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Vzpomínky na školu
Ohlédnutí do histrorie
z pera bývalé učitelky
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Zahraniční studenti 
Přímo v rodinách bydleli 
studenti z celého světa.

Památková péče ve městě má  již více než 
desetiletou tradici. Městská památko-
vá  zóna byla vyhlášena v roce 1992. Od 
té doby se ve městě vytvořil základní kon-
cept ochrany vymezeného území památ-
kové zóny.

Během uplynulého desetiletí se na území měs-
ta podařilo zrekonstruovat téměř všechny kultur-
ní památky. Jedná se především o nemovitosti v 
jeho vlastnictví, ale je potřeba vyzdvihnout, že se 
město finančně podílelo také na opravách objektů, 
které nejsou jeho majetkem. Příkladem může být 
finanční spoluúčast na tři roky probíhající rekon-
strukci kulturní památky fary, která je v majetku 
církve. Tyto práce byly ukončeny v loňském roce 
a spočívaly v opravách krovu, střešního pláště a 
stropů. Na letošní rok město plánuje finanční spo-
luúčast na regeneraci kostela sv. Jana Křtitele, re-
spektive jeho krovu a střešního pláště. Připravu-
je se také obnova městského opevnění, na níž je 
zpracovaná projektová dokumentace a podaná žá-
dost o dotační příspěvek na ministerstvo kultury.

Město Hlučín je výkonným orgánem státní pa-
mátkové  péče a usiluje o maximální míru au-
tenticity památkové  zóny. K ní patří mimo jiné 
i dřevěný materiál oken, dveří a výkladců nebo 
kvalitní střešní krytiny, především břidlice, vlák-
nocementové krytiny a pálené tašky. Jen tak se po-
daří uchovat estetický a materiálový kontext chrá-
něného území.

Ministerstvo kultury ve státním rozpočtu nepa-
matuje na objekty, které se nacházejí v památkové 
zóně, ale nejsou kulturními památkami. V Hlučí-
ně je takových domů většina. Je dobře, že i přes 
tento fakt se úsilím vlastníků víceméně daří udr-
žet historický ráz města. K němu patří především 
půdorysy ještě středověké parcelace okolo náměs-
tí, dále pak výškové hladiny, hmoty, barevnost a 

ztvárnění fasád. Problematické je uchování tra-
dičních kvalitních materiálů především dřeva u 
okenních a dveřních výplní. V této oblasti měs-
to Hlučín jakožto památkové chráněné území po-
kulhává. Mnohdy je to důsledek nezasvěcenosti 
vlastníků objektů. Musíme ale přiznat, že s tímto 
problémem se potýká většina měst.

Co se týče rekonstrukcí „prostých“ objektů  v 
památkové zóně, je třeba vyzdvihnout nedávno 
dokončenou opravu domu č. p. 574, na rohu ulic 
Bochenkova a Hrnčířská (na snímku), u níž byly 
provedeny veškeré požadavky na rekonstrukci ob-
jektu v památkové zóně. Byla zachována hmota, 
včetně střešní konstrukce s černou vláknocemen-
tovou krytinou, příjemná pastelová barva fasády, 
dřevěné výplně oken, výkladců i dveří. 

Navíc zde bylo zřízeno květinářství, což podpo-
ruje přirozený obraz města jakožto místa drobné-
ho podnikání. Tato rekonstrukce by měla být vzo-

rem pro další obyvatele jádrového území města.
Ve městě se také začínají zaplňovat slepé  urba-

nistické proluky. Jde např. o zadní trakt budovy 
městského úřadu nebo na ulici Pode Zdí, kde se 
objevila rohová novostavba. Stavebních úprav se 
chystá mnohem více a všechny záměry už prošly 
schvalovacím procesem památkové péče a budou 
vhodným ucelujícím  a městotvorným prvkem.

Do budoucna bychom rádi požádali obyvatele 
městské památkové  zóny, aby všechny stavební 
záměry, udržovací práce nebo např. i změny ba-
revnosti fasád konzultovali na MěÚ Hlučín, odbor 
výstavby, oddělení územního plánování a památ-
kové péče, kanc. č. B 104. Vyhnou se tak případ-
ným nepříjemnostem spojeným s přestupkovým 
řízením a především bude garantován odborný 
dohled nad chráněným územím našeho historic-
kého centra.

Jaroslav Michna

Policisté  obvodního oddělení Policie ČR 
v Hlučíně ocenili 19. února nejlepšího po-
licistu místního oddělení za minulý rok.

Slavnostní  akt se konal v obřadní síni měst-
ského úřadu. Ocenění nejlepší policistce Ivaně 
Bedravové Jedličkové předal vedoucí územního 
odboru PČR v Opavě plk. Radovan Krygel. Zdů-
raznil její úspěchy při objasňování trestné činnos-
ti. Nejlepší policistce poděkoval i starosta města 
Pavol Kubuš, který vyjádřil spokojenost s nad-
standardní spoluprací místního obvodního oddě-
lení s městskou policií.

Prap. Ivana Bedravová Jedličková pochází ze 
Suchých Lazců. Policistkou je 11 let a na míst-
ním oddělení pracuje už čtvrtý rok. Dlouhodobě 
odvádí vysoce profesionální a spolehlivý výkon. 
Díky empatickému přístupu k obětem trestných 
činů, je schopna získat informace důležité v trest-
ním řízení. Podílí se zejména na prověřování a 
objasňování trestné činnosti mezi mládeží. Také 
její výkon v přímém výkonu služby je nadstan-
dardní. Společně s dalšími policisty se podílela 
v loňském roce na zadržení několika pachate-
lů trestných činů vloupání do prodejen, u nichž 

Nejlepším policistou v Hlučíně je policistka

se následně podařilo objasnit sériovou trestnou 
činnost na území celého kraje. V rámci služby 
zadržela několik řidičů jedoucích pod vlivem 
alkoholu, návykových látek nebo ty, kteří se 
dopouštěli maření úředního rozhodnutí. Na od-
dělení je považována za zkušenou policistku a 
svými kolegy je plně respektována.

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 

dne 7. března 2013 
od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA



Starosta města Pavol Kubuš převzal 
dne 19. února 2013 v brněnském hotelu 
OREA Voroněž cenu udělenou městu za 
zavádění metod kvality ve veřejné správě.

Ceny byly udělovány v rámci 9. Národní konfe-
rence kvality ve veřejné správě v Brně minister-
stvem vnitra za úspěšný postup při zavádění me-
tod kvality ve veřejné správě za rok 2012. Spolu 
s představiteli města Hlučín převzalo bronzové 
ocenění dalších 14 měst z celé České republiky.

O ceny ministerstva vnitra letos soutěžilo cel-
kem 38 organizací. V kategorii stříbrného stup-
ně soutěžilo 12 organizací, o bronzový stupeň se 
ucházelo 18 soutěžících a v kategorii inovace bylo 
zařazeno 8 organizací. Město Hlučín, které je čle-

nem Národní sítě zdravých měst, získalo bronzo-
vé ocenění již potřetí. Cena byla udělena za reali-
zaci a uplatňování Místní agendy 21, konkrétně za 
kvalitu ve veřejné správě.

Národní  síť zdravých měst sdružuje města, obce 
a regiony, které systematicky podporují kvali-
tu veřejné správy, strategické plánování a řízení 
s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdra-
ví. Cílem mezinárodního programu Místní agendy 
21 je příznivě ovlivňovat kvalitu života nejen sou-
časných obyvatel měst, ale také dalších generací. 
Hlavními principy Místní agendy 21 jsou zapojo-
vání veřejnosti do rozhodovacích procesů a dění 
ve městě, strategické řízení a systematické smě-
řování k udržitelnému rozvoji.                      (mp)
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Vážení spoluobčané, 
minulý měsíc jsem převzal ocenění ministerstva 

vnitra, které bylo městu uděleno za zvyšující se 
kvalitu veřejné služby občanům v rámci projektu 
Zdravé město. Projekt je zaštítěn ministrem vni-
tra a sleduje kvalitativní posun města v hlavních 
oblastech života. Hodnotí komunikaci s občany, 
finanční hospodaření, sociální služby, životní 
prostředí, vzdělávání a další oblasti. Ocenění 
nám dělá radost, ale současně i zavazuje udělat v 
každém roce kvalitativní krok ke zlepšení v jednot-
livých oblastech veřejné správy.

S vědomím, že se společnost vyvíjí, má město již 
dlouhodobý Strategický plán rozvoje města, který 
za pomoci odborníků, občanů v různých komisích 
a veřejnosti, neustále doplňuje a vyhodnocuje. 
Reaguje i na celospolečenské procesy, které bu-
dou náš život v budoucnu určovat. Tak již dnes 
připravujeme město na změny, které nás čekají. 
Například na změnu zákonů, podle kterých stát 
převede část svých kompetencí v péči o seniory na 
obce, včetně domovů pro seniory.

Budoucnost nám přinese i další změny v život-
ních prioritách. Do značné míry je společnost 
deformovaná tím, že na různé, ne však veškeré, 
důležité stavby jsou poskytovány dotace. Jedna 
obec dostane dotaci na vodovod a kanalizaci a má 
pak nízké vodné a stočné. Jiná obec dotaci nedo-
stane, vodovod, kanalizaci a čističku musí zaplatit 
a občanům musí vodné a stočné zvýšit. Říká se, 

že kdo je připraven, není zaskočen. Platí to jak 
pro plánování rozvoje města, tak pro využití 
současných účelových dotací státu a prostředků 
Evropské unie na zaplacení podílu na nových 
stavbách.

Na splnění  všech našich představ peníze roz-
hodně nejsou. Na našich letošních plánech se 
už pracuje. Provede se zateplení čtyř městských 
objektů, rekonstrukce dvou ulic, vybuduje se 
parkoviště a několik dalších staveb. Chceme také 
udržet úroveň škol, sportu a kultury. A příští 
rok? S vaší pomoci, vážení občané, určíme, co 
je nejdůležitější vybudovat. Do čeho investovat 
a bez čeho se obejdeme. A opět se dostáváme 
na začátek tohoto článku. Pokud spolu budeme 
komunikovat, určitě zase postoupíme v něčem 
dopředu ke spokojenosti nás všech.

S přáním pěkného jara

Pavol Kubuš, starosta

Finanční úřad v Hlučíně patří mezi deset 
nejlepších institucí z oblasti daní v České 
republice. Rozhodlo se o tom v celostátní 
anketě mezi laickou i odbornou daňovou 
veřejností.

Již  třetí rok proběhla anketa „Era Daňař & da-
ňová firma roku“, jejímž cílem je výběr nejlepších 
daňových specialistů a finančních úřadů v uply-
nulém roce. Také letos byla tato anketa uzavřena 
slavnostním vyhlášením výsledků, které proběhlo 
1. února 2013 v hotelu Best Western Premier Ma-
jestic Plaza v Praze. 

Mezi deset za rok 2012 nejlépe hodnocených fi-
nančních úřadů patří také Finanční úřad v Hlučí-
ně a ředitel úřadu Ivan Novák tak mohl převzít z 
rukou zástupců pořadatelů ankety, kterými jsou 
zejména DaněMEDIA s.r.o., Poštovní spořitelna, 
a.s. a Generální Finanční ředitelství Praha, toto 
ocenění vstřícnosti, odbornosti a pracovního úsilí 
všech zaměstnanců hlučínského finančního úřadu. 

