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Montessori v Hlučíně
Nové kroužky vedou
k samostatnosti dítěte

hlučínskénoviny
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Jak jsme spokojeni?
Co ukázalo šetření mezi 
občany našeho města? 

Celkem 170 nových žáků nastoupilo v září 
do našich škol. Bylo jich zase o něco více, 
než v loňském roce a při jejich prvních 
školních krůčcích je často kromě rodičů 
doprovázeli i dědečkové a babičky.

Zahájení nového školního roku se konalo na 
všech pěti základních školách ve městě a zúčast-
nili se jej zástupci městské rady. Ti popřáli nastu-
pujícím školákům jménem města hodně úspěchů 
ve studiu a pedagogům co nejvíce trpělivosti při 
výchově mladé generace.

Nejvíce prvňáčků nastoupilo na základní školu 
Hlučín – Rovniny. Bylo jich 77 a to je skoro o 20 
více než v loňském roce. Škola je mezi rodiči oblí-
bená a nemá tak o nové žáky nouzi. „Od letošního 
roku začínáme s výukou psacího písma Comenia 
Script, které je založené na dobré čitelnosti i při 
rychlejším psaní. Matematiku učíme podle profe-
sora Hejného a čtení genetickou metodou, která 
vychází z intuitivního čtení po hláskách,“ přibli-
žuje přednosti výuky na své škole ředitel Miro-
slav Všetečka.

Každá  ze škol je v něčem specifická. Na základ-
ní škole na ul. Hornické se zaměřují na matemati-
ku. O tom, že to dělají dobře, svědčí i přední umís-
tění žáků v matematických soutěžích. Na škole dr. 

Hlučínští školáci
nastoupili

M. Tyrše zase vsadili na sport, speciálně na fotbal 
a někteří bývalí žáci to dotáhli až do prvoligové 
soutěže.

Všechny hlučínské základní školy splňují nároč-
ná kriteria. Školní budovy doslova září novotou 
a samozřejmostí jsou multimediální učebny nebo 
používání interaktivních tabulí.

„Po rozšíření  školy v Darkovičkách bychom se 
chtěli zaměřit ještě na dobudování sportovišť na 
menších školách. V plánu je výstavba družiny v 
Bobrovníkách a pak už toho moc k vylepšení ne-
zůstane. Jsem rád, že kvalita výuky nezaostává za 
vzhledem budov a jejich vybavením. Spousta na-
šich žáků s úspěchem studuje na dalších školách“, 
říká s úsměvem starosta Pavol Kubuš a dodává: 

„Podařilo se nám navýšit také kapacitu mateř-
ských škol a můžeme uspokojit všechny zájem-
ce. Pro děti je připravena řada aktivit a kroužků 
v domě dětí a mládeže. Máme zkrátka zájem na 
tom, aby se u nás mladé rodiny cítily dobře.“

Starosta se osobně zúčastnil slavnostního vítání 
prvňáčků na škole v Bobrovníkách, kde nastou-
pilo 17 nových žáků a také nový pan učitel. „Na 
škole budu učit angličtinu. Je to mé první působi-
ště po dokončení studia a jsem rád, že mohu za-
čít svou pedagogickou kariéru na menší škole, kde 
je vztah k žákům méně anonymní. Už se moc tě-
ším,“ říká Bronislav Šmíd, který na této základní 
škole začíná svou pedagogickou kariéru.

(mp)

Více jak sto nadšenců, malých, mladých i těch dříve naroze-
ných vyrazilo v neděli 15. září na tradiční jízdu po cyklostez-
kách Hlučínska. Akci pořádalo město Hlučín jako člen Národní 
sítě zdravých měst v rámci Evropského týdne mobility.

Cyklojízda se koná už dvanáctý rok a získává si stále větší oblibu. Bájnou 
stovku účastníků tak pokořili organizátoři právě v letošním roce. Pomohlo 
jim k tomu dobré počasí a bezesporu jedna z posledních možností vyrazit 
letos o víkendu na kolo.

Start účastníků byl na Mírovém náměstí, kde byl pro zájemce postaven 
stánek krajského BESIPu. Kromě mnoha užitečných informací z bezpeč-
nosti silničního provozu si tady zájemci mohli vyzkoušet speciální brýle, 
které simulují stav opilosti. Mnohé z těch, kteří si je vyzkoušeli, určitě pře-
kvapilo, jak těžké je v tomto stavu projít trasu mezi kužely.

„Samotnou jízdu jsme odstartovali v deset hodin. Každý z účastníků do-
stal poukázku na občerstvení a mapku. Trasu mohl každý přizpůsobit podle 
svých schopností od zhruba 20 do 30 km. Cesta vedla směrem na Darko-
vičky, Hať a Vřesinu. Ti zdatnější mohli pokračovat přes Polsko až do Píš-
ťě. V úseku mezi Vřesinou a Darkovicemi se dalo jet po nové cyklostezce, 
která byla otevřena v loňském roce,“ přibližuje pozadí akce koordinátorka 
projektu Zdravé město Hlučín Soňa Prášková, která akci organizovala. Jako 

Cyklojízda Hlučínskem s rekordní účastí

partneři se v letošním roce na akci podíleli Kulturní centrum Hlučín, Měst-
ská policie Hlučín a Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Kolonu cyklistů krátce po startu při průjezdu městem doprovázela hlídka 
městské policie a potom už se cyklisté rozdělili a každý jel svým tempem.

Kolem poledne se první z nich objevili v cíli na hlučínské štěrkovně. Tady 
je čekalo bezplatné občerstvení a také slosování všech účastníků. Z něho si 
výherci odnesli třeba přilbu nebo různé vybavení na kolo. Nejdůležitější  ale 
bylo, že počasí vyšlo a každý z účastníků udělal něco pro své zdraví.

(mp)
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Pozor na zloděje
Nedávejte jim šanci
a buďte opatrnější...



hlučínskénoviny [02]

Starosta města Hlučína podle § 15 zákona 
č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční dne  25. října 2013  
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. října 
2013   od   8.00 hodin do 14.00 hodin

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

budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zá-
mecká 285/6, Hlučín pro voliče bydlící v Hlu-
číně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouho-
veská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na 
Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostrav-
ská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, 
U Cihelny, Úzká, Zámecká

n ve volebním okrsku č.2 je volební místnost 
v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše 
v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro voliče 
bydlící v  Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše, 
Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenského, 
Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, Za-
hradní

n ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v 
budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Ci-
helní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlu-
číně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, 
Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

n ve volebním okrsku č.4 je volební místnost v 
budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Ci-
helní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlu-
číně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kos-

monautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, 
Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U 
Vodárny

n ve volebním okrsku č.5 je volební místnostv 
budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovní-
kách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky pro 
voliče bydlící v Hlučíně - Bobrovníkách a na 
ulicích Hrabová a Malánky

n ve volebním okrsku č.6 je volební místnost v 
budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Ci-
helní 1417/8, Hlučín pro voliče bydlící v Hlu-
číně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasén-
ky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, 
Písečná, Vladislava Vančury

n ve volebním okrsku č.7 je volební místnost v 
budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 
124/18, Hlučín pro voliče bydlící v Hlučíně, v 
ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, 
Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, 
Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší 
a v objektech určených pro bydlení, ubytová-
ní nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno 
číslo evidenční

n ve volebním okrsku č.8 je volební místnost v 
budově Kulturního domu v Hlučíně - Darko-
vičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovič-
ky pro voliče bydlící v Hlučíně - Darkovičkách, 
v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, 
Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, 
U Zámečku, Vřesinská

n ve volebním okrsku č.9 je volební místnost v 
budově Kulturního domu v Hlučíně - Darko-
vičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovič-
ky pro voliče bydlící v Hlučíně - Darkovič-
kách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, 
Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U 
Hřiště, U Rybníku, Za Humny

n ve volebním okrsku č.10 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v 
Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešink

n ve volebním okrsku č.11 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v 
Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, 
Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, 
Petra Bezruče, Příční

n ve volebním okrsku č.12 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Hornická, 
Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče bydlící v 
Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla 
Strádala, Ve Statku 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem).

 4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 
den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

 5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve 
dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky okrskovou volební komisi o 
to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena.

 V Hlučíně dne 09.09.2013

Ing. Pavol  Kubuš
starosta města Hlučína

O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení spoluobčané,

se zájmem jsem si přečetl výsledky dotazníkové ankety, která ve městě 
proběhla. Můžete si o ní přečíst na straně 4. Anketa se zaměřila na spo-
kojenost občanů a dopadla pro město dobře. Je samozřejmě otázkou, zda 
výsledky odrážejí skutečný stav nebo jde spíše o subjektivní hodnocení 
respondentů.

Potěšilo mě, že jsou občané spokojeni s veřejnými službami, kladně také 
hodnotí svoz odpadu a dopravní obslužnost. To jsou totiž oblasti, pro které 
se udělalo v poslední době skutečně hodně. Likvidace odpadů přijde vás 
občany na 500 korun za rok. Dalších téměř 200 korun, dohromady téměř 
3 miliony, zaplatí město ze svého rozpočtu. Mimochodem, ve sběru druhot-
ných surovin, skla, papíru a plastů se stále se lepšíme. Díky vám.

Dopravní obslužnost veřejnou autobusovou dopravou stojí město, kromě 
vámi zaplaceného jízdného, 427 korun na občana za rok. Přes 6 milionů 
doplácíme z rozpočtu. Takto bychom mohli vyjmenovat další služby, které 
stojí město mnoho milionů korun ročně.

Zastupitelstvo města musí každý rok při schvalování rozpočtu pečlivě 
zvažovat, jaké služby město svým občanům zajistí. Kultura, sport, školství, 
údržba zelených ploch, zimní údržba komunikací, výstavba parkovišť a 
mnoho dalších. Jsem rád, že tolik občanů vyjádřilo v anketě spokojenost. 
Znamená to, že vedení města vybírá priority „uspokojivě“. Teď jsem to 
schválně trochu nadsadil a vy jistě tušíte proč.

Ve městě jsou totiž důležité věci, na které se peněz nedostává, nebo by se 

mělo dostávat více. Zmíním jenom opravy komunikací a chodníků, nutnost 
rekonstrukce veřejného osvětlení nebo výstavbu parkovišť. Každého z vás 
se některý nedostatek ve službách města dotýká.

V září začaly přípravy městského rozpočtu na příští rok a opět se při 
vší snaze na všechno nedostane. Musíme hospodařit s tím, co máme. Za-
dluženi jsme minimálně a půjčky nabízené bankami si nechme pro případ 
větší nouze. Obávám se, že za současného stavu veřejných financí ta nouze 
určitě nastane.

