvá asi čtyři hodi-
ny a ze starých krabic tak vzniká nový papír.

Sklo
Pro recyklaci rozdělujeme sklo na čiré a 
barevné. Protože na výrobu čirého skla 
lze použít opět jen čiré střepy, rozděluje-
me při separaci sklo podle barvy. Do bí-

lých kontejnerů patří sklo bezbarvé a do 
zelených všechno sklo barevné.

Po svezení na třídící linku ještě proběhne do-
třídění skla a odstranění nežádoucích materiálů. 
Každý druh skla má jiné chemické složení a je-
jich smícháním by nevzniklo kvalitní sklo. Barev-
né sklo se drtí na střepy, které se dále čistí od ne-
čistot. 

Skleněné střepy se převážejí do skláren a v ur-
čitém poměru se přidávají do sklářského kmene, 
což je směs surovin pro výrobu skla, která se taví 
ve sklářských pecích. Před zformováním do no-
vých výrobků se musí roztavit při teplotě 1500 °C. 
Skleněné střepy se mohou recyklovat opakovaně. 
Díky recyklaci život skla vlastně nikdy nekončí. 
Navíc recyklací šetříme spoustu energie a taky 
surovin (například sklářských písků), které by se 
musely normálně těžit v přírodě.

Ale některé materiály mezi sklo vůbec nepatří 
– je to zejména keramika a porcelán, ze kterých 
se vyrábí třeba talíře, hrnky a umyvadla. Tyto su-
roviny tedy nedávejte do kontejnerů na sklo ale 
do kontejnerů na směsný komunální odpad. Nově 
vzniklé sklo by bylo při smíchání s keramikou ne-
kvalitní a nedalo by se použít.

Pokud komodity, které ve městě Hlučíně sepa-
rujeme, skončí ve směsném komunálním odpa-
du, je to opravdu škoda a to hned z několika dů-
vodů. Zbytečně zatěžujeme životní prostředí, pro-
tože místo využití odpadů čerpáme nové přírodní 
suroviny, a to často neobnovitelné zdroje. Rovněž 
spotřebováváme více energetických zdrojů a v ne-
poslední řadě, město Hlučín musí zaplatit více pe-
něz za likvidaci směsného komunálního odpadu a 
naopak získá nižší příspěvek na separaci. Každé 
čtvrtletí vykazujeme množství jednotlivých sepa-
rovaných surovin a na základě těchto výkazů od 
společnosti EKO-KOM a.s. získáváme finanční 
dotaci na další třídění.

Soňa Prášková
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Svaz tělesně postižených, místní organi-
zace Hlučín, úzce spolupracuje s Komu-
nitním plánováním Města Hlučína. Jeho 
předsedkyně Irmgard Ostárková a člen 
Jan Nickel jsou členy komise pro zdra-
votně postižené. Pravidelně se zúčastňu-
jí  jednání pracovních schůzek této sku-
piny a svými podněty a návrhy přispívají 
ke zlepšení životních podmínek zdravotně 
postižených ve městě.

Jan Nickel spolu s dalším vozíčkářem panem 
Dluhošem před časem zmapovali místní komu-
nikace, chodníky a přechody pro chodce, zvlášť 
pro vozíčkáře. Došlo k úpravám  frekventovaných 
chodníků a nájezdů a k bezbariérovým úpravám 
vstupů do veřejných budov. Byl postaven výtah v 
Kulturním domě v Hlučíně, který usnadňuje vo-
zíčkářům, ale nejen jim , také ostatním tělesně po-
stiženým občanům vstup do Velkého sálu Kultur-
ního domu. Po úspěšných jednáních s DPO Os-
trava byly zařazeny na lince č. 56 nízkopodlaž-
ní autobusy, které umožňují cestujícím s porucha-
mi dolních končetin snadnější a rychlejší nástup 
a výstup.

MO STP Hlučín užívala od. r. 1998 do r. 2011 
nebytové prostory na Dlouhoveské ul.č 17, bývalá 
Stará škola. V listopadu 2011 se přestěhovala do 
Zámku v Hlučíně, kde jí byly nabídnuty prostory 
Zámeckého klubu.Vstup do Zámeckého klubu je 
zcela bezbariérový a dovoluje snadný přístup i vo-
zíčkářům, což na Dlouhoveské ul nebylo možné. 

