
ročník 18 | číslo 11 | listopad 2013 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

hlučínskénoviny

Strana 11

Bezpečnost ve městě
Velký rozhovor s šéfem 
hlučínských strážníků. 

V poslední době se městu daří ve velkém 
zateplovat městské objekty. Zvláště mezi 
školskými zařízeními toho už k zateplení 
mnoho nezbývá. V průběhu srpna a září 
se v rekordním čase jednoho měsíce po-
dařilo zateplit další mateřskou školku na 
ulici Severní.

Slavnostním přestřižením pásky za přítomnos-
ti starosty Pavola Kubuše a místostarosty Alfon-
se Laňky byla oficiálně ukončeny stavební úpravy 
MŠ Severní. Celková oprava v sobě zahrnova-
la úplné zateplení objektu včetně střešního pláš-
tě. Celou budovu zateplil 15 cm polystyrén a ne-
vzhledné panelová budova se rázem změnila na 
veselou školku, do které budou děti rády chodit. V 
rámci opravy byla vyměněna i zbývající část pů-
vodních oken. Ta nová jsou už plastová a předpo-
kládáme, že nadcházející topná sezóna bude z po-
hledu účtů za teplo pro paní ředitelku podstatně 
příjemnější.

Náklady na opravu činily zhruba 2,5 milionů ko-
run a projekt byl spolufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti a  Státním fondem život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Školka se už v roce 2011 dočkala nové zahrady 
se spoustou hracích prvků. Zahradu kromě samot-
ných dětí ze školky už využívala v letošním roce 
i široká veřejnost. Během letních měsíců vyrost-
lo vedle školky i nové parkoviště pro 56 vozidel 
a určitě tak přispěje k bezpečné cestě dětí s rodiči 
do školky.

„Hlučín je jedním z mála měst, kde dokážeme 
nabídnou místo ve školce pro děti všem mladým 

rodinám. V příštím roce máme ještě v plánu zatep-
lit také MŠ Cihelní, kde jsme nedávno přistavě-
li další moderní pavilon. Čeká nás také zateplení 
zbývajících objektů, kterými jsou ZŠ dr. M. Tyr-
še a objekt dětské rehabilitace“, přibližuje plány 
města v nejbližší budoucnosti starosta Pavol Ku-
buš. 

Také ředitelka školky Kateřina Boková je spo-
kojená: „Náklady na topení nás doposud stály ko-
lem 300 tisíc korun ročně. Teď to bude podstatně 

méně a navíc je po opravě školka skutečně nád-
herná. Máme tady v současné době 112 dětí a vě-
řím, že i příští rok si k nám další rodiče s dětmi na-
jdou cestu. Určitě máme co nabídnout.“

To, že je školka se zahradou a její okolí skuteč-
ně hezké  mohu potvrdit. Pokud budete mít cestu 
kolem, tak si určitě všimněte i milých kreseb dětí 
a ptáčků na fasádě, které jsou tou pomyslnou třeš-
ničkou na dortu.

(mp)

Školka na ulici Severní je jako nová

Více jak stovka seniorů  si dala sraz na letošním ročníku akce 
Kluby klubům, která se konala 15.10.2013 v Kulturním domě 
Hlučín. Celkem se společenského setkání zúčastnilo 14 klu-
bů seniorů nejen z Hlučína, ale i Dolního Benešov, Bohusla-
vic, Kobeřice, Hati, Kozmic, Vřesiny, Markvartovic, Vrablov-
ce, Šilheřovic a Dobroslavic.Tradičně si část programu senioři 
připravili sami.

V úvodu pozdravil všechny přítomné starosta Pavol Kubuš a popřál všem 
dobrou zábavu. Vyzdvihnul především skutečnost, že se i ti dříve narození 
dokážou dobře pobavit a mnohdy i lépe, než ti mladí.

Hostem akce byla taneční skupina Slunečnice a kapela Rohovanka. Seni-
orky z Bohuslavic a Vřesiny si připravily taneční představení, které vynik-
lo především nádhernými kostýmy a doplňky. 

Klub seniorů Vrablovec zazpíval za bohatého doprovodu hudebních ná-
strojů, mezi kterými nechyběla ani elektrická kytara. Také seniorky z Dol-

Senioři se bavili navzájem

ního Benešova se nenechaly zahanbit a zazpívaly za doprovodu harmoniky 
a pobavily celý sál.

Bezesporu to nedůležitější bylo, že se všichni dobře bavili a kromě zpěvu 
si i zatancovali. Mnozí už také spřádali plány, jaký program si pro ostatní 
připraví příště. Za pomoc s přípravou celé akce patří poděkování Kultur-
nímu centru Hlučín.

(mp)

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

14.11. od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKAOsadní výbor Bobrovníky
Kulturní dům Bobrovníky

13.11. od 17:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Vážení spoluobčané,

v letošním roce jsme z rozpočtu města podpořili 52 spolků, které ve městě 
pracují v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a volnočasových aktivit 
všech věkových skupin. Mám velikou radost z aktivních občanů, kteří náš 
společný život dělají hezčím a činorodějším. V současné době připravuje-
me rozpočet na příští rok a já věřím, že tyto aktivity opět podpoříme.

Velmi milá byla pro mě účast na letošní akci seniorů pod názvem Kluby 
klubům. Sešly se u nás kluby seniorů z Hlučína i okolních obcí a udělaly si 
zábavný program, ve kterém vystupovali oni sami. Bylo to moc pěkné. Sám 
se už blížím důchodovému věku a tak mě vždycky potěší setkání s aktivními 
lidmi, jak se říká, těmi dříve narozenými. Především pak s těmi, kteří se 
dokážou přenést přes různé zdravotní potíže, případně rodinné starosti a 
umí pobavit sebe i druhé.