Vážení  spoluobčané, přeji vám pěkný a úspěšný podzim.

Pavol Kubuš
starosta
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V březnu loňského roku vydalo Zastupi-
telstvo města Hlučína obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2005, o zákazu požívání al-
koholických nápojů na veřejném pro-
stranství. Na jeho posledním zářijovém 
zasedání byla vyhláška zase o něco zpřís-
něna.

Na základě připomínek občanů a také poznatků 
strážníků městské policie se po více než roce plat-
nosti vyhlášky ukázalo, že by bylo vhodné rozšířit 
zákaz požívání alkoholu na další plochy.

V praxi totiž často docházelo k tomu, že lidé po-
píjející alkohol, kteří byli strážníky ze zakázaných 

míst vykázáni, se jen přesunuli na místo, kde zá-
kaz neplatil. Upravená vyhláška také rozšířila zá-
kaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích 
o zákaz užívání omamných, psychotropních a ji-
ných látek výrazně ovlivňujících psychiku.

Kromě už stávajících ploch, jako jsou autobuso-
vé nádraží nebo náměstí, se tak nově zákaz bude 
týkat i veřejně přístupných ploch některých  par-
ků, parčíků a dopravního hřiště  v samotném měs-
tě a dále pak sportoviště v Bobrovníkách a dvou 
veřejných prostranství v Darkovičkách.

Přesné znění vyhlášky mohou zájemci najít na 
webových stránkách města.                                   (mp) 

Město dále omezuje požívání alkoholu a drog na veřejnosti

Město Hlučín prodá formou výběrového řízení obálkovou metodou čtyři bytové jednotky.

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 za  minimální kupní cenu ve výši 430.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55 m2

(+ sklep o výměře 1,4 m2, bez balkónu), v I. NP  domu v Hlučíně, ulice Severní 33.

Bytovou jednotku č.1191/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1192
a zastavěném pozemku parc. č 1706/10 v k.ú. Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 550.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 53,4 m2

(+ sklepní kóje o výměře 1,4 m2, bez balkónu), v II. NP domu v Hlučíně, ulice Severní 35.

Bytovou jednotku č.1192/2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1192
a zastavěném pozemku parc. č 1706/11 v k.ú. Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 360.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 1 + 1 o výměře 36,1 m2

(bez sklepa a balkónu), v I. NP domu v Hlučíně, ulice Severní 37.

Bytovou jednotku č.1192/11 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1192 
a zastavěném pozemku parc. č 1706/11 v k.ú. Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 550.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 54,4 m2 (balkón o výměře 2,3 m2 + 
sklep o výměře 1,4 m2), v I. NP domu v Hlučíně, ulice Severní 37.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených, ,,Výběrové řízení na bytovou jednotku
označení vybrané bytové jednotky – NEOTEVÍRAT“, zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu

MěÚ) na adresu :  Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  21. října 2013.

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

Prohlídky bytů na ulici Severní 33, 35 a 37 se uskuteční dne 1.10.2013  a 8.10.2013
v 10.00 hod.  (Jiný termín možný po dohodě na odboru městského majetku MěÚ Hlučín).

Bližší informace budou poskytnuty odborem městského majetku: p. Pavlíková, tel 595020266,
e-mail: pavlikova@hlucin.cz nebo Ing. Zmrzlík, tel. 595020210, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz

Město Hlučín pronajme

byt č. 2 o velikosti 2+1
na adrese Hlučín, Zahradní 12,

a to formou výběrového řízení.

Jedná se o byt plochy 60,8 m2.

Podmínky pronájmu bytu jsou zveřejněny
na úřední desce MěÚ Hlučín

a na webových stránkách Města Hlučína.

Informace: 

odbor investic a správy městského
majetku, Kolodějová, tel. 595 020 264.

Organizace ČSZ Bobrovníky uspořáda-
la 25. srpna 2013 Letní slavnost. Slavnost 
začala mší svatou v místní kapličce a po ní 
následoval oběd v sále kulturního domu. 
Odpoledne začala vlastní Letní slavnost 
na zahradě kulturního domu. 

Program vyplnila živá hudba, k občerstvení bylo 
množství různých dobrot včetně hlučínských ko-
láčů. Zlatým hřebem bylo vystoupení taneční sku-
piny  Bobři z Bolatic.

Tím  ale zdaleka letošní činnost naší organiza-
ce nekončí. Další akcí je účast na Výstavě hroz-

Zahrádkáři z Bobrovníků nů Slezska ve Velkých Hošticích, které se tradič-
ně zúčastňujeme a pravidelně se umisťujeme na 
předních místech. Během září  a října moštuje-
me v naší moštárně ovoce pro veřejnost. 6. října 
2013 uspořádáme v kulturním domě Jablkobraní 
s ochutnáváním různých dobrot z jablek, spojené  
s výstavou ovocných a zeleninových výpěstků.

V prosinci navážeme na tradici Vánočního pose-
zení s koledami. Také tady budete moci ochutnat 
vánoční dobroty a prohlédnout si vánoční výstavu. 
Akce proběhne 8. prosince 2013 opět v kulturním 
domě. Na Jablkobraní  a s předstihem na Vánoční 
posezení zveme celou širokou veřejnost.

Alžběta Sukačová

Výtah z usnesení z 81. - 82. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o poskytnutí peněžitého daru občanské-

mu sdružení Montessori centrum Hlučín, o. s. 
ve výši 20 000 Kč a následném uzavření daro-
vací smlouvy.

n rozhodla o povolení výjimky z počtu žáků 
ve třídách základní školy v Základní škole 
a mateřské škole Hlučín-Bobrovníky ve škol-
ním roce 2013/2014.

n odvolala na vlastní žádost pana Antonína Sý-
koru z funkce člena Komise pro zaměstnání 
a podporu podnikání.

n rozhodla o koupi vozidla Nissan Patrol pro po-
třeby Jednotky sdružení dobrovolných hasičů 
Hlučín.

Výtah z usnesení  26. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, 

kterou se stanoví školské obvody základních 
škol zřízených městem Hlučínem.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, 
O zákazu požívání alkoholických nápojů a uží-
vání omamných, psychotropních a jiných látek 
výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném 
prostranství.

n projednalo formulované TOP problémy vzešlé  
z veřejného projednání a ověřené anketou, vza-
lo je  na vědomí, stanovilo garanty za jednotli-
vé problémy a uložilo jejich řešení.

n projednalo výsledky dotazníkového šetření  
standardizovaných indikátorů A1 „Spokoje-
nost občanů s místním společenstvím“ a  A3 
„Mobilita a místní přeprava v Hlučíně“ a vzalo 
je na vědomí.

n projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke stanovám 
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.
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V průběhu května letošního roku pro-
běhlo mezi vybranými občany města do-
tazníkové šetření, které zjišťovalo spoko-
jenost občanů s místním společenstvím. 
Obyvatelé města kladně hodnotí mezilid-
ské vztahy, možnost provozovat své záliby 
a chválí veřejné služby. Nespokojeni jsou 
naopak s možnostmi zaměstnání ve městě.

Město Hlučín v rámci projektu Zdravé město 
Hlučín a plnění kriterií Místní agendy 21 v roce 
2010 zahájilo sledování dvou indikátorů trva-
le udržitelného rozvoje. V letošním roce získalo 
město Hlučín finanční podporu na projekt „Par-
ticipace veřejnosti v procesu MA 21 a v projektu 
Zdravé město Hlučín“. V tomto projektu je zahr-
nuto i sledování dvou standardizovaných indiká-
torů „Spokojenost občanů s místním společen-
stvím“ a  „Mobilita a místní přeprava cestujících“

Indikátor Spokojenosti občanů s místním spole-
čenstvím je jedním z deseti standardizovaných in-
dikátorů používaných v České republice pro hod-
nocení místní udržitelnosti, kterými jsou:
1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
2. Uhlíková stopa města (místní  příspěvek ke 

globální změně klimatu)
3. Mobilita a místní přeprava cestujících
4. Dostupnost veřejných prostranství  a služeb
5. Kvalita místního ovzduší 
6. Cesty dětí do a ze školy
7. Nezaměstnanost
8. Zatížení prostředí hlukem
9. Udržitelné využívání území 
10. Ekologická stopa města
Spokojenost občanů s místním společenstvím 

zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti 
občanů s městem, ve kterém žijí a pracují a další 
dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně od-
ráží pocit kvality života, která tvoří důležitou sou-
část udržitelné společnosti. Znamená možnost žít 
v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné 
a cenově přijatelné bydlení, dostupnost základ-
ních služeb (školství, zdravotnictví, kultura atd.), 
zajímavou a uspokojující práci, kvalitní životní 
prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a 
pozměněné) a reálnou možnost účastnit se míst-
ního plánování a rozhodování. Názor občanů na 
tyto otázky představuje důležité měřítko celkové 
spokojenosti.

Dotazníkové  šetření bylo provedeno pomocí 
standardizovaného dotazníku, který byl použitý 
i v jiných městech. Pro zachycení specifik měs-
ta Hlučína byla část dotazníku zachycující spo-
kojenost obyvatel s místním společenstvím mírně 
upravena a doplněna. Dále bylo do dotazníku při-
dáno několik otázek týkajících se nakládání s ko-
munálním odpadem.

Samotné  dotazování proběhlo formou řízeného 
rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá) 
s využitím proškolených tazatelů – studentů míst-
ního gymnázia. Respondenti (obyvatelé starší 15 
let) byli vybráni kvótním výběrem dle základních 
charakteristik (věk, pohlaví).

V rámci dotazníkového šetření bylo vyplněno 
celkem 626 dotazníků. Ne všichni respondenti od-
pověděli na všechny otázky. Ve vzorku respon-
dentů převládá počet žen (52,7 %) nad muži (47,3 
%), což odpovídá skutečnému rozdělení mužů a 

Hlučín se řadí mezi města s průměrně spokojenými obyvateli

žen ve městě ve věkové skupině dotázaných. Dále 
jsou nejvíce zastoupeny věkové skupiny 31 - 40 a 
41 - 50 let. Při pohledu na zaměstnání a sociální 
zařazení dotázaných je zřejmé, že většina je buď 
zaměstnaných (45,9 %) či důchodců (24,5 %) a 
osob se středoškolským vzděláním (54,7 %).

Většina respondentů bydlela buď na Rovninách, 
na sídlišti OKD nebo v centru a to zejména v ro-
dinném domě.

