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Hasiči bilancují
Jaký byl uplynulý rok sboru  
dobrovolných hasičů.  

U dveří mnoha z vás zazvonili v průběhu 
ledna letošního roku tříkráloví kolední-
ci. Nepřinášeli zlato, kadidlo a myrhu, ale 
přání dobra a pokoje, často také básnič-
ku či píseň. Zlato vlastně také, ale symbo-
lické, bílé, v podobě tříkrálového cukru. 
Svou přítomností obdarovávali, aby pak 
sami byli obdarováni vašimi příspěvky do 
svých kasiček. A stejně jako skuteční bib-
ličtí mudrci z východu, nenechali si své 
dary pro sebe. Jsou totiž určeny přede-
vším pro ty, o něž se stará Charita Hlučín.

Při nedávno ukončené Tříkrálové sbírce 2013 se 
na Hlučínsku vybralo rekordních 1 748 892 ko-
run. Z této částky zůstane Charitě Hlučín dle ce-
lostátně určeného klíče 1 136 780 Kč. Desetina z 
celkové vykoledované částky je určena na huma-
nitární pomoc do zahraničí.

Sbírky se zúčastnilo celkem 289 kolednických 
skupinek Charity Hlučín, které koledovaly ve 25 
obcích Hlučínska. Díky štědrosti vás všech je vy-
koledovaná částka o 56 030 korun vyšší než v loň-
ském roce.

Jedná  se o vynikající výsledek, za který patří 
velké poděkování všem koordinátorům, kolední-
kům, pracovníkům úřadů, farářům a samozřejmě 
těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli svými 
dary.

Vybrané  finanční prostředky budou využity pře-
devším na pořízení  projektové dokumentace na 
opravu sídla terénních charitních služeb v Hlučíně 

Rekordní
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2013 Charita Hlučín
Antošovice 14 989 Kč
Bělá 15 303 Kč
Bohuslavice 81 530 Kč
Bolatice, Borová 122 335 Kč
Darkovice 50 691 Kč
Dolní  Benešov + Zábřeh 106 922 Kč
Hať 93 644 Kč
Hlučín - Bobrovníky 35 918 Kč
Hlučín - Darkovičky 57 889 Kč
Hlučín - město 195 393 Kč
Chuchelná 45 193 Kč
Kobeřice 107 377 Kč
Kozmice 65 770 Kč

Kravaře, Kravaře-Kouty 213 248 Kč
Ludgeřovice 125 440 Kč
Markvartovice 44 709 Kč
Píšť 63 563 Kč
Rohov 26 003 Kč
Strahovice 33 864 Kč
Sudice 21 785 Kč
Šilheřovice 54 588 Kč
Štěpánkovice 104 973 Kč
Třebom 4 992 Kč
Vřesina 41 605 Kč
Závada 21 168 Kč
Celkem  1 748 892 Kč

a jejich další rozšíření a na výměnu dosluhujícího 
automobilu pro terénní služby. Dále vykoledova-
nou částku použijeme na pořízení bezpečnostní-
ho kamerového systému u Charitního domova v 
Ludgeřovicích, který se počátkem roku stal cílem 
vloupání neznámých pachatelů. Část prostředků 
poslouží jako přímá podpora činnosti pečovatel-
ské služby, sociálně terapeutické dílny a domova 
pro seniory. Klíčovou roli bude hrát také výše do-

tací, které Charita Hlučín v tomto roce získá. Po-
kud by hrozilo uzavření, nebo razantní omezení 
služeb, byla by část prostředků použita jako jejich 
záchranný pás.

Za celou Charitu Hlučín a za všechny naše klien-
ty vám všem ještě  jednou srdečně a s úctou k vaší 
štědrosti děkuji.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín
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Vzácná plastika
Najde umělecké dílo 
nové, důstojné místo?
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Miroslav Všetečka
Rozhovor s novým 
ředitelem základní školy.
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Vážení spoluobčané, 
nedávno proběhla také na Hlučínsku Tříkrálo-

vá sbírka, kterou organizovala Charita Hlučín. 
Jsem rád, že se i letos podařilo v této celonárodní 
sbírce, jejímž cílem je pomoci nemocným, senio-
rům, handicapovaným a dalším sociálně potřeb-
ným skupinám, vybrat nemalou finanční částku 
pro pomoc lidem.

Vy, občané Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček 
jste věnovali na charitu přes 289 tisíc korun. 
Svědčí to bezesporu o tom, že osud lidí kolem nás 
vám není lhostejný a stále dovedete vyjádřit svou 
solidaritu lidem, kteří v životě neměli tolik štěstí 
jako ostatní. Naštěstí tito lidé nejsou závislí jen 
na sbírkách. Materiální pomoc jim zajišťuje také 
stát formou sociálních dávek a různých podpor 
a svůj podíl má také město. To dává ze svého 
rozpočtu kromě finančního příspěvku Charitě 
Hlučín, několik milionů korun na sport, kulturu 
a volnočasové aktivity občanů, hlavně mládeže 
a na prevenci před negativními jevy. Mládež za-
pojená do různých aktivit nevymýšlí, jak vyplnit 
volný čas lumpárnami. Aktivní organizátoři této 
činnosti tak přináší prospěch celé společnosti.

Charita a pomoc lidem byla po celou dobu exi-
stence lidské společnosti a bude určitě i nadále. 

Výtah z usnesení z 62. - 64. 
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o vyhlášení výběrového řízení pro po-

skytování půjček z Fondu rozvoje bydlení měs-
ta Hlučína pro rok 2013

n schválila Komisi Fondu rozvoje bydlení města 
Hlučína pro rok 2013

n rozhodla o pořízení a předání pamětní stuhy k 
praporu Mysliveckého společenství Orel Dar-
kovice – Darkovičky

n rozhodla o poskytnutí věcného daru do tomboly 
pro Společenský ples města Hlučína a pro Bál 
Hlučínska

n projednala Plán zlepšování procesu MA21 a 
projektu Zdravé město ve městě Hlučíně na rok 
2013 a schválila ho

n rozhodla o vyhlášení výzvy k předkládání pro-
jektů na poskytnutí grantů z rozpočtu města 
Hlučína v roce 2013

n rozhodla o složení grantové pracovní skupiny 
pro rok 2013 a schválila hodnotící tabulku pro 
posuzování žádostí o granty

n rozhodla o provedení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku „Revitalizace sportovní haly 
Hlučín“

V této souvislosti mne napadá myšlenka o abso-
lutním rozdílu lidí v přístupu k ostatním lidem. 
Jedni se živí poctivou prací, nikomu neubližují, 
pomáhají a ještě z toho mají radost. Druzí pod-
vádějí, kradou a protože nemají nikdy dost, tak s 
tím nepřestanou. Současná společnost je pozna-
menaná ohromnými lumpárnami těchto lidí a je 
nehorázně pokřivená až chorá.

Vážení spoluobčané, projevy lidské solidarity 
poctivých lidí jsou pro společnost životně důleži-
té, protože ji dělají lepší. Není to ale všechno co 
mohou slušní lidé pro společnost udělat. Oni ji 
musí navíc rovnat a léčit.

Já vám za to moc děkuji.
Pavol Kubuš

starosta

Rada města Hlučína rozhodla o záměru
Města Hlučína prodat formou výběrového

řízení obálkovou metodou

BYTOVOU JEDNOTKU č. 1190/11
včetně spoluvlastnického podílu na společných

částech domu čp. 1190 a zastavěném
pozemku parc. č 1706/9 v k.ú. Hlučín. Jedná

se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55 m2 
(+ balkón o výměře 2,3 m2 a sklep

o výměře 1,4 m2) v Hlučíně, Severní 33.

a dále prodat

BYTOVOU JEDNOTKU č. 1192/1
včetně spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu čp. 1192 a

zastavěném pozemku parc. č. 1706/11
v k. ú. Hlučín. Jedná se o byt velikosti 

2 + 1 o výměře 54,5 m2 (+ sklep o výměře 
1,4 m2, bez balkónu) v Hlučíně, Severní 37.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných
obálkách označených dle
výběrového řízení buď

,,Výběrové řízení na bytovou jednotku
č. 1190/11 na ulici Severní v Hlučíně

– NEOTEVÍRAT“, nebo „Výběrové řízení na 
bytovou jednotku č. 1192/1 na ulici Severní
v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“, zašlete (nebo

doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:

 Městský úřad Hlučín,
Mírové náměstí 23,

748 01 Hlučín do 1. 3. 2013.

 Bližší informace odbor městského majetku
p. Pavlíková, tel 595020266
e-mail: pavlikova@hlucin.cz

Mateřská škola Hlučín, Cihelní
středa 27. 3. 2013 v době od 9:00 – 15:00 hod.

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí  do MŠ“ jsou 
umístěny na webových stránkách: www.mscihelni.cz

Mateřská škola Hlučín, Severní
středa 27. 3. 2013 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod.

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí  do MŠ“ jsou
umístěny na webových stránkách: www.skolka.hlucin.com

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlučín, Severní
na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: čtvrtek 28. 3. 2013 v době  od 9:00 – 12:00 hod.

Mateřská škola na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42, 
která je součástí Základní školy a mateřské  školy Hlučín-Bobrovníky:

středa 27. 3. 2013 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí  do MŠ“ si vyzvedněte v budově MŠ nebo ZŠ.

Mateřská škola na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový svět 4/286,
která je součástí Základní školy a mateřské  školy Hlučín-Darkovičky:

středa 27. 3. 2013 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“  a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou

umístěny na webových stránkách: www.zsdarkovicky.cz

Na zápis s sebou vezměte:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ

vyplněný Evidenční list dítěte a potvrzený lékařem
rodný list dítěte

průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

Upozornění: Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém  školním roce
dostavili k zápisu a jejichž žádosti o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání

nebylo vyhověno, se musí k zápisu pro školní rok 2013/14 dostavit opět znovu!

Zápisy do mateřských škol
pro školní rok 2013/2014

Upozornění pro občany
Rádi bychom informovali všechny občany, že pro minimální zájem občanů se od února ruší pro-
dloužené úřední hodiny Městského úřadu, které byly každé první pondělí v měsíci až do 19.00 hod.
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Město má ve svém vlastnictví zhruba 280 
bytů. Tam, kde v domě vzniklo sdružení 
vlastníků, se zbývající byty postupně pro-
dávají. Postupně se také zvyšuje počet 
městských bytů, které se nabízejí k pro-
najmutí.

V poslední době vzrůstá počet bytů, které uživa-
telé nebo nájemci bytů městu vracejí a do kterých 
město hledá nové nájemníky. „Zatímco v minu-
lých letech se městu uvolnilo cca 5 – 8 bytů, za 
minulý rok se uvolnilo 34 bytů a je předpoklad, že 
se budou uvolňovat další,“ říká Daniela Kolodě-
jová, která má agendu městských bytů na starosti. 
Co je pravděpodobnou příčinou jevu, že se byty 
„točí“? Jednak to je bezesporu vyšší nájemné. Od 
roku 2011 se už ve městě Hlučíně neplatí regulo-
vané nájemné. Dalším důvodem je přibývání ne-
přizpůsobivých nájemníků. S rostoucí nezaměst-
naností stále přibývá občanů, kteří jsou závislí na 
sociálních dávkách, a dá se říci, že časem rezignu-
jí na způsob života, který vedou, přestávají platit 
nájemné a přestávají se chovat k městskému ma-
jetku tak, jak by měli.