Činnost organizace nebyla přerušena, ale dále po-
kračuje ve svém programu. V loňském roce uspo-
řádala Společenský večer, který nejen přispívá k 
upevnění vztahů mezi členy, ale přináší organiza-
ci i finanční zisk. 

Pro zdatnější členy se konaly dva turnaje v bow-
lingu, výlet veřejnými dopravními prostředky do 
Ostravy na Slezskoostravský hrad, Miniatury Čer-
ná louka a vyhlídku z věže Nové radnice. Konaly 
se dvě členské schůze, oslava Dne matek a na zá-
věr roku Vánoční posezení s Mikulášem.

MO STP Hlučín spolupracuje se Svazem zahrád-
kářů Hlučín- zájezdy Flora Olomouc. Členové re-
prezentovali naši organizaci na celookresní soutě-
ži Den něco pro zdraví v Opavě. Pořádaly se zdra-
votní procházky do okolí Hlučína a návštěvy Mu-
zea Hlučínska,  smažily se vajíčka a opékali pstru-
zi. Organizace se účastnila také Dne sociálních 
služeb v Hlučíně. 

Členové by rádi uvítali otevření  Centra pro zdra-
votně postižené a bezplatnou poradnu.

Město Hlučín  usiluje o titul Zdravé město, tím 
víc by se mělo zaměřit  na občany se zdravotním 
postižením, ať už tělesně nebo postižených civila-
začními chorobami, pečovat o čistotu města a čis-
totu ovzduší. Pečovat o městskou zeleň a zabránit 
ničení veřejného prostranství. 

Místní organizace Svazu tělesně postižených v 
Hlučíně děkuje Městu Hlučín za dobrou spoluprá-
ci i finanční podporu v minulých letech.

Irmgard Ostárková
předsedkyně

Čím se zabývá Svaz tělesně
postižených v Hlučíně?

Kluby seniorů
V Hlučíně působí tři kluby seniorů: Hlu-
čín, Darkovičky a Bobrovníky, ve kterých 
se sdružuje na 150 seniorů. Přes dvacet 
hlučínských seniorů, převážně z Rovnin, 
jsou členy Klubu důchodců Vrablovec.

Po mnoho let se senioři v klubech setkávají, aby 
aktivně prožívali podzim svého života a aby se 
těšili z každého prožitého dne a netruchlili nad 
uběhlými léty mládí. Scházejí se, aby trávili volné 
chvíle ve společnosti svých vrstevníků a zavzpo-
mínali na doby minulé, aby se podělili o své zku-
šenosti a zapudili samotu aktivní účastí na mno-
ha akcích. Právě tak by se měl plnohodnotný ži-
vot prožívat. Společnost si je vědoma nutnosti 
věnovat se narůstající  skupině aktivních senio-
rů systematičtěji, proto je připravována celá řada 
aktivit, ať už jde o vzdělávací, sportovní, kultur-
ní nebo jiné společenské akce. I město Hlučín, v 
rámci Komunitního plánování a jako člen národní 
sítě Zdravých měst,  každoročně pořádá pro seni-
ory spoustu akcí. Všechny kluby seniorů mají bě-
hem roku svůj program. Pravidelně se ve svých 
klubech scházejí, podnikají výlety do okolí, sla-
ví společně svá životní jubilea, pořádají přednáš-
ky a besedy, hrají hry nebo  se jen tak baví. Všech-
ny kluby město Hlučín v rámci dotačního řízení fi-
nančně podporuje. Letos bude mezi kluby rozdě-
leno na 32 tisíc Kč.                         Marcela Buryová 

Nebojte se, nechci vás svým příspěvkem 
vláčet úvahami o legendárních časech 
krále Artuše a rytíře Lancelota. I když je 
pravda, že s mnoha současnými problémy 
v českém (ne)systému sociálních služeb by 
měl co dělat i samotný Excalibur, pověstný 
to kouzelný meč.