Podle výsledku šetření jsou obyvatelé měs-
ta Hlučína se životem v něm většinou spokojeni. 
Mírně nespokojeno je zhruba 16% dotázaných a 
jen 4% se vyjádřilo, že jsou hrubě nespokojeni. 
Více spokojeni jsou muži, osoby s vyšším vzdě-
láním, osoby bydlící v části Rovniny a Darkovič-
ky a v rodinném domě, osoby ve věkových sku-
pinách 15-20 a 41-50 let a ti, co studují či jsou na 
rodičovské dovolené. Nejvíce nespokojené osoby 
jsou nezaměstnaní (více jak polovina). Lze kon-
statovat, že v porovnání s městy, kde byl obdobný 
průzkum proveden, patří Hlučín mezi města prů-
měrně spokojená.

Obyvatelé kladně hodnotí mezilidské vztahy, 
možnost provozovat své záliby a koníčky a veřej-
né služby. Naopak lidé jsou nespokojeni s mož-
nostmi zaměstnání ve městě. Z hlediska veřej-
ných služeb jsou nejméně spokojeni s fungováním 
Městské policie a se středními školami. Na dru-
hou stranu si cení kvalitu svozu komunálního od-
padu, základního školství a dopravní obslužnosti.

Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé 
jako nejdůležitější možnosti zaměstnání, kvalitu 
okolního životního prostředí a mezilidské vztahy. 
V otázce kvality veřejných služeb obsadila vysoké 
místo knihovna a sportovní zařízení. Dle míry dů-
ležitosti by však občané preferovali spíše kulturní 
dům. Při vnímání kvality prostředí nejvíce respon-
denti oceňovali odvoz odpadů a při hodnocení dů-
ležitosti se dostaly na přední místa čistota města a 
kvalita ovzduší.

Dostupnost veřejných služeb je další oblastí, na 
kterou se šetření  zaměřilo. Z výsledků plyne, že 
dle obyvatel jsou nejvíce dostupní praktičtí léka-
ři a školy. Méně dostupná je pak policie a odbor-
ní lékaři. Z hlediska důležitosti ocenili obyvatelé 
praktické a odborné lékaře.

Ze samostatných otázek na sběr a třídění odpa-
du vyplývá,  že obyvatelé nejčastěji třídí plasty, 

sklo a papír. Dvanáct procent obyvatel netřídí od-
pad vůbec.

Dalším indikátorem, na který se dotazníkové šet-
ření zaměřilo, byla Mobilita a místní přeprava

V dotazníku měli respondenti určit, které z pěti 
nabízených možností byly důvodem jejich cesty 
předešlý den dotazování. Pokud nepočítáme zpá-
teční cesty, které jsou až následným důvodem ces-
tování, pak lidé starší 15 let v Hlučíně nejčastěji 
cestují do práce (20,5%) a za nákupy (12,1 %).

Dále respondenti do dotazníku zaznamenávali, 
jaký z šesti možných způsobů dopravy sledovaný 
den využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl 
cest byl uskutečněn osobním automobilem (32,8 
%). Druhý o něco méně častý způsob přepravy byl 
pěšky (30,2 %). Cesty hromadnou dopravou tvoří 
28,6 % a na kole 6 %. Minimální podíl počtu cest 
byl tvořen cestami na motocyklu (2,3 %).

Dále se u jednotlivých cest zaznamenávala doba, 
po kterou cesty trvají.  

Z výsledků vyplývá, že průměrná cesta trvá té-
měř 25 minut.

Dalším sledovaným ukazatelem byla průměrná 
vzdálenost, kterou respondenti během jedné cesty 
urazí. Průměrná vzdálenost, která je uskutečněna 
během jedné cesty obyvatele, je podle uvedených 
údajů 10,1 km.

V poslední  otázce na jejich mobilitu byli respon-
denti dotazováni na to, kolik osob autem jelo. Nej-
více uvedlo, že jeli autem sami (55 %), téměř tře-
tina dotazovaných jela v autě ještě s jinou osobou 
(29 %) a pětina respondentů jela v autě ještě s nej-
méně dvěma lidmi (16 %).

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přepra-
va cestujících v Hlučíně svědčí z hlediska udr-
žitelnosti spíše o pozitivním výsledku. Titulkový 
indikátor, podíl cest automobilem, oproti před-
chozímu šetření poklesl. Navíc oproti ostatním 
městům, kde obdobné šetření probíhalo, dosahu-
je nižších úrovní. Pozitivním je rovněž vyšší podíl 
cest hromadnou dopravou, zejména autobusem. 
Negativním jevem je nárůst cest automobilem, 
kdy v autě jede pouze řidič, a nárůst vzdálenosti 
průměrné cesty.

Celkové výsledky najdete na: http://www.hlucin.
cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/Vysled-
ky_A1_A3_HLUCIN_2013.pdf

(mp)
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Akrobatická skupina Turkish Stars byla 
jednou z hlavních hvězd letošních Dnů 
NATO v Ostravě. Členové slavné posádky 
dorazili v pátek 20. září do Základní školy 
Hornická v Hlučíně. V nabitém programu 
pilotů šlo o jedinou návštěvu školy v rám-
ci jejich pobytu v České republice. 

Na ZŠ Hornická je přivítal starosta Hlučína Pa-
vol Kubuš a ředitel školy Martin Franek. Pak už 
členové letky vyrazili mezi 80 natěšených osmáků 
a deváťáků, kteří nešetřili otázkami. Asi hodinová 
debata žáků s piloty probíhala v angličtině.

Akrobatická skupina Turkish Stars je výkladní 
skříní tureckého letectva a patří mezi přední ak-
robatické skupiny v Evropě. Jejich dech beroucí 
představení na strojích NF-5 už viděly miliony 

lidí po celém světě.  Díky Dnům NATO už mezi 
ně patří také obyvatelé České republiky.

Osmáci a deváťáci se zajímali o vše, co souvisí 
se životem letecké skupiny. Dotazy padaly na po-
třebné vzdělání, běžný den pilotů, tréninky či vzá-
jemnou komunikaci pilotů v kokpitu při vystou-
pení. Řeč přišla také na volný čas a záliby letců.

Na závěr návštěvy turecké letky v Hlučíně jim 
žáci školy předali malé dárky a potěšení piloti do-
stali také knihu o Hlučíně a nezbytné hlučínské 
koláče.  Unikátní setkání zhodnotil starosta Hlučí-
na Pavol Kubuš: „Potěšilo mě, s jakým zájmem se 
návštěva pilotů setkala. Mnozí kluci určitě budou 
chtít být také letci. Důležité je, že dětem ukázali, 
že zdravou cílevědomostí a pracovitostí si lze spl-
nit dětské sny.“                                   Šárka Sobolová

Piloti Turkish Stars nadchli žáky
na Základní škole Hornická v Hlučíně

Počet spáchaných trestných činů ve měs-
tě se ustálil na zhruba třech stovkách za 
rok. Závažná trestná činnost se nám na-
štěstí vyhýbá, ale o to více nás trápí drob-
né krádeže. V poslední době se navýšil po-
čet vloupání do bytů a rodinných domů. 
Mnohdy ale zlodějům sami jejich práci 
usnadňujeme.

„Lidé by měli být opatrnější. Často necháva-
jí celou noc otevřená sklepní okna nebo dokon-
ce odemčené vstupní dveře. Na zahradách jsou 
volně přístupné sekačky nebo křovinořezy a tak 
mnohdy nemají nenechavci problém něco ukrást,“ 
říká vedoucí hlučínského policejního oddělení Jiří 
Marzoll.

Podle zkušeností  policistů se pachatelé vloupání 
dělí do dvou skupin. První z nich jsou tzv. „amaté-
ři“, kteří pocházejí převážně ze sociálně slabších 
skupin obyvatel. Právě pro ty jsou otevřené dve-
ře do garáže pozvánkou k tomu, aby si trochu při-
lepšili. Druhou skupinu tvoří zloději, kteří se na 
vloupání do bytů a nemovitosti cíleně zaměřují.  
Do bytů se dostávají násilím a mnohdy se jedná o 
organizované skupiny. Ty si pak své cíle vybírají 
nejen u nás, ale i v Ostravě nebo Opavě.

„Snažíme se tyto skupiny postupně vypátrat. 
Spolupracujeme na tom s kriminální službou. 

Příležitost dělá zloděje Zrovna nedávno se podařilo jednu skupinu zadr-
žet. Tito pachatelé mají na svědomí i stovky vlou-
pání,“ říká Jiří Marzoll.

Na co se zloději zaměřují? Na rozdíl od minu-
lých let je už tolik neláká  třeba elektronika. Její 
ceny neustále klesají a tak se kradou spíše jízd-
ní kola nebo šperky. Mnohdy se pachatelé do-
stanou v domech i k platebním kartám. Bohužel 
je stále dost lidí, kteří u nich mají poznamenaný 
PIN. Buď přímo na kartě nebo v peněžence, kte-
rou zpravidla pachatel odcizí také. Než to okrade-
ný zjistí, tak ho to mnohdy stojí pěkných pár tisíc 
vybraných v noci z bankomatu. O bezkontaktních 
kartách, u kterých není třeba při nákupu do 500 
korun PIN vůbec zadávat, ani nemluvě.

Bohužel situace ve společnosti se spíše zhoršuje 
a tak nezbývá, než být čím dále opatrnější. Policie 
proto doporučuje důsledně zamykat vstupní dveře 
do rodinných i panelových domů, dávat pozor na 
otevřená okna v přízemí nebo na věci odložené v 
autech. U rodinných domů uklízejte kola, mopedy 
a elektronářadí.

„Trápí nás také nevšímavost lidí. Starší lidé se 
dokonce bojí, že by mohli platit výjezd policie na 
planý poplach. To se nám stalo nedávno, kdy vi-
děli, že se sousedovi někdo dobývá do auta. Neby-
li si ale jisti, jestli je to zloděj, tak to nechali tak,“ 
říká Jiří Marzoll a dodává: „Čím více stop poli-
cie na místě zajistí, tím je větší šance, že pacha-

tel bude následně dopaden. Mnohdy lidé po tom, 
co zjistí, že byli vykradeni, prohlížejí dům. Zjiš-
ťují, co všechno se jim ztratilo nebo dokonce za-
čnou uklízet. Bylo by ale dobré, aby nás nejprve 
zavolali.“

Policii trápí  i problém s případným dohledáním 
kradených věcí. Doporučují proto schovávat do-
klady, aby bylo možné případně dohledat výrobní 
číslo odcizené věci.