Při této příležitosti bych rád připomněl, že pro aktivní seniory otevřeme 
s Vysokou školou podnikání další ročník studia Univerzity třetího věku. 
Věřím, že se najde dostatek zájemců, kteří si rádi rozšíří své znalosti o počí-
tačích, právu, historii nebo o životním prostředí. Jak jsem se přesvědčil při 
návštěvách těchto kurzů, studenti získají nejen nové vědomosti, ale najdou 
si tam i nové kamarády. Tak to vlastně na školách chodí.

A ještě jedna zajímavá událost. Koncem října jsme tak jako každý rok 
ocenili dobrovolné dárce krve. Ty s největším počtem odběrů jsme pozvali 

na slavnostní večeři, všem poděkovali a předali symbolické finanční oce-
nění. Čtyřem z nich už Český červený kříž udělil Zlatý kříž II. třídy za 120 
bezpříspěvkových odběrů krve. To je určitě úctyhodné. Příjemné je, že se 
mezi dárci objevují stále noví lidé, kterým osud jiných není lhostejný. A to 
je dobře.

Přeji Vám všem pěkný podzim.

Pavol Kubuš
starosta

Výtah z usnesení z 83. - 85. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o poskytnutí peněžitých darů dobro-

volným dárcům krve.
n rozhodla o realizaci čtvrtého studijního cyklu 

Univerzity třetího věku ve městě Hlučíně s tím, 
že příspěvek města na úhradu školného bude 
činit 500 Kč za semestr na jednoho studenta s 
trvalým bydlištěm ve městě Hlučíně a v jeho 
městských částech.

n projednala návrh Operačního plánu zimní údrž-
by místních  komunikací 2013/2014 města 
Hlučína.

n rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
obcí Kozmice, na jejímž základě bude Měst-
ská policie Hlučín vykonávat úkoly stanovené 
zákonem č.553/1991 Sb., na území obce Koz-
mice.

n projednala Petici proti stanovení zákazu stání 
na ul. Dlouhoveská  a rozhodla ponechat v plat-
nosti původní usnesení.

n stanovila termíny a dobu konání svatebních ob-
řadů v obřadní síni Městského úřadu Hlučín v 
roce 2014.

n rozhodla schválit příjem dotace na projekt „In-
formační cedule – turistické atraktivity v Hlu-
číně“ a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje.

n projednala žádost o zavedení spoje s odjezdem 
z Hlučína aut. nádraží do Ostravy-Poruby v 
čase okolo 4.30 hod. a rozhodla žádosti nevy-
hovět a ponechat stávající počet spojů na lin-
ce č. 75.

Termíny svateb 2014
Rada města Hlučína stanovila následující 
termíny a dobu konání svatebních obřadů 
v obřadní síni Městského úřadu Hlučín:

11. leden, 15. únor, 1. a 22. březen, 4. (pá), 12. a 
26. duben   , 10. a 23. (pá) květen, 7. a 21. červen, 
12. a 26. červenec, 9. a 23. srpen, 6. a 20. září, 3. 
(pá) a 18. říjen, 8. a 21. (pá) listopad, 6. prosinec. 

Vždy od 9.30 do 12.00 hod. v intervalu 30 minut.
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Ke kulturnímu dědictví města Hlučína je 
třeba přistupovat s patřičným zájmem, 
respektem a především s profesionálním 
přístupem. To se v posledních letech daří. 
Doufejme, že pryč jsou časy, které kultur-
ním památkám nepřály, a které se pode-
psaly na jejich špatném stavu. Bohužel 
nekoncepční „opravy“ postihly v minu-
losti i hradební okruh v Hlučíně, kdy se  
na vysprávky zdiva užil bez skrupulí be-
ton nebo se dozdívání provádělo bez pa-
třičné návaznosti na původnost vzhledu 
zdiva.

Tak jako v minulých letech, i letos město Hlučín 
investuje do oprav kulturních památek. Konkrétně 
se jedná o opravu zbytků městského opevnění, a 
to těch úseků, které jsou v havarijním stavu, tedy 
hradební zdi při baště č. V, jež se nachází ve dvoře 
objektu, nedávno přestěhované hlučínské charity. 
V letošním roce projde regenerací i bašta č. IX., 
nacházející se za bývalou lékárnou na ulici Pode 
Zdí. Hlučínské bašty a další zbytky městského 
opevnění jsou jednou ze základních turistických 
devíz Hlučína, a proto by jejich ochrana měla být 
v zájmu nejen orgánů města, ale i široké veřejnos-
ti. V současnosti lze bohužel vidět, že právě bašty 
často slouží jako veřejná toaleta, noclehárna pro 
lidi bez domova, nebo průlezka pro děti.

K opravám bašt se přistupuje koncepčně v sou-
ladu s principy památkové péče, což v praxi zna-
mená zachování co největší autenticity jak v otáz-
ce vzhledu, tak postupů přezdívání a doplňování 
chybějícího kamene. V některých částech zdi-
va bude nutné doplnit nový kámen, jehož vzor-
ky byly posuzovány ze dvou zdrojových kameno-
lomů, tedy z Řeky a z Bohučovic u Hradce nad 
Moravicí. Nakonec jsme se přiklonili ke kameni 
z prvně jmenovaného lomu, který je svou sklad-
bou a zrnitostí příbuzný stávajícímu slínovitému 
pískovci hradeb.

Opravy historického kamenného zdiva hradební-
ho okruhu nejsou snadnou záležitostí. Je potřeba, 
aby jádrové části a koruna byly dostatečně zpev-
něny, přičemž svrchní části musí být mírně vy-
spádovány s určitým přesahem, aby dešťová voda 
mohla stékat mimo hmotu zdiva a nezpůsobovala 
tak jeho degradaci.

Jako pojivo při spárování  kamenů bude uži-
ta tradiční vápenná kaše. Památková péče totiž 
sleduje při obnově kulturních památek nejen pů-

Oprava hlučínských bašt probíhá tradičními postupy

vodnost materiálů a estetické vyznění, ale i tech-
nologie a konstrukční postupy. Při rekonstrukci 
opevnění není ve výsledku důležité, aby zdivo pů-
sobilo nově, nebo takzvaně opraveně, ale jde pře-
devším o udržovací práce, které ho zpevní, vy-
ztuží a prodlouží jeho životnost. Jisté kultivaci a 
zásahu do původnosti vzhledu se samozřejmě při 
rekonstrukcích nevyhneme.