Za významnou je třeba v souvislosti s oceněním 
Finančního úřadu v Hlučíně považovat zejména 

Hlučínský finanční úřad patří mezi TOP 10

Výtah z usnesení z 65. -  66. 
schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína :
n rozhodla vypovědět smlouvu o dílo uzavřenou 

mezi městem a firmou HPF CLEAN a rozhod-
la o zajišťování úklidových prací v budovách 
Městského úřadu vlastními zaměstnanci.

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

n rozhodla o provedení zadávacího řízení  na  
podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace 
sportovní haly Hlučín“.

n schválila podání žádosti o dotaci na realizaci 
projektu „Hlučín -  Městský kamerový dohlí-
žecí systém - V. etapa“ a vyčlenění finančních 
prostředků na spoluúčast ve výši min. 10% z 
celkových předpokládaných nákladů.

n rozhodla o rozdělení částky 4.800.000 Kč, 
schválené v rozpočtu města Hlučína na dota-
ce, poskytované z rozpočtu města v roce 2013, 
na jednotlivé oblasti dle předloženého návrhu: 
žádosti z oblasti sportovní - 3.550.000 Kč, žá-
dosti z oblasti kulturní - 100.000 Kč, žádosti z 
oblasti sociální - 1.000.000 Kč a ostatní žádos-
ti - 150.000 Kč.

n rozhodla o finanční spoluúčasti města na reali-
zaci X. ročníku „Svatováclavského hudebního 
festivalu 2013“ v celkové výši 20.000 Kč.

n rozhodla o výpovědi smlouvy o dílo na „Údrž-
bu a rozvoj  městského kamerového dohlíže-
cího systému v Hlučíně“ se společností COP-
SERVIS,  s.r.o. a pověřila vedoucího strážníka 
vypsáním výběrového řízení na  údržbu  a roz-
voj  městského kamerového dohlížecího systé-
mu v Hlučíně.

n rozhodla zadat realizaci akce: „Parkoviště na ul. 
Severní u  Mateřské školy“ obchodní společ-
nosti TS Hlučín s. r. o.

n projednala požadavek na instalaci svislých do-
pravních značek a provedení vodorovného do-
pravního značení zakazující stání po obou stra-
nách na ulici Rovniny v úseku mezi bývalou 
mateřskou školkou a křižovatkou ulic Jarosla-
va Seiferta x Rovniny x Mánesova a rozhodla 
ponechat stávající stav.

n projednala návrh na stanovení zóny zákazu stá-
ní – mimo vyznačená parkoviště na ul. Nový 
svět v Hlučíně-Darkovičkách a rozhodla pone-
chat  stávající stav.

Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

Pokud máte zájem o pronájem stan-
dardního městského bytu, stačí sle-
dovat úřední desku MěÚ Hlučín, kde 
jsou stále častěji uveřejňovány záměry 
pronájmu městských bytů.

Pronájem bytů se uskutečňuje formou výbě-
rového řízení. Konkrétní podmínky výběro-
vého řízení jsou vždy  zveřejněny na úřední 
desce. Prioritním hodnotícím kritériem je nej-
vyšší nabídka nájemného za 1 m2.

Další informace: odbor IaSMM, Daniela Ko-
lodějová, tel. 595 020 264.

Chcete si pronajmout
standardní městský byt?

skutečnost, že anketa vychází jak z hlasování ob-
čanů, společností a firem, tak i daňových specia-
listů, tedy daňových poradců, advokátů, účetních 
a auditorských firem a dalších „daňařů“. Pro obča-
ny i podnikatele hlučínska by tato pochvala prá-
ce a vstřícnosti Finančního úřadu v Hlučíně měla 
znamenat, že se při svých kontaktech s tímto úřa-
dem nesetkají s neochotou, úřednickou šikanou 
nebo nadbytečnou a neopodstatněnou byrokracií 
a že své záležitosti na tomto úřadu vyřídí bez pro-
blémů a komplikací.                                           (fu)
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Město Hlučín nabízí svým občanům no-
vou bezplatnou službu mající za cíl zjed-
nodušit agendu spojenou s procesem “vy-
jádření k existenci sítí“.

Na webových stránkách města (www.hlucin.cz) 
byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-Utility-
Report, kde je žadatel systematicky veden k vypl-
nění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření 
k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněné-
ho formuláře rozešle elektronickou žádost všem 
správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané 
území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní 
správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumož-
ňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenero-
vány PDF soubory pro možnost vytištění a doru-
čení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s 
platnou legislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma 
HRDLIČKA, spol. s r.o.) byl pro územní působ-
nost ORP Hlučín sestaven tzv. registr správců, což 
je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské 
sítě se na daném území vyskytují. Žádosti o vyjá-

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům

dření je tedy možné vytvořit v celé územní působ-
nosti ORP Hlučín.

Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, 
rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vy-
jádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo 
nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správ-
cům nebyly odesílány nadbytečně. K podání žá-
dosti postačí připojení na internet a běžný webový 
prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intu-
itivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kro-
ky. Více informací o službě a dalších připojených 
městech se dozvíte na http://verejnost.mawis.eu.

Změny u autobusových linek 
č. 34 a č. 56 MHD od 3. března
Zastupitelstvo města Ostravy vzalo v led-
nu na vědomí změny v městské hromadné 
dopravě platné od 3. 3. 2013, které jsou 
reakcí na zhoršené možnosti financování 
Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) 
z rozpočtu statutárního města Ostravy. 
Jednotlivé konkrétní změny a úpravy na-
vrhovala, posuzovala a schvalovala pra-
covní skupina, sestavená pro tento účel ze 
zástupců Koordinátora ODIS s.r.o., Do-
pravního podniku Ostrava a.s. a ze zá-
stupců odboru dopravy magistrátu měs-
ta Ostravy.

Cílem navrhovaných změn a úprav nebylo pou-
hé  plošné rušení spojů či prodlužování intervalů. 
Pracovní skupina se snažila hledat kompromisy, 
při kterých bude dosaženo potřebných úspor, ale 
zároveň cestující nepřijdou o své spojení, pouze 
budou muset např. využít jinou souběžnou linku 
nebo cestovat s přestupem.

Celkem se změny v linkovém vedení dotknou 
třetiny denních tramvajových linek a přibližně pě-
tiny autobusových linek obsluhujících území sta-
tutárního města Ostravy. U trolejbusů budou k 
tomuto datu provedeny jen provozní změny. Vý-
znamnější změny v trolejbusové dopravě proběh-
nou až v červenci, a to v souvislosti se zprovoz-
něním nové trolejbusové trati na Novou Karolinu.

V rámci města Hlučín dojde k omezení linky 34 
zavedením intervalů 20 min v pracovní dny po 16. 
hod. z centra města. Omezení vychází z výsledků 
dopravních průzkumů prováděných v roce 2012. 
Dále dojde k úpravám odjezdů linky 56 z důvodu 
její koordinace s linkou 68 v úseku zastávek Mu-
glinovská – Ludgeřovice, kostel.

Darkovičky jsou první městskou částí, 
kde se od dubna letošního roku rozjede 
pilotní projekt separace bioodpadů. 

Každá nemovitost v Darkovičkách dostane v 
březnu 2013 hnědou popelnici na bioodpad o ob-
jemu 240 litrů. Do té se bude dávat především trá-
va, listí, drobné větve a rostlinné odpady z domác-
nosti.

Výdej nádob na biodpady
Tyto hnědé popelnice se budou vydávat v Dar-
kovičkách před hasičskou zbrojnicí v těchto ter-
mínech:  čtvrtek 21.3. 13,00 – 18,00 hodin, pá-
tek 22.3. 13,00 – 18,00 hodin a sobota 23.3. 8,00 
– 12,00 hodin. Pokud si někdo v těchto termínech 
nestačí vyzvednout nádobu na bioodpad, bude si ji 
moci vyzvednou přímo ve firmě Marius Pedersen 
a.s., Markvartovická 1148, Hlučín.

V době od dubna do listopadu roku 2013 se pak 
budou tyto popelnice v pravidelných 14 denních 
intervalech vyvážet.

Termíny svozu bioodpadů:  8. dubna, 22. dubna,   

7. května, 21. května,   4. června, 18. června,   2. 
července, 16. července, 30. července, 13. srpna, 
27. srpna, 10. září, 24. září,   8. října, 22. října,   4. 
listopadu, 18. listopadu.

Aby se celý systém likvidace komunálních od-
padů výrazně  neprodražil, tak bude v době od 1. 
května do 31. října omezen svoz všech popelnic 
na směsný komunální odpad v Darkovičkách na 
jednou za 14 dnů a to vždy v lichých týdnech.

Celý pilotní projekt se realizuje proto, aby se stá-
le více surovin separovalo a do směsných odpadů 
se ukládaly opravdu jen zbytkové  odpady. Proto 
budou v Darkovičkách probíhat od jara namátko-
vé kontroly, zda popelnice na směsný odpad ne-
obsahují suroviny, které tam nepatří (plasty, papír, 
sklo, nápojové kartony a bioodpady).

Vyhodnocení  projektu proběhne v závěru příš-
tího roku. Na základě jeho výsledků se rozhodne, 
zda se bude v této formě separace bioodpadů po-
kračovat. Pokud se separace osvědčí, tak je možné 
očekávat rozšíření popelnic na biodopad i do dal-
ších městských částí.                                OŽPaKS

Pilotní projekt separace bioodpadů v Darkovičkách

Díky výborné spolupráci naší mateřské 
a základní školy v Bobrovníkách u nás k 
zápisu chodí děti, pro něž je prostředí zá-
kladní školy již známo. 

Kromě společných akcí, které děti mohou navští-
vit v odpoledních hodinách, chodí dopoledne pra-
covat i se školáky. Jelikož myslíme  na budoucí 
prvňáčky už v jejich posledním roce v MŠ, učitel-
ky základní školy jedno odpoledne v měsíci syste-
maticky a cílevědomě pracují s budoucími prvňáč-
ky. Součástí této přípravy je rozvoj grafomotoriky, 
slovní zásoby, správné výslovnosti, předmatema-
tických znalostí a myšlení. Děti pracují v klidném 
prostředí a uvolněné atmosféře školy, a tak se ne-
násilně seznamují s pedagogy a prostředím ško-
ly. Práci dětí, ale i jejich sociální začlenění, pravi-
delně konzultují pedagogové ZŠ a MŠ. Protože si 

Zápis do 1. třídy v ZŠ Bobrovníky

uvědomujeme důležitost této přípravy pro úspěšný 
školní start, je tato výuka nabízena rodičům zdar-
ma. Určitě i díky snaze a  provázanosti MŠ se ZŠ 
jsme letos u zápisu přivítali všechny předškoláky 
z naší MŠ a dokonce i několik přespolních.

Harmonogram sběru a svozu vytříděných plastů a 
nápojových kartonů z domácností v měsíci březnu 
pro oblasti Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky. 