Napadá mě však jiná souvislost a metafora. 
Podle poněkud idealizované představy zasedali 
rytíři na hradě Kamelot u „kulatého stolu“, tedy 
u stolu, kde na první pohled nebylo žádné privi-
legované místo, žádné čelo vyhrazené vládci. I 
král, faktický nositel moci, byl u kulatého stolu 
jedním z mnoha. Symbol kulatého stolu tak do-
dnes zůstal symbolem rovnosti názorů bez ohle-
du na to, který z účastníků jednání je pronáší.

Komunitní plánování je právě takovým „kula-
tým stolem“, jen rytíře nahradily postavy méně 
epické, a to zadavatelé a poskytovatelé sociál-
ních služeb a jejich klienti. Okolo tohoto pomysl-
ného stolu, jehož tvar byl v mnoha kulturách po-
važován za symbol dokonalosti, probíhají jedná-
ní o podobě sociálních služeb v daném regionu, v 
našem případě v regionu Hlučínsko.

Charita Hlučín, která je největším poskytovate-
lem sociálních služeb v širokém okolí, má v ko-
munitním plánování také své místo. Po několika 
letech zkušeností mohu říci, že „tajemství kulaté-
ho stolu“ komunitního plánování skutečně fun-
guje. Služby, které jsou v rámci jednotlivých etap 

procesu vyhodnoceny jako potřebné a důležité, 
jsou skutečně podporovány. A je zde i jakási bez-
pečnostní pojistka. Dojde-li příslušná pracovní 
skupina k přesvědčení, že námi nabízená, či nově 
zřizovaná služba, je žádoucí, pak se nevystavuje-
me riziku, že tuto službu vlastně nikdo nepotře-
buje, jen my sami. Mezi nezanedbatelná pozitiva 
patří také výměna zkušeností a setkávání se lidí, 
kteří jsou ve svých oborech skutečnými odborní-
ky. Za Charitu Hlučín proto vnímám komunitní 
plánování v našem regionu jako smysluplnou a 
potřebnou aktivitu.

Na základě komunitního plánu a dle finančních 
možností v současné době Charita Hlučín posky-
tuje tři terénní služby: ošetřovatelskou, pečova-
telskou a asistenční, které dále doplňuje půjčov-
na zdravotnických a kompenzačních pomůcek. 
Provozujeme rovněž Charitní domov sv. Miku-
láše – domov pro seniory a sociálně terapeutic-
kou dílnu, přičemž obě služby naleznete v Ludge-
řovicích. Zároveň zprostředkováváme bezplatné 
právní poradenství a samozřejmě základní pora-
denství sociální.

Máte-li zájem dozvědět se o nás více, navštiv-
te naše webové stránky www.charitahlucin.cz, 
nebo přímo naše pracovníky na adrese U Baš-
ty 275/3, Hlučín. Rádi se Vám budeme věnovat. 
Naše pracovní stoly sice na pohled kulaté nejsou, 
ale svým jednáním se snažíme „tajemství kulaté-
ho stolu“ vždy ctít.                            Lukáš Volný

Charita v komunitním plánu aneb Tajemství kulatého stolu

Klokánek Dolní Benešov
Fond ohrožených dětí je občanské sdru-
žení na pomoc týraným, zanedbávaným, 
zneužívaným, opuštěným nebo jinak so-
ciálně ohroženým dětem, s působností na 
celém území České republiky.

Klokánek v Dolním Benešově je zařízení Fon-
du ohrožených dětí pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Nabízí přechodnou rodinnou péči pro děti 
z celé republiky a usiluje o to, aby děti šly co nej-
dříve zpět do biologické rodiny nebo do náhrad-
ní rodiny. Podle zákona č. 108/2006 Sb. má Klo-
kánek udělenu registraci sociální služby: SOCI-
ÁLNÍ REHABILITACE a pověření Ministerstva 
práce a sociálních věcí k výkonu sociálně-právní 
ochraně dětí. Klokánek je pobytová služba a zajiš-
ťuje nepřetržitý provoz. 