Pokud nájemník plní řádně své povinnosti, tak se 
nájemní smlouva bez problémů prodlužuje. Když 
ne a nájemní smlouva je již sjednána na dobu ur-
čitou, tak se smlouva neprodlužuje a uživatel bytu 
se musí vystěhovat. „Stále se zvyšuje počet ná-
jemníků, kteří mají problémy s placením nebo ne-
platí nájemné vůbec. Většina nájemců, kteří za-
čnou mít problémy s placením nájemného, přijde 
na úřad a snaží se dohodnout splátkový kalendář. 
Bohužel ne všichni tuto dohodu plní. Naopak, vět-
šinou po 2-3 splátkách dlužného nájemného ne-
zvládají platit běžné nájemné a dluhy rostou a 
rostou. V určité chvíli tito nájemci rezignují a pře-
stanou platit úplně,“ přibližuje své zkušenosti Da-
niela Kolodějová.

Byty se následně pronajímají na základě výběro-
vého řízení. To probíhá formou obálkové metody, 
při které komise posuzuje, zda zájemce splnil po-
žadované podmínky a jakou částku nájemného za 
metr čtvereční nabídnul. Informaci o uvolněných 
městských bytech v pronájmu najdou zájemci na 
úřední desce nebo oficiálních stránkách webových 
stránkách města.                                               (mp)

Pronajmout si městský byt je nyní snazší

Již  57 hlučínských občanů absolvovalo 
populární univerzitu třetího věku. Zájem 
o studium ale opadá a tak se pro letošní 
rok další ročník nechystá.

Ve městě proběhly zatím tři studijní cykly Uni-
verzity třetího věku. První cyklus byl zahájen 
slavnostní imatrikulací v roce 2009 a první absol-
venti měli slavnostní imatrikulaci v lednu 2011. 
Ve dvou studijních třídách tehdy studovalo cel-
kem 40 studentů s trvalým bydlištěm v Hlučíně a 
jeho městských částech a 36 z nich studium úspěš-
ně dokončilo. Druhý studijní cyklus proběhl v le-
tech 2010 až 2012 a byl už jen z necelé poloviny 
obsazen studenty s trvalým bydlištěm v Hlučíně a 
v jeho městských částech. Volná kapacita byla v 
rámci Sdružení obcí Hlučínska doplněna studenty 
z okolních obcí.

V rámci prvních dvou studijních cyklů přispělo 
město každému studentovi s trvalým bydlištěm v 
Hlučíně a v jeho městských částech částkou 1000 
korun na semestr a školné hrazené samotným stu-
dentem činilo 500 korun na semestr. Celkové ná-
klady města na 1. a 2. studijní cyklus zahrnovaly 
i pronájem učeben a náklady na promoce a imat-
rikulace a vyšplhaly se na částku zhruba 240 ti-
síc korun.

Poslední studijní cyklus, v pořadí již třetí, byl za-
hájen v březnu 2012 a ke studiu se přihlásilo cel-
kem 31 studentů, z toho jen 17 z Hlučína. Příspě-
vek města na semestr se snížil na 500 korun na 
studenta a zbytek si doplácejí studenti ze svého.

Bohužel zájem studentů klesá a tak se Rada měs-
ta Hlučína rozhodla čtvrtý studijní cyklus  neo-
tevřít a s jeho otevřením počkat minimálně rok, až 
se postupně doplní věkové kategorie, pro kterou je 
studium na Univerzitě třetího věku určeno.

(mp)

Čtvrtý cyklus Univerzity 
třetího věku se odkládáV říjnu 2012 došlo v 

rámci pilotního pro-
jektu separace biood-
padu v Darkovičkách 
také k zahájení jiné 
formy sběru papíru.

Kontejnery na papír 
byly, kromě jednoho, nahrazeny speciálními pyt-
li na papír. „Občané si mohli již od září vyzved-
nout pytle na odboru životního prostředí městské-
ho úřadu. Vždy jeden kus na nemovitost na každý 
měsíc,“ říká vedoucí odboru životního prostředí 

Starý papír v Darkovičkách patří do pytlů
Soňa Prášková. Modré pytle na papír se odváží v 
měsíčních intervalech, obdobně jako pytle s plas-
ty. Velké kartony, noviny, časopisy a letáky se ne-
musí dávat do pytlů, ale stačí je pevně svázat a 
připravit v den svozu. Od začátku února do konce 
března letošního roku jsou pytle na papír vydáva-
né společně s pytli na plasty v kanceláři č. B004 
městského úřadu – v přízemí za pokladnou.

Rádi bychom vyzvali občany Darkoviček, aby si 
tyto modré pytle vyzvedli a veškerý papír, kromě 
silně znečištěného, do těchto pytlů ukládali.

(mp)

Vítání občánků bude v březnu
Vážení rodiče, na měsíc březen připravu-
jeme vítání nově narozených hlučínských 
občánků. Slavnostní vítání se týká dětí na-
rozených od 1. 6. 2012, s trvalým pobytem 
na území 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.) a doložte  
originál rodného listu dítěte a svůj občanský prů-
kaz. O přesném datu konání akce budete informo-
váni pozvánkou. Bližší info získáte na telefonním 
čísle 595 020 293, Bc. Petra Řezáčová, případně 
e-mailem na adrese rezacova@hlucin.cz.

Občanské sdružení spotřebitelů  TEST, 
které působí v České republice už od roku 
1992, si dalo za úkol sloužit spotřebitelům 
a spotřebitele chránit. Nikdo nechce utrá-
cet za šmejdy, které za chvíli přestanou 
fungovat. Když spotřebitelé budou vědět, 
které výrobky jsou dobré a spolehlivé a 
kterým se naopak obloukem vyhnout, tak 
dokážou ochránit sebe i svou peněženku.

Každý měsíc sdružení publikuje testy výrobků 
na stránkách časopisu dTest. Objektivita výběru 
výrobků a výsledků testů je zajištěna tím, že se 
veškeré výrobky nakupují v běžné maloobchodní 
síti. K testování se nepřijímá zboží přímo od vý-
robců, jak to mnohdy dělají komerční periodika.

Zkoušky výrobků se provádějí ve zkušebnách a 
laboratořích v České republice i v zahraničí. Tes-
tům důvěřují miliony spotřebitelů na celém světě 
a výsledky testů respektují největší světoví výrob-
ci. Na rozdíl od komerčních testů, které často jen 
zdůrazňují technické inovace mnohdy bez reálné-
ho užitku, tak při testování se simuluje běžné pou-
žití výrobků v domácnosti.

Až polovina obsahu komerčních časopisů je tvo-

řena reklamou. Valná část recenzí a testů je tak 
vlastně skrytou reklama. Časopis dTest nepřijímá 
žádné reklamní zakázky. Náklady na vydávání ča-
sopisu a testování jsou hrazeny z prodeje časopi-
su a z veřejných zdrojů. Na rozdíl od komerčních 
médií nemohou tedy inzerenti ovlivňovat výsled-
ky testů. 

Pomocnou ruku podává sdružení i v dalších ob-
lastech, ve kterých může spotřebitel narazit na 
různá úskalí a pasti. Radí, na co si dávat pozor 
při reklamacích, varuje před nekalými praktikami 
prodávajících a před klamavou reklamou.

Výsledky hovoří za vše. Během své existence už 
odhalili více než 500 nebezpečných výrobků, kte-
ré ohrožovaly zdraví dětí i dospělých. Detailním 
testům podrobili přes deset tisíc výrobků, jejichž 
výsledky jsou mnohdy v příkrém rozporu s infor-
macemi, které se spotřebitel dozví z reklamy.

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, 
tak je najdete na adrese www.dtest.cz. Poradenská 
linka časopisu má číslo 299 149 009 a je v provo-
zu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Lze na 
ní konzultovat s právními poradci časopisu dTest 
spotřebitelské problémy.                                    (mp)

dTEST radí, jak nekupovat šmejdy
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Z dotazníkového průzkumu, který se 
uskutečnil v loňském roce, vyplynulo, že 
se 77 % procent občanů ve městě Hlučíně 
cítí bezpečně. Největší obavy mají občané 
z krádeží, vandalismu, vloupání do domů, 
drog a násilné trestné činnosti. Je zajíma-
vé, že tyto obavy skutečně korespondují s 
největšími problémy, se kterými se v na-
šem městě potýká Policie České republi-
ky.

Pocit bezpečí je věcí, kterou každý z nás vní-
má velmi citlivě. Proto asi nikoho nepřekvapilo, 
jaké emoce vyvolalo nedávné vyhlášení amnestie. 
Hlučín je malým městem, kterému se větší trestná 
činnost naštěstí stále vyhýbá. Nedaleká anonym-
ní Ostrava a také blízkost státní hranice ale tuto 
situaci zhoršují. Přesto se daří bezpečnostní situ-
aci udržovat již několik let na dobré úrovni a po-
čet spáchaných trestných činu a přestupků se nijak 
výrazně nemění. Trestné činy se v roce 2012 po-
dařilo objasnit asi ve 43 % případů, což je s ohle-
dem na průměrnou 20 – 30 % objasňovanost v ne-
daleké Ostravě velmi dobrý výsledek.

„V poslední době se potýkáme ve městě se čtyř-
mi základními problémy. Krádežemi z vozidel, 
vloupáním do domů a bytů, krádežemi kovů a 
sprejerstvím,“ říká vedoucí obvodního odděle-
ní PČR v Hlučíně Jiří Marzoll. Ten zajišťuje spo-
lu s dalšími čtyřiceti policisty bezpečnost nejen v 
Hlučíně, ale také dalších čtrnácti okolních obcích. 
Celá třetina z těchto občanů žije v Hlučíně. Poli-

Kriminalita ve městě

cisté mají neustále v terénu minimálně dvě hlíd-
ky, které řeší vzniklé problémy a jsou schopny v 
případě potřeby rychle reagovat na volání občanů.

„Na konci roku jsme řešili vloupání do sedmi ro-
dinných domů v jeden den. Došlo k tomu v od-
poledních hodinách a bohužel dodnes pátráme po 
pachateli. Věřím, že se nám ho podaří najít, stej-
ně jako v několika předchozích případech vlou-
pání v loňském roce,“ říká Jiří Marzoll. Pachate-
lé se při vloupání do domů zaměřují převážně na 
peníze a cennosti, které mohou bez problémů od-
nést a snadno zpeněžit. Stálým problémem jsou 
i krádeže věcí z aut. Tady bohužel v mnoha pří-
padech sehrává svou roli i bezstarostnost řidičů. 
„Přestože jim neustále při preventivních akcích 
zdůrazňujeme, aby v autě nenechávali nic, co by 
přilákalo pozornost zlodějů, stejně zůstávají na se-
dadlech aktovky, tašky nebo oblečení. Typickým 
příkladem je nedávná krádež tašky z auta v Dar-
kovicích, ve které bylo neuvěřitelných 123 tisíc 
korun,“ popisuje situaci Jiří Marzoll.

Dalším nemalým problémem, se kterým se potý-

kají místní policisté, jsou krádeže kovů. „Ztrácejí 
se nejen poklopy na kanálech, ale vlastně všech-
no, co je ze železa a dá se odvézt do sběrny. Situ-
aci nám dost komplikuje to, že pachatelé vozí že-
lezo do sběren v Ostravě nebo dokonce do Polska. 
Víko kanálu rozbijí na malé kousky, aby se neda-
lo poznat, odkud pochází. Bohužel je tato trestná 
činnost úzce spojená s drogovou problematikou. 
Někteří pachatelé jsou uživatelé drog a tímto způ-
sobem si shánějí peníze. Sběrny  mnohdy nevedou 
přesné záznamy o tom, kdo jim materiál dovezl a 
vypátrání pachatele je pak složité. Naštěstí se nám 
několik případů podařilo objasnit a někteří výteč-
níci jsou stíhání i vazebně,“ říká Jiří Marzoll. 

Také problém sprejerství je už letitý, ale v po-
slední době se situace opět trochu zhoršila. Pří-
činou může být další dorůstající generace těch-
to rádoby umělců. Jejich cílem se stal například 
městský hřbitov, viadukt ve směru od Kozmic 
nebo osobní auto.