(mp)

Šlápota je akcí pro všechny generace a to 
doslova bez rozdílu.  Nenáročná procház-
ka z Hlučína do Vřesiny, vedena podzimní 
hlučínskou krajinou, se stává rok od roku 
populárnější.  Jejími účastníky jsou jak 
mladí, tak i ti dříve narození. Každoroč-
ně dokonce přibývá rodin s malými dětmi.

Pochod startuje tradičně z hlučínského náměstí 
a účastníci na něj mohou vyrazit i se svými čtyř-
nohými mazlíčky. Na vyznačené trati čekají na 
účastníky celkem čtyři kontrolní stanoviště, přes 
které musí projít.

V letošním, sedmém ročníku, který je napláno-
ván na 5. října, bude poprvé na posledním sta-
novišti trať rozdělena na trasu „A“ a „B“ a tak ti 
zdatnější si mohou cestu do cíle prodloužit podél 
naučné stezky kolem Vřesiny.   

Nakonec se všichni sejdou v cíli, kde bude pro 
všechny účastníky připraveno občerstvení s bo-
hatou tombolou. Do slosování budou zařazeny 
všechny účastnické listy, které účastníci obdrží na 
startu. Atmosféra v cíli je vždy veselá, plná po-
hody a zpříjemňuje ji doprovodný program. V le-
tošním roce čeká na děti na konci překvapení v 
podobě hudebního kabaretu „Vítejte v Tramtárii“. 
Pořad je plný písniček a soutěží jak pro děti, tak 
pro dospělé.

S ohledem na neustále narůstající počet účastní-
ků  pochodu, rostou také nároky na zajištění celé-
ho pochodu. Hlavním pořadatelem akce je Kultur-
ní centrum Hlučín a Komise pro kulturu a sport 
Vřesina. Nicméně bez přispění mnoha sponzorů 
by se tato akce nedala v tak velkém rozsahu konat 
a za to jim touto cestou chceme poděkovat.

(zk)

7. ročník Hlučínsko – 
vřesinské šlápoty je tady
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Mnozí jistě znáte historii hlučínského 
zámku a mnohokrát jste jej navštívili.  
Málokdo už ale ví, že jednou za dva roky 
si zde dávají dostaveníčko všichni ducho-
vé a strašidla, která mají k zámku jistý 
vztah. Jaký? To se dozvěděl každý, kdo 
v sobě našel odvahu a přišel v sobotu 21. 
září na akci, kterou připravilo KC Hlučín 
ve spolupráci s DDM Hlučín. 

Sraz všech účastníků byl na náměstí, kde se o 
dobrou náladu postarali DJ Misha a DJ Sun. K vi-
dění pod stanem byly doprovodné filmy, které če-
kajícím návštěvníkům krátily čas. 

Na zámek se totiž chodilo postupně ve skupin-
kách po 15 lidech za doprovodu průvodců v his-
torických kostýmech. Ti provázeli své skupinky 
do zámku při speciálním nočním osvětlení a vy-
právěli příběhy o zámeckých strašidlech.  Hned u 
vchodu jste narazili na spící stráže a uviděli ducha 
bývalé hraběnky, která byla omylem pochována 
zaživa. Na chodbách se zjevovaly různé tajemné 
postavy a na děti navíc čekal úkol, při němž moh-
ly ukázat svou odvahu.

Všichni hosté mohli nahlédnout do bývalé mu-
čírny a s úlekem pozorovat ohně na malém ná-
dvoří, které oblizovaly celou zadní stěnu zámku. 
Mnozí pištěli, když se na ně ze stromu spouštěl 

obrovský chlupatý pavouk, kterého na zdejší půdě 
choval mladý hrabě, než sám skončil v jeho útro-
bách.

To ale nebyl ještě konec. Návštěvníci museli pro-
jít tajemnou travnatou chodbou a vyslechnout pří-

Zámecká noc strašidel

V sobotu 14. září se před sedmou hodi-
nou ráno sešla na hlučínském autobuso-
vém nádraží přibližně 60 členná skupina 
zájemců o slezskou historii. Po nástupu 
do připraveného autobusu vyrazila smě-
rem k městu Gliwice. 

Nikoho neodradilo ani zprvu nepříznivé počasí, 
které se naštěstí během dne postupně zlepšova-
lo. Jednalo se o další ze zájezdů, které organizuje 
Muzeum Hlučínska ve spolupráci se Společností 
přátel Muzea Hlučínska, aby všem, kdo mají zá-
jem, přiblížilo historický vývoj nejen Hlučínska 
samotného, ale i celého Slezska.

Je to výborný počin už proto, že organizátoři 
kromě  perfektního zabezpečení celého zájezdu 
umí dobře nastavit míru jeho obsahové nároč-
nosti. Jedná se tak vlastně  o akci, která se pohy-
buje někde mezi běžným poznávacím zájezdem 
a odbornou exkurzí.

Mohou se jí zúčastnit všichni, kdo mají  chuť 
poznat něco z minulosti. Zároveň je program za-
jímavý i pro náročnější a znalejší zájemce. To je 
dáno také fundovaností průvodců. Tím letošním 
byl pan PhDr. Jiří Jung Ph.D., který je odborní-
kem se zaměřením na moderní slezskou archi-
tekturu a kulturní dějiny.

Letošním tématem byla prohlídka jednoho z 
hornoslezských měst, které prošlo především v 
moderní době pohnutou historií. Gliwice jsou 
jen dvě hodiny cesty od Hlučína, přesto však ne-
patří k běžným turistickým cílům většiny z nás. 
Je to škoda. Město, které se začalo rozrůstat v 
průběhu 19. století díky rozvoji těžkého průmy-
slu (podobně jako Ostrava), si jistě alespoň krát-
kou turistickou zastávku zaslouží. Ale pokud 
máte znalého průvodce, jako jsme měli my, není 
problém v něm strávit celý den.

Výlet do pozapomenuté historie Horního Slezska

Už třeba návštěva nenápadné vesnice kousek 
od Gliwic, která se až do konce druhé světové 
války nazývala Eichenkamp. Nenápadné místo 
se ukázalo být zajímavým dokladem nacistické-
ho pohledu na fungování společnosti.

Následovala prohlídka samotných Gliwic. Pro-
cházka městem se zastávkou u několika církev-
ních i světských staveb (katedrála sv. Petra a 
Pavla, radnice, kostel Všech svatých) byla vhod-
ně zpestřena návštěvou městské palmérie (skle-
níku). Pak následovala ukázka několika dalších 
architektonických zajímavostí 19. a 1. poloviny 
20. století, která byla zakončena u působivé vily 
Caro. Ta je dnes muzeem a návštěvníka zaujme 
působivými interiéry i rozsahem sice malou, ale 
zdařile připravenou etnografickou výstavou.

Pokud jsou Gliwice něčím celosvětově zná-
mé, pak je to v souvislosti s incidentem, který se 
zde odehrál těsně před vypuknutím druhé světo-
vé války. Představitelé nacistického Německa se 
pokusili v tehdy k Německu náležejících Gliwi-

cích vytvořit záminku k rozpoutání války, když 
němečtí agenti, předstírající že jsou polskými 
nacionalisty, přepadli místní rozhlasový vysílač. 
Vysílací věž, která se dodnes tyčí do úctyhod-
ných 111 metrů, je působivá nejen díky své po-
hnuté historii, ale i proto, že se jedná o jednu z 
nejvyšších dřevěných staveb na světě.

Celý zájezd byl zakončen v sousedním městě 
Zabrze, které vyrostlo zcela živelně podle oka-
mžitých potřeb místního průmyslu, návštěvou 
kostela sv. Josefa. Pro všechny, kdo mají rádi 
moderní architekturu, to byl zážitek, protože se 
jedná o stavbu opravdu netradiční.

V pořadí již čtvrtý zájezd připravený Muzeem 
Hlučínska a občanským sdružením Společnost 
přátel Muzea Hlučínska se opravdu povedl. A 
protože už se postupně rozebíhají plány na ten 
příští, můžeme říct, že tak vzniká velmi prospěš-
ná tradice. Snad se co nejdéle udrží.

Martin Rostek
účastník zájezdu

běh o mladém zahradníkovi, který se z nešťastné 
lásky k mladé hraběnce oběsil. Jeho houpají-
cí se tělo ostatně návštěvníci nemohli přehléd-
nout. Cesta ze zámku vedla do budovy domu dětí 
a mládeže, kde se všichni ocitli ve společnosti 
duchů dětí z bývalého sirotčince. Dvacet minut 
uběhlo všem tak rychle, že mnozí byli zklamáni, 
že už jsou v zpátky na náměstí. Tam na děti če-
kaly diplomy za odvahu. Všichni byli plní dojmů 
a nikomu se nechtělo domů.

Určitě si mnozí z vás položí otázku, zda pří-
běhy, které návštěvníci vyslechli během prohlíd-
ky, jsou pravdivé nebo jde jen o fantazii autora, 
zdejšího ředitele kulturního centra Zdeňka Ka-
čora. Ten byl zároveň jedním z průvodců a na 
otázku jak to je doopravdy, se jen tajuplně usmál 
a odpověděl: „Aby se člověk dostal do stavu ur-
čitého napětí, musíte ho vtáhnout do příběhu a  
ten samozřejmě musí mít určitou spojitost s mís-
tem na kterém se nacházíte … a jestli pravdivý 
je anebo není, to v danou chvíli není podstatné.“

Pro nás je podstatné, že se lidé dobře bavili a 
veřejnosti se představil zámek v úplně jiném 
světle. Na závěr jenom dodáme, že na projektu 
se kromě pracovníků KC Hlučín a DDM Hlučín 
podílela skupina historického šermu KELTIK a 
členové souboru NAHODILE. Světelné efekty 
zajišťovala fa Jiřího Pfilipa.                                                      

(mp)
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Od letošního září nabízí Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů města Hlučín obča-
nům města novou službu. V případě, že se 
budete chtít zbavit bodavého hmyzu nebo 
otevřít zabouchnutý byt, tak můžete po-
žádat hasiče o pomoc.

Na bezplatné poskytnutí služby v obdobných pří-
padech mají lidé ze zákona nárok pouze v přípa-
dech, kdy se jedná o ohrožení života nebo majet-
ku. Třeba u likvidace bodavého hmyzu, kdy hrozí 
přímé ohrožení osob na veřejných prostranstvích, 
zasahuje jednotka hasičů bezplatně. V případech, 
kdy taková událost snese odkladu a nehrozí nebez-
pečí z prodlení, ale není jednotka požární ochrany 
povinna zasáhnout. Přesto může i v těchto přípa-
dech občanům na vyžádání pomoci.