Péče Klokánku stojí na čtyřech pilířích: prv-
ním pilířem je poskytnutí azylu, který představu-
je ubytování dětí v bytech, druhý pilíř představu-
je způsob péče o děti, snažící se co nejvíce při-
blížit rodinnému životu (v každém bytě se starají 
zpravidla o 4 děti dvě pečující tety, které se střída-
jí v týdenních intervalech, třetím pilířem je socio-
terapeutická péče, která tvoří meziprostor, kde so-
ciální pracovníci Klokánku, orgán sociálně-práv-
ní ochrany dětí, sociální asistenti poboček FOD, 
soudy, lékaři, psychologové, policie a další řeší tí-
živou životní situaci dětí za podmínek pro dítě co 
nejpřijatelnějších, čtvrtý pilíř spočívá v následné 
péči, kdy se snažíme dítě umístit do původní nebo 
náhradní rodiny.

V případě dotazů nás kontaktujte: pevná linka  
553 652 162, pohotovostní mobil 731 822 514.

Hana Nalevajková
vedoucí zařízení



TJ Hlučín – oddíl rekreačního sportu
Vás zve na

cvičení starších žen
(jóga, kalanetika, strečink,

relaxační a rehabilitační cviky)
KDY? V pondělí od 18:30 – 19:30 hod.

KDE? Tělocvična ZŠ Tyršova

Datum Čas Akce Místo konání
30.3. - 9.4. Gastronomické vítání jara Penzion sv. Florian
1. 4. 15:00 Den bojovníků Sportovní hala
1. - 30. 4.   Výtvarná výstava - Exotická fauna a flora, info: kladivova@ddmhlucin.cz Dům dětí a mládeže
3. 4. 10:00 - 14:00 Den otevřených dveří ZŠ Hornická
3. 4.   Velikonoční hrátky - pro školní družiny, info: studena@ddmhlucin.cz Dům dětí a mládeže
3. 4. 17:00 Koncert vítězů okresního kola soutěže ZUŠ ČR Obřadní síň MěÚ

do 5. 4. 9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00 Zálesák má 15 let - výstava Červený kostel
5. - 7. 4. 9:00 - 18:00 Výstava výrobků Klubu drátkování a Klubu patchwork Zámecký klub
13. 4. 15:30 Odemykání lesa, info: studena@ddmhlucin.cz Sraz: Dům dětí a mládeže
13. 4. 17:00 Kurz drátování a šperků z křišťálové pryskyřice Dům dětí a mládeže
19. 4. 18:00 Jarní koncert Julia Okaji a Miroslavy Česarové Červený kostel
21. 4. 6:00 Rybářské závody Hlučínská štěrkovna
21. 4. 9:00 XXVIII. Hlučínská lilie Kulturní dům
21. 4.   Jarní výlet do Rudic a okolí, info: kladivova@ddmhlucin.cz Pořádá: Dům dětí a mládeže
25. 4. 14:00 Soutěž v sudoku pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ dr. M. Tyrše
26. 4. 8:00 Výběrové řízení do 6. ročníku třídy s RvMP ZŠ Hornická
28. 4. 8:00 Zlatá udice - rybářská soutěž pro děti a mládež (pořádá DDM) Hlučínská štěrkovna
28. 4. 10:00 Minifestival amatérských divadel Kulturní dům
do 13. 5. 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 Akadiusz Gola - Hraniční stavy (výstava) Muzeum Hlučínska
do 13. 5. 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 Retro v našich domácnostech Muzeum Hlučínska

Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - duben 2012

Kvalitní cvičení za super 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).

ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE
Fakultní škola pořádá

SOUTĚŽ V SUDOKU
pro žáky pátých a šestých tříd

Středa 25.dubna 2012, ve 14:00 
na  ZŠ DR. M. TYRŠE, TYRŠOVA 2

Přijďte se pobavit a zasoutěžit si.
Na nejlepšího z vás čeká překvapení.