Stále se opakují podvody na seniorech nebo 
drobné krádeže v obchodech. V mnoha případech 
by přitom stačilo jen více opatrnosti a méně lho-
stejnosti vůči okolí. Zadržení pachatele přímo při 
činu je totiž mnohdy jedinou šancí jak ho chytit. 
„Řešili jsme i případ vloupání, kdy žena slyšela 
v domě šramot. Nechtěla budit manžela a tak se 
vydala s baterkou sama do sklepa. Tam narazila 
na zloděje, který se jí lekl a utekl. Paní šla v klidu 
spát a celou záležitost nám ohlásila až ráno. Sa-
mozřejmě už bylo pozdě na to pachatele hledat,“ 
popisuje mnohdy nepochopitelné jednání lidí ve-
doucí obvodního oddělení.

(mp)

V Hlučíně je umístěna významná, leč ne-
povšimnutá plastika mezinárodně uzná-
vaného sochaře Františka Štorka.

Plastika pochází z prvního sochařského Meziná-
rodního sympozia prostorových forem, které se 
konalo v Ostravě v roce 1967 pod záštitou Města 
Ostravy, Vítkovických železáren Klementa Gott-
walda a Galerie výtvarného umění. Sympozia se 
tehdy zúčastnili čeští sochaři Aleš Veselý a Fran-
tišek Štorek, Slovák Štefan Belohradský, Němec 
Barna Sartory a, Japonec Jo Oda, Polák Jerzy Ja-
nuskiewitz a Jugoslávec Janez Boljka.

Město Ostravu zastupoval Útvar hlavního archi-
tekta, kam jsem krátce předtím nastoupil a tak se 
dostal rovnou do centra dění. V dílnách Vítkovic-
kých železáren vznikala za přímé účasti sochařů 
kolekce monumentálních ocelových plastik, které 
byly následně umístěny v Komenského sadech, v 
sousedství ostravské radnice. Ze sympozia byl po-
řízen katalog, do něhož jsem přispěl fotografiemi 
instalovaných děl.

V roce 1969 následovalo v Ostravě druhé „oce-
lové“ sympozium, takže se kolekce plastik v Ko-
menského sadech rozrostla o další významná díla, 
mimo jiné i Karla Nepraše a Rudolfa Valenty z 
Prahy, Otto Ciencaly z Polska, Nicoly Carrina z 
Itálie, Karla Age Rigeta z Kanady, Yvese Trudeau 
z Francie atd.

S nastupující normalizací ve společnosti však 
byly všechny plastiky označeny za ideově nevy-
hovující a stranické vedení města Ostravy v roce 
1972 rozhodlo o jejich odstranění. Sochaři byli 

vyzváni, ať si své výtvory odvezou, jinak budou 
sešrotovány. Pouze Aleš Veselý si svou sedmime-
trovou plastiku nazvanou Kaddish odvezl a insta-
loval ji na zahradě svého ateliéru ve Středoklu-
kách u Prahy. Tato plastika je dodnes považována 
za jednu z nejvýznamnějších soch českého mo-
derního sochařství.

Sochař  František Štorek na výzvu reagoval do-
pisem, v němž uvádí, že jako autor „na indexu“ 
nemá dost prostředků ani na živobytí, natož na 
převoz těžké plastiky. Likvidace tohoto díla by 
však byla nenahraditelnou ztrátou a přimlouvá se 
za možnost jejího přemístění do jiné lokality. Ten-
to dopis jsem dostal k vyřízení.

Vzhledem k tomu, že z politických důvodů ne-
existovala možnost umístit tuto sochu někde jin-
de v Ostravě, dohodnul jsem se s tehdejší tajem-
nicí Městského národního výboru paní Hájkovou 
možnost umístění sochy v Hlučíně. Autor s tímto 
umístěním nejen souhlasil, ale Hlučínu sochu da-
roval.

Ostatní  monumentální ocelové plastiky z obou 
sympozií byly rozpáleny a odvezeny do šrotu. 
Ostrava tak trvale ztratila nejen řadu hodnotných 
uměleckých děl, ale i nadlouho kulturní reputaci.

Plastiku Františka Štorka jsem navrhnul umístit 
na dlážděnou plochu před vstup do nově postave-
né Základní školy Rovniny. Tehdejší vedení školy 
však nebylo přesvědčeno o umělecké hodnotě to-
hoto abstraktního díla a postavilo se proti tak ex-
ponovanému umístění. Po převozu sochy ke ško-
le pak nechalo plastiku uložit na zem za živý plot, 

Nepovšimnutá, přesto významná

mimo pohledy veřejnosti. A tam leží zapomenuta 
dodnes, což mi rve srdce.

Nyní  podávám návrh na přemístění plastiky do 
některé jiné lokality významného veřejného pro-
storu. Čtyřicet let na povětrnosti bez jakékoliv 
údržby se ale na ocelové plastice podepsalo. Ne-
pochybuji však, že poměrně jednoduchý restau-
rační zákrok – vyvaření prorezivělých míst, otrys-
kání pískem a antikorozní metalický nátěr – vrátí 
plastice její původní vzhled a tato se stane chlou-
bou Hlučína.

Mimochodem, po roce 1968 byl František Što-
rek vedením Statutárního města Ostravy vyzván 
k účasti na sochařské soutěži o plastiku s vodním 
prvkem na nově zrekonstruovaném Prokešově 
náměstí. Soutěže se zúčastnila řada významných 
českých sochařů. Návrh Františka Štorka pak od-
borná komise vyhodnotila jako nejlepší a jím rea-
lizovaná tříapůlmetrová socha Ikara je nyní spolu 
s radnicí symbolem města Ostravy.

Ing. arch. Mojmír Sonnek
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Rada města Hlučína
vyhlašuje

v souladu se „Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“ v platném znění

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2013 na podporu Místní agendy 21 – kulturních, sportovních a dalších akcí,
které jsou pořádány na území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín.

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

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

O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem.

Požadavky na projekt (akci)
Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kulturních, sportovních a dalších aktivit určených pro veřejnost, které se vyznačují

svou jedinečností a zviditelňují město Hlučín navenek. Podpořeny budou aktivity realizované na území města Hlučína
v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v maximální výši 80 % skutečných nákladů.

Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2013 zaslané doporučenou poštou na níže uvedenou adresu či

doručené na podatelnu MěÚ Hlučín, případně doručené prostřednictvím datové schránky. U žádostí
zaslaných poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí doručených na podatelnu, razítko z podatelny.

Městský  úřad Hlučín - Odbor školství a kultury
Mírové  náměstí 23, 748 01  Hlučín

Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který obsahuje: vyplněný formulář  „Žádost o poskytnutí grantů z rozpočtu 
města Hlučína“ - obecná a specifická část, podrobný rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů

z rozpočtu města Hlučína), čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, 
České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu Města Hlučína (viz Vzor 1 „Zásad pro hodnocení

a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“),     čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis v uplynulých
třech letech, pokud se na žadatele vztahuji pravidla Evropské Unie a České republiky pro poskytování veřejné podpory

(viz Vzor 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“), kopii dokladu, na jehož základě došlo
k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení identifikačního čísla, zřizovací listina,

živnostenský list apod.), případně vyplněnou Přílohu č. 3 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů 
z rozpočtu města Hlučína“, (pokud výše požadované doklady byly předloženy v předcházejících letech)

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

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

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

Kontaktní osoba:
Bc. Petra Řezáčová
Tel.: 595 020 293

e-mail: rezacova@hlucin.cz

Zájemci o numerologii a esoteriku zaví-
tali v úterý 15. ledna do Zámeckého TV 
klubu, kde se konala přednáška paní Dáši 
Halotové.

Numeroložka, která se oboru věnuje již více než 
deset let, účastníky seznámila s významem čísel a 
odhalila, čím bude zvláštní rok 2013. Rovněž ro-
zebrala roky předchozí, čímž lidem prozradila, jak 
čísla mohla ovlivnit jejich životní události. Před-
náška o numerologii, ale také o tom, jak může lid-
ská psychika a pozitivní mysl ovlivnit běh našeho 
života, se rozvinula v živou besedu. Lidé si spo-
čítali tzv. číslo osobní roční vibrace podle svého 
data narození, tedy číslo, které má pro svého no-
sitele specifický význam a může mít v daném ob-

dobí vliv na důležitá životní rozhodnutí. Dáša Ha-
lotová již několik let provozuje numerologickou 
poradnu a s úsměvem prozradila, že někdy fun-
guje pro své klienty dokonce jako manželská po-
radna a těší ji každý pozitivní výsledek. Ostrav-
ská numeroložka se věnuje také školení v oblasti 
numerologie, které se setkalo s velkým zájmem 
návštěvníků. Nutno podotknout, že lidé odcháze-
li z hlučínského zámku nejen s novými poznatky, 
ale především pozitivně naladěni a s úsměvem na 
rtech. Věříme tedy, že tato netradiční beseda byla 
pro všechny účastníky především příjemně stráve-
ným večerem. 

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Numerologie a esoterika v knihovně

Barevná fantazie
v Červeném kostele

V pátek 11. ledna 2013 proběhla v Červe-
ném kostele vernisáž výstavy obrazů Ja-
roslava Vilíma pod názvem Barevná fan-
tazie.

Jaroslav Vilím, který žije a pracuje v Ostravě, se 
věnuje převážně olejomalbě. Je členem výtvarné 
skupiny GAMA a působí na výtvarné scéně na-
šeho regionu již několik desetiletí. Po absolvová-
ní Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v 
Olomouci studoval malbu u akademického malíře 
Jaroslava Kapce a kresbu u Jaroslava Domitera. 
V malbách zobrazuje své pocity a nálady, snové 
představy nebo vnímání hudby. Trvalou inspirací 
je mu příroda se svými motivy a atmosférou.

Určitě  si výstavu, která potrvá až do 31. března, 
nenechte ujít. Je otevřena vždy ve středu od 14.00 
– 18.00 hod. a v neděli od 13.00 hod. do 16.30 
hod. mimo první neděle v měsíci.                   (mp)

Ve dnech 7. a 8. 1. 2013 se konaly na ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše v rámci spolupráce s 
Agenturou pro regionální rozvoj „Elek-
trodny“. Akce, ke které se škola přihlásila 
v rámci grantu MSK, má za cíl podpořit 
motivaci žáků ke studiu technických obo-
rů.

První  den na osmáky čekala práce v mobilní po-
čítačové učebně. Seznámili se se zásadami kresle-
ní elektrotechnického schématu zapojení pomocí 
návrhového systému EAGLE. 

Druhý den si vše vyzkoušeli v praxi a vyráběli 
tzv. „běžící světlo“.  Žáci měli k dispozici mul-
tifunkční zařízení, které bylo složeno z měřicího 
přístroje, napájecího zdroje a vlastní pájky. Postu-
povali podle plánku, který si sestavili první den na 
počítači. Do projektu se aktivně zapojila i děvčata, 
kterým to s pájkou šlo velmi dobře.

A hodnocení  žáků? „Bylo to super!“                                                                                      
Katarína Ďurajková

Technika je bavila
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Do základní školy v Bobrovníkách necho-
dí tolik žáků jako do jiných velkých škol 
a tak se mohou paní učitelky dětem více 
věnovat. Pravidelně pro ně připravují za-
jímavé projekty, které rozvíjejí na škole 
multikulturní výchovu.

V rámci projektů Čtyři roční období, které probí-
hají na naši škole celý školní rok se žáci zaměřují 
na zvláštnosti jednotlivých ročních období, které 
se prolínají všemi předměty.

Již druhým velkým projektem v tomto školním 
roce byl zimní projekt. Součástí byla vánoční pro-
dejní výstava, která se konala v místním kultur-
ním domě. Zapojily se do ní všechny školní děti a 
také klub rodičů. Maminky doma napekly výbor-
né koláče a buchty, které pak prodávaly s čajem a 
kávou. Návštěvníci si mohli koupit adventní věn-
ce, svícny, ozdoby na stromeček, dárečky pro pří-
buzné, které vyrobily děti 1.-5. ročníku.