Termíny svozu Svozová oblast 
Středa 6. března 2013 A
Středa 13. března 2013 B
Středa 20. března 2013 C

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před 
šestou hodinou ráno v den svozu! 

Svozové oblasti:
A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Darkovičky
B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Bobrovníky
C – městské  části Darkovičky a Bobrovníky

Harmonogram svozu plastů
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Studenti z celého světa na návštěvě Hlučína
Ve dnech 18. – 22.2. 2013 proběhl druhý 
ročník projektu Edison, který ZŠ Hlučín-
-Rovniny realizuje ve spolupráci se stu-
dentskou organizací AIESEC Ostrava. 
Projekt je pod záštitou Ministerstva mlá-
deže a tělovýchovy ČR.

Aktivity přispívají mezikulturnímu poznávání 
žáků, rozvoji komunikačních dovedností v ang-
lickém jazyce, rozšiřování poznatků o vzdálených 
zemích a v neposlední řadě pomáhají žákům zís-

kávat přátele a kontakty ve všech kontinentech. 
Letos Hlučín navštívilo osm vysokoškolských stu-
dentů. Přicestovali z Indonésie, Austrálie, Egypta, 
Turecka, Ukrajiny, Brazílie a Bulharska.

Po čtyři dny se setkávali žáci druhého stupně v 
rámci dvouhodinových bloků, kde prostřednic-
tvím prezentací, diskuse, dotazů získávali infor-
mace o životě hostů. Žáci prvního stupně se v pá-
tek v rámci tak zvané „Global Village – Světové 
vesnice“ mohli seznámit se životem cizích zemí 

prostřednictvím ochutnávky typických jídel, hud-
by, tance či krojů. Vznikla spousta fotografií na 
památku a žáci si odnesli poznání, že každá kultu-
ra je něčím zajímavá a výjimečná. Na organizová-
ní týdne se podíleli i žáci vyšších ročníků. Zajis-
tili pro nové kamarády prohlídku Hlučína. Během 
procházky svým hostům v angličtině představili 
historické pamětihodnosti města. Vyvrcholením 
bylo přijetí starostou města Pavolem Kubušem. 

Celý týden přinesl všem zúčastněným spous-
tu zážitků. Poděkování si určitě zaslouží všich-
ni, kdo se podíleli na organizaci. Velký dík pat-
ří všem rodičům žáků, kteří ubytovali stážisty ve 
svých domovech. Jejich vstřícnost byla odměněna 
velmi intenzivním „týdenním jazykovým kurzem 
angličtiny“, který spolu se svými dětmi absolvo-
vali během komunikace s hosty. Děkujeme rovněž 
Městskému úřadu v Hlučíně a panu starostovi za 
podporu projektu.

Na závěr pár vět žáků devátých tříd, kteří měli 
stážisty ve svých domovech. „Je to zvláštní po-
cit, když k vám domů přijde člověk z cizí země a 
teď stojí u vašich dveří a vy najednou s ním umíte 
mluvit anglicky. Je to pro mne velmi velká zkuše-
nost, když mám možnost mluvit celý týden ang-
licky.“ Stážisté naopak velmi ocenili komunikační 
dovednosti našich žáků v anglickém jazyce.

Jarmila Polomská

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
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V poslední době se zlepšila informovanost 
o rizicích, kterým jsou vystaveni přede-
vším naši spoluobčané seniorského věku a 
lidé s různými typy zdravotního postiže-
ní. Přesto je potřeba  o těchto nebezpečích 
hovořit stále. 

Mám zde na mysli působení nejrůznějších dare-
báků, kteří se snaží získat na úkor slabších ma-
jetkový či jiný prospěch. Často se neštítí násilí a 
podvodného jednání. Jindy zase s vizáží elegant-
ního obchodního zástupce nabízí „výhodné“ půjč-
ky, kvalitní zboží, které zaručeně nikdo nepotře-
buje, popřípadě vám vyřídí nejvýhodnější tarif 
prakticky kterékoliv služby. A pokud zrovna není 
celé jednání podvodné, pak úspěch zajistí, když to 
nejpodstatnější na smlouvě je psáno písmem nejti-
těrnějším. Jistě, existuje i celá řada poctivých pro-
dejců, ale jak je od těch nepoctivých odlišit? Opa-
trnost je proto zcela na místě a raději přijít jen o 
výhodnou slevu než o mnohem více. Vypadá to 
jako samozřejmost, ale zkušenost bohužel hovoří 
jinak. Stále je více těch, kteří se v lepším případě 
nechali napálit.

Proto považuji za svou povinnost upozornit vás 
na novou taktiku podvodníků, kterou jsme v po-
sledních týdnech objevili. Pokud jste sami, opuš-
tění a třeba i se zdravotními problémy, může se 
vám dostat do rukou dopis, ve kterém vám nezná-
má osoba velmi přátelsky nabízí svou pomoc a 
společnost. V dopise je přitom vylíčen její vlast-
ní nešťastný osud, můžete se tak údajně navzájem 
podpořit. Následuje nejdůležitější pasáž, nabídka 
na osobní setkání!

V případě, který jsme objevili, byla dokonce vý-
zva, aby seniorka nechala klíč venku pod roho-
ží. Žádný kontakt na pisatele, žádná adresa, žád-
ný podpis, jen křestní jméno. Zřejmě uznáte, že 
upřímně míněná snaha o pomoc by měla vypadat 
poněkud jinak.

Vy, kteří jste kvůli svému věku nebo zdraví sami 
v ohrožení, buďte proto velmi opatrní. My ostatní, 
varujme své blízké a buďme vnímaví, abychom 
mohli případným darebáckým pokusům ve svém 
okolí zabránit.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín

Charita Hlučín varuje před triky darebáků
Dne 26. ledna 2013 proběhlo v kostele sv. 
Hedviky v Darkovicích žehnání praporu 
Mysliveckého společenství Orel Darkovi-
ce - Darkovičky .

U této slavnostní příležitosti se rozhodlo Město 
Hlučín a Obec Darkovice udělit praporu pamětní 
stuhy.  Vlastní slavnostní mši s požehnáním prapo-
ru, za hojné účasti veřejnosti, přátel přírody, kole-
gů myslivců z širokého okolí a za doprovodu les-
ních rohů, celebroval a prapor světil P. PhDr. Jan 
Kornek, ThLic., Lic.SL., farář z Dubu nad Mora-
vou. Popřejme myslivcům, ať se jim pod novým 
praporem daří v myslivosti, ale hlavně v ochranář-
ské činnosti, ke které se snaží vést mládež.

Žehnání praporu myslivců

My senioři, kteří žijeme v Domově U jeze-
ra v Hlučíně, chceme poděkovat našemu 
vedení a městskému úřadu, který nám vy-
tváří příjemné prostředí a stará se o boha-
tý kulturní život. 

Tento zájem pociťujeme při mnohých kulturních 
akcích a těší nás také pozornost při výročích na-
šich narozenin, kdy dostáváme od města osobní 
dárkové balíčky, kytky a také nás osobně navštíví 
s blahopřáním pan starosta Pavol Kubuš.

Nejenže bydlíme pohodlně, v krásném prostře-
dí, ale máme pocit, že nejsme odstrkováni a že je 
o nás seniory zájem. Dostává se nám vše, co si 
jenom můžeme přát. Náš domov pořádá časté a 
hodnotné kulturní akce, přednášky a zájezdy. Je 
vybaven knihovnou, která obsahuje 2500 knih od 
autorů světové literatury a našich spisovatelů. Na-
vštěvují nás operní zpěváci z Opavy, kapely, děti 
ze škol a školek. V únoru nás navštívil pan profe-
sor Rajko Doleček – lékař s bohatými zdravotními 

zkušenostmi, o které se s námi na besedě podělil. 
Viděli jsme krásný houslový koncert, balet, pořá-
dáme bály a jiné kulturní  akce – kde se vzájemně 
sblížíme a potěšíme.

Z medií slyšíme smutné zprávy, jak v některých 
domovech důchodci trpí. My si můžeme všichni 
jenom blahopřát, že jsme se dostali do Domova U 
Jezera v Hlučíně. Náš milý a útulný Domov by si 
právem zasloužil 5 hvězdiček.

Máme vše, co senior ve vyšším věku potřebuje. 
Máme laskavost a ochotu od všech pracovníků a 
nad podzimem našeho života drží ochrannou ruku 
náš dobrý a spravedlivý pan ředitel Petr Jančík i 
všichni jeho zaměstnanci. 

Proto bychom my všichni chtěli poděkovat Měs-
tu Hlučín a jeho starostovi panu Kubušovi za 
všechno, co pro nás na sklonku našeho života dě-
lají. Děkujeme.

Valeria Cymorková
uživatelka Domova U Jezera Hlučín

Kulturní akce v Domově U Jezera Bezplatná burza knih
Městská knihovna Hlučín připravila pro 
všechny milovníky literatury zajíma-
vou burzu knih. Burza se uskuteční se ve 
dnech 11. až 15. března 2013 v době od 
7.00 do 18.00 hodin.

Do burzy knih mohou zájemci nabídnout beletrii, 
naučnou literaturu nebo knihy pro děti, pro které 
už nemají doma místo a myslí si, že by udělaly 
radost někomu jinému. Knihy, které návštěvníky 
a účastníky burzy zaujmou, si mohou bezplatně 
odnést domů i v případě, že do burzy nic nenabíd-
nou. Do burzy se přijímají jen čisté a zachovalé 
knihy a zájemci je mohou do knihovny donést již 
v předcházejícím týdnu od 4. března 2013.

Svoz odpadů o velikonocích
Náhradní svoz za pondělí 1.4.2013 (Velikonoce) 
bude probíhat v sobotu 30.3.2013. Jedná se o svo-
zovou oblast: Bobrovníky a Hlučín – ulice: Rovni-
ny, Na Závodí, Boční, Jasénky.        Odbor ŽPaKS

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu 
bude probíhat na jaře 2013 v těchto ter-
mínech od 4. 3. do 28. 3. 2013.

Kontejnery budou v Hlučíně  a  městských čás-
tech rozmístěny takto: V termínu od 4. 3. - 7. 3. 
2013 v Hlučíně na ul. Hornická - u kotelny; ul. 
Hornická  - u věžáků; ul. Hornická + P.Strádala - 
křižovatka; ul. Jarní + Severní - křižovatka; ul. B. 
Němcové + Severní - křižovatka; ul. 1.Máje - ve-
dle kavárny; ul. Tyršova + Komenského - křižo-
vatka; ul. Opavská - za bytovými domy; ul. ČSA 
naproti polikliniky – 2 dny u čp. 5-9, 2 dny u čp. 
11-13.

Kontejnery budou přistaveny  dne 4. 3., během  
termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  7. 3. 2013 mezi 
7:00 a 12:00 hodinou.

V termínu od  11. 3. - 14. 3. 2013 v Hlučíně na 

ul. Hrnčířská - u parčíku; ul. Dr. Ed. Beneše + Tyr-
šova - křižovatka; ul. Na Krásné Vyhlídce - na za-
čátku ulice; ul. Dlouhoveská – 2 dny u kříže ul. 
Ostravská –Dlouhoveská (11. - 12.3.); 2 dny u re-
staurace Stará Celnice  (13. - 14.3.) a v Darkovič-
kách u Kulturního domu, na ul. K Mýtu + Vřesin-
ská - křižovatka a u Patorie

Kontejnery budou přistaveny dne  11. 3., během 
termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  14. 3. 2013 
mezi 7:00 a 12:00 hodinou.