Chodíš do 4. nebo 5. třídy? Chceš si zasou-
těžit o krásné ceny, přitom se pobavit a po-
znat nové kamarády? Baví tě angličtina nebo 
vlastivěda? Přijď si k nám 4. května zasou-
těžit o krásné ceny! Kdy? Na ZŠ dr. Miro-
slava Tyrše od 8:30 do 11:30 připravili žáci 
a učitelé ZŠ velkou anglicko-zeměpisnou 
soutěž S ANGLIČTINOU KOLEM SVĚ-
TA. Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách školy www.zsmt.cz
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Bezpečnější přechody
Město investuje do lepších 
přechodů pro chodce

14. března 2012 proběhlo v prostorách 
Červeného kostela v Hlučíně slavnostní 
vyhodnocení výrazných osobností a re-
prezentantů města Hlučína. Ti převzali 
ocenění z rukou starosty Pavola Kubuše.

Hodnotilo se celkem ve třech kategoriích. Kate-
gorie v oblasti sportu – jednotlivci a kolektivy, ka-
tegorie v oblasti kultury – jednotlivci a soubory a 
Osobnost roku 2011.

V kategorii sportovních kolektivů obsadilo 3. 
místo žákovské družstvo FK Dakovičky. Fotba-
lové družstvo žáků vyhrálo v roce 2011 okresní 
přebor a postoupilo do krajské soutěže. 2. místo 
obsadilo družstvo starších žaček oddílu házené. 
Ty mají za sebou velmi úspěšný rok. V únoru 2011 
postoupily do 3. kola Žákovské ligy a v červnu 
obsadily 2. místo v soutěžním ročníku 2010/2011 
v Severomoravské lize starších žaček.

Vítězem v kategorii sportovních kolektivů se 
stalo fotbalové Družstvo dorostu U19. Tým do-
rostenců U19 fotbalového klubu FC Hlučín po-
stoupil po jarní části soutěže z druhé do nejvyšší, 
první celostátní ligy v kategorii U19.

V kategorii v oblasti sportu – jednotlivců obsadil 
3. místo Adam Konečný. Tento úspěšný hlučín-
ský tenista obsadil vloni 25. místo v celostátním 
žebříčku starších žáků. 2. místo obsadil wakebor-
dista Petr Balgar, který se v loňském roce v zá-
vodě Českého poháru ve wakeboardinku umístil 
na 1. místě. Vítězem této kategorie se stal repre-
zentant ve vodním lyžování Jan Miketa, člen Ski 
Clubu Hlučín. Ten byl vyhodnocen jako reprezen-
tant v oblasti sportu už po osmé. V loňském roce 
skončil na Mistrovství ČR v celkovém hodnoce-
ní v kombinaci na 2. místě a je také mistr ČR ve 
slalomu. Na Českém poháru ve wakeboardinku 

Vyhodnocení výrazných osobností a reprezentantů Hlučína

obsadil 2. místo. Kolektiv v oblasti kultury letos 
oceněn nebyl a v kategorii jednotlivců byla repre-
zentantem v oblasti kultury vyhlášena paní Ire-
na Dřevjaná, učitelka ZUŠ P. J. Vejvanovského 
v Hlučíně (na snímku první zleva). Paní Dřevjaná 
učí hře na housle a vychovala celou řadu úspěš-
ných houslistů. Je zakládající členkou komorního 
orchestru Vejvanovský, který si v současné době 
připomíná 35 let své koncertní činnosti a je po ce-
lou dobu jeho platnou hráčkou.

V kategorii Výrazné osobnosti města Hlučína 
byly nominovány dvě osobnosti. Druhé místo ob-
sadila paní Jana Ploticová, která už 20 let učí hlu-
čínské školní i předškolní děti tenisu, ale i slušné-
mu chování. Dětem se věnuje prakticky denně bez 
nároku na honorář (na snímku vpravo).                       