Kdo měl chuť si odpočinout od vánočního sho-
nu, mohl jen tak v klidu posedět a popovídat si v 
příjemné atmosféře.

Součástí zimního projektu byla i návštěva výsta-
vy „Vánoční čas s Josefem Ladou“, která se ko-
nala v Muzeu Hlučínska. Děti shlédly známé i ne-
známé obrazy našeho světoznámého autora a byly 

Letuška společnosti PanAm na ZŠ v Bobrovníkách

nadšeny výrobou ozdob na vánoční stromeček v 
místním kulturním středisku a na náměstí.

Před vánočními svátky jsme ve škole přivítali 
obzvláště atraktivního hosta. Navštívila nás čes-
ká letuška společnosti PanAm Lenka Bredy, která 
tuto zajímavou práci dělá už 15 let. Pochází z Os-
travy , ale spoustu času tráví v Hlučíně u příbuz-
ných. Na besedě s dětmi 1. – 5. třídy vysvětlila 
tradice vánoc v Americe a povídala dětem o roz-
dílných vánočních zvycích.

Žáci se ji zase ptali na rodinu a taky na to, kde 
bydlí Santa Claus se svými soby. Zajímalo je, jak 
tráví vánoce typická americká rodina a proč se v 
Americe na vánoce nejí kapr. Starší chlapci a děv-
čata, kteří se učí anglicky, zase zajímal Den díku-
vzdání, tradiční americké jídlo a život Indiánů v 
USA.

Domov U jezera, příspěvková organizace, 
sídlí na ulici Dlouhoveské od roku 2004. 
V uvedený rok byl otevřen pro prvních 
60 uživatelů pod názvem Domov důchod-
ců Hlučín. Od roku 2007 pod současným 
názvem poskytuje registrovanou sociální 
službu domova pro seniory pro 91 uživa-
telů v 53 jednolůžkových a 19 dvoulůžko-
vých pokojích. Součástí služby je ubyto-
vání, poskytování stravy a úkonů péče v 
souladu s aktuálními právními předpisy.

V minulém roce schválil současný zřizovatel, 
Moravskoslezský kraj, rekonstrukci části objek-
tu, která povede k rozšíření kapacity a vzniku 
nové sociální služby – domov se zvláštním reži-
mem. Účelem rekonstrukce je výstavba nového 
křídla pro přemístění kancelářských a jiných pro-
vozních prostor (šatny, spisovna, archív) ve čtvr-
tém nadzemním podlaží. Následkem této přístav-
by se uvolní celé jedno přízemní křídlo budovy, 
které bude využito pro nových 23 uživatelů, kte-
rým bude poskytována sociální služba domova se 
zvláštním režimem. Tato služba je určena přede-
vším pro osoby, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu chronického duševního onemocnění 
nebo závislosti na návykových látkách, a osobám 
se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a 
ostatními typy demencí.

Novým uživatelům bude poskytován stejný  roz-
sah péče (ubytování, strava, pomoc při osobní hy-
gieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní  osobu, zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, sociálně terapeutické čin-
nosti, pomoc při uplatňování  práv a oprávněných 
zájmů) jako současným uživatelům sociální  služ-
by – domov pro seniory. Uživatelé budou uby-
továni v jedenácti dvoulůžkových pokojích a 
jednom jednolůžkovém s vlastním sociálním za-

řízením. Součástí budou prostory provozní (jídel-
na, koupelna, sesterna) a aktivizační (společenská 
místnost). Dále budou mít k dispozici část zahra-
dy s venkovním posezením a krytou terasou.

Na stávající službě pro seniory poklesne kapa-
cita o dva uživatele, celkem tak bude seniorskou 
službu využívat 89 občanů. Zatímco domov pro 
seniory je pro uchazeče o sociální  službu ve věku 
od 65 let, u domova se zvláštním režimem bude 
věková  hranice přijetí 60 let. Nová sociální služ-
ba by měla být zprovozněna na sklonku prvního 
pololetí tohoto roku.

Úhrady za poskytování sociálních služeb budou 
stejné jak v domově pro seniory, tak v domově se 
zvláštním režimem. Na jednolůžkovém pokoji s 
plným sociálním zařízením bude od února 2013 
stanovena platba ve výši 9.278,- Kč, která obsa-
huje ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla 
a dvě vedlejší). Dvoulůžkový pokoj s plným so-
ciálním zařízením (WC, sprcha) vyjde uživatele 
včetně stravy na 8.670,- Kč. Měsíční cena je sta-
novena jako denní úhrada stravy a ubytování vy-
násobena koeficientem 30,42 (365 dnů / 12 mě-
síců). Koeficient je stanoven z toho důvodu, aby 
nemusely být platby přepočítávány každý měsíc 
ve vztahu k počtu dní v kalendářním měsíci. Pří-
spěvek na péči, který uživatel měsíčně pobírá z 
příslušného obecního úřadu s rozšířenou působ-
ností, je v souladu s právními předpisy příjmem 
organizace jako platba za poskytnutou péči.

Žádosti o poskytování sociální služby najdou 
zájemci na našich stránkách www.ddhlucin.cz v 
kolonce „Dokumenty ke stažení“. Popřípadě mo-
hou pro bližší informace kontaktovat odpovědné-
ho pracovníka organizace na telefonním čísle 595 
020 574 nebo 733 619 085.

Petr Jančík
ředitel organizace

Změny v Domově U jezera v roce 2013Gymnazisté v Bludišti
V úterý 4. prosince 2012 se sekunda hlu-
čínského gymnázia zúčastnila natáčení te-
levizní soutěže Bludiště. Ve vyrovnaném 
boji se třídou z Pardubic nakonec naše 
třída podlehla. Děkujeme soutěžnímu 
týmu: Veronice Foldynové, Lucii Návra-
tové, Janu Novákovi a Pavlu Pacíkovi za 
jejich sportovní a znalostní výkony. Ostat-
ním spolužákům děkujeme za skvělou at-
mosféru, kterou vytvořili mohutným po-
vzbuzováním svých kamarádů.

A jedinečný zážitek z vlastního natáčení, který 
jistě vynahradí smutek z prohry, přiblíží čtenářům 
Hlučínských novin svými články dvě studentky, 
účastnice akce.

Bludiště z pohledu soutěžící
Celé mi to připadalo jako sen. Ne, že by cesta au-

tobusem ráno za tmy a v mraze odpovídala mému 
běžnému snění, ale ještě jsem napůl spala. Teprve 
před budovou televize mému zmraženému moz-
ku pomaličku docvaklo, že je to vážně skutečnost. 
Žaludek se sevřel trémou.

Lidé v kostymérně a maskérně byli neuvěřitelně 
normální a milí. Ale že se bude půlhodinový díl 
natáčet od devíti do půl druhé, tomu bych nevěři-
la. Nicméně to byla pravda.

Paradoxně nejvíce času zabraly vsuvky s mode-
rátorem a potlesky. Soutěže se nepřetáčejí, když 
jednou podáte určitý výkon, už tak zůstane. Dí-
kybohu.

Souboj se školou z Pardubic byl velmi vyrovna-
ný, přesto si stále zachovávali tří až čtyřbodový 
náskok, nejspíš díky svým zkušenostem z před-
chozího kola. Tajenka měla vše rozhodnout a vte-
řinový interval mezi zmáčknutím obou tlačítek 
nakonec připsal vítězství Pardubicím. Ale nejsem 
smutná. Přece jen, komu se podaří vidět paní Sa-
bolovou (naši třídní učitelku) při činnosti připomí-
nající zaseknutého robota?

Bludiště z pohledu diváka
Tleskání. Po natáčení  Bludiště jedna ze sezna-

mu mých nejneoblíbenějších činností.  Člověk by 
nevěřil, že za tou půlhodinkou v televizi se skrý-
vá tak nelidské mučení diváků, tak malinké studio 
a tak nepohodlné lavičky. I přes tohle spiknutí  to 
pro mě byl úžasný zážitek.

Lucie Návratová a Petra Sendreiová
studentky sekundy Gymnázia Josefa Kainara

Pátý Vánoční běh Hlučínem
Vánoční běh Hlučínem se konal 26. pro-
since 2012 už popáté. Děkujeme všem, 
kteří v průběhu pěti let tuto vánoční akci 
podpořili svou účastí v roli běžců, organi-
zátorů i diváků. 

Jmenovitě děkujeme Městskému úřadu v Hlučí-
ně, firmě Stavebniny Janík a Restauraci U Bětky. 
K pátému ročníku běhu se do startovní listiny při-
hlásilo 36 závodníků a závodnic z Hlučína, okol-
ních obcí a také početná skupina účastníků z Pol-
ska. Po nadvládě polských běžců v předchozích 
letech se tentokrát stal vítězem pan Jiří Pytlík z 
Hlučína. Ze šesti přihlášených žen zvítězila Marie 
Ostárková. Kompletní výsledky najdete na http://
vbh.xf.cz.

Petr Martiník
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Když jsem přišel do hodiny pana ředitele 
Všetečku vyfotit, tak měl na uších sluchát-
ka s mikrofonem. Prostřednictvím počíta-
če vysvětloval jednomu z žáků, který je 
dlouhodobě v zahraničí, jak řešit příklad, 
který vidí přes kameru na tabuli. Situace, 
která o přístupu ředitele k žákům a způ-
sobu, jakým vede školu, vypovídá mnoho. 

Pane řediteli, proč zrovna učitel?
Jsem z učitelské rodiny, a i když mě oba rodiče 

od této profese trochu zrazovali, už v patnácti byla 
kantořina jasná volba.

O učitelích a lékařích se říká, že je jejich práce 
posláním. Jak to vidíte vy?

Musím souhlasit, ale tohle ve mně uzrálo až poz-
ději. Původně jsem do školství šel s tím, že spo-
jím příjemné  s užitečným – budu dělat to, co mě 
baví, a ještě budu mít dostatek volného času. Prá-
ce mě baví, ale když ji chci dělat pořádně a po-
souvat sebe i školu dopředu, je to velice náročné 
na čas i energii.

Není divu, vždyť vedete největší školu ve měs-
tě. Kolik máte vlastně učitelů a žáků?

Škola má celkem 85 zaměstnanců, z toho 61 lidí 
pracuje přímo s dětmi. Jsme školou nejen velkou, 
ale i poměrně složitou. Máme pět asistentek peda-
goga k sedmi integrovaným dětem s různými stup-
ni postižení. Na škole pracuje školní psycholog i 
speciální pedagog. Kuchařky vaří nejen pro naše 
žáky a zaměstnance, ale jídlo rozvážíme i do ji-
ných škol. Žáků máme 610 a v posledních pěti le-
tech stále přibývají, což je důkazem, že společně 
odvádíme více než dobrou práci.

Na škole jste před nástupem do funkce také  
učil. Jaké to je šéfovat bývalým kolegům?

Já jsem na Rovniny chodil jako žák. Dnes tedy 
šéfuji nejen bývalým kolegům, ale i bývalým učite-
lům. Má to své výhody i nevýhody. Prozatím výho-
dy převažují. Někdy používám větu: „Jakého jste 
si mě vychovali, takového mě máte“.

Předsevzal jste si něco při nástupu do funkce?
To víte, že ano. Pak přišla realita a spousta věcí 

je jinak. Ředitel je především úředník s absolutní 
odpovědností za naprosto všechno, a to s velice 
omezenými kompetencemi. Ze své práce se zod-
povídáte na mnoha místech – město, ministerstvo, 
žáci, rodiče, zaměstnanci, školská inspekce, škol-
ská rada, hygiena, hasiči, bezpečnost práce, zá-
kony. Všichni mají své požadavky a nezřídka jsou 
protichůdné. Ale abych si jen nestěžoval.