O opravy bašt v Hlučíně se město stará soustav-
ně. V roce 2009 prošla generální opravou bašta č. 
V. (při parkovišti před budovou ZUŠ). Navazují-
cí hradební zeď, o které je zmínka již v úvodu, 
se však opravuje až letos. Bylo nutné zbavit tuto 
pasáž nánosů zeminy v patní části a obnažit tak 
původní rozměr zdiva. Při těchto pracích sekun-
dovali i zástupci archeologie z Národního památ-
kového ústavu Ostrava, kteří si zdivo zaměřili, na-
fotili a zdokumentovali jeho stav před započetím 
oprav, stejný postup se odehrál i u bašty č. V.

Samotným opravám předchází  odstranění nále-
tové zeleně, která svým kořenovým systémem na-
rušuje pojivo a vnitřní struktury zdiva. Následuje 
zaměření stavu zdiva, kdy vydrolené části pojiva a 
na ně navazující vypadlé kameny budou vyjmuty, 
očištěny a nově přizděny, pokud možno v co nej-
původnějším stavu. Lomový kámen přitom musí 
být uložen tak, aby se ložná spára pohledově uplat-
ňovala co nejméně, a tedy, aby v líci zdiva domi-

noval kámen. Rovněž není možné schematizovat 
zdivo, například do blokových příliš pravidelných 
útvarů. Předpokladem kvalitně provedené rekon-
strukce je prověřit co nejpodrobněji stávající stav 
a pokusit se o dodržení jeho struktury. Aby bylo 
dosaženo těchto náročných požadavků, bylo nutné 
vybrat firmu, která doložila reference z oprav po-
dobného zaměření, což se podařilo. Firma, se kte-
rou byla podepsána smlouva má např. zkušenosti 
s rekonstrukcí hradu Hukvaldy, kde se setkala s 
podobným postupem obnovy. Prozatimní kontro-
ly jejich práce dokázaly zručnost, spolehlivost a 
pochopení výše uvedených principů.

Původně se také  v rámci obnovy bašt uvažova-
lo o jejich zastřešení. Po dlouhých konzultacích 
s památkovým ústavem se však od této koncep-
ce ustoupilo, jelikož dřevěná konstrukce nastavě-
ná na korunu zdiva by nepatřičně pozměnila figu-
ru bašty, a tím zdeformovala její autentický účinek 
v blízkých i dálkových pohledech. Koruna zdiva 
bude proto „jen“ speciálně zpevněna, aby nedo-
cházelo k její degradaci.

Nutno také dodat, že na opravy zbytků městské-
ho opevnění, které jsou chráněny zákonem o stát-
ní památkové péči, město získalo dotaci z minis-
terstva kultury, která pokryje polovinu nákladů na 
veškeré opravy.

Jaroslav Michna

Jak jsme vás již informovali na jaře le-
tošního roku, v roce 2013  platnost stá-
vajícího Střednědobého plánu sociálních 
služeb a souvisejících aktivit pro Hlučín-
sko 2010-2013 končí a vznikla tak po-
třeba vytvořit nový plán na další období 
2014-2017. 

Proběhlo dotazníkové šetření a zhodnocení 
současné situace v oblasti sociálních služeb a 
dalších souvisejících aktivit a bylo zjištěno, co 
občané města a obcí našeho správního obvodu 
potřebují. Na základě toho byl vytvořen středně-
dobý plán, ve kterém jsou stanoveny konkrétní 

cíle a opatření, kterých by mělo být v následu-
jících letech dosaženo. Základem komunitního 
plánování je zajistit občanům takové sociální 
služby, které opravdu potřebují. Kromě podpory 
stávajících služeb je cílem také např. rozšířit po-
radenství pro občany a zřídit odlehčovací službu. 
Navíc se plánují také další aktivity, např. řešení 
koncepce sociálního bydlení ve městě,  zřízení 
krizového bydlení, postupné odstraňování bari-
ér, podpora aktivit pro seniory i rodiny s dětmi, 
a další.

Považujeme za velmi důležité, aby občané  
měli možnost se s plánem seznámit a zároveň se 

k němu vyjádřit. Střednědobý plán je připraven k  
nahlédnutí od 1.11.2013 do 14.11.2013 na strán-
kách komunitního plánování www.kphlucinska.
cz, dále na podatelně v budově C MěÚ Hlučín, 
v kanceláři C 203 MěÚ Hlučín a v Informačním 
centru Hlučín.

Budeme rádi za Vaše podnětné  připomínky, 
které nám můžete sdělit osobně, telefonicky 
či emailem do 15.11.2013.  Kontaktní osobou 
je koordinátorka komunitního plánování Mgr. 
Danuše Vichánková, tel. 595 020 317, email: 
vichankova@hlucin.cz, kancelář  C 203 MěÚ 
Hlučín.

Komunitní plánování  2014 - 2017
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Blíží se listopad a s ním spojená památka 
zesnulých obecně nazývaná „Dušičky“. 
Hřbitovy jsou v tomto období doslova 
obsypány hořícími svíčkami. Svíčky se 
umisťují nejen přímo na jednotlivé hro-
by, ale také jsou součástí okrasných věn-
ců a dekorací vyrobených z hořlavých 
materiálů. 

I tak zdánlivě bezpečná činnost jako uctění pa-
mátky zesnulých zapálením svíčky na hrobech či 
vsypových loučkách může mít neblahé následky. 
Oheň se v otevřeném prostoru může velice snad-
no vymknout kontrole např. vlivem silného vět-
ru a způsobit značné materiální škody na místech 
posledního odpočinku našich blízkých. Stačí jen 
neopatrnost, trocha nepozornosti, panika nebo 
jen nedomyšlení následků naší činnosti.