Osobností města Hlučína za rok 2011 se stal pan 
Josef Ostárek. Projevil už v dětství hudební ta-
lent a učil se hře na housle, trubku a křídlovku. 
Od svých 15 let účinkoval jako sólista na trubku 
v hlučínských dechovkách a později jako kmeno-
vý člen orchestru Vítkovák reprezentoval na mno-
ha vystoupeních doma i v zahraničí. Kromě hry na 
křídlovku je také sólovým zpěvákem. Zpívá a hra-
je na trubku při církevních obřadech a je členem 
Hlučínského smíšeného sboru, kde i přes svůj vy-
soký věk účinkuje na pravidelných koncertech. V 
minulém roce oslavil životní jubileum 80. let. Pří-
jemnou atmosféru slavnostního ocenění poodtrhlo 
vystoupení Hlučínského smíšeného sboru, se kte-
rým si v závěru zazpíval i sám Josef Ostárek, nová 
osobnost města Hlučína za rok 2011.

Ocenění pro Hlučín! V poslední době město získává jedno oce-
nění za druhým. Po úspěchu v soutěži Eko-
logicky zodpovědný kraj a prvním místě v 
soutěži O lidech s lidmi se podařilo obhájit 
i bronzovou příčku za uplatňování Místní 
agendy 21. Cenu dne 28. 2.2012 převzal na 
slavnostním večeru v Obecním domě v Pra-
ze starosta Pavol Kubuš.

Město Hlučín uplatňuje principy udržitelného 
rozvoje již od roku 2000, kdy se přihlásilo k zá-
sadám Místní agendy 21. Jedná se o mezinárodní 
program zavádění zásad udržitelného rozvoje na 
místní úrovni. Cílem je příznivé ovlivnění kvality 
života nejen současných obyvatel, ale také život 
generací jejich dětí.  Jedním ze základních  prin-

cipů jak toho dosáhnout je spolupráce s veřejnos-
ti a její zapojování do plánování a rozhodování.

Ministerstvo vnitra každoročně oceňuje úspěš-
né postupy místních samospráv v oblasti kvali-
ty veřejné správy. Mezi oceněnými za rok 2011 
měli výrazné zastoupení členové Národní sítě 
Zdravých měst ČR. V rámci udílení cen Minis-
terstva vnitra za kvalitu a inovaci bylo oceňováno 
uplatňování Místní agendy 21 (MA21) jako jed-
né z efektivních metod kvality ve veřejné správě.

Město Hlučín obdrželo za uplatňování MA21 
bronzovou cenu. Tu převzali také zástupci Zdra-
vých měst Hodonín, Přeštice, Valašské Meziříčí, 
Velké Meziříčí, Zdravé obce Křižánky a Zdravé-
ho Kraje Vysočina.

ANKETA
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Místo kytičky

Řádková inzerce

Upozorňujeme na změnu, která nastala 
od 1. 4. 2012. Rubriku Místo kytičky pře-
vzal odbor školství a kultury. 

Kontaktní osobou je paní Petra Řezáčová, tel. 
595 020 293, e-mail: rezacova@hlucin.cz, budo-
va „B“, dveře č. B101. Zde jsou také potřebné for-
muláře.

Chcete-li popřát  někomu ze svých příbuzných či 
blízkých s trvalým pobytem na území města Hlu-
čína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček k vý-
znamnému životnímu jubileu 80 a více let a pře-
jete si, abychom se i my, pracovníci Městského 

úřadu Hlučín, osobním blahopřáním  připojili ke 
gratulaci, dostavte se, prosím, na odbor školství a 
kultury  k vyplnění  potřebného formuláře (Po, St 
8:00 – 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 - 14:00 hod.).

Totéž platí  i v případě, že chcete významnou ži-
votní událost (narození, úmrtí) zveřejnit  v Hlu-
čínských novinách.

Další připravovaná změna je také v tom, že veš-
keré výše uvedené informace a formuláře bu-
dou zveřejněny na internetových stránkách města 
www.hlucin.cz, rubrika „Formuláře/Ostatní“.