Do konkurzu na ředitele jsem šel s tím, že se 
budu snažit, aby škola dávala žákům smysl. Že čas 
strávený ve škole, nebudou děti považovat za zby-
tečný a promarněný. To závisí především na kva-
litě výuky. Proto za základ své práce považuji cel-
kové zvyšování kvality výuky na škole.

Rok a půl ve funkci je dost dlouhá doba na za-
myšlení nad tím, jestli se vám to podařilo nebo 
ne. Je to radostné bilancování?

To ukáže až čas. Přijďte se mě zeptat za deset let. 
Dílčí kroky se nám daří uskutečňovat již několik 
let. Většina našich učitelů považuje za samozřej-
mou součást své práce další vzdělávání. Učíme se 
a zkoušíme nové metody a formy výuky, nové způ-

Miroslav Všetečka: „Jakého jste si mě vychovali, takového mě máte“

soby hodnocení, klademe důraz na vlastní odpo-
vědnost žáků za jejich učení. V mnohém máme ná-
skok. Zavádíme interní mentorink, 25 učeben z 27 
je vybaveno interaktivní technikou, kterou kantoři 
aktivně využívají. Prvňáčci se učí číst genetickou 
metodou (touto metodou se děti učí rychleji čtení 
s porozuměním, pozn. autora), dnes hojně propa-
govanou metodou výuky matematiky podle profe-
sora Hejného u nás učíme už šestým rokem. (me-
toda spočívá v poznání, že když žák sám řešením 
vhodných úloh matematiku objevuje, tak jsou jeho 
znalosti hlubší a trvalejší, než když od učitele jen 
přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti, 
pozn. autora).

Co vám zabírá nejvíce času?
Administrativa a pak řešení negativních věcí. 

Obecně vnímám, že máme tendence dlouze a do 
detailu řešit to, co se nám nelíbí, to co nepovažu-
jeme za správné. Naopak jako samozřejmost be-
reme, že se něco povedlo a daří. Sám se považuji 
za životního optimistu a jsem přesvědčený, že je 
potřeba tento poměr obrátit. Když budeme sami 
v sobě, v ostatních a zejména u dětí podporovat a 
oslavovat momenty, kdy se daří, bude toho nega-
tivního ubývat.

Kromě ředitelování také učíte. Máte vůbec čas 
na přípravu?

Hodiny matematiky v 9. A  jsou pro mě radost a 
živá voda. Chodím učit moc rád, a o to pečlivěji se 
připravuji. Veškeré materiály žákům chystám sám. 
Vše je složitější a zajímavější o jednoho žáka, kte-
rý je dlouhodobě mimo republiku a tak jej „bere-
me“ do hodin prostřednictvím Skypu.

Lezou vám děti občas také na nervy?
Kdybych řekl, že ne, tak bych lhal. Opravdu mě 

vytáčí, když si žáci neváží práce jiných a tu pak 
ničí. Pak si ale uvědomím, že jsou to děti, které se 
musí spoustu věcí teprve naučit. Ostatně od toho 
škola je.

V loňském roce jste vybudovali u školy nádher-
ný sportovní areál, který je stále plný a využívá 
ho široká hlučínská veřejnost. Jak složité bylo 
něco takového postavit?

Velice. Vše začalo čtyři roky před otevřením a 
ještě zdaleka neskončilo. Kdo jednou stavěl, ví, co 
všechno je potřeba vyběhat, sehnat, zařídit. A když 
to financuje EU, je všeho třikrát víc. Bez pomo-
ci mnohých by dnes hřiště nestálo. V současnosti 
vyřizujeme žádost o závěrečnou platbu a na stole 
mám list se 17 požadavky na doplnění. Počítám 
tak 20 hodin shánění, telefonování, ježdění. Ale 
stojí to za to, nemyslíte?

Myslím, že ano. Všude slyším jen chválu. Jaké 
máte další plány?

Mám kolem sebe lidi, kteří odvádějí skvělou prá-
ci, takže mám na plány do budoucna prostor. Z 
venku je vše skvělé, máme zatepleno a krásné hři-
ště. Teď jsou na řadě vnitřní prostory školy, která 
byla postavena v 70-tých letech. Voda je v kovu, 
elektřina v hliníku, topení má nefunkční ventily, 
družina nemá své vlastní prostory a šatny neod-
povídají současným požadavkům. To vše je potře-
ba zrekonstruovat. Zatím je vše ve stádiu příprav, 
proto bych o tom v současnosti nemluvil.

V loni jste zateplili a barevná fasáda školy je 
skutečně nádherná. Projevilo se to nějak na 
vašich nákladech na provoz?

Na rozdíl od školního hřiště není zateplení  moje 
zásluha. Ale rozhodně se vyplatilo. Spotřeba tep-
la je téměř na polovině a tepelný komfort uvnitř 
školy je k nezaplacení. To, že škola vypadá nave-
nek lákavě, je bonus navíc. Přesto každou školu 
dělá především její vnitřní atmosféra. Jsem si vě-
dom toho, že je vždy co zlepšovat. Z toho, že nám 
přibývají žáci, rodiče nás cíleně vyhledávají, jsme 
považováni za náročnou školu, bývalí žáci se rádi 
vrací a máme od nich většinou pozitivní zpětné 
vazby, soudím, že jdeme správným směrem.

Poznal jsem vás jako velmi aktivního a činoro-
dého člověka. Jste takový i v soukromí, nebo 
tam spíše relaxujete?

Od každého trochu. Nějaký čas spolkne basket, 
tréninky, zápasy. Mám dva malé kluky, se který-
mi jezdíme pravidelně na bazén či na hory. Rád si 
protáhnu tělo při nějaké pohybové aktivitě, abych 
ze sebe dostal nahromaděný stres a negativní 
energii. Každopádně hodina na gauči u televize 
je také příjemná.

Miroslav Pech

 
Mgr. Miroslav Všetečka (36)
Hlučínský  rodák, který ve středu 1. září 

1982 nastoupil na ZŠ Hlučín-Rovniny jako 
prvňáček. 

Po maturitě na hlučínském gymnáziu vy-
studoval učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské 
Univerzity, aprobaci matematika – tělesná 
výchova. Ihned po státnících v červnu 2000 
nastoupil na ZŠ Rovniny k výkonu náhrad-
ní vojenské služby a od února 2002 na stejné 
škole učí. 

Po pětileté zkušenosti ve funkci zástupce ře-
ditelky se stal v červenci 2011 ředitelem. Rád 
o sobě tvrdí, že je baťovským produktem této 
školy.

S manželkou společně vychovává dva syny 
(6 a 8 let). Je aktivním trenérem a hráčem 
hlučínského basketbalového oddílu. Sportuje, 
cestuje, rád se učí novým věcem.
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Základní umělecká škola Pavla Jose-
fa Vejvanovského v Hlučíně uzavřela cy-
klus koncertů, kulturně společenských 
akcí, představení a výstav věnovaných vý-
znamnému jubileu školy.

V neděli 13. ledna uspořádala ve spolupráci s 
obcí Hať, městem Hlučín a hlučínskou farností 
NOVOROČNÍ KONCERT, který se konal v kos-
tele sv. J. Křtitele v Hlučíně.

Účinkovali zde sbor sv. Matouše z Hati (sbor-
mistr Pavel Kozel), sbor sv. Anny z polských Kr-
zyzanowic (sbormistr Leonard Fulneczek), sólisté 
Veronika Holbová – soprán, Veronika Bekárková 
– alt, Petr Němec – tenor, Petr Urbánek – bas, Petr 

Kozel – lesní roh a komorní orchestr pedagogů a 
bývalých žáků ZUŠ Hlučín a hostů. Dramaturgic-
ky koncert připravil, nastudoval a dirigoval Pavel 
Kozel, člen Národního divadla Moravskoslezské-
ho v Ostravě a pedagog ZUŠ Hlučín, odloučené 
pracoviště  Hať.

V náročném, umělecky hodnotném a velmi krás-
ném programu zazněla díla G. F. Händela – Hud-
ba k ohňostroji, W. A. Mozarta – Aleluja, G. Ph. 
Telemanna, J. I. Linka, J. J. Ryby, F. X. Brixiho a 
Te Deum, M. A. Charpentiera pro sóla, sbor a or-
chestr.

Letošní Novoroční koncert se konal tak, jak to již 
tradičně u takových příležitosti v Hlučíně bývá, ve 

Jubilejní rok 60. výročí vzniku ZUŠ P. J. Vejvanovského vrcholí!

zcela zaplněném kostele a spokojení posluchači 
odměnili účinkující nadšeným a dlouhotrvajícím 
potleskem ve stoje. Jako přídavek jsme si poslech-
li i zazpívali nejkrásnější vánoční píseň  „Tichou 
noc“ v němčině, polštině i češtině.

Eva Niedobová

HSS  zpíval celý minulý rok pro radost 
sobě i druhým pod taktovkou Mgr. Bar-
bory Bortlové.

Po velmi úspěšném Novoročním koncertu v 
kostele Sv. Jana Křtitele v Hlučíně a v chrámu 
sv. Martina v Dolním Benešově dne 15.1.2012,  
ukončili svou činnost ve sboru tři muži Hlučín-
ského smíšeného sboru z pěti, což se nemalou 
měrou odrazilo na přípravě a výběru programu 
pro další vystoupení.

Jménem sboru jsme navrhli našeho dlouhole-
tého člena –  Josefa Ostárka za celoživotní pří-
nos v oblasti kultury na ocenění OSOBNOST 
města Hlučína roku 2012.  Dne 14. 3. převzal 
Josef Ostárek z rukou starosty v bývalém Evan-
gelickém kostele zasloužené ocenění. Náš sbor 
u této příležitosti vystoupil s krátkým progra-
mem a v závěru si s námi již naposledy zazpíval 
i náš kolega. Vzhledem k pokročilému věku a 
zdravotnímu stavu se tímto vystoupením se sbo-
rem rozloučil.

V kulturním programu Dne sociálních služeb 
na hlučínském náměstí dne 13.6. sbor vystoupil 
již jen s jediným mužem – Františkem Jandou, 
jehož sytý bas doprovázel ženskou část sboru. 
S tímto stavem zpěváků -  19:1 - sbor vstoupil 
i do r. 2013.

Na podzimní  a předvánoční koncertní sezó-
nu jsme se připravovali na dvoudenním pobytu 
v Jeseníkách. Následně jsme naše město repre-
zentovali 22. 9. na 8. Prajzké pouti v polských 
Rudách u Ratiboře.

Při příležitosti oslav 200. výročí narození slez-
ského buditele, rodáka z Dolního Benešova P. 
Cypriana Lelka, jsme 28.10. na Benefičním 
koncertu ve farním kostele sv. Martina v Dol-

ním Benešově přidali své hlasy k chrámovému 
sboru Dolního Benešova.

Velkým adventním koncertem 9. 12. 2012 
v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně, který se 
uskutečnil při příležitosti ukončení oslav 60. 
výročí založení ZUŠ v Hlučíně, podpořili všich-
ni vystupující i posluchači charitativní akci 
„Adopce na dálku“ diecézní charity ostravsko-
-opavské. Na koncertu zazněla v podání obou 
sborů za doprovodu Komorního orchestru Vej-
vanovský působivá díla J.S.Bacha, J. Haydna a 
W.A.Mozarta. Sólové pěvecké party zazněly v 
podání členky sboru Světlany Ličkové, program 
doplnil klavírní koncert a vystoupení školního 
pěveckého sboru ZUŠ.

Posledním vystoupením HSS loni bylo zpí-
vání v Zámeckém klubu pro Místní organizaci 
svazu tělesně postižených 12. 12. 2012. Vánoč-
ní i lidové písně v podání našeho sboru, jehož 
dlouholetou členkou je p. Irmgard Ostárková, 
předsedkyně MO STP, zpestřily předvánoční 
posezení členů organizace, kterého se také zú-
častnil starosta města Pavol Kubuš.