V letošním roce opět došlo na Městském hřbito-
vě v Opavě k požáru řady vzrostlých thují. Vyšet-
řováním požáru bylo zjištěno, že požár vzniknul 
od zapálené svíčky, která byla umístěna na hor-
ní části náhrobku a vlivem větru či neopatrnosti 
osob došlo k jejímu shození do vysazených thují 
oddělujících jednotlivé řady hrobů mezi sebou. 
Vlivem otevřeného ohně svíčky došlo ke vzní-

I na hřbitově může hořet cení thují a k jejich zapálení. V místě ohniska 
požáru bylo nalezeno několik spadených, pou-
žitých svíček. Další svíčky a petrolejové kahany 
byly umístěny bez jakéhokoli zajištění v bezpro-
střední blízkosti hořlavé výzdoby na hrobech a 
mezi nimi. Z tohoto nálezu je zřejmé, že svíčky 
jsou takto nevhodně umisťovány až příliš často. 
Naštěstí ne každá svíčka dokáže při pádu zapálit 
hořlavý materiál. 

Vždy je nutné myslet na to, že jakákoliv zapá-
lená svíčka je v podstatě otevřený oheň a proto 
bychom při manipulaci s ní měli dbát zvýšené 
opatrnosti.

Svítilny, petrolejové kahany, svíčky a dekora-
ce se svíčkami umisťujeme vždy na nehořlavé 
podložky, v dostatečné vzdálenosti od ostatních 
hořlavých materiálů např. větví stromů, křovin, 
vysoké trávy a úložných lavic. Při kontaktu za-
pálené svíčky s hořlavým materiálem může do-
jít k rychlému rozšíření případného požáru. Na 
vsypové loučce a na společných pohřebištích 
rozsvěcujeme svíčky jenom na vyhrazených a k 
tomu určených plochách.

Přejeme důstojné uctění památky posledního 
odpočinku našich blízkých bez účasti Hasičské-
ho záchranného sboru.

(HZS)

Na skok v minulosti
V úterý 24. září 2013 se studenti tercie 
hlučínského gymnázia vydali proti prou-
du času do doby Slovanů – navštívili Ar-
cheopark Chotěbuz.

A jak sami prohlašují, „byl to hezký vzdělávací  
výlet. Až na to počasí …“ „Pršelo, ale ani tak nám 
déšť nezkazil exkurzi“.

Po příchodu do archeoparku jsme se seznámili 
s naší paní průvodkyní, která „byla milá, vtipná a 
všechno vysvětlila dobře“. A tak jsme se dozvědě-
li „celkem hodně nových věcí o Slovanech a jejich 
způsobu života“.

A dostali jsme se do míst, kde Slované skutečně 
žili a kde se nyní nachází novodobá rekonstruk-
ce slovanského sídliště se vším, co k němu pat-
ří – a jak tvrdí sami studenti: „bylo fajn projít se 
po dřevěném mostě, aniž by se sesypal, prohléd-
nout si palisády, které drží i bez hřebíků, projít se 
po nově zrekonstruované akropoli, nahlédnout do 
obydlí Slovanů a některé věci si doslova osahat 
(např. bojové štíty)“.

„A hezké bylo i závěrečné střílení z luku“, i když 
někteří minuli „o řekněme hodně velkou vzdále-
nost“.

„Archeopark byl nevšední zkušeností – bylo za-
jímavé vidět, jak žili lidé v minulosti, jaké pou-
žívali nástroje, jak se oblékali,“ – a jak napsala 
jedna studentka: „je pozitivní, že jsem si to zapa-
matovala lépe než z obrázků …“

Markéta Haburová a studenti 
Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín p.o.

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o.

Vás srdečně zve na
 

v úterý 19. listopadu 2013 od 
8:00 do 17:00 hodin.

Součástí budou informace o šestiletém
studiu pro žáky 7. tříd, o čtyřletém studiu pro 
žáky 9. tříd, o přípravném kurzu k přijímacím 

zkouškám a prohlídka celého areálu školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz

Internet: http://www.ghlucin.cz

Komenského dílo „Škola hrou – Schola 
ludus“ zná (alespoň podle názvu) skoro 
každý. Ale víte, že i věda může být hrou?

Pokud ne, můžete se o tom přesvědčit na Gym-
náziu Josefa Kainara v Hlučíně. Jeho pedagogo-
vé v letošním roce v rámci programu Vzdělávání 
a konkurenceschopnost vytvořili projekt „Hravá 
věda“, a získali tak pro školu nemalé prostředky.

Projekt je spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České republi-
ky a zaměřuje se především na zvýšení názornosti 
učiva přírodních věd. Žáci jsou v hodinách fyziky, 
chemie, biologie, matematiky a geografie aktivně 
zapojováni do práce s digitální technikou, v teore-

Škola hrou, věda hrou tické i prakticky zaměřené výuce sledují, zkouma-
jí, prověřují a dokumentují zajímavé jevy, se kte-
rými se setkávají v každodenním životě.

Z finančních prostředků projektu byla během 
prázdnin vybudovaná učebna přírodovědných 
předmětů  vybavená kromě klasického školního 
zázemí interaktivní tabulí a novými pomůckami, 
jež pomáhají atraktivnější výuce. Součástí něko-
likaměsíčního projektu je také inovace výuky pří-
rodovědných předmětů prostřednictvím nových 
výukových materiálů, které tvoří samotní učitelé 
gymnázia – a to přímo na míru pro své studenty. 
Chtějí jim ukázat, že přírodní vědy nejsou žádným 
„strašákem“ - a jejich výuka může být zajímavá a 
zábavná!                                   Charlotta Grenarová

ředitelka Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín p.o.