OŠK

Jak přidávat informace do rubriky Místo kytičky
Přivítali jsme:
Vojtěch Szczurek *2011
Matyáš Hrubý *2012

Jubilanti:
Rudolf Hadrych *1923
Helena Krhutková *1923
Žofie Tomečková  *1924
Edeltraud Pospěchová *1925
Antonín Tyleček *1926
Olga Beganyová *1928
Helena Ochvatová *1931
Hedvika Plačková *1931
Jindřich Gola *1933
Ing. Štefan Chovančík *1934
Lydie Vrublová *1937
Bohuslav Lihotzký *1938
Alžběta Slivková  *1925  

Rozloučili jsme se:
Vilemína Bindačová  *1921

Vítání občánků
Připravujeme vítání nově narozených 
hlučínských občánků. Slavnostní vítání se 
týká dětí narozených od 1. 7. 2011, s tr-
valým pobytem na území města Hlučína 
a jeho městských částí Bobrovníků a Dar-
koviček.

Pokud máte zájem zúčastnit se s miminkem slav-
nostního obřadu, pak vyplňte formulář, který si 
můžete vyzvednout na Městském úřadu Hlučín, 

odbor školství a kultury, Mírové náměstí 23, 748 
01  Hlučín (Po, St: 8:00 – 17:00 hod.; Út, Čt: 8:00 
– 14:00 hod.) nebo na internetových stránkách 
www.hlucin.cz (v sekci „Formuláře/Ostatní“). Vy-
plněny formulář následně zašlete nebo osobně do-
ručte na výše uvedenou kontaktní adresu.

O přesném datu konání akce budete s dostateč-
ným předstihem informováni pozvánkou.

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

Oslava MDŽ
Dne 10.3 2012 jsem byla pozvána vede-
ním KSČM na posezení, které se kona-
lo  k svátku MDŽ, do restaurace Laguna 
v Hlučíně. MDŽ je svátek nepolitický, je 
to boj žen za svobodu, nezávislost a rov-
noprávnost. 

Na této velmi povedené akci nechybělo pohoš-
tění, hudba ani bohatá tombola. Vše bylo na jed-
ničku. Mám obrovskou radost, že si KSČM vzpo-
mnělo i na seniory, kteří žijí v  hlučínském Do-
mově U jezera. Děkuji touto cestou pořadatelům a 
všem, kteří tuto akci organizovali, za krásné a ne-
zapomenutelné odpoledne.

Valerie Cymorková

Veselé velikonoce
Na stráni u lesa rozkvetly sněženky,
nesměle ze země  vystrkují hlávky,
sluníčko hřeje víc  – příroda se budí,
a k nám přicházejí velikonoční svátky.

Svátky velikonoc jsou svátky křesťanů,
slavili je dávno i naši předkové,
jsou to svátky jara, slunce a života,
mrtvých vstání Páně.

V ošatce se třpytí barevné kraslice,
zajíček s beránkem si hoví na stole,
sněhobílý ubrus – ve váze kočičky,
vše je připraveno k sváteční pohodě.

Svátky velikonoc, veselé pomlázky ,
vysoko k obloze se slétají ptáci.
Stromy si oblékly své zelené šaty,
radost ze života se nám opět vrací.

Na jaro čekají  malí, velcí, děti,
na dny plné slunce, tepla a pohody,
těšme se životu, zdraví a radosti,
těšme se vzbuzení  překrásné přírody.

Valerie Cymorková
uživatelka Domova U jezera

n Prodám byt 3+1 v Hlučíně na Rovninách, v osobním vlastnictví, výměra 72 m2, panelová kon-
strukce ve 4. podlaží, bez výtahu. Bližší informace na tel.č. 732 908 767

n Pronajmu byt 3+1 v Hlučíně, lokalita Rovniny, v osobním vlastnictví. Bližší informace mobil: 
724 930 625

n Pronajmu bytové (nebytové) prostory na ul. Ostravské. Tel.: 777 748 010.
n Prodám louku u mlýna v Hlučíně. Tel.: 603 472 408.
n Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za květinové dary a účast na pohřbu 

naší sestry a tety Vilemíny Bindačové. Poděkování patří také panu faráři P. Mgr. Martinu Šmído-
vi za procítěnou mši na pohřbu a pohřební službě Breuer za vzorné služby a vstřícnost při jedná-
ní. Za celou rodinu neteř Irena.

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, kosení trávníků 
a řez živých plotů

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

substrátů, postřiků a semen,
jabloně od 90,-
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