Poděkování členů HSS patří všem jeho příz-
nivcům - za finanční podporu MěÚ Hlučín, za 
dobrou spolupráci vedení ZUŠ P. J. Vejvanov-
ského, Kulturnímu centru Hlučín, chrám. sbo-
ru P.C.Lelka Dolního Benešova a v neposlední 
řadě našim věrným posluchačům. Do roku 2013 
přejeme všem pevné zdraví a hodnotné umělec-
ké zážitky.

Zveme všechny zájemce o sborový zpěv – 
přijďte mezi nás, zpívat pro radost sobě i dru-
hým. Zkoušky sboru jsou každé úterý v KD v 
Hlučíně od 17 hod.

Helena Dudková                      

Hodnotíme činnost Hlučínského smíšeného sboru v roce 2012
V Muzeu Hlučínska se koná do 14. dub-
na 2013 výstava věnovaná legendární sta-
vebnici MERKUR. Exponáty přichází ze 
sbírky nadšence Jiřiho Mládka.

Pan Mládek, který stavebnici Merkur zasvětil 
předchozích třicet let svého života, má na výsta-
vě postavenu celou řadu modelů - např. Obrovské 
ruské kolo, vláček s kolejištěm, lodě, auta, rypad-
la, dokonce i věrné modely známých staveb jako 
Ivančický železniční viadukt. Má pravdu, když 
říká: „Z děrovaných dílů Merkuru se dá postavit 
opravdu všechno. Zatím jsem nenarazil na nic, co 
by Merkur nedokázal.“

Stavebnice Merkur vznikla v Polici nad Metu-
jí roku 1920, kdy Jaroslav Vancl založil firmu In-
ventor a nechal si patentovat originální konstruk-
ci dětské kovové stavebnice pod stejným názvem. 
Původně byly kovové díly navzájem spojovány 
háčky, v roce 1925 přechází výrobce na nový sys-
tém, který se zachoval až dodnes. Části stavebnice 
jsou již spojovány šroubky a matičkami. S přecho-
dem na nový systém byla pro stavebnici registro-
vána nová ochranná známka – Merkur, pod kterou 
byla prodávána. Vývoj pokračoval až do počátku 
druhé  světové války. Po válce v roce 1947 byla 
výroba obnovena. Od 60. let byla stavebnice Mer-
kur Kovopodnikem Broumov exportována přes 
Pragoexport do celé Evropy. Po revoluci v roce 
1989 dochází k privatizaci. Bývalými zaměstnan-
ci byla založena firma Komeb. Ta nějaký čas po-
kračovala ve výrobě stavebnic, ale v roce 1993 
skončila. Další kapitolou historie firmy Merkur se 
stal vstup Jaromíra Kříže. Začal podnikat v kovo-
výrobě v objektu, který získal restitucí po svém 
dědovi. Po zdlouhavých jednáních se mu podařilo 
odkoupit stroje z likvidované firmy a během tří let 
výrobu v Polici nad Metují plně obnovit.

Součástí výstavy bude herna pro děti i dospělé, 
kde si návštěvníci budou moci vybrat z dvaceti 
stavebnic Merkur a sami si sestavit model podle 
svých představ.

Skupiny, které mají zájem si přijít pohrát, sesta-
vit si merkurovský model či se něco více dově-
dět o historii stavebnice, prosíme objednat týden 
předem.

Muzeum Hlučínska je otevřeno denně kromě so-
boty od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
V neděli je otevřeno od 9.00 do 11.30 a od 14.00 
do 17.00 hodin.

Rezervace prohlídek je na čísle: 595 041 617 
nebo na e-mailu: infohlucin@centrum.cz.

Potěšení se šrouby a maticemi
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Hlučínská jednotka sboru dobrovolných 
hasičů má za sebou první rok fungování 
v novém - poloprofesionálním režimu jed-
notky kategorie II. Stala se rovnocenným 
partnerem profesionálních hasičů a obča-
nům Hlučína tak zajišťuje náležitou a po-
třebnou bezpečnost.

Dobrovolní hasiči zajišťovali po celý rok nepře-
tržitou pohotovost v síle jednoho družstva (velitel, 
strojník a dva hasiči), které vyjíždělo k zásahům 
do 5 minut od vyhlášení poplachu. V loňském 
roce se tak stalo přesně 100krát, a to nejen na úze-
mí města Hlučína, ale v rámci celého správního 
obvodu.  Ve většině případů se jednalo o spoluprá-
ci s profesionálními hasiči.

I když už požáry dávno nejsou hlavním předmě-
tem zásahu hasičů, likvidovala hlučínská jednot-
ka loni 16 požárů. Největším a také nejnáročněj-
ším na likvidaci byl požár zemědělské usedlosti 
v Hati, kde za velmi silného mrazu několik desí-
tek hasičů hasilo požár objektu s uskladněným se-
nem. K velmi náročným patřil také zásah u požáru 
skládky komunálního odpadu v Markvartovicích.

S rostoucí hustotou provozu neustále přibývá 
dopravních nehod. Těch hlučínští hasiči řešili 22, 
přičemž v 9 případech bylo nutné vyprošťovat 
osoby. Bohužel některé dopravní nehody skončily 
tragicky. V těchto případech je zapotřebí psychic-
ká odolnost hasičů.

To, že si hlučínská jednotka dokáže poradit s or-
ganizačně  i technicky komplikovaným zásahem 
dokázal případ dopravní  nehody osobního auto-
mobilu v Markvartovicích. Řidička zde najela do 
plynové přípojky, kterou poškodila, a vozidlo se 
převrátilo na bok. Z poškozené přípojky začal ma-
sivně unikat plyn. Profesionální hasiči z Hlučína 
v tu dobu zasahovali v Zábřehu na letišti u tragic-
ké nehody zahraničního letadla. Do Markvartovic 
tedy byla vyslána hlučínská dobrovolná jednotka 
společně s profesionálními hasiči z Ostravy – Fi-
fejd.  Po příjezdu bylo nutné provést zajištění vo-
zidla, provést protipožární opatření a také evaku-
aci rodinných domů v blízkosti nehody. Hasiči z 
Ostravy na místě dlouho nepobyli, protože krátce 
po příjezdu byli vysláni k akutnímu otevření bytu 
do Hlučína. Komplikovanou dopravní nehodu tak 
nakonec řešili převážně hlučínští dobrovolní ha-
siči.

Ve třech případech byl výjezd jednotek vyhod-
nocen jako planý poplach, 9 krát se jednalo o tech-
nický zásah - zejména odstraňování překážek. Ve 
dvou případech zasahovala jednotka u úniku ne-
bezpečných látek a ve 4 případech se jednalo o zá-
chranu osob a zvířat.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín ně-
kdy supluje hasiče profesionální. Ti ze stanice 
HZS v Hlučíně mají poměrně velký hasební ob-
vod, takže jakmile vyjedou k zásahu mimo Hlučín 
do větší vzdálenosti, znamená to výrazné prodlou-
žení jejich doby dojezdu k případnému dalšímu 
zásahu.  Ve 44 případech byla proto svolána do 
pohotovosti přímo na stanici jednotka dobrovolná 
a doba výjezdu jí byla zkrácena z 5 na 2 minuty.  
Několikrát se stalo, že jednotka opravdu v době 
této pohotovosti vyjela k další události, a to nejen 
v Hlučíně, a musela do příjezdu kolegů situaci ře-
šit zcela samostatně.

Hlučínská jednotka sboru dobrovolných hasičů bilancuje uplynulý rok

Jak už bylo uvedeno - nepřetržitou pohotovost 
drží čtyři hasiči (velitel, strojník a dva hasiči). 
Celkem je v hlučínské jednotce v současnosti k 
dispozici 18 hasičů. Tento počet je nutný z hledis-
ka střídání a zastoupení jednotlivých funkcí. I tak 
má většina hasičů odslouženo na pohotovosti v r. 
2012 kolem 2000 hodin, což jsou necelé tři měsí-
ce v kuse!

Mimo zásahy hasiči absolvovali 31 různých ško-
lení a kurzů, několik cvičení, ukázek techniky a 
činnosti hasičů při různých akcích hlavně pro děti. 
Každý hasič má několik specializací, která mu 
umožňuje např. poskytování první pomoci a ob-
sluhu speciálních zařízení. V závěru roku měli dva 
strojníci z jednotky příležitost vyzkoušet si mož-
nosti našeho zásahového automobilu MAN v cen-
tru bezpečné jízdy. Součástí akce byla také „škola 
smyku“. Bylo zajímavé si vyzkoušet, jak se 18ti-
tunová cisterna s vodou ve smyku chová a jaká 
musí být reakce řidiče.

Své dovednosti si hasiči prověřují také na soutě-
žích. V r. 2012 by zcela jistě v soutěži ve vyproš-
ťování osob z vozidel mohlo získat titul „Skokan 
roku“ čtyřčlenné družstvo hlučínských hasičů, 
které se této soutěže účastnilo poprvé a hned se 
umístilo na 3. místě. Příprava na soutěž probíha-
la pro celou jednotku v sedmi samostatných ško-
leních, kdy byly na vraku zkoušeny různé mode-
lové situace.

Tři členové jednotky se zapojili do soutěže v po-
skytování první pomoci, kterou pořádal Český 
červený kříž na Slezskoostravském hradě. V kon-
kurenci hasičů a policistů skončili na 4. místě.

Výsledky ze všech soutěží jsou ukázkou dobré 
připravenosti jednotky na zásahy u širokého spek-
tra událostí.

Z výčtu činností to ale stále není vše. V akce-
schopném stavu je třeba udržovat techniku i sta-
nici. Nový režim s sebou přinesl nutnost přestav-
by a dovybavení společných prostor stanice tak, 
aby mimohlučínští hasiči měli odpovídající záze-
mí pro zajišťování pohotovosti. Hodně času zabe-
re také údržba a čištění techniky a výstroje, aby 
byly kdykoli připraveny k použití.

V současné době používá jednotka cisternovou 
automobilovou stříkačku na podvozku MAN, ve 
které je potřebné  vybavení a je téměř shodné s 
vozy profesionálních hasičů. Dále využívá do-
pravní automobil Peugeot Boxer, který je prioritně 
určen pro tažení vozíku se člunem. Člun je určen 
pro zásahy na vodě spojené se záchranou tonou-
cích osob. Pro přepravu větších předmětů je vyu-
žíván nákladní vozík.

Přehled činnosti jednotky je na www.hasicihlu-
cin.cz a také na facebook.com/jsdhhlucin. Najdete 
tam užitečné informace pro občany, přehled zása-
hů, ukázku vybavení našich vozidel a také pohled 
do společných prostor hasičské stanice.

V roce 2013 se v Hlučíně nebude konat krajská 
soutěž ve vyprošťování jako tomu bylo v letech 
minulých, ale SDH Hlučín společně s jednotkou 
naváže na tradici pořádání soutěže v simulaci zá-
sahové činnosti, tzv. TFA Hlučín CUP 2013. Dále 
se uskuteční dětský den s ukázkou činnosti a tech-
niky většiny záchranných složek.

Martin Türke
velitel jednotky



hlučínskénoviny [10]

Lidé dneska fotí na každém kroku a také 
u každé příležitosti. Pořídí při tom mno-
ho hezkých fotografií.

Občas se stane, že některá fotografie se oprav-
du vydaří, sám autor má pocit, jak se povedla. Je 
jiná než ostatní, má svoje neopakovatelné kouz-
lo  zachyceného okamžiku, kdy se  podařilo vy-
stihnout  vše v dokonalé kombinaci. 