Rodiče podporují ZŠ Hlučín-Rovniny
Rodiče žáků Základní školy Hlučín-Rov-
niny v červnu 2013 založili „Nadační fond 
Sluníčko při ZŠ Hlučín Rovniny“ za úče-
lem rozvoje vzdělávacích činností žáků 
Základní školy Hlučín-Rovniny a moder-
nizace jejich výchovně vzdělávacích pro-
cesů. 

Například nákup pomůcek, učebnic, technického 
vybavení, školního nábytku, dofinancování pro-
jektů školy, atd. Rád bych touto cestou všem, kteří 
se rozhodli prostřednictvím Nadačního fondu naší 
školu podpořit. Při osobní návštěvě 14.10. ocenil 
práci školy také ministr vnitra Martin Pecina a do 
Nadačního fondu přispěl částkou 10 000 Kč.

Miroslav Všetečka
ředitel

Zajímavý zážitek čeká na všechny, kteří 
najdou v pátek 15.11.2013 od 18.00 hod. 
cestu do Zámeckého klubu. Večer je určen 
všem, kteří miluji  atmosféru  příjemného 
posezení u skleničky vína s přáteli a ku-
lisou líbivých tónů klavírního doprovodu. 

Televizní klub na zámku bude mít totiž nefalšo-
vanou podobu vinárny. Obsluhu bude zajišťovat 
restaurace Brick z kulturního domu a k poslechu 
zahraje Martin Jarošek. Známý to klavírní virtuóz, 
který 20 let cestoval po mořích a bavil cestující na 
mnoha zaoceánských lodích.

Jde vlastně o první „vlaštovku“ Kulturního cen-
tra Hlučín, které hledá nové formy zábavy, jež by 
mohla zájemcům nabídnout. Možná do budouc-
na se budou tyto večery dále rozvíjet podle ohlasu 
návštěvníků, ještě do specifičtější programové po-
doby.  Zatím, pro tento první večer, mají organi-
zátoři pouze jeden cíl. Aby se všichni, kteří si při-
jdou posedět, cítili příjemně. 

Upozorňujeme, že kapacita Televizního klubu je 
omezena a vstupné činí 30 Kč.

Večer u klavíru 
plný evergreenů
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Letošní Týden knihoven (30.9.-4.10.) byl jako každoročně plný 
akcí pro stávající i nové čtenáře. Letos jsme se však rozhodli vě-
novat jej především nejmladším čtenářům.

Hned v pondělí jsme v knihovně přivítali druháčky z hlučínských základ-
ních škol, které čekalo slavnostní pasování na Rytíře Řádu čtenářského. Být 
rytířem ovšem není žádná legrace. Děti musely prokázat, že dobře vědí, jak 
se ke knihám chovat a co jim může naopak uškodit.

Správný rytíř také musí umět číst, z čehož je vyzkoušely knihovnické prin-
cezny Pohádka s Básničkou. Pro jistotu byly ze čtení vyzkoušeny nejen děti, 
ale i paní učitelky, které ochotně předvedly, jak má čtení vypadat. Po slo-
žení zkoušky důstojně přikráčel zámecký pán Knihomol I., který děti paso-
val skutečným mečem a vysvětlil jim, jak je v životě důležité umět číst a co 
všechno mohou v knihách najít. Poté se děti podepsaly na pasovací listinu a 
dostaly drobné dárky a poukaz na roční bezplatné členství v knihovně. Bě-
hem dvou dnů se pasování zúčastnilo více než sto novopečených druháčků. 
Dětem byl určen také pexesový turnaj, který se konal ve středu odpoledne. 
Děti soutěžily po dvojicích v klasickém pexesu, přičemž vítězové z každé 
dvojice hráli novou hru s náročnějšími podmínkami. Nejlepší hráči si od-
nesli kromě skvělého pocitu z vítězství také hezké ceny. V Týdnu knihoven 
jsme také v dětském oddělení zahájili absenční půjčování stolních her. Jedná 
se především o strategické, logické a vědomostní hry jako např. Osadníci z 
Katanu nebo Sudoku.

Týden knihoven byl věnován dětem

Ani dospělí čtenáři však letos nepřišli zkrátka. V obou odděleních knihovny 
jsme nabízeli novým čtenářům registraci na jeden rok zdarma a nedochvil-
ným čtenářům jsme při vrácení knih promíjeli pokuty z prodlení. V Týdnu 
knihoven využilo bezplatnou registraci celkem 43 nových čtenářů.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

„Kdo mě miluje, dej podpis
(je to pro mě důležitý)“

Před několika lety přišla vedoucí naší knihovny Lucka Kostko-
vá  s nápadem umístit do dětské knihovny nástěnku, kde by děti 
mohly vystavit svůj nakreslený obrázek. Časem se z nástěnky 
stalo místo, prostřednictvím kterého si děti posílají vzkazy.

O tom, že mladí čtenáři dovedou být bezprostřední a mnohdy i vtipní, vů-
bec nepochybujte. „Zdravím 5. A, chci podpis (kromě Terky)“, najdete tře-
ba na jednom s připíchnutých vzkazů. Co pisateli vzkazu Terka udělala, jsem 
se nedozvěděl, ale na dalším lístečku jsem se dočetl, že si mám půjčit sbírku 
Františka Bělouna a kolektivu. Nechal jsem si ji tedy ze zvědavosti vyhledat 
a s překvapením jsem zjistil, že se jedná o sbírku matematických příkladů.

V knihovně si totiž můžete kromě zábavné literatury půjčit i tu odbornou. 
Ano půjčit, protože jak mě další lístek poučil: „Knihy se půjčují, abyste si 
je četli doma“. Jiného pisatele zajímá, kolik knížek přečtete za měsíc a další 
návštěvník zde vystavil své barevné kresby Bárta a Homera Simpsonových.