V termínu  od 18. 3. - 21. 3. 2013 v Hlučíně na 
ul. Cihelní - u koteln; ul. Dukelská - parkoviště; 
ul. 28.října + Písečná – u restaurace U Lípy; ul. 
Rovniny - bývalá školka; ul. Rovniny + Na Zá-
vodí - křižovatka; ul. I.Olbrachta + Vinohradská 
- křižovatka; ul. Moravská + Ke Kořeni - křižo-
vatka; ul. P. Jilemnického - v zatáčce; ul. Dělnic-

ká - uprostřed ulice; ul. Mánesova - konec ulice.
Kontejnery budou přistaveny dne  18. 3., během 

termínu budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, poslední odvoz bude dne  21. 3. 2013 
mezi 7:00 a 12:00 hodinou.

V termínu od 25. 3. - 28. 3. 2013 v Hlučíně nad 
cihelnou - na pravé straně; Jasénky - pod Mušálem 
a v Bobrovníkách: Malánky - odbočka na Vrablo-
vec; ul. Požárnická - Hrabová; 2 dny ul. Lesní - u 
hasičské zbrojnice (25.-25.3.); 2 dny ul. Požárnic-
ká na konci ulice u lesa (27.-28.3.); ul. Na Sídlišti 
- konec ulice; ul. Střední + Křivá - křižovatka; ul. 
U Hájenky a u Bobry Clubu.

Kontejnery budou přistaveny  ve dnech  25. 3., 
během termínu budou po naplnění odvezeny, zno-
vu přistaveny, poslední odvoz bude dne 28. 3. 
2012 mezi 7:00 a 12:00 hodinou.

Termíny a místa jarního mobilního svozu velkoobjemového odpadu
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Zimní školní olympijské hry na Hornické
Na ZŠ Hornická se stalo tradicí pořádání 
„olympijských her“.  Ty se, stejně jako ty 
oficiální, dělí na dvě části, tedy zimní a let-
ní. A právě 29.1.2013 se uskutečnily zimní 
sportovní soutěže.

Žáci jednotlivých tříd závodili v běhu na lyžích, 
hokeji, v psím spřežení a ve  speciální disciplíně 
- sněhové stavby. Právě při jejich hodnocení měli 
rozhodčí nesnadný úkol,  protože všechny stavby 

byly velmi pěkné.  Hry začaly v devět hodin za 
slunečného počasí, které nás však brzy opustilo a 
začal foukat ostrý vítr. S ním se ale všichni vyrov-
nali a bojovali s obrovským nasazením. Pomohl 
teplý čaj a možnost se na  chvíli mezi disciplína-
mi ohřát ve třídě. Není vůbec důležité, která třída 
zvítězila, ale to, že se všichni „vyřádili“ a užili si 
hezké  sportovní dopoledne. Už se všichni těšíme 
na letní pokračování.                            Iva Landová

V polovině února vystartoval již třetím 
ročníkem preventivní program Veselé 
zoubky, zaměřený na prevenci zubního 
kazu u žáků prvních tříd. Mezi prvními, 
kdo se letos do programu zapojil, byli i 
prvňáčci ZŠ Hornická v Hlučíně.

Děti se podívaly na zábavně vzdělávací film „Jak 
se dostat Hurvínkovi na zoubek“, natočený speci-
álně pro účely preventivního programu ve spolu-
práci s Helenou Štáchovou přímo v Divadle Spej-
bla a Hurvínka v Praze. „Záměrem filmu je děti 
nedidaktickou a humornou formou naučit, jak 
správně pečovat o svůj chrup, aby je téma zaujalo 
a řídily se zásadami, které jsou ve filmu prezento-
vány. Loutkové postavičky Hurvínka a Máničky 
jsou mezi dětmi natolik oblíbené, že jistě zaujmou 
každého malého diváka,“ vysvatlila Martina Hor-
ká, ze společnosti dm drogerie markt, která akci 
pořádá. Film je natolik zábavný a zároveň nauč-
ný, že strhne pozornost i dospělého diváka. Není 
v něm nouze o vtip a zábavu a přitom splňuje svůj 
vzdělávací cíl.

Součástí programu je rovněž názorná ukázka 
správné techniky čištění zubů. V druhé části pre-
ventivní hodiny tak měly děti jedinečnou mož-
nost nacvičit si na zapůjčených maketách zubů 
správnou techniku čištění zubů. Nakonec každé-
mu žáku, který se zúčastnil preventivního progra-
mu, věnovala společnost dm balíček zaměřený na 
péči o dětský chrup. Součástí je rovněž edukační 
brožura určená pro rodiče, kterou firma připravila 
ve spolupráci s odborným garantem preventivní-
ho programu, prof. MUDr. Martinou Kukletovou, 
CSc. z LF Masarykovy univerzity Brno a Stoma-
tologické kliniky FN u sv. Anny v Brně.

Děti účastnící se preventivního programu mají  v 
roce 2013 navíc možnost zapojit se do soutěže o 
nejzajímavější projekt na téma „Prevence zubního 
kazu“. Odbornou hodnotící komisí bude vybráno 
deset nejzdařilejších projektů a vítězné první tří-
dy získají krásný zážitek v podobě zájezdu na di-
vadelní představení do divadla Spejbla a Hurvín-
ka v Praze. Držmě tedy palce, ať se na legendární 
loutky zajedou podívat právě naše děti z Hlučína. 

Veselé zoubky s Hurvínkem pomáhají školákům

Strávníci školní jídelny při Základní ško-
le Hlučín – Rovniny jsou zvyklí na pestrou 
stravu a novinky, které jim servírují zdej-
ší kuchařky.

Ve dnech 7. – 8. 2. 2013 se však po kuchyni po-
hybovali nezvyklí hosté – dva kuchaři firmy ART-
-EURO-GROUP, s.r.o.,  kteří v rámci projektu 
„Česko Slovensko má chuť“  za pomoci rovnin-
ských kuchařek připravovali netradiční speciality. 
Akce pod názvem DEN SLOVENSKÉ KUCHY-
NĚ byla zaměřená na tradiční recepty babiček.

Žáci tak mohli zkusit, jak chutná brynzová po-
lévka ZLATÝ DEMIKÁT, slovenský PERKELT 
S TARHOŇOU, tradiční PARTYZÁNSKÉ HA-
LUŠKY a moučník CITRONOVÁ BABETA. 
Velkou odměnou pro všechny byla spokojenost 
strávníků a hlavně tzv. „přídavky“ dětí. Žáci si 
jako zajímavý suvenýr z jídelny odnášeli malé 
slovenské vlaječky, které jim kuchaři zapíchli do 
sladkého moučníku.  Jsme bohatší o zkušenost, že 
kulturu cizí země lze poznávat i prostřednictvím 
její gastronomie.                       Jarmila Polomská

Den slovenské kuchyně na Rovninách

ZŠ Hlučín, Hornická 7    
Škola s rozšířenou výukou matematiky a

přírodovědných předmětů

zve v úterý dne 26. 3. 2013 od 10:00 do 15:30 hodin

na

Den otevřených dveří 
a

velikonoční trhy
Provedeme vás naší školou.

Dozvíte se, v čem jsme jedineční.
Užijete si velikonoční atmosféru.

Se svými dětmi zažijete příjemné odpoledne.

Další informace najdete na www.zshornicka.cz

Galerie výtvarného umění v Ostravě po-
řádá jedinečnou výstavu Jana Zrzavého 
– Božská hra. Expozice je rozdělena do 7 
částí – Tváře, Melancholie, Podobenství, 
Leonardo, Příběhy, Místo a Řecko. A žáci 
z Tyršovky si to nemohli nechat ujít.

Velkým přínosem byl vzdělávací animační pro-
gram, který zábavnou formou seznámil žáky i uči-
tele s životem a tvorbou Jana Zrzavého. Žáci se 
tak prostřednictvím vlastní debaty seznámili s ži-
votem Jana Zrzavého  a s okolnostmi jeho tvorby. 
Výstava nám také poskytla k vidění snad nejzná-
mější dva obrazy Jana Zrzavého, Kleopatru I. a 
II. Obrazy byly malovány celých 45 let, a to mož-
ná proto, že při jejich tvorbě bylo použito pravé-
ho zlata.

Na závěr byl dětem ponechán prostor pro vlastní 
výtvarnou tvorbu. K dispozici byly tužky, pastel-
ky a suché pastely. Děti měli na papír vyjádřit své 
vlastní přání, od kterého nemá člověk podle Zrza-
vého nikdy upustit, jak nám říká jeho citát:

 „Mladý malíři, chceš být zajisté velkým uměl-
cem? Chtěj! Neboť jinak nestojí za to, abys ma-
loval a bylo by lépe věnovat síly jinému povolání 
užitečnému lidem ... nedej se zmást tím, že jiní 
malují jinak… ze své lásky a štěstí, ze své bolesti 
a utrpení vytvoř svoje dílo, učiň slovo tělem…ve-
likost talentu tě mohou učinit velkým malířem, ale 
ne velkým umělcem…v čem tedy záleží velikost ta-
jemství genia?…ve velikosti a síle jeho citů, vášní a 
chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost umělcova 
je podmíněna velikostí lidskou. Jen budeš-li vel-
kým člověkem, můžeš být i velkým umělcem.“ 

A pokud se chcete podívat na výstavu slavného 
solitéra podívat i vy, neváhejte, v ostravské Gale-
rii výtvarného umění bude k vidění již jen do 10. 
března. K vidění je třeba i obraz Ostravské haldy z 
roku 1933.                            Michaela Nováčková

Žáci obdivovali
malíře Zrzavého

Ostravské haldy ze sbírek GVU Ostrava.
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Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína prodat formou
výběrového řízení obálkovou metodou tři bytové jednotky

1) Bytovou jednotku č. 1190/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
čp. 1190 a zastavěném pozemku parc. č 1706/9 v k.ú. Hlučín s určenou minimální kupní cenou 707.550 Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55 m2 (+ sklep o výměře 1,4 m2, bez balkonu),
v Hlučíně, Severní 33.

2) Bytovou jednotku č. 1347/7, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1347
s určenou minimální kupní cenou 366.700 Kč.

Jedná se o byt velikosti 1 + 1 o výměře 31,30 m2 (+ balkón o výměře 2,6 m2 a sklep o výměře 1,8 m2),
v Hlučíně, Cihelní 3.

3) Bytovou jednotku č. 1615/9, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1615
s určenou minimální kupní cenou  818.900 Kč.

Jedná se o byt velikosti 3 + 1 o výměře 74,5 m2 (+ balkón o výměře 4,5 m2 a sklep  o výměře 2,0 m2),
v Hlučíně, Dukelská 4.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených ,,Výběrové řízení na bytovou jednotku
„číslo jednotky a adresa“– NEOTEVÍRAT“,  zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu: 

Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  15. 3. 2013.

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

Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič 
Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat 
téma stárnutí ve Zdravých městech České 
republiky. 