Hlučínští hasiči rozšiřují své služby

Rada města Hlučína rozhodla, že pokud jednotka 
dobrovolných hasičů vyjede k zásahu na požádání 
občana, tak občan uhradí vzniklé náklady. V těch-
to případech mohou hasiči požadovat také zapla-
cení použitého materiálu.  Jednalo by se například 
o postřiky na hubení hmyzu nebo nový zámek v 
případě, že uživatel bude potřebovat po vylomení 
zabudování nového zámku.

Až  do 15. října 2013 můžete svým hla-
sováním podpořit jednotku Sboru dob-
rovolných hasičů Hlučín. Ta se totiž v 
soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013 do-
stala mezi pět finalistů soutěže o Nejlep-
ší jednotku sboru dobrovolných hasičů 
na území Moravskoslezského a Zlínské-
ho kraje. Soutěž se snaží ocenit hrdinské 
zásahy jednotek dobrovolných hasičů 
a také kulturní, vzdělávací či sportovní 
akce pořádané sbory dobrovolníků.

Do soutěže, která se letos koná už potřetí, se 
přihlásilo celkem 164 jednotek a sborů. Zájem-
ci mohou hlasovat pro svého favorita mezi pa-
desátkou finalistů vybraných odbornou porotou.

Soutěž probíhá  ve dvou kategoriích. Soutěží 
jednak jednotky dobrovolníků  se svým nejlep-
ším zásahem. Dále pak soutěží sbory dobrovol-
ných hasičů o nejlepší kulturní či vzdělávací akci 
uspořádanou za uplynulý rok. Soutěžních oblastí 
je pět. V každé oblasti lze dát hlas vždy jednomu 
sboru i jedné jednotce, a to hned dvakrát – jed-
nou prostřednictvím SMS a podruhé na webo-
vých stránkách www.dobrovolnihasiciroku.cz.

Tři oblastní  vítězové v obou kategoriích získa-
jí peníze na nákup hasičského vybavení. Vítěz 
veřejného hlasování získá 30 tisíc korun. Druhé 

Podpořte v soutěži naše dobrovolné hasiče!

a třetí místo pak 20 a 10 tisíc. Ceny budou předá-
ny na slavnostním vyhlášení 5. listopadu v Brně.

Naše jednotka soutěží se zásahem, kdy byla po-
volána k tragické letecké nehodě na letiště do Dol-
ního Benešova - Zábřehu. O dvě hodiny pozdě-
ji byla jednotka JSDH vyslána z pohotovosti na 
stanici k nehodě osobního automobilu do obce 
Markvartovice, kde řidička se svým vozidlem na-
razila do hlavního uzávěru plynu a skončila s vo-
zidlem na boku. K události dorazila jako první 
jednotka SDH Hlučín v počtu 1+2, neboť 4 člen 

byl vyslán k uvedené letecké nehodě s doprav-
ním automobilem s potřebným materiálem. Na 
místě jednotka před příjezdem II. výjezdu z ha-
sičské stanice Ostrava - Fifejdy provedla proti-
požární zabezpečení, stabilizaci vozidla a eva-
kuaci přilehlých rodinných domů s vymezením 
nebezpečné oblasti. Jednotka profesionálních 
hasičů krátce po svém příjezdu na místo byla 
odvolána do Hlučína k akutnímu otevření bytu, 
této jednotce byl přidělen pro lepší navigaci 4 
člen družstva JSDH, který stihl dojet z letecké 
nehody. Odstavení plynu bylo možné pouze po 
odstranění vozidla, takže po zadokumentování 
Policií ČR byl k nehodě povolán vyprošťovací 
automobil, který za současného chlazení okolí 
provedl postavení vozu zpět na kola. Při posta-
vení vozidla na kola došlo k požáru elektroinsta-
lace vozu, který byl rychle likvidován připrave-
ným proudem vody. Poté mohlo být provedeno 
provizorní zastavení unikajícího plynu.

Horkým  kandidátem na vítězství, který konku-
ruje našim hasičům, bude bezesporu jednotka z 
Frenštátu pod Radhoštěm, která v únoru pomá-
hala profesionálním hasičům zvládat následky 
velkého výbuchu plynu v bytovém domě. 

Pokud chcete našim hasičům pomoci tak na-
vštivte stránku http://www.hasicihlucin.cz/ak-
tuality/dobrovolni-hasici-roku-2013-hlasovani-
-spusteno/112.

Je nutné  upozornit, že v praxi může dojít k situ-
aci, kdy hasiči narazí na tak kvalitní zabezpečení 
dveří, že nebudou schopni zasáhnout. Právo od-
mítnout pomoc má velitel zásahu také v případě 
nějakého podezření. Při všech zásazích u otevře-
ní uzavřených prostor bude pro ověření totožnosti 
nutná spolupráce s Městskou policii Hlučín.

Nová  služba by měla pomoci v případě, kdy si 
zabouchnete byt a musíte volat zámečníka. Jeho 
příjezd na místo může trvat dlouho a nebude lev-
ný. U jednotky sboru dobrovolných hasičů je ga-
rantován nepřetržitý dojezd na území města do 
20 až 30 minut. Také případnou likvidaci sršní-
ho hnízda na dvoře, by bylo rozumné nechat na 
odbornících, kteří jsou k tomu patřičně vybaveni. 
Více informací hasiči po dohodě s městem vyvě-
sí na svých webových stránkách hasicihlucin.cz.

(mp)

Vysoká  škola podnikání, a.s., která zajiš-
ťuje vzdělávání  našich seniorů na uni-
verzitě třetího věku, se zúčastnila meziná-
rodního projektu HELP. Kromě zástupců 
z České republiky se na projektu podíleli 
také zástupci z Litvy, Polska, Itálie,  Řec-
ka, Kypru a České republiky. Velmi ak-
tivní roli v projektu sehrály také městské 
úřady v Hlučíně a Bohumíně.

Cílem projektu bylo vyvinout model vzdělává-
ní dospělých v oblasti zdraví v kontextu Evropské 
unie. Účast v projektu vyplynula z potřeby Vysoké 
školy podnikání získat zkušenosti s celoživotním 
vzděláváním v zemích Evropské unie, ale také zá-
jmu účastníků celoživotního vzdělávání formou 

univerzity třetího věku. Téma projektu nezůstalo 
omezeno pouze na jedinou věkovou kategorii, ale 
podařilo se v něm propojit tři generace: děti, jejich 
rodiče a prarodiče.

Mezi základní  cíle projektu bylo seznámení se 
vzdělávacími formami, metodami a programy v 
oblasti zdraví a zdravého životního stylu v part-
nerských zemích. V rámci projektu se také pro-
vedlo dotazníkové šetření, které odhalilo výrazně 
odlišné vnímání zdraví a zdravého životního stylu 
v jednotlivých zemích.

Za českou stranu je třeba především podtrhnout 
provázanost mezi generacemi. Příkladem aktivit 
nejmladší generace byly kreativní zaměstnání for-
mou malby a koláží nebo příprava zdravé stravy 

s ochutnávkou. Příkladem aktivit dospělých pak 
byla tématicky zaměřená fotosoutěž.

Na mezinárodních projektových setkáních se 
účastníci seznámili s příklady nejrůznějších forem 
vzdělávání na podporu zdravého životního stylu. 
Většiny mezinárodních setkání se rovněž účastni-
li zástupci měst, kteří prezentovali aktivity svých 
měst na podporu zdravého životního stylu.

Na základě vyvinutého modelu vzdělávání do-
spělých v oblasti zdraví došlo k optimalizaci 
vzdělávání dospělých. To bylo upraveno jak z hle-
diska obsahu, tak z hlediska metodiky a byly po-
síleny prvky tvořivosti a odpovědnosti ze strany 
účastníků.

(mp)

Projekt HELP: Nové netradiční formy a metody vzdělávání
v podpoře kultury zdraví dospělých
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Škola ZŠ Hornická již po mnoho let po-
řádá jazykově-poznávací pobyty ve Vel-
ké Británii. Žáci tak měli možnost navští-
vit několikrát jižní Anglii, severní Devon, 
Wales, Skotsko a další části UK. Když 
jsme se dozvěděli, že letos v červnu naše 
škola pořádá jazykově-poznávací zájezd 
do Londýna a Paříže, nadšeně jsme se 
přihlásili a netrpělivě očekávali 9. červen 
2013.

V den D jsme naložili svá objemná zavazadla, 
zamávali svým blízkým a vyrazili vstříc novým 
zážitkům. Cestou jsme přibrali další žáky ze ZŠ v 
Praze a brzy ráno jsme se ocitli před kanálem La 
Manche, kde jsme se nalodili na obří trajekt. Pro 
některé z nás to byla první podobná  plavba v ži-
votě, takže jsme zvědavě prozkoumávali několik 
poschodí této lodě a nevynechali ani výhled z pa-
luby. Z dáli nás již vítala Británie svými bílými 
Doverskými útesy.

Po příjezdu do Anglie nás čekala celodenní  pěší 
prohlídka Londýna, kde jsme si prohlédli nejvý-
znamnější památky tohoto úžasného hlavního 
města. Den jsme začali jízdou na London Eye, vy-
hlídkovém kole, ze kterého jsme se seznámili s 
městem z ptačí perspektivy. Prošli jsme se kolem 
Westminsterského opatství, kde si řekli své ANO 
princ William a Kate Middleton. Viděli jsme Hou-
ses of Parliament s věží, která nese známý zvon 
Big Ben. Pokračovali jsme po White Hall kolem 
Downing Street přes St. Jame‘s Park až k Buc-
kinghamskému paláci, kde jsme měli štěstí vidět 
pompézní střídání stráží. Na Piccadilly Circus 
nám bylo umožněno vrhnout se do malých ob-
chůdků i velkých obchodních domů a začít vese-
le utrácet. Poté jsme se přesunuli na Trafalgarské 
náměstí, kde jsme mohli navštívit Národní gale-
rii. Den jsme uzavřeli návštěvou zábavné Covent 
Garden.

Nyní však nastal čas, kdy většina z nás byla tro-
chu, či více nervózní - čas, kdy budeme rozdě-

Žáci ZŠ Hornické procvičují angličtinu v zahraničí

lováni do našich „náhradních rodin“ a je jen na 
nás, jak uplatníme v praxi to, co jsme se naučili ve 
školních lavicích. Počáteční trému vystřídala ra-
dost z nových zážitků a z toho, že naše anglické 
znalosti opravdu fungují.