Samostatnou kapitolou jsou vzkazy seznamovací. Třeba Verush píše: „Kdo 
mě miluje, dej podpis (je to pro mě důležitý)“ a taky Barča vzkazuje případ-
ným zájemcům: “Já se nudím, kdo by šel ven?“  Mnozí  pisatelé nešetří chvá-
lou na samotnou knihovnu. Jen namátkou dva vzkazy: „Nejlepší knihovna, 
souhlasíš? Podepiš se.“ nebo „Knihovna je fajn, maj tu super časáky“. Luc-
ka zase vyzývá ostatní: „Kdo si myslí, že právě stojí v NEJ knihovně světa – 
podpis“. Hodně jmen najdete také pod lístkem. „Kdo má rád paní knihovnici 
Evu, ať se podepíše“.

To, jestli šel někdo s Barčou ven nebo kolik obdivovatelů se podepsalo Ve-
rush jsem se nedozvěděl, ale odcházel jsem z knihovny s milým pocitem, že 
se tady dětem skutečně líbí.                                                                          (mp)

Pokud dítě není zcela v pořádku, rodiče 
mohou mít spoustu obav, nejistot, starostí 
a nezodpovězených otázek. Může se jed-
nat o předčasné narození dítěte, zjištění 
pohybového nebo mentálního postižení, 
podezření na autismus, zastavení vývo-
je dítěte apod.  Pro tyto rodiny je zde Po-
radna rané péče MATANA, kterou zřizu-
je Slezská diakonie.
 Posláním Poradny rané  péče MATANA je pro-
vázet rodinu prvními roky života dítěte se speci-
fickými potřebami, podporovat všechny její členy 
v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do 
běžného života. Služba rané péče je terénní a pro-
bíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

Dojíždíme do domácnosti rodin. Výhodou je 
bezpečné a přirozené prostředí pro dítě i rodiče a 

odpadá náročné cestování pro dítě. Každá rodina 
má svou poradkyni, která ji navštěvuje 1x za 4-6 
týdnů. Průběh návštěv se odvíjí od aktuálních po-
třeb členů rodiny. Snažíme se rodiče povzbudit v 
jejich aktivitě, předat jim potřebné informace, po-
skytnout podporu, inspiraci a návrhy řešení situ-
ací, které jsou pro rodinu důležité. Postupy práce 
s dítětem a rodinou se domlouvají společně, re-
spektujeme přání rodičů. Raná péče je poskytová-
na bezplatně.

V září se nám uvolňuje kapacita, protože někte-
ré děti nastupují do školy. A to je doba, kdy služ-
bu ukončujeme a rodinám začíná nová etapa ži-
vota se školákem. Zároveň se vrátila z rodičovské 
dovolené poradkyně rané péče a mohli jsme na-
výšit kapacitu na 40 rodin. Dále stále pracujeme 
na zvyšování  kvality naší práce. V letošním roce 

 

Volná kapacita Poradny rané péče MATANA jsme obhájili garanci kvality Asociace pracovní-
ků v rané péči a v dubnu jsme absolvovali dobro-
volný audit kvality. Jestli vás trápí vývoj vašeho 
dítěte a naše nabídka vás zaujala, zavolejte nebo 
napište koordinátorce Svatavě Olejkové 731 191 
868, ranapece@sdk.cz. Domluvte si konzultaci u 
vás doma a po ní se rozhodněte, zda chcete spolu-
pracovat dlouhodobě.

Konzultace v rodinách probíhají v pracovní dny 
v době 8:00 – 16:00, v pondělí do 18.00. Konzul-
tační den v Poradně rané péče MATANA je každé 
úterý v době 8:00 – 16:00.

Naše služba má název MATANA a to znamená 
hebrejsky DAR. Vnímáme, že každé dítě je darem 
a radostí. Děti byly darovány svým rodičům a my 
jako pracovníci rané péče s rodiči tuto radost sdí-
líme a rádi „darujeme“ naše znalosti  a podporu v 
provázení rodiny v její náročné životní situaci. Ve 
slově MATANA vidíme MAma TAta NAděje, a 
tím je služba rané péče.
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Na celém světě je 4. říjen úzce spojen se 
zvířaty. Slaví se totiž Světový den zvířat. 
Stranou nezůstali ani žáci prvního stupně 
ZŠ Hornická, kteří si připomněli zvířátka 
různými způsoby. 

Cílem akce bylo získání kladných vztahů dětí ke 
zvířatům a pochopení významu a nutnosti ochra-
ny všech živočichů.

Čtvrťáci si donesli z domova své zvířecí maz-
líčky, aby se jimi pochlubili a povykládali ostat-
ním kamarádům o zajímavostech těchto tvorečků.     

Na ZŠ Hornická si připomněli Světový den zvířat
Líbili se křečci, přítulná morčata, velký zájem 
vzbudili pískomilové a úsměvy sklidily i různo-
barevné želvičky. Menším dětem velice slušely 
kostýmy zvířátek. Jiní žáci kreslili živé tvorečky 
v přírodě a další skládali a lepili obrázky zvířá-
tek. Prvňáčci si troufli na vystřihování ježků. Star-
ší děti vyhledávaly v encyklopediích nebo na in-
ternetu chráněná a ohrožená zvířata a povídaly si 
o zajímavostech jejich života. Celý tento netradič-
ní den zpestřily hry a písničky dětí.

Šárka Šmídová

Koláčobrání, které se konalo první říjnovou neděli, provoně-
lo celé nádvoří hlučínského zámku sladkou vůní koláčů. Opět 
bylo velkým lákadlem pro milovníky této tradiční sladké hlu-
čínské pochoutky.

Na letošní Koláčobraní přivezli své výrobky dodavatelé z Pekařství 
AZPEK s.r.o. v Bolaticích, Prajzské koláče z Vřesiny, Pekařství a spol. z 
Ostravy Poruby a  Odborné učiliště a Praktická škola z Hlučína.

Zájem o koláče byl jako vždy veliký, a tak se není co divit, že téměř 4 
000 koláčů se během akce snadno prodalo. Pro účastníky byl připraven 
také doprovodný program, který si užívali děti i dospělí. Příjemnou atmo-
sféru k poslechu vytvořila hudební skupina DANCE BAND a řada z dětí, 
které se bavily při minikabaretu Zdeňka Kačora, se také odvážně zapojila 
do programu.