Od úžasné kompozice, až po dobré světlo a ne-
skutečnou atmosféru. Nestává se to často, ale 
minimálně 5 takových snímků za dobu focení, 
se dá najít v archívu každého fotografa.  To je 

taky hlavní motiv nové soutěže MÝCH 5 NEJ.
Stačí jenom, abyste prohledali svá alba a na-

šli svých 5 nejlepších, nejvydařenějších fotogra-
fií, které se vám povedly a můžete je přihlásit 
do naší nové fotografické soutěže. Z 5 nejlep-
ších autorů bude realizována samostatná výsta-
va v Červeném kostele. Detailní  pravidla soutě-
že, která probíhá od 1. února 2013 do 13. března 
2013 najdete na webu www.kc-hlucin.cz.

Jakékoliv dotazy blíže vysvětlí Zdeněk Kačor, 
ředitel Kulturního centra (e-mail: reditel@kc-
-hlucin.cz).

Vyhlášení fotografické soutěže MÝCH 5 NEJ

Společenský ples města Hlučín se konal 
poslední lednovou sobotu v kulturním 
domě. U příležitosti městského plesu byla 
otevřena i nová restaurace Brick.

Plesová sezona je v plném proudu a nemůže v 
ní chybět ani ples města. Ten se konal ve všech 
prostorách kulturního domu. Příjemnou atmosféru 
večera tanečním párům zpříjemnila hudební supi-
na BACARDI a cimbálová muzika TOLAR. Ne-
chybělo samozřejmě taneční vystoupení a pro ty, 
kteří mají raději disco, byli připraveni DjSun a Dj-
Misha.

Kromě bohaté tomboly čekalo na návštěvníky 
ještě jedno překvapení. Tím bylo otevření nového 
restaurantu pod názvem Brick (anglicky „cihla“). 
Restaurace je umístěna v přízemí kulturního domu 
v prostorách bývalé restaurace Fontána. Majitelka 
to myslí s novou restaurací vážně a přebudova-
la celý interiér restaurace. Je vybudován ve sty-
lu irského pubu a v interiéru převládá kombinace 
klasické cihly a dřeva. Pro návštěvníky plesu byla 
v nové restauraci připravena večeře, která byla v 

Městský ples spojený s otevření nové restaurace

ceně vstupenky. Restaurace bude otevřena po celý 
týden a kromě služeb klasické restaurace bud za-
jišťovat i občerstvení při akcích, které se konají v 
kulturním domě.

Majitelé chtějí zaujmout návštěvníky především 
dobrým jídlem a přístupem k hostům. Kuchy-
ně bude vařit jak klasická jídla, tak minutky a do 
budoucna se připravuje i obědové „meníčko“. S 
ohledem na nedaleké dětské hřiště je v plánu vy-
budování venkovního posezení pro maminky s 
dětmi. Ostatně na dětský koutek se pamatovalo už 
při rekonstrukci vnitřních prostor. Nakolik se tyto 
smělé ambice podaří naplnit, ukáže už letošní rok.

První akcí, která se udála u Zálesáku v 
novém roce 2013, byl Zimní sraz oddílů 
TOM na Ostravici a Zálesák získal hned 
několik skvělých výsledků.

Sraz se konal na tradičním místě u srubu ve sva-
zích nad Ostravicí a letošní ročník byl již 45. v 
pořadí, což z něj činí druhou nejstarší akci podob-
ného charakteru v celé republice. Dlouhá histo-
rie zde neznamená jen historickou zajímavost, ale 
i prestiž a zaručuje tradičně vysokou účast. Le-
tos se srazu zúčastnilo 17 oddílu a 230 mladších i 
starších turistů a táborníků. A Zálesák patřil k nej-
větším oddílům.

Na srazu se však nesoutěží v počtu účastníku, 
ale v jednotlivých disciplínách, které připravily 

jednotlivé oddíly. Soutěže byly rozmanité a projít 
všechny disciplíny zabralo spoustu času a ener-
gie. Náročnost jednotlivých disciplín umocňova-
lo velké množství sněhu, které leželo na louce a 
v lesích, kde se disciplíny konaly. Odměnou však 
byly zážitky, které člověk jinde nezíská.

Po soutěžení přišlo vyhodnocení. Nejprve byly 
na řadě dílčí výsledky jednotlivých disciplín ve 
všech kategoriích. Jelikož byla jména členů Zále-
sáku slyšet často a množství diplomů, které získa-
li, by vydalo na pěknou brožurku, dal se očekávat 
i slušný celkový úspěch. Další na řadě bylo vy-
hlášení celkových výsledku jednotlivců. V první 
desítce měl Zálesák rovnou čtyři své členy včetně 
celkového vítěze srazu Ondry. 

Při vyhlašování  pořadí oddílů se dalo čekat, že 
se vzhledem k pořadí jednotlivců na Zálesák do-
stane až později. Když se vyhlašovalo páté mís-
to a jméno oddílu z Hlučína stále nezaznělo, byly 
tváře všech členů plné očekávání. Třetí místo a 
Zálesák opět nic. Další slova z úst vyhlašovatele 
měla rozhodnout o skvělém úspěchu. Všichni zá-
lesáci byli nervózní a jejich oči směřovaly k ús-
tům, které měly za několik málo vteřin oznámit 
jméno oddílu na druhém místě. Jméno bylo ozná-
meno a zálesáci propukli v radostný křik, ani ten-
tokrát to nebylo jméno jejich oddílu a oni tedy 
skončili na prvním místě. Podařená sobota byla 
korunována skvělými individuálními i kolektiv-
ními výsledky. Snad se bude dařit po celý rok.

Nový rok 2013 začal pro hlučínské zálesáky skvěle

Vzpomínka na první školu a učitelku
Lednové zimní počasí mne znovu přimě-
lo zamyslet se nad velmi zdařilou akcí mi-
nulého roku. Vzpomínám na dětská škol-
ní léta a rozloučení s naší první školou v 
létě 2012. 

Do 1. třídy školy na Dlouhoveské ulici jsme 
jako vystrašené děti, pocházející převážně z této 
a přilehlých ulic, včetně Jasenek, vstoupili poprvé 
1. 9. 1953. Příjemně a mile nás tam uvítala zkuše-
ná učitelka Jarmila Pavlíčková (později Fišerová), 
která nás s neuvěřitelnou trpělivostí naučila zákla-
dům lidského vědění – čtení, psaní, počtům, ale 
také kreslení, zpěvu a tělocviku. Ve školní budově 
jsme strávili naše první tři školní roky. Po přísné 
učitelce Kláře Voskové nás ve třetí třídě učila mla-
dičká Matylda Antonínová.

Naše první paní učitelka, Jarmila Fišerová, se s 
naší třídou naposledy sešla v r. 2007, to nám bylo 
již 60 let a ona byla dáma  pokročilého věku. Byli 
jsme překvapeni jejím krásně připraveným pro-
slovem, ukončeným zacinkáním křišťálového 
zvonečku pro štěstí bývalých žáčků. Neuvěřitelná 
paměť, moudrost, pozornost a zájem, s jakým sle-
dovala naše životní cesty, její vitalita - to byl pro 
všechny přítomné nezapomenutelný zážitek. 

Nápad Josef Hlubka, rozloučit se důstojně se 
školní budovou na Dlouhoveské ul. dne 30. 6. 
2012 jsme prodiskutovaly a pod vedením Markéty 
Chorovské jsme se také na slavnost řádně vypará-
dily. Aktovky na záda, mašle do vlasů, námořnic-
ké límce na halenky a už hurá na prohlídku naší 
první školní budovy, po téměř 60-ti letech, spolu s 
přítomnými spolužáky.

Organizační výbor pozval na slávu „Rozlouče-
ní se školní budovou“ nejen bývalé žáky, učitele 
a další spoluobčany Hlučína, ale především také 
paní učitelku Fišerovou, která ve zdejší škole uči-
la od r. 1945. Jménem všech zúčastněných chci 
poděkovat Josefu Hlubkovi, Bernardu Ostárkovi a 
Editě Ševčíkové za organizaci příjemného letního 
sobotního odpoledne. Hlučínský park byl koneč-
ně po dlouhých letech opět „smysluplně“ využit k 
příjemnému pobavení bývalých žáků školy a je-
jich rodin spolu s dalšími Hlučíňáky, v příjemném 
stínu krásných, starých stromů. Lidová zábava se 
zase vrátila tam, kde probíhala za našich mladých 
let a doufejme všichni, že to byl nový začátek vy-
užití parku.                                  Helena Dudková

bývalá žákyně školy na Dlouhoveské ulici  
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - únor 2013

Plesová sezóna 2013 - Kulturní dům Hlučín
Únor

2. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
3. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - SDH
8. 2. 20.00 ZŠ HORNICKÁ

15. 2. 19.00 PLES SENIORŮ
16. 2. 20.00 PLES SDH

Březen
2. 3. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY - SDH
9. 3. 19.00 PLES MLADÝCH – TOP PRODUKCE

19.  ledna se v kulturním domě konal 50. 
výroční ples Gymnázia Josefa Kainara, 
který spolu s vedením školy, pedagogy a 
studenty připravilo Sdružení rodičů. 

Slavnostní atmosféru navozovala sváteční vý-
zdoba sálu, při jejíž instalaci někteří z rodičů do-
slova krváceli. Při příchodu vítali hosty studen-
ti slivovičkou a pralinkami. Květinová výzdoba 
spolu se sladkým a slaným občerstvením zdobi-
la stoly, bohatá tombola čítající přes 160 cen - z 
nichž nelze nevyzdvihnout obří dort s marcipáno-
vým obrazem gymnázia a kvalitní hudba – živá i 
reprodukovaná, vše tvořilo příjemnou atmosféru a 
výbornou zábavu. V průběhu večera předvedli só-
listé baletu Moravskoslezského divadla romantic-
ké i dramatické valčíky na hudbu světových oper-
ních mistrů. A největší aplaus sklidilo duo Hybrids 
Crew, pohlední mladí hoši, vicemistři světa, mistři 
Evropy, několikanásobní mistři ČR v elektric boo-
gie – v robotickém tanci. 

Návštěvníci plesu převážně z řad studentů, rodi-
čů a profesorského sboru dokázali, že se umějí ba-
vit a sami si svou zábavu zajistit.  Děkujeme proto 
studentům, kteří tančili polonézu, konferenciérovi 
a organizátorkám  - prodejkyním losů. Dík patří 
i firmám MGL Střechy, Zahradnictví Novák, RS 
travel, In Hair studiu, řeznictví Janoš a mnohým 
rodičům, kteří ples zajišťovali finančně,  materiál-
ně  i vlastní fyzickou silou. Také děkujeme tradič-
ně výborně spolupracujícímu personálu kulturní-
ho domu a v neposlední řadě všem, kteří navzdory 
chřipkové epidemii na ples přišli.