Na druhý den jsme se asi všichni těšili nejví-
ce. Čekala nás návštěva Legolandu ve Windsoru. 
Celý den jsme řádili na šílených atrakcích, kterých 
se nebáli ani naši pedagogové a plně se zapojili do 
„bláznivé“ zábavy s námi. Součástí Legolandu byl 
i Miniland, kde jsme viděli spoustu nejznámějších 
staveb Evropy a USA. Cestou do „našich rodin“ 
jsme se mohli seznámit také s Windsorem - zná-
mým královským sídlem.

Středu jsme začali neobvyklou atrakcí zajíma-
vou nejen pro kluky, prohlídkou mohutného křiž-
níku ze druhé světové  války HMS Belfast, a to i 
zevnitř. V obrovském Přírodopisném muzeu a Vě-
deckém muzeu jsme ocenili kromě nespočetných 
sbírek hlavně jejich interaktivně zaměřené expo-
zice.

Další den jsme se po rozloučení se svými hosti-
teli vydali na cestu na starý kontinent. Ještě jsme 
se zastavili v městečku Canterbury se světozná-

mou katedrálou a v přístavním městě Doveru, kde 
jsme navštívili hrad. Následovala plavba do Fran-
cie a ubytování v hotelu. Brzy ráno jsme vyrazili 
do tolik očekávané Paříže. Jaká bude ve srovnání 
s Londýnem? Někoho oslovila Eiffelova věž, ze 
které jsme viděli Paříž jako na dlani, jiného zase 
Louvre se spoustou světoznámých děl, přičemž 
chtěl každý vidět hlavně Monu Lisu.

Unaveni, ale s neuvěřitelnými zážitky, zkuše-
nostmi, poznatky i novými přátelstvími se vrací-
me domů. Jsme rádi, že kantorky Danuše Švrči-
nová a Zuzana Wozniaková s námi do toho šly a 
umožnily nám tak prožít nezapomenutelný týden, 
kdy jsme mohli poznat nejen památky, život a kul-
turu národa, jehož jazyk se učíme, ale hlavně si 
vyzkoušet naše teoretické znalosti v praxi a tak 
získat motivaci do dalšího učení angličtiny. V ne-
poslední řadě také děkujeme našemu průvodci Jir-
kovi nejen za jeho vědomosti, ale také trpělivost a 
milé jednání.

Těšíme se na další takový podobný  zájezd. Už 
abychom jeli!

Alexandra Langová
žákyně

Být dobrovolníkem je in...
Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je ka-
ždý, kdo ze své dobré vůle, ve svém vol-
ném čase a bez nároku na finanční odmě-
nu vykonává činnost ve prospěch jiných 
lidí. Dobrovolník může být kdokoliv, pro-
tože každý z nás umí něco, co může po-
skytnout ostatním.

Dobrovolnické centrum Elim působí v Opavě 
od roku 2002. Za více než 10letou činnost prošlo 
dobrovolnickým centrem přes 1500 dobrovolní-
ků. V součastné době máme téměř 100 dobrovol-
níků, kteří působí v sociálních, zdravotních, škol-
ních zařízeních v městěch Opava, Bruntál, Krnov, 
Vítkov, Hlučín a okolí.

Dobrovolnické centrum nabízí specializované 
programy, kterých se může dobrovolník zúčastnit. 
V programu  Do-učení může doučovat děti ze so-
ciálně slabých rodin  na všech základních školách. 
V programu Pět P se student starší 18ti let může 
stát kamarádem dítěte od 6-15let ze sociálně sla-
bé rodiny. Právě v této chvíli hledá Elim 18ti-leté 
a starší studenty. 

Jedno odpoledne v týdnu po dobu deseti měsíců 
by pomáhali školákům, kteří to vinou nepříjem-
ných okolností mají v životě těžší.“Společně cho-
dí na hřiště, do muzea, dělají, co je baví. Dítě má 

pro sebe člověka, který si na ně udělá čas, má se 
komu svěřit, s kým si hrát, s kým rozvíjet své do-
vednosti. „Student získá výborné zkušenosti, kva-
litní proškolení v oblasti psychologie i osobnost-
ního rozvoje, seznámí se s podobně naladěnými 
vrstevníky,“ říká Jarka Pirunčíková, koordinátor-
ka dobrovolnického centra a dodává: „Máme také 
nový program dobrovolnictví pro pěstounské ro-
diny ve všech zmíněných městech. Další program 
je dobrovolnictví pro seniory (návštěvy seniorů v 
domovech důchodců, LDN apod.) Pro aktivní se-
niory je program 3G propojení třech generací, kde 
můžete dělat „náhradní babičku nebo dědečka“ 
dítěti ze sociálně slabé rodiny. Úžasné propojení 
„náhradní babičky“ se nám povedlo ve Vítkově, 
kdy se zapojila do programu vietnamská rodina.“

Dobrovolnictví je také výborné pro nezaměstna-
né. Lidé získají zkušenosti,vyplní volný čas a mo-
hou být velmi prospěšní. 

Pokud se chcete stát dobrovolníkem v Hlučíně 
a udělat něco dobrého pro sebe a ostatní, můžete 
kontaktovat koordinátorku  dobrovolnického cen-
tra Jarku Pirunčíkovou, která za vámi osobně při-
jede. Telefon 775 938 563 nebo email dobrovolni-
ci@elimopava.cz.
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Pro rodiče, kteří mají zájem o účast svých 
ratolestí v kroužcích Montessori, se od 
října otevřela nová možnost přihlásit dítě 
přímo v Hlučíně.

Tým nadšených rodičů pod vedením Moniky 
Vokřínkové se inspiroval způsobem výchovy paní 
Marie Montessori, pedagožky a lékařky, který se 
shoduje s naším intuitivním vnímáním správného 
přistupování k dětem a jejich výchově.

Hlavní motto Montessori pedagogiky je „Pomoz 
mi, abych to dokázal sám“. Je vnímáno jako pros-
ba dítěte o vedení k samostatnosti. Děti si samy 
vybírají, s čím si budou hrát podle toho, na co jsou 
zrovna vývojově připraveny. Řídí si svou hru po-
dle svých potřeb, ale zároveň dodržují pevně daná 
pravidla. Ta jsou dětmi přirozeně přijímána. V 
tomto stylu výchovy jde také o učení se sebekont-
role nebo práci s chybami a jejich nápravou. 

Rodiče se rozhodli spojit své síly a založili ob-
čanské sdružení Montessori centrum Hlučín. To si 
dalo za cíl přinášet nové podněty a aktivity v ob-
lasti Montessori pedagogiky na území města Hlu-
čína. Kvalitu nabízeného vzdělávání považují za 
základ úspěchu a mají proto v týmu také garanta 
kvality kurzů s mnohaletou pedagogickou praxí a 
důraz kladou také na samotné lektory.

„Byly jsme překvapeny, jak velký zájem o tuto 
metodu vzdělávání mezi rodiči je. Mnohdy jsou 
maminky zaskočeny, jak lehce děti respektují sta-
novená pravidla,“ říká Monika Vokřínková a jed-
ním dechem dodává: „Už v minulém roce jsme 
organizovaly kurzy pro zhruba 30 dětí. Lektorka 
k nám dojížděla až z Bohumína. Bohužel neměla 
dost času, aby u nás pokračovala a tak jsem se roz-
hodly, že založíme občanské sdružení. To vzniklo 
v září a v současné době máme 13 členů. Od října 
organizuje pět kurzů pro celkem 40 dětí. Jde o dvě 
věkové kategorie od 1,5 do 3 let a od 3 do 6 let. 
Během půl roku absolvují rodiče s dětmi celkem 
14 návštěv. Stojí je to tisíc korun a jde o třetinovou 
cenu oproti jiným zařízením, které se Montessori 
věnují. Zájem je tak velký, že uvažujeme o rozší-
ření nabídky. Připravujeme také otevřený kroužek 
pro všechny, kdo se chtějí s touto metodou sezná-
mit nebo kroužek pro předškoláky, který by jim 
usnadnil přechod do školy.“

Zřízení takových kurzů přitom není vůbec jedno-
duché. Lektorky potřebují pro práci s dětmi spe-
ciální pomůcky, jejichž pořízení stojí zhruba 100 

Montessori v Hlučíně

tisíc korun. Pokud by ale vše mělo být tak, jak or-
ganizátoři plánují, tak budou muset na kompletní 
sadu pomůcek sehnat zhruba 300 tisíc korun.

„Jsme nevýdělečné sdružení a tak vše děláme s 
velkým nadšením. Oslovujeme sponzory a už se 
nám jich několik podařilo sehnat. Ráda bych všem 
poděkovala za podporu, především pak celé ordi-
naci MUDr. Hany Sýkorové. Hodně nám pomoh-
lo také samotné město Hlučín, které nám přispě-
lo na zaplacení pronájmu částkou 20 tisíc korun. 
Bez toho bychom vůbec nemohli začít,“ přibližu-
je počáteční problémy Monika Vokřínková. Ta má 
sama dva kluky ve věku 2 a 5 let a nedá na metodu 
Montessori dopustit.

Kurzy se konají v úterý a pátek v zámeckém klu-
bu a v domě dětí a mládeže. Nově sdružení na-
bízí službu asistentky lektorky. Ta je určena pro 
maminky, které chodí s dvojčaty nebo se někdy 
nemohou kurzu zúčastnit. V plánu je také před-
náška o výrobě Montessori pomůcek k domácímu 
použití.

Pozitivně hodnotí nové kurzy i Jana Poláchová, 
dlouholetá pedagožka. „Byla jsem se v kroužku 
podívat, protože mě to jako učitele zajímá. Udržet 
zájem a pozornost takových malých dětí je dost 
velký problém. S tím se asi setkal každý, kdo má 
na starosti děti. V kroužku se ale děti vůbec ne-
nudily a naopak se velmi aktivně bavily. Moc se 
mi to líbilo,“ přibližuje své pocity Jana Polachová.