 Hlavní protagonisté budou během představení v 
Kulturním domě 17. dubna v 19.00 hodin diskuto-
vat s místními odborníky o praktických tématech, 
která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a 
aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen se-
niorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se vě-
nují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči 
o seniora.

Návštěvníci představení mohou o přestávce na-
psat odborníkům otázky, které jsou následně ve-
řejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během 
večera několik písní ze svého repertoáru. Každý 
návštěvník akce obdrží dárek od generálního part-
nera projektu, kterým je společnost Hartmann – 
Rico a.s. Mediálním partnerem je Český rozhlas, 
partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu 
nad představením převzala Národní síť Zdravých 
měst ČR. Dotované vstupenky za 20 Kč budou od 
11. 3.2013 k dostání v KD Hlučín nebo informač-
ním centru.

V tomto období jsou každoročně žáci 9. 
ročníků postaveni před nutnost zvolit 
střední školu nebo učiliště pro své další 
studium. Ve výběru školy je třeba řídit se 
schopnostmi uchazeče, jeho talentem, zá-
jmy a v neposlední řadě také mírou uplat-
nění oboru na trhu práce.

Na ZŠ dr. M. Tyrše sázejí na pomoc odborníků. 
Výchovná  poradkyně Mgr. Jarmila Kozubíková 
pořádá pro žáky 9. ročníků několik akcí, které jim 
s výběrem povolání pomáhají. Nejprve navštívili 
Úřad práce v Opavě, kde se teoreticky seznámili 
s obsahem jednotlivých profesí, zkusili si vyplnit 
test profesní orientace a dozvěděli se, jaké uplat-
nění mají absolventi jednotlivých oborů v praxi. V 
měsíci lednu pak následovala praktická část v po-
době soutěže Řemeslo má zlaté dno.

Jde o ostravskou prezentačně-soutěžní akci, kte-

rá loni získala cenu Nadace OKD jako nejlepší 
projekt programu Pro radost. Naši žáci soutěži-
li v šestičlenném družstvu na osmnácti stanoviš-
tích středních škol a učilišť. Vyzkoušeli si tak prá-
ci truhláře, dlaždiče, elektrotechnika, zdravotní 
sestry, aranžérky, kadeřnice, barmana, kuchaře, 
správce počítačové sítě, stavebníka či dopravní-
ho technika. Jejich výkony byly hodnoceny stejně 
jako výkony sedmnácti soupeřů z jiných škol. Po 
dvou a půl hodinovém zápolení jsme se tak jako 
loni radovali z vítězství. Blahopřání patří těmto 
oceněným ze třídy 9.A: vedoucí družstva Tomáš 
Krumpholz, členové Lucie Krupová, Ivana Jahno-
vá, Jakub Kodeš, Martin Pecuch a Adam Fojtík. 
Nejen oceněným, ale všem deváťákům přejeme 
šťastnou volbu při výběru povolání.

Monika Tomisová
tř. učitelka 9.A

Řemeslo má zlaté dno, opakované  vítězství v soutěži Cibulka a Hron: Zábavně o stáří

Základní škola Hlučín, Hornická 7

vyhlašuje přijímací řízení pro žáky
do šestých tříd s rozšířenou

výukou matematiky
a přírodovědných předmětů. 

Do těchto tříd  jsou přijímáni nejen žáci 
talentovaní v matematice, ale i žáci s 
hlubším zájmem o učení vůbec. Dosa-
hují dlouhodobě vynikajících výsledků 
v olympiádách a při přijímacím řízení na 
prestižní a žádané střední školy. Škola 
nabízí moderně vybavené odborné,  po-
čítačové a jazykové učebny. Žáci se mo-
hou účastnit lyžařského kurzu, matema-
tického soustředění, pobytu v zahraničí, 
zájmových útvarů a jiných aktivit školy.

Zájemci o studium se mohou přihlásit
do 19. 4. 2013. Úspěšní řešitelé okresního
kola matematické olympiády jsou přijati

bez přijímacích zkoušek.

Přihlášky a další informace o škole
najdete na www.zshornicka.cz
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Za vlády svobodného pána Adama Josefa 
Grutsehreibera došlo v roce 1781 k obje-
vení dvou ložisek na jihovýchodní straně 
Landeku.

S těžbou uhlí začal tento držitel hlučínského pan-
ství 20. 2.1782.

Těžba v kamenouhelných dolech v Petřkovicích 
a Koblově byla ještě v roce 1870 tak nepatrná, že 
ji královský báňský úřad nevykazoval.

První  zmínka o těžbě zhruba 1000 kbelíků uhlí 
denně  se objevila v roce 1871. V roce 1896 bylo 
v dolech Anselm a Oskar zaměstnáno 1317 mužů. 
V roce 1914 to bylo již 2280.

Rozvoj dolu Anselm byl podmíněn zejména 
zprovozněním lanovky, ale hlavně  výstavbou že-
lezniční vlečky přes řeku Odru v roce 1908. Tento 
rozvoj si vynutil výstavbu „dělnických kasáren“ a 
„kolonie Mexiko“ v Petřkovicích.

Celá  východní část Hlučínska nacházela v tomto 
období prací v dolech slušnou obživu.

Statistiky uvádějí, že v roce 1918 stoupl počet 
osazenstva uhelných dolů v Petřkovicích na 2744 
mužů a těžba dosáhla 696 000 tun.

V březnu roku 1920 nastoupili horníci z dolů An-
selm a Oskar do stávky a domáhali se, aby nebyli 
poškozováni na výdělcích, které jim byly převá-
děny na čsl. Mzdové předpisy a tarify.

V tomto roce bylo na hlučínsku evidováno 3000 
nezaměstnaných. Někteří stavební dělníci získali 
práci na stavbě trati Hlučín – Petřkovice – Koblov, 
dále při výstavbě druhé hornické kolonie v Kob-
lově zvané Amerika a v roce 1926-1927 pak při 
stavbě kolonie pro havíře – důchodce v Hlučíně 
(dnes běžně používané označení Stará kolonka).

Ve 20. letech prodělaly doly nejednu odbytovou 
krizi provázenou omezováním těžby a propouš-
těním horníků. Obzvlášť těžká situace ale nasta-
la počátkem 30. let a to v souvislosti se světovou 
hospodářskou krizí. Dne 14. 7.1931 se rozhodlo 
ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů k 
masivnímu propouštění na dole Oskar s tím, že se 
v něm těžba již nevyplácí. V té době zde bylo za-
městnáno 884 dělníků, z toho 801 důlních a 83 
povrchových.

Propouštění  mělo být provedeno ve třech eta-

Hlučínsko a těžba uhlí

pách a na dole mělo zůstat pouze 84 horníků na 
udržovací práce. Na základě jednání  Okresního 
úřadu Hlučín, závodních rad z dolů Oskar a Šala-
mouna v Moravské Ostravě a ředitelství Vítkovic-
kých kamenouhelných dolů, bylo přislíbeno, že 
z obou těchto šachet ponechá v zaměstnání nebo 
převede na jiné jámy 460 horníků. Slib zněl, že z 
těchto 460 horníků připadne větší počet na jámu 
Oskar.

Na dole Šalamouna by se pak propouštělo o to 
více. Z jámy Oskar mělo být namísto 884 propuš-
těno „pouze“ 584 horníků. Těm horníkům, kteří 
byli na šachtě déle než 10 let a měli více než 3 děti 
bylo slíbeno, že budou převzati do stavu jinou fir-
mou nebo že budou přeloženi na jámu Anselm.To 
ovšem znamenalo, že na dole Anselm museli stej-
ný počet horníků propustit nebo převést do důcho-
du. Návrh na utlumení jámy Oskar vyvolal vel-
ký rozruch a následnou diskuzi.Byla ustanovena 
zvláštní úřední komise. Na základě výsledku šet-
ření této komise a posudku znalců Báňského úřa-
du bylo nakonec rozhodnuto, že provoz na jámě 
Oskar zastaven nebude.

K 15. 9.1931 bylo z „Oskarky“ přemístěno na 
jiné šachty 267 horníků a bylo rozhodnuto, že 550 
osob zde pracovat nadále.

V září 1933 bylo na dole Oskar zaměstnáno již 

jen 514 zaměstnanců. Od roku 1934 byla pracov-
ní doba omezena na dvě, nejvýše tři směny v týd-
nu. V roce 1938 bylo propuštěno z dolu Anselm 
a Oskar 190 horníků. Mezi propuštěnými horní-
ky byl proveden nábor na práci do uhelných dolů 
v Porúří a Horním Slezsku (zejména Glivicích a 
Bytomi).

V roce 1940 se těžilo na jámě Anselm přes 500 
000 tun uhlí a na jámě Oskar 524 000 tun. Počítalo 
se s dalším nárůstem těžby i zaměstnanců. V roce 
1943 byla „reklamace z vojenské služby“ prová-
děna už jen u horníků. V roce 1944 dopadly pumy 
místo na uhelné doly Anselm a Oskar na obytné 
domy a hospodářská stavení.

Po válce se mohli v uhelných dolech uplatnit jen 
ti, kteří bydleli ve východní a střední části Hlu-
čínska. Do práce se zaměstnanci dopravovali buď 
pěšky či na kole (např. z Dolního Benešova až do 
28.10.1945), později vlakem z Hlučína do Petř-
kovic.

Po skončení  války skončila i možnost pracovat 
v Horním Slezsku. K 31. 8.1945 pracovalo na do-
lech Anselm a Oskar celkem 1469 osob.

V lednu 1946 to bylo již 1965 osob. K 1. 7.1947 
byly doly přejmenovány takto. Šachta Anselm na 
důl Masaryk I a šachta Oskar na důl Masaryk II.

Důl Masaryk II byl v roce 1952 přejmenován na 
Lidice. V provozu byl až do roku 1967.

14. 6.1953 byla na Landekem objevena soška 
další Venuše, která je v odborném světě uváděna 
pod názvem „Venuše z Petřkovic“.

V 50. a 60. letech vyrostly na sídlišti OKD hor-
nické domy (Dvouletky, 1. a 2. pětiletky, panelo-
vá výstavba) do kterých se stěhovali horníci z Os-
travska. Sídliště OKD se stalo druhým centrem 
města, Hlučín byl nazýván „noclehárnou Ostra-
vy“.

Vrch Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní 
přírodní památkou. V roce 1993 zde bylo otevře-
no největší hornické muzeum v České republice. 
V muzeu si můžete prohlédnout sbírky ostravsko 
– karvinského hornictví od roku 1782 až do sou-
časnosti. Předměty s hornickou tématikou najde-
te v typicky hornické hospůdce – harendě – s ná-
zvem „Barborka“.

Anna Heczková
bývalá  archivářka

Březen – měsíc  čtenářů
Březen je již dlouhá léta měsícem, který 
je pro knihovnu a její příznivce měsícem 
svátečním. 

Tradiční heslo březen – měsíc knihy, se společ-
ně s vzestupem internetu změnilo na březen – mě-
síc internetu. Dnes však není na prvním místě ani 
kniha, ani internet, ale čtenář jako uživatel klasic-
kých knih i moderních informačních technologií. 
Proto jsme v rámci března připravili aktivity pro 
milovníky tradičních knih i zájemce o poznávání 
internetu.