Tak zase za rok… Na 51. Výročním plese.
Monika Vlčková

Na plese Gymnázia
Josefa Kainara tančili
vicemistři světa

02.02.2013 6:55 Lyžování na Pradědu, odjezd z autobusového nádraží info 595 041 156 Sport Praděd (pořádá DDM)
02.02.2013 20:00 Country bál s karavanou Ples Kulturní dům
03.02.2013 14:00 Dětský maškarní ples - SD Pro děti Kulturní dům
07.02.2013 18:00 Koncert bubnů a zpěvů „Splynutí“ Koncert Červený kostel
08.02.2013 16:30 Klub drátování a dalších netradičních technik Pro děti DDM
08.02.2013 20:00 Ples ZŠ Hornická Ples Kulturní dům
09.02.2013 6:55 Lyžování na Pradědu, odjezd z autobusového nádraží info 595 041 156 Sport Praděd (pořádá DDM)
14.02.2013 13:30 Okrskové tělo dětské recitace Pro děti DDM
15.02.2013 19:00 Ples seniorů Ples Kulturní dům
16.02.2013 6:55 Lyžování na Pradědu, odjezd z autobusového nádraží info 595 041 156 Sport Praděd (pořádá DDM)
16.02.2013 Odpoledne plné her na ZŠ Rovniny Sport, pro děti tělocvična ZŠ Rovniny
16.02.2013 20:00 Ples SDH Ples Kulturní dům
22.02.2013 6:55 Lyžování na Pradědu, odjezd z autobusového nádraží info 595 041 156 Sport Praděd (pořádá DDM)
23.02.2013 9:00 Intenzivní soustředění judistů Sport DDM
23.02.2013  Běžkování na Bobrovníkách, info na 595 041 156 Sport DDM
26.02.2013 18:00 Svět objektivem Tomáše Fellera - Madeira Přednáška, beseda Zámecký televizní klub
28.02.2013  Divadlo Věž Představení pro děti Kulturní dům
28.02.2013 20:00 Komici s.r.o. ve složení Miloš Knor, Ruda z Ostravy a Lukáš Pavlásek Představení Kulturní dům
03.03.2013 19:00 Koncert - Vlasta Redl Koncert Kulturní dům
11.01.2013 - 31.03.2013 Barevná fantazie - výstava obrazů Jaroslava Vilíma Výstava, vernisáž Červený kostel
17.01.2013 - 14.04.2013 Stavebnice Merkur Výstava, vernisáž Muzeum Hlučínska

SAUNA
ve sportovní hale Hlučín

Otevřeno denně včetně
nedělí od 14 do 22 hodin

SAUNA
ve sportovní hale Hlučín

Otevřeno denně včetně
nedělí od 14 do 22 hodin
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Hasiči bilancují
Jaký byl uplynulý rok sboru  
dobrovolných hasičů.  

U dveří mnoha z vás zazvonili v průběhu 
ledna letošního roku tříkráloví kolední-
ci. Nepřinášeli zlato, kadidlo a myrhu, ale 
přání dobra a pokoje, často také básnič-
ku či píseň. Zlato vlastně také, ale symbo-
lické, bílé, v podobě tříkrálového cukru. 
Svou přítomností obdarovávali, aby pak 
sami byli obdarováni vašimi příspěvky do 
svých kasiček. A stejně jako skuteční bib-
ličtí mudrci z východu, nenechali si své 
dary pro sebe. Jsou totiž určeny přede-
vším pro ty, o něž se stará Charita Hlučín.

Při nedávno ukončené Tříkrálové sbírce 2013 se 
na Hlučínsku vybralo rekordních 1 748 892 ko-
run. Z této částky zůstane Charitě Hlučín dle ce-
lostátně určeného klíče 1 136 780 Kč. Desetina z 
celkové vykoledované částky je určena na huma-
nitární pomoc do zahraničí.

Sbírky se zúčastnilo celkem 289 kolednických 
skupinek Charity Hlučín, které koledovaly ve 25 
obcích Hlučínska. Díky štědrosti vás všech je vy-
koledovaná částka o 56 030 korun vyšší než v loň-
ském roce.

Jedná  se o vynikající výsledek, za který patří 
velké poděkování všem koordinátorům, kolední-
kům, pracovníkům úřadů, farářům a samozřejmě 
těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli svými 
dary.

Vybrané  finanční prostředky budou využity pře-
devším na pořízení  projektové dokumentace na 
opravu sídla terénních charitních služeb v Hlučíně 

Rekordní
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2013 Charita Hlučín
Antošovice 14 989 Kč
Bělá 15 303 Kč
Bohuslavice 81 530 Kč
Bolatice, Borová 122 335 Kč
Darkovice 50 691 Kč
Dolní  Benešov + Zábřeh 106 922 Kč
Hať 93 644 Kč
Hlučín - Bobrovníky 35 918 Kč
Hlučín - Darkovičky 57 889 Kč
Hlučín - město 195 393 Kč
Chuchelná 45 193 Kč
Kobeřice 107 377 Kč
Kozmice 65 770 Kč

Kravaře, Kravaře-Kouty 213 248 Kč
Ludgeřovice 125 440 Kč
Markvartovice 44 709 Kč
Píšť 63 563 Kč
Rohov 26 003 Kč
Strahovice 33 864 Kč
Sudice 21 785 Kč
Šilheřovice 54 588 Kč
Štěpánkovice 104 973 Kč
Třebom 4 992 Kč
Vřesina 41 605 Kč
Závada 21 168 Kč
Celkem  1 748 892 Kč

a jejich další rozšíření a na výměnu dosluhujícího 
automobilu pro terénní služby. Dále vykoledova-
nou částku použijeme na pořízení bezpečnostní-
ho kamerového systému u Charitního domova v 
Ludgeřovicích, který se počátkem roku stal cílem 
vloupání neznámých pachatelů. Část prostředků 
poslouží jako přímá podpora činnosti pečovatel-
ské služby, sociálně terapeutické dílny a domova 
pro seniory. Klíčovou roli bude hrát také výše do-

tací, které Charita Hlučín v tomto roce získá. Po-
kud by hrozilo uzavření, nebo razantní omezení 
služeb, byla by část prostředků použita jako jejich 
záchranný pás.

Za celou Charitu Hlučín a za všechny naše klien-
ty vám všem ještě  jednou srdečně a s úctou k vaší 
štědrosti děkuji.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín
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Vzácná plastika
Najde umělecké dílo 
nové, důstojné místo?
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Miroslav Všetečka
Rozhovor s novým 
ředitelem základní školy.

Soukromá inzerce
n Volné místo pro kadeřnici, Studio Charlote 

Hlučín, oranžová budova na autobusovém 
nádraží, na živnostenský list, 737 409 022.
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Místo kytičky
Přivítali jsme:
Mathias Nickel *2012
Jana Tkačíková *2012
Patrik Hofer *2012
Viktor Kubis *2012

Jubilanti:
Anna Schofferová *1918
Anežka Tchuřová *1920
Jarmila Mikulenková *1922
Anna Miksová *1924
Marie Kubecová *1926
Gertruda Pavlíková *1928
Gertruda Reiská *1928
Vlastimil Kupka *1929
Květuška Kozlovská *1930
Irena Grušková *1931
Ingeborg Hrňová  *1931
Lydie Ličková *1932

Rozloučili jsme se:
Veronika Tvarůžková *1932
Rudolf Berunka *1956

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast, 

květinové dary a účast při posledním rozloučení s mým manželem Rudolfem Bedrunkou, který nás 
navždy opustil 8.11.2012 po dlouhé těžké nemoci. Poděkování také patří pohřební službě za vstříc-
nost a  panu faráři P. Mgr. Martinu Šmídovi za mši svatou a slova útěchy ve chvílích pro nás nejtěž-
ších.  

Za celou rodinu manželka Daniela a synové Jan a Michal s rodinou

Děkuji všem příbuzným, přátelům, spolupracovníkům a známým za projevenou soustrast, květi-
nové dary a účast při posledním rozloučení s paní Yvettou Diamantovou, která nás navždy opustila 
4.1.2013. Poděkování patří také faráři Mgr. Martinu Šmídovi za procítěnou mši na pohřbu a pohřební 
službě Breuer za vstřícnost a vzorné služby.

Zarmoucená rodina

Srdečně děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se přišli rozloučit se zesnulým Jiřím Uhříkem 
a svou účastí na smutečním aktu a květinovými dary vyjádřili naší rodině hlubokou soustrast. Naše 
poděkování patří rovněž Pohřební službě Breuer za citlivý přístup a perfektní zajištění všech zaleži-
tostí souvisejících s uspořádáním pohřbu.

Rodina Uhříkova

Jménem celé rodiny si dovolujeme vyslovit upřímné poděkování a ocenění praktické lékařce MUDr. 
Jarmile Kazdové a zdravotním sestrám paní Doubkové a paní Osmančíkové za příkladnou  péči, 
ochotu a pomoc, kterou několik let poskytovali naší nedávno zesnulé mamince Arnoště Vaculíkové 
z Hlučína. Rovněž bychom rádi poděkovali zaměstnancům Pohřební služby Breuer za ochotu a pro-
fesionalitu při zajištění posledního rozloučení s naší drahou zesnulou. V neposlední řadě patří naše 
uznání i kaplanovi P. Mgr. Vlastimilu Krajčovičovi za důstojný projev při mši svaté.

Josef a Jaroslav Vaculíkovi s rodinami

Děkujeme Všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou Veronikou Tvarůž-
kovou, která nás opustila 20.12.2012. Poděkování patří pohřební službě Breuer za pomoc při zajiš-
tění pohřbu a celému personálu Domova U jezera za příkladnou a obětavou péči, kterou poskytovali 
naší mamince v posledních měsících života.

Za celou rodinu synové s rodinami

V sobotu 5. ledna 2013 uspořádal oddíl 
volejbalu TJ Hlučín ve sportovní hale tra-
diční „Novoroční turnaj v MIXu“.

Jak na Nový rok, tak po celý rok. To je motto 
hlučínských volejbalistů, kteří se sešli hned prv-
ní víkend po novoročních oslavách, na tradičním 
volejbalovém turnaji. Ten se letos konal už po 
20-té a zúčastnilo se jej 10 družstev. Jednalo se o 
tzv. MIX a podmínkou účasti bylo, aby v každém 
družstvu byly alespoň 2 ženy. Družstva byla tvo-
řena nejen aktivními volejbalisty, ale také jejich 
rodinnými příslušníky a jinými rekreačními hrá-
či. Kromě samotných hráčů si cestu do sportovní 
haly našli i kamarádi a známí, kteří hlasitě fandi-
li a vytvořili tak příjemnou kulisu turnaje. Vítěz-
ství a pohár pro vítěze si odneslo družstvo vedené 
Jirkou Balarinem. Druhé místo obsadilo družstvo 
Petra Czekaje a bronzovou obsadilo družstvo Da-
vida Karčmaře. Výsledky ale nebyly podstatné, 
nejdůležitější bylo, že parta hlučínských volejba-
listů drží při sobě a to se určitě projeví i na jejich 
výsledcích letos.

Novoroční turnaj ve volejbale



Vyplatíme a zastavíme Vaši exekuci, 
dražbu, vaše stávající půjčky a spojíme 
je do jedné, poskytujeme  nebankovní 

hypotéky/půjčky na dobu až 20 let, 
zajistíme Vám právní servis, možnost

předčasně splatit hypotéku/půjčku
bez sankcí, hypotéky/půjčky provadíme

oproti zástavě nemovitosti.  

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

Jsme regionální firma
s vlastním kapitálem,

neplatíte žádné poplatky předem.

KOMINICTVÍ

LUDVÍK GURZAN
Čs. Armády 17, 748 01 Hlučín

mobil: 603 220 839, IČO: 12697575

Nabízené služby:

-

provádění kontroly + čištění

– 300 Kč za objekt

-

provádění revizí + vyhotovení

revizní zprávy

-

vložkování komínových průduchů

-

poradenství v oboru kominictví

U PEKAŘA

Nabízíme denně čerstvé, ručně vyráběné pečivo a chléb. 
Pečeme podle tradičních osvědčených receptur. A nejen to!!!

Máme pro vás nabídku dalších kvalitních výrobků:
	 •			Sýry
	 •			Mléko,	tvaroh
	 •			Saláty
	 •			Salámové,	masové,	ovocné	a	sýr	mísy

Možnost i objednávky.                                                                                                              www.pekarstvigobe.cz

Hlučín,	Ostravská	25
po – pá 6:30 - 16:00
sobota 7:30 - 10:30

Nově otevřená prodejna pekárny GOBE v Hlučíně. Směrem z Mírového náměstí ke Kulturnímu domu.

•			Káva	sebou,	nealko
•			Bio	výrobky
•			Čaje	klasické	a	pečené
•			Sladkosti	a	jiné