Celkové  nadšení z nových kurzů trochu mír-
ní bývalá středoškolská profesorka Naďa Hladi-
šová, která měla možnost zúčastnit se školení na 
Montesorri pedagogiku v Holandsku. „Samotná 
myšlenka vzdělávání dětí tímto způsobem je urči-
tě výborná. Problém vidím v tom, že u nás nemá 
návaznost na dalších typech škol. Děti by měly 
být touto metodou vychovávány průběžně po celý 
rok a ne jen formou kurzů. Pokud neexistuje ná-
vaznost vzdělání, tak v omezené míře ztrácí meto-
da smysl. Je to navíc velmi náročné i na samotné 
učitele. Ti se musí průběžně vzdělávat. Nestačí si 
jen něco přečíst anebo jít na nějaký rychlokurz.“

Problém návaznosti vzdělání si uvědomuje i Mo-
nika Vokřínková, která vysvětluje: “Montessori je 
výuková metoda, která se dá využít napříč celým 
vzděláváním, tj. i na nižším, vyšším stupni, do-
konce i na vysokých školách. Doufáme, že se my-
šlenka bude líbit a povede se nám ji v budoucnu 
rozšířit i do školek či škol.“

Sdružení je otevřeno jakékoliv spolupráci a jeho 
členové mezi sebou rádi přivítají další nadšence. 
Ti se mohou stát novými členy sdružení nebo při-
spět svým nápadem, finančním darem či jinou for-
mou spolupráce.  

 Pokud máte zájem dozvědět se více, tak doporu-
čujeme navštívit stránku sdružení: http://montes-
sori-hlucin.webnode.cz.

(mp)

Slavnostním pasováním prvňáčků byl zahájen první školní  
rok našich dětí. Je to první  školní rok na této škole také pro 
třídní učitelku Mgr. Jindřišku Krynskou, která naše děti lás-
kyplně přivítala společně s vychovatelkami nejprve ve třídě.

Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde pani ředitelka Ivana Staňko-
vá pasovala děti na prvňáky. Děti obdržely medaili, stužku, pamětní list a 
krásnou pohádkovou knihu. Závěr pasování zpestřilo hudební vystoupení 
starších žáků. 

Nakonec děti čekalo sladké překvapení ve školní jídelně  a prohlíd-
ka školní družiny. Pevně věříme, že se škola stane pro naše děti mís-
tem, kde kromě spousty vědomostí  najdou i dobré kamarády a kde 
jim bude příjemně. Děkujeme za krásné přivítání ve škole a všem pře-
jeme mnoho úspěchů, radosti a pohody na této dlouhé cestě za vzdělá-
ním.                                                                                                                                                                               

Za kolektiv rodičů Basovníkovi

První den  na ZŠ dr. Miroslava Tyrše Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše předškoláky
na

PRVNÍ SETKÁNÍ  SE ŠKOLOU
čtvrtek 17. října 2013 od 15.15 do 16 h.

     na ZŠ  dr. Miroslava Tyrše

Přijďte si s dětmi zahrát a získejte informace
ke školní zralosti a připravenosti do školy.

Děti si přinesou přezutí.

Těšíme se na setkání s Vámi.



Místo kytičky

n Pronajmu byt 1+1 na Rovninách. 
Tel.: 728 888 594.

n Pronajmu byt 1+1 na Rovninách. 
Tel.: 737 461 195.

n Koupím jednoduchý urnový hrob u kos-
tela sv. Markéty. Tel.: 737 717 963.

n Prodám černouhelné brikety, cca 3 tuny. 
Tel.: 604 366 111.

Soukromá řádková inzerce

Přivítali jsme:
Inna Cigánková *2013
Sofie Cigánková *2013
Petr Zacpálek *2013
Evelína Pýchová *2013
Vítězslav Nickel *2013
Samuel Baday *2013
Nela Kovarová *2013
Nikol Gajdošová *2013
Klára Mlýnková *2013
Maxim Štencel *2013
Helena Dobešová *2013

Jubilanti:
Alžběta Olšáková *1917
Hilda Ostárková *1929
Šárka Kreibichová *1930
Anna Hanslíková *1933
Miroslav Drozda *1933
Hedvika Biskupová *1930
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Kulturní centrum Hlučín se zařadilo 
mezi renomovaná kulturní zařízení a 
spustilo novou grafickou podobu svých 
oficiálních webových stránek www.kc-
-hlucin.cz.

Stránky jsou koncipovány tak, aby na nich 
byla dobrá orientace a každý snadno našel po-
třebnou informaci. Také byla zvolena techno-
logie, která odpovídá současným trendům, ze-
jména snadné a přehledné zobrazování stránek 
nejen v počítačích, ale také v chytrých telefo-
nech a tabletech.

Od měsíce října by se na stránkách měl spustit 
také rezervační systém  vstupenek na akce, kte-
ré se budou konat v KD Hlučín (divadla, kon-
certy, plesy atd.). Je to výrazný krok dopředu, 
neboť jakmile se dozvíte o nějaké akci konané 
v Kulturním domě Hlučín, můžete si okamžitě 
rezervovat vstupenky.

Princip je přitom velice jednoduchý. Sta-
čí kliknou na předprodej vstupenek a vyhledat 

Objednávka lístků na akce v kulturním domě z tepla domova

akci, o kterou máte zájem. Označíte místa a oka-
mžitě máte také přehled, kolik budete platit.  Dů-
ležité pro rezervaci  je  vyplnění kontaktního úda-
je, kde nesmíte opomenout napsat telefonní číslo. 
Do vašeho mobilu vám totiž po potvrzení rezer-
vace dojde potvrzující SMS zpráva. V ní bude 
uvedeno datum, do kdy si rezervaci máte vyzved-

nout (jinak bude automaticky zrušena).  Vstupen-
ky si následně můžete vyzvednout a zaplatit  v 
pokladně kulturního domu nebo v Informačním 
centru Hlučín. Věříme, že tato nová služba je 
dalším krokem, který zjednoduší návštěvníkům 
účast na našich akcích.

(zk)
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zájmový útvar + místo VS cena den + hodina od 30. září lektor
ANGLIČTINA hrou I. děti od 4 let DDM 1001 600/600 ÚT 15:00-16:00 Bc. V. Novosadová
HRÁTKY S HUDBOU (774 231 330) rodiče s dětmi od 2 let DDM 1002 ÚT, ČT od 9:00 hod., 

1. schůzka 1.10. od 16:30
V. Stoklasová

KERAMICKÉ HRÁTKY děti od 4 let DDM 1003 700 PO 14:00-15:00 Bc. V. Novosadová
KERAMICKÝ KLUBÍK DDM (rodiče s dětmi od 3 let) 1004 600/600 PA 11.10.1schůzka,16:30 Bc. V. Novosadová
Klub MAMINEK S DĚTMI od 1 roku DDM 1005 20/1 lekce PO 9:00-12:00 Bc. E. Studená
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA s tetou Editou DDM (od 3 do 5 let) 1006 250/250 ČT 15:30-16:30 Bc. E. Studená
ŠKOLIČKA I. děti od 3 let DDM 1007 350/350 ÚT 8:30-10:00 Bc. E. Studená
ŠKOLIČKA II. děti od 3 let DDM 1008 350/350 ST 8:30-10:00 Bc. E. Studená
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. děti od 4 let DDM 1009 600 ST 15:00-16:00 M. Nosiadková
VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. děti od 4 let DDM 1010 600 ST 16:00-17:00 M.Nosiadková

Z.Pustelníková
TANEČKY A RYTMIKA (od 3 do 6 let) DDM 1011 500 ÚT 15:30 – 16:30

ÚT 16:30 – 17:30
M. Březná

ANGLIČTINA II. (pro 1. stupeň ZŠ) DDM 1012 600/600 ST 15:00-16:00 Z. Pustelníková
FLORBAL ZŠ HORNICKÁ 1013 600 ČT 14:30-16:00 PaedDr. Ing. P. Rýgl, PhD.
HRA NA KYTARU I. (pro 1. stupeň ZŠ) DDM 1014 600 ÚT 15:00-16:00 M. Košáková
JUDO I. - začátečníci (pro 1. stupeň ZŠ) DDM 1015 600 PO 15:00-16:00 V. Mečár
KERAMIKA DDM 1016 600/600 PO 16:30-18:00 Bc. V. Novosadová
LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM 1017 900/900 ÚT 15:30-17:30 T. Hurina
MODERNÍ TANEC (pro 1. stupeň ZŠ) 1018 600 ST 14:30-15:30 K. Musiolová
PIŠKOTEK (baletní a taneční průprava pro 1. stupeň ZŠ) 1019 500 ST 15:30–16:30 M. Rončková
POHYBOVÉ HRY ZŠ HORNICKÁ (pro 1. stupeň ZŠ) 1020 500 PÁ 13:30-14:30 B. Kladivová
POHYBOVÉ HRY ZŠ ROVNINY (pro 2. až 5. třídu) 1021 400 ÚT 15:00 – 16:15 B. Kladivová
RYBÁŘSKÝ DDM 1022 600 PO 15:00-17:00 T. Pater
STOLNÍ TENIS (začátečníci, pokročilí) DDM 1023 600 PO 16:00 – 19:00

ČT 15:30 – 17:00
Mgr. P. Vondráček

TAEKWON DO ZŠ HORNICKÁ 1024 600 ČT 16:00-17:30 PaedDr. Ing. P. Rýgl, PhD.
TVOŘIVÝ SVĚT I. (pro 1. stupeň ZŠ) DDM 1025 500 ČT 15:00-16:00 B. Kladivová
ŠACHY DDM 1026 500 ČT 16:00-17:00 Mgr. A. Hubáček
TANEČNÍ PELEMELE DDM
(směsice společenských a lidových tanců, pro děti od 8 do 12 let)

1027 500 ST 16:30–17:30 M. Rončková

VÝTVARNÁ DÍLNA DDM
(kresba, malba, keramika, grafika, textil, šperky...)