 Jako každoročně pro vás pořádáme burzu knih. 
Burza se bude konat v prostorách chodby před 
knihovnou a otevřená bude od 11. do 15. března 
2013 v době od 7 do 18 hodin. Podrobně se o ní 
dočtete v tomto vydání na straně 3. 

Každou březnovou středu můžete využít bez-
platné  hodinové lekce základů práce s interne-
tem. Kurzy pro jednotlivce budou probíhat vždy 

ve středu dopoledne, tj. od 9 do 12 hodin. Hodi-
novou lekci si můžete rezervovat na tel. čísle 558 
270 107 nebo e-mailem na adrese knihovna.do-
spele@kc-hlucin.cz. Lekce jsou určeny přede-
vším pro seniory.

Srdečně vás zveme také na autorské čtení spiso-
vatelky Evy Tvrdé, která představí svou nejnověj-
ší knihu Andělé, tabulky a sny. Jedná se o sbírku 
povídek, které se odehrávají na počátku 21. stole-
tí. Kniha je doplněna fotografiemi Miluše Pagáč 
a ilustracemi Dagmar Václavíkové. Eva Tvrdá 
rovněž seznámí čtenáře se svou rozepsanou kni-
hou Pandořina skříňka, která bude pokračováním 
Dědictví. Akce se bude konat v úterý 19. března 
v 17 hodin v Zámeckém TV klubu. 

Pro děti již posedmé pořádáme Noc s Anderse-
nem. Letos bude kouzelná noc opět ve spoluprá-
ci s výtvarným oborem ZUŠ P. J. Vejvanovského. 
Děti se mohou těšit na společné čtení, hry, vý-
tvarný program a tak trochu strašidelné přespání 
v zámku.                                               Lucie Kostková 

vedoucí knihovny
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Byla jsem požádána organizačním výbo-
rem „ Rozloučení se školní budovou na 
Dlouhoveské ulici dne 30. 6. 2012“, abych 
napsala pár vzpomínek na školu po válce.

Úkol nesnadný – jak začít? Snad Petrem Bezru-
čem: „Odru jsem přešel. A na Střebovice, na Dě-
hylovo a Dobroslavice …. Na modré straně je Hu-
čín.“ 

Ale to musel přejít i most přes řeku Opavici! Tu 
se udála historická událost.

Dne 4.února 1920 zde předali pruští důstojníci 
našim zástupcům nótu, kde se Prusko vzdává části 
Slezska ve prospěch ČSR.

Kus papíru, který změnil mnoha lidem celý  ži-
vot. I já jsem tam byla v dětském kočárku a bylo 
mi přes půl roku. To jsem pamětnicí!

A už jsem u školy na Dlouhé Vsi. Pěkná budo-
va, válkou celkem nepoškozená. Jak se mi tu bude 
žít?

Byl počátek listopadu 1945. To mě uvítal pan ří-
dící Ludvík Mašláň. Vypadal přísně, ale byl hod-
ný. O nás , učitele, i o školu se dobře staral. Pak 
tu byla paní Angela, svobodná, věčně ušpiněná od 
uhlí a popela z kamen. V neděli však čisťounká a 
upravená. Bydlela v malé komůrce ve škole. Když 
zemřela, vypravili jsme jí slušný pohřeb.

Škola byla pětitřídní, vyučování celodenní, ve 
čtvrtek volno. Začátkem roku vařila paní Ange-
la o velké přestávce kakao nebo hrnec chutné po-
lévky – dar UNRRY válkou zničenému Slezsku. 
Na skromný oběd, většinou kafe a chleba, chodi-
ly děti domů. Někteří otcové se nevrátili z války, 
mámy byly doma s dětmi a s bídou.

Děti byly hodné, ukázněné, rodiče dbali na včas-
nou a řádnou docházku, nebyly pozdní příchody, 
spíš naopak, už v 7,00 hod. několik dětí na mne 
čekalo. Neodezněla v nich ještě hrůza z války a z 
fronty, která se tu zastavila. Byly vděčné za každé 
slovo nebo pohádku. I já jsem chodila brzy, abych 
dětem učivo usnadnila, vymýšlela jsem různé po-
můcky a také je vyráběla. Dnes se už dostanou 
koupit.

Ke škole a školákům patří i rodiče. Chodili se 
často ptát na své děti. Brzy jsme k sobě našli dob-
rý vztah. Rádi chodili na školní besídky. Dodnes 
vidím jednu maminku, jak je pyšná na svého Vi-
límka, který s chutí přednášel na školní besídce.

Vyučování jsme začínali modlitbou, my učitelé  
jsme se modlili s dětmi. Na hodiny náboženství 
docházel pan Šafarčík. Dobře jsme spolu vychá-
zeli. Pak následovala kontrola čistoty rukou, neh-
tů a hlavy, protože po válce byly i vši. I já jsem 
si odnesla svůj „příděl“. Co řekla paní učitelka, 
bylo pro děti zákonem, děti nám věřily a my jim. 
Byly vedeny ke slušnému chování, stolování, uči-
la jsem jíst jablko tak, aby nezbyl velký ohryzek, 
jak složit „ubrousek“ od svačiny, aby byl i na pří-
ští den, udržovat pořádek ve třídě. Když jsme od-
cházeli, zůstala po nás čistá třída. Děti byly ve-
deny ke kamarádskému soužití, nebylo rvaček a 
nadávek.

Snažila jsem se naučit je pěknému písmu. Jenda 
mi to už jako šedesátiletý vyčetl: “Nutila jste mě 
pěkně psát!“ Zato Věrce se to v životě hodilo. 

Na starou školu na Dlouhé Vsi vzpomíná bývalá
učitelka a ředitelka Jarmila Fišerová (Pavlíčková)

Často
jsme psali prstem „do vzduchu“, aby  
se uvolnila ruka a cvičila představivost. Děti mlu-
vily dialektem, kterému jsem dobře rozuměla.

Kdysi jsem chodila denně pěšky za každého po-
časí z Děhylova do hlučínského gymnázia s ruk-
sáčkem na zádech, který ušila šikovná maminka. 
Tím jsem se vyhnula deformacím páteře a získala 
pěknou chůzi. V roce 1937 jsem maturovala.

Počátkem školního roku byla vždy veliká sláva 
– Hlučínský „krmáš“ – to voněla třída koláči. I 
na mne se dostalo. Vzpomněla jsem na to po le-
tech, na jednom setkání, kdy se jeden bývalý žá-
ček vzdálil a za chvíli se vrátil s úhledným balíč-
kem koláčů. Bylo to milé a nečekané, srdečně Ti 
děkuji za takovou pozornost, Františku.

Když byla uliční slavnost ke stoletému výročí 
připojení samostatné  Dlouhé Vsi k městu, těšila 
jsem se, že si tam koupím ten dobrý koláč od Edi-
ty. Nekoupila, nemoc mi zabránila v účasti. Ale 
ani Josef, jeden z hlavních pořadatelů, také můj 
bývalý žáček, koláč už nekoupil – tak šly na od-
byt.

Za práci bývá  odměna – vysvědčení. Snažila 
jsem se být spravedlivá. Helenka měla samé jed-
ničky, jen z počtů dvojku. Dlouho mne to mrzelo. 
Teprve na třídním srazu „šedesátníků“ mi řekla, 
že i v deváté třídě měla na vysvědčení samé jed-
ničky, jen dvojku z matematiky. Neukřivdila jsem.

Po pěti letech děti odcházely na jinou školu, při-
šly jiné časy, vše se měnilo, ale na svou starou 
školu nezapomněly a pořádají pravidelná  setkání, 
na která mne zvou. Já na ně ráda chodím a když je 
dnes oslovím „ moje milé děti“, smějí se – vždyť 
to jsou už dědečkové a babičky. Na jednom se-
tkání mi řekla Editka: “ Kdo absolvoval školu na 
Dlouhé Vsi, jako by měl universitu.“ Děkuji za 
vysokou pochvalu.

Když mi bylo 90 let, přišel mi oznámit Alfons, že 
objednal ve farním kostele děkovnou mši svatou. 
Krásně promluvil pan farář a pak také  jménem 
bývalých žáků Alfons. To byl nejvzácnější dar za 
mou poctivou práci a s dojetím všem děkuji.

Mnozí mí žáci už dnes sní  svůj věčný sen a já 
je chodím navštěvovat. Ráda chodím po hřbitově, 
kde najdu klid a mír a mnoho vzpomínek. Za svůj 
dlouhý věk vděčím prostému, skromnému životu, 
zájmu o knihy, umění a sportu.

Moje milá  školička na Dlouhé Vsi již dávno ne-
slouží svému původnímu účelu. Byla městem ne-
využitelná a prodána osudu starých lidí. 

Tu velikou poctu a dík za práci beru jako po-
děkování  učitelům, kteří tam se mnou působili. 
Panu řídícímu Ludvíku Mašláňovi, Valentinu Sta-
rému, Anně Menšíkové, Josefu Kšicovi, Františku 
Brázdilovi….. a především nejlepšímu a nejmilej-
šímu člověku – Drahoslavu Fišerovi.

I já se se školní budovou  dnes loučím a děkuji 
jí za všechno co mi dala, dobrého i zlého. A tak se 
závěrem (stejně jako Petr Bezruč) ptám:

Kam to šlo všecko, kam se to dělo?  V dál uletě-
lo, do nenavrátima mé mládí, má láska, v popelu 
sivém juž poslední praská jiskra vzpomínky. Da-
leko jsou Střebovice, v dáli Děhylovo, Dobrosla-
vice, na modré straně je Hučín“

To byla jen hrstka toho, co si pamatuji.
Jarmila Fišerová
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V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází 5 psů čekajících na 
své nové pány.  

Stanice je otevřená v pracovní dny od 6 do 18 
hod a o víkendu dopoledně od 8 do 12 hod. Odběr 
psíků je možný v pracovní dny od 6 do 14 hodin. 

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze po-
skytovat v naturáliích (granule pro psy), přičemž 

je lze  odevzdat přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. 
Markvartovická nebo finanční  na pokladně MěÚ 
Hlučín a samozřejmě převodem na účet 000019-
1843589399/0800, vedený u České spořitelny 
a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. 

Na požádání bude vystaveno potvrzení města o 
přijetí daru - o potvrzení požádáte odbor životního 
prostředí a komunálních služeb, paní Dedkovou, 
tel: 595020231.

V hlučínském útulku nyní čeká 5 psíků

NELA, fena, asi 3 roky,
kříženec německého
ovčáka, černá hravá,
vhodná k RD,
nalezena 9.5.2012

MÍŠA, pes, 1 rok, 
světle hnědý kříženec,
temperamentní, 
vyžadující pohyb, 
vhodný k RD, nalezen
24.06.2012

BELLA, fena, 1 rok,
kříženec, černý, 
vhodná k RD,
nalezen 30.12.2012

ALAN, pes, 3 roky,  
kříženec knírače, 
černohnědý, vhodný k RD
nalezen 24.1.2013 
v Bobrovníkách

A posledním psíkem v útulku je fenka PEGGY, 1 rok, hnědý kříženec, vhodná do bytu i k RD, 
nalezena 10.02.2013 na ul.Celní, Hlučín.