Pro ty, kteří snad nejsou na sladké, byla připravena spousta dalších dob-
rot. Zpestřením  byla dražba posledního velkého prajského koláče z Vřesi-
ny. V dramatickém souboji zájemců se cena z původní vyvolávací částky 
padesáti korun vyšplhala až  na celou stokorunu.

Nechybělo ani obírání speciálního stromu - KOLÁČOVNÍKU, na kte-
rém bylo zavěšeno několik desítek koláčů. Ti, kteří si na nich chtěli po-

Vůně koláčů se nesla celým zámeckým nádvořím

chutnat, ale museli  zazpívat písničku. Dospěláci si letos moc netroufali 
a přenechali zpívání  dětem.  Koláčobraní skončilo a na nádvoří zámku v 
Hlučíně zůstal kromě vůně po koláčích, také  dobrý pocit z milé a pove-
dené akce. 

Jak jsme volili v Hlučíně do sněmovny
Poslední říjnový pátek a sobota patřily předčasným volbám do 
parlamentu, což mohl přehlédnout jen málokdo. V Hlučíně se k 
urnám vydalo 6 640 obyvatel s trvalým bydlištěm v našem měs-
tě, případně ti, kdo měli vyzvednuté volební průkazy v místě své-
ho trvalého pobytu a rozhodli se volit právě zde.

 Počet 6 640 vydaných hlasovacích lístků znamená 57,56 % volební účast, 
což je lehce pod celostátním průměrem. Celkem bylo v seznamech voličů 
uvedeno 11 535 osob. Připomeňme si, že v minulých volbách, které proběh-
ly v řádném termínu, hlasovalo v Hlučíně 6 856 voličů, což je o procento a 
čtvrt víc. Ve volbách do městského zastupitelstva v témže roce pak hlasovalo 
pouze 4 777 občanů. 

Nejvíce hlasů, celkem 1 661, což reprezentuje 25,23 %, získala kandidátka 
strany ČSSD (minule 1991 hlasů), následována podobně jako v celostátním 
měřítku uskupením ANO 2011, jehož kandidáti získali 1 198 hlasů (18,20 %) 
a stranou KSČM, která oslovila 1 032 voličů (15,67 %). KSČM v Hlučíně od 
posledních parlamentních voleb, kdy ji volilo 669 voličů, posílila. 

Čtvrtou v pořadí bylo hnutí Úsvit přímé demokracie T. Okamury s 599 hla-
sy (9,10 %), těsně následováno kandidátkou KDU- ČSL, která získala 568 
hlasů, což znamená v 8,62 % (v posledních volbách získala 421 hlasů, což 
bylo tehdy v propočtu 6,18 %). Nad pět procent, potřebných pro vstup do 
sněmovny se dostala v Hlučíně ještě TOP 09 s 433 hlasy a 6,57 % (oslabila 
z minulých 689 hlasů a 10,12 %). Ostatní strany, hnutí a uskupení získala v 
těchto parlamentních volbách od Hlučíňáků méně než 5 % hlasů. Nejméně 
hlasů získaly strany LEV 21-Národní socialisté - pouze jeden a monarchisté 
z Koruny České, kteří oslovili 11 voličů. 

Z Hlučína se nestal žádný kandidát poslancem, nejblíže působící je za TOP 
09 kandidující nestraník Herbert Pavera, dosud starosta Bolatic. Hned dvě 
zastoupení má Opava, kterou bude ve sněmovně reprezentovat Zbyněk Stan-
jura (ODS) a Václav Klučka (ČSSD).                                                         (red)
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Zaplněné  náměstí  první říjnovou sobotu 
před startem letošního ročníku podzimní-
ho pochodu z Hlučína do Vřesiny dávalo 
tušit, že díky hezkému počasí se organi-
zátoři pochodu mohou dočkat rekordní 
účasti.

Rekord nakonec skutečně padl a na trať pochodu 
se vydalo celkem 631 nadšených turistů. Na za-
čátku trati doprovázela účastníky hlídka Městské 
policie Hlučín, která zajišťovala bezpečné přesu-
ny přes riziková místa nejen  v samotném Hlučíně, 
ale také v Darkovičkách.

Krásné počasí představilo podzimní krajinu Hlu-
čínska v tom nejlepším světle.  Základní trať byla 
dlouhá 9,3 km a kdo měl chuť a sílu, mohl  si na 
posledním stanovišti prodloužit trasu po 3 km 
okruhu naučné stezky kolem Vřesiny. Na trati při-
šlo turistům vhod několik občerstvovacích  zastá-
vek. Složení účastníků bylo velice rozmanité. Od 
rodičů s dětmi, přes mládež až po tu nejstarší ge-
neraci. Mnoho účastníků doprovázeli také jejich 
čtyřnozí mazlíčci. Velké uznání si zaslouží  výkon  
jednoho z účastníků na elektrickém vozítku, který 
absolvoval celou trať. Nutno dodat, že díky soli-
dární pomoci ostatních turistů, dokázal překonat  i  
lesní terén, který byl místy pro vozík nepřekona-
telnou překážkou.

Hlučínsko-vřesinská ŠLÁPOTA se vydařila

Cílem trasy bylo hřiště  ve Vřesině, kde na 
všechny čekalo zasloužené občerstvení  a pro děti 
i dospělé byl připraven program pod názvem Hu-
dební Tramtárie. Ze závěrečného losování si 20 
výherců z akce odneslo kromě zážitků z příjem-
né procházky i spoustu upomínkových předmětů. 
S velkým úspěchem se setkal také skákací hrad 
pro malé děti.

Letošní ročník se skutečně vydařil. Pořadatelé 
mají ale už nyní  vrásky z příštího ročníku. Pro-
blémem se totiž stává organizační zvládnutí na-
růstajícího počtu účastníků. Ten organizátory sa-
mozřejmě těší, ale zároveň zavazuje. 