1028 400/400 PO 15.00-16:30 Bc. V. Novosadová

VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. ZŠ BOBROVNÍKY (1.- 2. třída) 1029 500 ST 13:30-14:30 B. Kladivová
VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. ZŠ BOBROVNÍKY (3.- 5. třída) 1030 500 ST 14:30-16:00 B. Kladivová
VÝTVARNÝ ZŠ HAŤ 1031 500 ČT 12:30-14:30 Mgr. E. Hřivňáková
HRA NA KYTARU II. mírně pokročilí DDM 1032 600 ÚT 16:00-17:00 M. Košáková
JACHTING pro každého, www.jachting-hlucin.cz 1033 Osobní kontakt V. Škráčková (732414709)
JUDO II. -pokročilí DDM 1034 600 PO, ST 15:00-17:30 V. Mečár
KARATE, KUNG - FU DDM 1035 700 PÁ 16:00-17:30 J. Nohejl
SEBEOBRANA pro dívky a ženy DDM 1036 700 PA 17:30-19:00 J. Nohejl
TVOŘIVÝ SVĚT II. (pro 2. stupeň ZŠ) DDM 1037 600 ČT 16:15-17:45 B. Kladivová
ANGLIČTINA III. - středně pokročilí DDM 1039 900/900 PO 17:30-18:30 L. Holaňová Ocelková
ANGLIČTINA IV. - mírně pokročilí DDM 1040 900/900 PO 18:30-19:30 L. Holaňová Ocelková
ANGLIČTINA V. - začátečníci DDM 1041 900/900 ST 17:30-18:30 L. Holaňová Ocelková
ANGLIČTINA VI. - konverzace DDM 1042 900/900 ST 18:30-19:30 L. Holaňová Ocelková
Klub PATCHWORK DDM PA 11.10. 1.schůzka,17:00 P. Janková
Klub DRÁTOVÁNÍ a jiné tvořivé netradiční techniky DDM PA 27.9. 1.schůzka B. Kladivová

Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz,
Podrobnější a aktuální informace o kroužcích, data pravidelných schůzek, fotografie atd. jsou upřesňovány na

webových stránkách www.ddmhlucin.cz

Dům dětí a mládeže
KROUŽKY 2013/2014
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Montessori v Hlučíně
Nové kroužky vedou
k samostatnosti dítěte

hlučínskénoviny
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Jak jsme spokojeni?
Co ukázalo šetření mezi 
občany našeho města? 

Celkem 170 nových žáků nastoupilo v září 
do našich škol. Bylo jich zase o něco více, 
než v loňském roce a při jejich prvních 
školních krůčcích je často kromě rodičů 
doprovázeli i dědečkové a babičky.

Zahájení nového školního roku se konalo na 
všech pěti základních školách ve městě a zúčast-
nili se jej zástupci městské rady. Ti popřáli nastu-
pujícím školákům jménem města hodně úspěchů 
ve studiu a pedagogům co nejvíce trpělivosti při 
výchově mladé generace.

Nejvíce prvňáčků nastoupilo na základní školu 
Hlučín – Rovniny. Bylo jich 77 a to je skoro o 20 
více než v loňském roce. Škola je mezi rodiči oblí-
bená a nemá tak o nové žáky nouzi. „Od letošního 
roku začínáme s výukou psacího písma Comenia 
Script, které je založené na dobré čitelnosti i při 
rychlejším psaní. Matematiku učíme podle profe-
sora Hejného a čtení genetickou metodou, která 
vychází z intuitivního čtení po hláskách,“ přibli-
žuje přednosti výuky na své škole ředitel Miro-
slav Všetečka.

Každá  ze škol je v něčem specifická. Na základ-
ní škole na ul. Hornické se zaměřují na matemati-
ku. O tom, že to dělají dobře, svědčí i přední umís-
tění žáků v matematických soutěžích. Na škole dr. 

Hlučínští školáci
nastoupili

M. Tyrše zase vsadili na sport, speciálně na fotbal 
a někteří bývalí žáci to dotáhli až do prvoligové 
soutěže.

Všechny hlučínské základní školy splňují nároč-
ná kriteria. Školní budovy doslova září novotou 
a samozřejmostí jsou multimediální učebny nebo 
používání interaktivních tabulí.

„Po rozšíření  školy v Darkovičkách bychom se 
chtěli zaměřit ještě na dobudování sportovišť na 
menších školách. V plánu je výstavba družiny v 
Bobrovníkách a pak už toho moc k vylepšení ne-
zůstane. Jsem rád, že kvalita výuky nezaostává za 
vzhledem budov a jejich vybavením. Spousta na-
šich žáků s úspěchem studuje na dalších školách“, 
říká s úsměvem starosta Pavol Kubuš a dodává: 

„Podařilo se nám navýšit také kapacitu mateř-
ských škol a můžeme uspokojit všechny zájem-
ce. Pro děti je připravena řada aktivit a kroužků 
v domě dětí a mládeže. Máme zkrátka zájem na 
tom, aby se u nás mladé rodiny cítily dobře.“

Starosta se osobně zúčastnil slavnostního vítání 
prvňáčků na škole v Bobrovníkách, kde nastou-
pilo 17 nových žáků a také nový pan učitel. „Na 
škole budu učit angličtinu. Je to mé první působi-
ště po dokončení studia a jsem rád, že mohu za-
čít svou pedagogickou kariéru na menší škole, kde 
je vztah k žákům méně anonymní. Už se moc tě-
ším,“ říká Bronislav Šmíd, který na této základní 
škole začíná svou pedagogickou kariéru.

(mp)

Více jak sto nadšenců, malých, mladých i těch dříve naroze-
ných vyrazilo v neděli 15. září na tradiční jízdu po cyklostez-
kách Hlučínska. Akci pořádalo město Hlučín jako člen Národní 
sítě zdravých měst v rámci Evropského týdne mobility.

Cyklojízda se koná už dvanáctý rok a získává si stále větší oblibu. Bájnou 
stovku účastníků tak pokořili organizátoři právě v letošním roce. Pomohlo 
jim k tomu dobré počasí a bezesporu jedna z posledních možností vyrazit 
letos o víkendu na kolo.

Start účastníků byl na Mírovém náměstí, kde byl pro zájemce postaven 
stánek krajského BESIPu. Kromě mnoha užitečných informací z bezpeč-
nosti silničního provozu si tady zájemci mohli vyzkoušet speciální brýle, 
které simulují stav opilosti. Mnohé z těch, kteří si je vyzkoušeli, určitě pře-
kvapilo, jak těžké je v tomto stavu projít trasu mezi kužely.

„Samotnou jízdu jsme odstartovali v deset hodin. Každý z účastníků do-
stal poukázku na občerstvení a mapku. Trasu mohl každý přizpůsobit podle 
svých schopností od zhruba 20 do 30 km. Cesta vedla směrem na Darko-
vičky, Hať a Vřesinu. Ti zdatnější mohli pokračovat přes Polsko až do Píš-
ťě. V úseku mezi Vřesinou a Darkovicemi se dalo jet po nové cyklostezce, 
která byla otevřena v loňském roce,“ přibližuje pozadí akce koordinátorka 
projektu Zdravé město Hlučín Soňa Prášková, která akci organizovala. Jako 

Cyklojízda Hlučínskem s rekordní účastí

partneři se v letošním roce na akci podíleli Kulturní centrum Hlučín, Měst-
ská policie Hlučín a Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Kolonu cyklistů krátce po startu při průjezdu městem doprovázela hlídka 
městské policie a potom už se cyklisté rozdělili a každý jel svým tempem.

Kolem poledne se první z nich objevili v cíli na hlučínské štěrkovně. Tady 
je čekalo bezplatné občerstvení a také slosování všech účastníků. Z něho si 
výherci odnesli třeba přilbu nebo různé vybavení na kolo. Nejdůležitější  ale 
bylo, že počasí vyšlo a každý z účastníků udělal něco pro své zdraví.

(mp)
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Pozor na zloděje
Nedávejte jim šanci
a buďte opatrnější...
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - říjen 2013

Přijďte si zatančit!
TJ Hlučín – oddíl rekreačního sportu

Vás zve na zumbu, pilates a kondiční cvičení!

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

KDE? Malá tělocvična ZŠ Rovniny
(vchod od hřiště z velké tělocvičny)

Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!

do 3.10. Výstava výtvarných prací žáků k Evropskému
týdnu mobility 

Kulturní dům

do 4.10. TÝDEN KNIHOVEN Městská knihovna
5.10. 9:00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota Start na Mírovém náměstí
6.10. 10:00 KP 2.tř. - ženy: TJ Hlučín - Tatra Kopřivnice Sportovní hala
6.10. 15:00 Koláčobraní Nádvoří zámku
11. - 12.10. 18:00 Taneční půlkolony tanečního kurzu
12.10. 10:00 2. liga- muži: TJ Hlučín - VS Drásov Sportovní hala
13.10. 10:00 KP junioři: TJ Hlučín - Happy Opava Sportovní hala
13.10. 15:00 Svatováclavský hudební festival 2013 Kostel sv. Jana Křtitele
15.10. 15.00 Kluby klubům – akce pro kluby seniorů
16.10. 18:00 Klavírní recitál Martin Jarošek Červený kostel
18.10. 17:00 Omlazovna Kulturní dům
20.10. 9:00 KP 2.tř. - ženy: TJ Hlučín - TJ Krnov Sportovní hala
22.10. - 1.11. Výstava výtvarných prací žáků „Stromy

kolem nás“
Kulturní dům

24.10. 19:00 Hecoviny 2 Kulturní dům
27.10. 16:00 Pohádka o myší chaloupce Zámecký klub
29.10. 18:00 Svět objektivem Soni Práškové - Maroko Televizní zámecký klub
do 3.11. Petr Mutina - obrazy Červený kostel

Pronájem 
hlučínské

sportovní haly

(badminton, aerobik, 
cvičení, volejbal...)

pro volné termíny
Volejte 604 824 211

p. Foltýnek

BOWLING
Od 1.10. v provozu

na základě objednávek
cena 150,- Kč/hod

Sportovní hala Hlučín
volejte 595 043 677 

nebo 595 043 690

Sportovní hala hlučín
tyršova 5a, hlučín, www.sra-hlucin.cz

Solárium  8,- Kč/min

od 1.10. na 
záKladě 

objednáveK

tel.: 595 043 677, 595 043 690

maSáže





Komunistická strana Čech a Mo-
ravy si Vás tímto dovoluje pozvat 
na předvolební setkání s obča-
ny v Hlučíně, které se uskuteč-
ní ve čtvrtek 17. 10. 2013 od 
14:00 do 16:00 hodin na Mí-
rovém náměstí. Přijďte se se-
známit s našimi kandidáty a s 
jejich programem do předčas-
ných parlamentních voleb. V 
případě příznivého počasí bude 
k dispozici skákací hrad pro děti 
a jiné atrakce.

Na setkání se s Vámi se mimo 
jiné těší občan města Hlučí-
na, dlouholetý ředitel do-
mova pro seniory v Hlučíně 
a lektor Slezské univerzity 
v Opavě, Mgr. Bc. Petr Jančík, 
kterého naleznete na sedmé 
pozici kandidátky Komunistic-
ké strany Čech a Moravy.

A v neposlední řadě si Vás dovolujeme pozvat
na společenské odpoledne s živou hudbou v restauraci 

Laguna dne 12.10.2013 od 15:00 hodin.