Hlučín získal nového hráče z ostravského Baníku
Hlučínský fotbal dostal novou poslu. Tým 
získal v únoru nového kanonýra  Martina 
Repu. A ten se už v novém dresu také gó-
lově předvedl. 

Pro samotného jednadvacetiletého hráče byl pře-
stup nečekaný. Nicméně jak sám říká, je rád, že 
se tak stalo. O jeho odchodu z baníkovského béč-
ka prý něvěděli do poslední chvíle ani tamní tre-
néři. „Počítali se mnou. Měl jsem mít ještě měsíc 

na to, abych ukázal, co ve mně je. Jestli se pope-
ru o áčko, zůstanu v béčku nebo zamířím někam 
na hostování. Najednou však na Bazalech začala 
kolovat zpráva, že mám jít do Hlučína. Dozvěděl 
jsem se o tom prakticky z druhé ruky,“ řekl útoč-
ník novinářům. Repa, původem z Bílovce, přišel 
do Hlučína  jako kompenzace za stopera Patrizia 
Stronatiho, který v průběhu zimy naopak přestou-
pil do Baníku.

Regionální internetová televize, která již 
od roku 2006 mapuje život na Hlučínsku, 
se možná dočka svého vysilacího času i na 
frekvencích běžných televizních stanicí. 

Sdružení obcí Hlučínska by chtělo, aby se vysílá-
ní objevovali i v některé z klasických regionálních 
či celoplošných televizí, ve kterých by se alespoň 
jednou týdně, vždy v pevně stanovenou dobu, vy-
sílalo zpravodajství právě z našeho regionu. Nový 
systém by mohl, pokud bude vybrán vhodný part-
ner, začít fungovat již od příštího roku. 

Bude v TV pravidelný pořad z Hlučínska?

Média nás každý den zahrnují  spoustou 
informací o nejrůznějších milionových 
podvodech. Bohužel nás ale sužuje i pro-
blematika drobných krádeží. Těch je ve 
městě stále dost a je jen dobře, že se měst-
ské policii mnohdy podaří zloděje chytit.

O velkých kriminálních kauzách slýcháme často, 
ale většina z nás má pocit, že se jich až tak netýkají. 
Sice si ponadáváme, jaké lumpárny se dějí, ale vět-
šinou je pro nás stejně nejdůležitější, abychom se 
cítili bezpečně především doma. Drobných zlodě-
jíčků je ale bohužel pořád dost.

Jeden z posledních případů se stal v Kozmicích, 
kde strážník naší městské policie zadržel zlodě-
je, kteří se vloupali do prodejny potravin. „O spo-
lupráci nás požádala státní policie, která věděla o 
nočním vloupání do prodejny z pultu centralizova-
né ochrany. Naši strážníci byli na místě během ně-
kolika minut. Jednoho ze zlodějů zadrželi v prodej-
ně a za tím druhým běžel strážník několik set metrů 
a spolu s psovodem ho chytil,“ říká velitel městské 
policie Luděk Olšovský. Kozmice tak nelitují spo-
lupráce, kterou uzavřeli s naší městskou policií.

Městské prodejny potravin jsou oblíbeným cílem 
místních zlodějů. Když se hlídka strážníků na auto-
busovém nádraží doslechla o skupině lidí, kteří se 

Krade se pořád vydali krást do Lídlu, tak se za nimi hned vydala. 
Při kontrole v prodejně se jim pak skutečně poda-
řilo chytit zlodějku, která si zboží místo do košíku 
strkala přímo do tašky a odešla bez placení. Dal-
ší podezřelou skupinu kontrolovali strážníci nedáv-
no na ulici Cihelní před nákupním centrem Penny. 
„Strážníci si všimli, že jeden z mužů má pod bun-
dou schované nějaké zboží. Jednalo se o 7 kusů čo-
kolády a láhev Fernetu. Muž se přiznal, že zboží 
krátce před tím ukradnul a to následně potvrdila i 
prodavačka, které zboží neplatil,“ popisuje zákrok 
strážníků Luděk Olšovský.

Pozornost nás všech je určitě  na místě. To doklá-
dá i případ, kdy řidič autobusu č. 56, který projížděl 
autobusem po ul. Markvartovická kolem firmy Ma-
rius Pedersen, uviděl stát na odstavné ploše kamion 
a za ním osobní vozidlo. Kolem kamionu se pohy-
bovala nějaká osoba. Protože se mu celá věc zdála 
podezřelá, tak kontaktoval městskou policii. „Stá-
lá služba vyslala na místo hlídku. Ta zjistila, že na 
odstavné ploše stojí kamion a za kamionem osob-
ní vozidlo. Ze strany od spolujezdce byly otevřené 
dveře vozidla a u nádrže s naftou stál muž se ženou 
a tankovali přes hadici do dvou připravených 25 li-
trových plastových kanystrů naftu. Jeden kanystr 
byl už plný a druhý zrovna začali plnit. Obě osoby 
jsme zadrželi a předáli státní policii,“ uzavírá výčet 
úspěšných zákroků svých mužů Luděk Olšovský.

Montessori kurzy v Hlučíně
Na podzim loňského roku se v Hlučíně 
otevřely 2 minikluby Montessori pedago-
giky, a to pro děti ve věku 1,5 – 3 let v pro-
vizorních podmínkách v DDM Hlučín a 1 
klub pro starší děti ve věku  2,5 – 4,5 let. 

Aktivity zajišťovalo občanské sdružení Montes-
sori Ostrava. Kurzy byly obsazeny vždy maximál-
ně 10 dětmi a jejich maminkami (případně tatín-
kem, babičkou). Montessori pedagogika vychází 
z potřeb malého dítěte – z jeho vnitřní motivace. 
Učí ho rozvíjet přirozené schopnosti a smyslové 
vnímání k osvojení si různých dovedností. Rozví-
jí samostatnost a důvěru v seb. Průběžně byla za-
znamenávána poptávka rodičů o zařazení  dětí do 
kurzů, což z kapacitních důvodů nebylo možné. 
Věříme, že se nám letos podaří získat dotaci od 
města na vybudování Montessori centra Hlučín, 
které by nabízelo aktivity pro mnohem více dětí 
a uspokojovalo tak vzrůstající poptávku po těch-
to službách v našem městě.         Zuzana Baturná

Jak jsme volili prezidenta
Jak dopadla historicky první přímá volba 
hlavy státu ví všichni, ne každý však ví, 
jak se volilo právě v našem městě. 

V I. kole byla v Hlučíně o dvě procenta vyš-
ší účast než v II. kole (58,7% a 56,4%). Celkem 
volilo 6774 resp. 6498 voličů. Neplatných hla-
sů bylo méně než procento. A kolik hlasů dostali 
jednotliví kandidáti? V prvním kole získala kan-
didátka KDU-ČSL Zuzana Roithová 378 hlasů, 
bezpartajní Jan Fisher 1200 hlasů, Jana Boboší-
ková ze Suverenity 183, Táťáňa Fischerová 202, 
Přemysl Sobotka z ODS 124 hlasů, Miloš Zeman 
ze SPOZ 1935, nezávislý Vladimír Franc 510, 
ČSSD nominovaný Jiří Dienstbier 1224 hlasů a 
Karel Schwarzenberg z TOP 09 oslovil 985 voli-
čů. Pokud by tedy rozhodovali jen Hlučíňáci, vy-
bírali by v II. kole mezi Jiřím Dienstbierem a Mi-
lošem Zemanem. Jenože platí celostátní počty, v 
druhém kole se tedy volilo mezi Milošem Zema-
nem a Karlem Schwarzenbergem. Zvítězil s cca. 
dvojnásobným počtem hlasů Miloš Zeman (4179 
hlasů). Kandidát TOP09 získal 2289 hlasů.
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - březen 2013

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO HLUČÍN
ZVE VŠECHNY ČLENY

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
KTERÁ  SE KONÁ 17. 3. 2013 V 8:00 HODIN

V KULTURNÍM DOMĚ V HLUČÍNĚ
ZVE VÝBOR ČRS MO

Zahrádka k pronajmutí v zahrádkářské
osadě „Na výsluní“ v Hlučíně vedle Kulturního domu. 

Tel.: 595 042 027, Mob.: 605 865 018.

Přijďte si zacvičit...
Víceúčelové hřiště Darkovičky

denně 8:00 - 21:00 hod.
Ve dnech školního vyučování je od 8:00 - 13:00 

hod. vyhrazeno pro ZŠ Darkovičky

Víceúčelové hřiště ZŠ dr. M. Tyrše v Hlu-
číně (v provozu od 15.4. - 15.10.)

po - pá 15:00 hod. - 19:00 hod.,
so a ne 9:00 - 12:00  a 14:00 - 19:00 hod.

Víceúčelové hřiště ZŠ Hlučín-Rovniny (v provozu duben - říjen)
dny školního vyučování 16:00 - 20:00 hod., mimo 

dny školního vyučování 10:00 - 20:00 hod.

Zahrada MŠ Severní (v provozu duben - říjen)
duben, říjen: po - pá 16.30 hod.–18.00 hod.,

mimo provozní dny MŠ 14.00 – 18.00 hod. (so-
boty, neděle, svátky, prázdniny)

květen, září: po – pá 16.30 hod. – 19.00 hod.,
mimo provozní dny MŠ 14.00 hod. – 19.00 hod. (so-

boty, neděle, svátky, prázdniny)

Zahrada MŠ Cihelní (v provozu duben - říjen)
pouze v pracovní dny 17.00 – 19.00 hod.

Zahrada Dětská Rehabilitace Hlučín, ul. Hlu-
boká (v provozu duben - říjen)

pouze v pracovní dny 11:30 - 17:30 hod.

01.03.2013 16:30 Klub drátování a jiných netradičních technik Pro děti DDM Hlučín
02.03.2013 6:55 Lyžování na Pradědu Sport DDM Hlučín
02.03.2013 10:00 Volejbal KPII.tř. ženy TJ Hlučín - OU Ostrava Sport Sportovní hala
02.03.2013 20:00 Pochování basy Ples Kulturní dům
02.03. - 03.03.2013 14:00 Setkání táborníků 4. turnus Pro děti DDM Hlučín
03.03.2013 19:00 Koncert - Vlasta Redl Koncert Kulturní dům
04.03.2013 15:00 Šachový turnaj Sport DDM Hlučín
06.03.2013 19:00 Miroslav Donutil „Cestou necestou“ Zábava Kulturní dům
08.03.2013 Filmový festival Expediční kamera Festival Kulturní dům
09.03.2013 6:55 Lyžování na Pradědu Sport DDM Hlučín
09.03.2013 14:00 Volejbalový turnaj (pořádá DDM) Sport Sportovní hala
09.03.2013 19:00 Ples mladých Ples Kulturní dům
11.03.2013 15:00 Odpoledne pro příznice stol, tenisu a stolních her Pro děti DDM Hlučín
12.03.2013 14:00 Prázdninová keramické dílna pro děti Pro děti DDM Hlučín 
13.03.2013 18:00 Klavírní recitál - Martin Jarošek Koncert Červený kostel
16.03.2013 10:00 Volejbal 2.liga   muži TJ Hlučín - Tatran Litovel Sport Sportovní hala
17.03.2013 16:00 Pohádky z jedné i druhé kapsy Pro děti Zámecký klub
21.03.2013 17:00 Ocenění nejlepších reprezentantů města Hlučína Jiné Červený kostel
21.03.2013 18:00 Svět objektivem manželů Mižičových - Nový Zéland Beseda Zámecký televizní klub
23.03.2013 09:00 Festival zdraví a ezoteriky Festival Kulturní dům
23.03.2013 10:00 Volejbal KPII.tř. ženy TJ Hlučín - Jäkl Karviná Sport Sportovní hala 
23.03.2013 O zlatý pohár (turnaj ve stolním tenise) Sport, Pro děti Hala Darkovice
25.03.2013 13:15 Fontána - velikonoční dílna Pro děti DDM
27.03.2013 Klub drátování kraslic Pro děti DDM
27.03.2013 Velikonoční dílna pro šk. družiny Pro děti DDM
29.03.2013 17:00 Omlazovna Zábava Kulturní dům
do 31.03.2013 Barevná fantazie - výstava obrazů Jaroslava Vilíma Výstava Červený kostel
do 14.04.2013 Stavebnice Merkur Výstava Muzeum Hlučínska

NADĚJE PRO VŠECHNY GENERACE
Srdečně zveme širokou veřejnost na pravidelné nedělní

bohoslužby od 17.00 - 18.30 v kapli u aut. nádraží
v Hlučíně. Apoštolská církev Hlučín
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Vzpomínky na školu
Ohlédnutí do histrorie
z pera bývalé učitelky
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Zahraniční studenti 
Přímo v rodinách bydleli 
studenti z celého světa.

Památková péče ve městě má  již více než 
desetiletou tradici. Městská památko-
vá  zóna byla vyhlášena v roce 1992. Od 
té doby se ve městě vytvořil základní kon-
cept ochrany vymezeného území památ-
kové zóny.

Během uplynulého desetiletí se na území měs-
ta podařilo zrekonstruovat téměř všechny kultur-
ní památky. Jedná se především o nemovitosti v 
jeho vlastnictví, ale je potřeba vyzdvihnout, že se 
město finančně podílelo také na opravách objektů, 
které nejsou jeho majetkem. Příkladem může být 
finanční spoluúčast na tři roky probíhající rekon-
strukci kulturní památky fary, která je v majetku 
církve. Tyto práce byly ukončeny v loňském roce 
a spočívaly v opravách krovu, střešního pláště a 
stropů. Na letošní rok město plánuje finanční spo-
luúčast na regeneraci kostela sv. Jana Křtitele, re-
spektive jeho krovu a střešního pláště. Připravu-
je se také obnova městského opevnění, na níž je 
zpracovaná projektová dokumentace a podaná žá-
dost o dotační příspěvek na ministerstvo kultury.

Město Hlučín je výkonným orgánem státní pa-
mátkové  péče a usiluje o maximální míru au-
tenticity památkové  zóny. K ní patří mimo jiné 
i dřevěný materiál oken, dveří a výkladců nebo 
kvalitní střešní krytiny, především břidlice, vlák-
nocementové krytiny a pálené tašky. Jen tak se po-
daří uchovat estetický a materiálový kontext chrá-
něného území.

Ministerstvo kultury ve státním rozpočtu nepa-
matuje na objekty, které se nacházejí v památkové 
zóně, ale nejsou kulturními památkami. V Hlučí-
ně je takových domů většina. Je dobře, že i přes 
tento fakt se úsilím vlastníků víceméně daří udr-
žet historický ráz města. K němu patří především 
půdorysy ještě středověké parcelace okolo náměs-
tí, dále pak výškové hladiny, hmoty, barevnost a 

ztvárnění fasád. Problematické je uchování tra-
dičních kvalitních materiálů především dřeva u 
okenních a dveřních výplní. V této oblasti měs-
to Hlučín jakožto památkové chráněné území po-
kulhává. Mnohdy je to důsledek nezasvěcenosti 
vlastníků objektů. Musíme ale přiznat, že s tímto 
problémem se potýká většina měst.

Co se týče rekonstrukcí „prostých“ objektů  v 
památkové zóně, je třeba vyzdvihnout nedáv-
no dokončenou opravu domu č. p. 574, na rohu 
ulic Bochenkova a Hrniřská, u níž byly provede-
ny veškeré požadavky na rekonstrukci objektu v 
památkové zóně. Byla zachována hmota, včetně 
střešní konstrukce s černou vláknocementovou 
krytinou, příjemná pastelová barva fasády, dřevě-
né výplně oken, výkladců i dveří. 

Navíc zde bylo zřízeno květinářství, což podpo-
ruje přirozený obraz města jakožto místa drobné-
ho podnikání. Tato rekonstrukce by měla být vzo-

rem pro další obyvatele jádrového území města.
Ve městě se také začínají zaplňovat slepé  urba-

nistické proluky. Jde např. o zadní trakt budovy 
městského úřadu nebo na ulici Pode Zdí, kde se 
objevila rohová novostavba. Stavebních úprav se 
chystá mnohem více a všechny záměry už prošly 
schvalovacím procesem památkové péče a budou 
vhodným ucelujícím  a městotvorným prvkem.

Do budoucna bychom rádi požádali obyvatele 
městské památkové  zóny, aby všechny stavební 
záměry, udržovací práce nebo např. i změny ba-
revnosti fasád konzultovali na MěÚ Hlučín, odbor 
výstavby, oddělení územního plánování a památ-
kové péče, kanc. č. B 104. Vyhnou se tak případ-
ným nepříjemnostem spojeným s přestupkovým 
řízením a především bude garantován odborný 
dohled nad chráněným územím našeho historic-
kého centra.

Jaroslav Michna

Policisté  obvodního oddělení Policie ČR 
v Hlučíně ocenili 19. února nejlepšího po-
licistu místního oddělení za minulý rok.

Slavnostní  akt se konal v obřadní síni měst-
ského úřadu. Ocenění nejlepší policistce Ivaně 
Bedravové Jedličkové předal vedoucí územního 
odboru PČR v Opavě plk. Radovan Krygel. Zdů-
raznil její úspěchy při objasňování trestné činnos-
ti. Nejlepší policistce poděkoval i starosta města 
Pavol Kubuš, který vyjádřil spokojenost s nad-
standardní spoluprací místního obvodního oddě-
lení s městskou policií.

Prap. Ivana Bedravová Jedličková pochází ze 
Suchých Lazců. Policistkou je 11 let a na míst-
ním oddělení pracuje už čtvrtý rok. Dlouhodobě 
odvádí vysoce profesionální a spolehlivý výkon. 
Díky empatickému přístupu k obětem trestných 
činů, je schopna získat informace důležité v trest-
ním řízení. Podílí se zejména na prověřování a 
objasňování trestné činnosti mezi mládeží. Také 
její výkon v přímém výkonu služby je nadstan-
dardní. Společně s dalšími policisty se podílela 
v loňském roce na zadržení několika pachate-
lů trestných činů vloupání do prodejen, u nichž 

Nejlepším policistou v Hlučíně je policistka

se následně podařilo objasnit sériovou trestnou 
činnost na území celého kraje. V rámci služby 
zadržela několik řidičů jedoucích pod vlivem 
alkoholu, návykových látek nebo ty, kteří se 
dopouštěli maření úředního rozhodnutí. Na od-
dělení je považována za zkušenou policistku a 
svými kolegy je plně respektována.

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města 

dne 7. března 2013 
od 16:00 hod v kulturním domě

POZVÁNKA

POZVÁNKA

      [13] hlučínskénoviny

Místo kytičky

Redakce Hlučínských novin se omlouvá paní 
Daniele Bedrunkové za nesprávně uvedené 
příjmení jejího manžela v únorových Hlučín-
ských novinách. 

Poděkování
Rádi bychom i touto cestou poděkovali p. ředite-
li a vedení ZŠ OKD za umožnění uspořádání  vá-
noční besídky, která byla rovněž spojena s pře-
dáním 58 dárků dětem z Hlučína. Děkujeme za 
ochotu a vstřícnost při přípravě

Apoštolská církev v Hlučíně.

Děkuji celé rodině, všem přátelům a známým za 

projevenou soustrast, květinové dary a účast při 
posledním rozloučení s panem Herbertem Tkac-
zikem. Velké díky patří panu faráři Koloničnému, 
velmi profesionální Pohřební službě Breuer, zpě-
vačkám, hudebníkům a všem, kteří nám pomáhali 
vypravit pro mého milovaného manžela důstojný 
pohřeb.

Za celou rodinu manželka
Irena a dcery Iveta a Andrea s rodinami

Přivítali jsme:
Valerie Guřanová *2013
Patrik Guřan *2013 
Dominik Mučka *2012
Samuel Banks *2012

Jubilanti:
Bohdanka Zdvihalová *1928
Herta Foltynová *1929
Hildegarda Drobková *1925
Dorota Prchalová *1933
Josef Thomas *1932
Zdenka Antončíková *1931
Věra Holaňová *1931
Jan Biskup *1928

Rozloučili jsme se:
Rudolf Bedrunka *1956
Herbert Tkaczik *1943
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Daňová evidence
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Mzdy
Daňová přiznání

Možnost zpracování u klienta
Ing. Renáta Konopáčová

+ 420 603 520 537
www.ucetnictvi-ostrava.com

TOPENÍ SERVIS HLUČÍN
fa Radim Bláha - topenářství a instalaterství

návrch a instalace usporného vytápění
výměna kotlu - plynové kondenzační - automatické 

na tuhá poliva - uhlí, dřevo, pelety - tepelná čerpadla IVT,
Vaillant - podlahové vytápění - solárni sestavy

vyvážení, regulace, údržba a ošetření topných systému

Radim Bláha, Moravská 43/20, Hlučín
tel. 603774267 e-mail: bordza@centrum.cz

web: www.top-heat.websnadno.cz

TOPENÍ SERVIS HLUČÍN
fa Radim Bláha - topenářství a instalaterství

návrch a instalace usporného vytápění
výměna kotlu - plynové kondenzační - automatické 

na tuhá poliva - uhlí, dřevo, pelety - tepelná čerpadla IVT,
Vaillant - podlahové vytápění - solárni sestavy

vyvážení, regulace, údržba a ošetření topných systému

Radim Bláha, Moravská 43/20, Hlučín
tel. 603774267 e-mail: bordza@centrum.cz

web: www.top-heat.websnadno.cz

na J. Nerudy 4 v Hlučíně
tel: 732 305 627
www.monadekorschop.cz

NOVĚ ZAVÁDÍ KAŽDODENNÍ PRODEJ
ČERSTVÝCH KOLÁČŮ, BUCHET A 
MOUČNÍKŮ. NOVĚ PRODLOUŽENA 
PROVOZNÍ DOBA AŽ DO 17 HOD. 
I nadále přijímáme objednávky na dorty
a zákusky. Přijímáme objednávky na
velikonoční  perníky, beránky a další.
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Daňová přiznání

Možnost zpracování u klienta
Ing. Renáta Konopáčová

+ 420 603 520 537
www.ucetnictvi-ostrava.com