11.11. Den veteránů
Jako každoročně, tak i letos, proběhne 
u příležitosti Dne veteránů na městském 
hřbitově v Hlučíně - Březinách u pamět-
ní desky obětí světových válek v pondělí 
11.11. v 11:00 hodin pietní akt s položením 
věnců.

Před vlastním položením věnců bude od 10:30 
hodin v obřadní síni sloužena mše svatá.

Akce přeběhne pod záštitou města Hlučína a vo-
jenské posádky Hlučín.

Odbor ŽPaKS

Již od roku 2012 má město Hlučín uzavře-
nou smlouvu s Diakonií Broumov s.r.o. Na 
základě této smlouvy je na dvoře TS Hlu-
čín s.r.o. umístěn velkoobjemový kontej-
ner  na použité šatstvo, obuv a hračky. 

Diakonie zajišťuje pravidelný odvoz tohoto od-
padu. Od října 2013 byla spolupráce s Diakonií 
Broumov rozšířena a kontejnery na textil, boty a 
hračky jsou umístěny i na dalších místech a to v 
Darkovičkách u Jednoty, na točně autobusů č.34 
u Bobry klubu a u ZŠ Rovniny. Veškeré sebrané 
šatstvo, obuv a hračky jsou pak tříděny, použitel-
né věci předávány sociálně slabým občanům nebo 
využívány jako čistící hadry nebo na výrobu kobe-
rečků v chráněných dílnách, tzn. jedná se o chari-
tativní využití. Zbytkový (již opravdu nevyužitel-
ný) odpad končí na skládce komunálního odpadu. 
Proto vás žádáme, abyste do kontejnerů nedávali 
textil mokrý a opravdu silně znečištěný (např. bar-
vami, chemikáliemi atd.), protože by tím mohl být 
znehodnocen obsah kontejneru. Věříme, že tyto 
kontejnery využijete na likvidaci svého odpadu a 
zároveň tak podpoříte dobrou věc.

Nové kontejnery na sběr
textilu, bot a hraček

Oddíl házené HC Hlučín pořádá nábor 
nových členů. Hledáme dívky ročník 2001 
až 2004. 

Zároveň bychom rádi oslovili i kluky ročník 
2001 až 2003. Zájemce očekáváme každou stře-
du a pátek od 16:00 do 18:00 na venkovním hři-
šti u ŽŠ  Dr.M.Tyrše. Za nepříznivého počasí ve 
Sportovní hale v Hlučíně. Další informace Vám 
rádi poskytneme na níže uvedených tel. číslech: 
Josef Janoš –  tel. 724 950 025 (trenér žaček), e-
-mail: josefjanos@seznam.cz, Martin Schmack –  
tel. 604 361 048, organizační pracovník oddílu, 
schmack@seznam.cz

(sch)

Nábor nových členů do házené

Zajímavé domácí výpěstky, mezi kterými 
nechybělo ovoce, zelenina nebo bylinky, si 
na výstavu, která se konala první říjno-
vou neděli, připravili členové Českého za-
hrádkářského svazu Bobrovníky.

Akce, na které se svými úspěchy pochlubilo ně-
kolik desítek vystavovatelů, se konala už podru-
hé v prostorách kulturního domu. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout dýně, hrušky nebo jablka, ale 
především ochutnat různé buchty, které měly jed-
no společné – byly upečeny z jablek. No a jak už 
je u bobrovnických tradicí, tak si všichni dobře 
popovídali se sousedy, dali kafe nebo vínko a aby 
se poučily i děti, tak si druhý den přišly výstavu 
prohlédnout i žáci místní školy.

(mp)

Bobrovnické Jablkobraní

V současné době fi-
nišuje výměna sta-
rých řidičských 
průkazů za nové. V 
posledních dnech se 
počet žadatelů o vý-
měnu na úřadě zvý-
šil asi o polovinu. 
Přesto zhruba 40 
procent řidičů stá-
le jezdí na starý ři-
dičský průkaz, kte-
rý byl vydán od 01.01.2001 do 30.04.2004 
a jehož výměna musí být provedena do 
konce roku.

Doporučujeme tedy všem řidičům, aby si řidič-
ský průkaz zkontrolovali a pokud se vás výmě-
na týká, tak co nejdříve požádejte o jeho výměnu.  

Co k tomu potřebujete? Vyplněnou žádost o vy-

Více jak 1000 hlučínských řidičů ještě nemá nový řidičák
dání řidičského průka-
zu, jednu fotografii a 
platný občanský průkaz 
(nebo jiný průkaz totož-
nosti). 

 Povinné výměny ři-
dičských průkazů  ne-
podléhají správnímu 
poplatku, pokud nedo-
chází současně ke změ-
ně údajů zapisovaných 
do řidičského průkazu. 

Nový řidičský průkaz vám bude vydán ve lhůtě 
do 20 dnů. Podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích je žadatel o vydání řidičského prů-
kazu povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo 
prostřednictvím zmocněné osoby na základě ově-
řené plné moci.

(mp)

Tradiční Rockové Vánoce
Tradiční rockový nářez nabídne akce 
nazvaná Rockové Vánoce 2013. 

Uskuteční se tentokrát 13. prosince od 18:00 
v dolnobenešovském kulturním domě. Prostor 
letos dostanou především místní kapely z Hlu-
čínska. 

Vysoupí RDT, D-Rock či skupina Eš Band ze 
Šilheřovic. Jako hosté se představí brněnská 
parta Zetor a ostravský Ost band. Vstupenky za 
90 korun se budou prodávat na místě. 
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V Zámeckém klubu proběhla v úterý 
22.10.2013 vernisáž výstavy fotografií ze 
soutěže „Stromy kolem nás“, kterou kaž-
doročně vyhlašuje město Hlučín ve spolu-
práci s KC Hlučín. Výstava naznačila, že 
je čas na změnu tématu.

Každý z celkem 11 přihlášených fotografů mohl 
do soutěže zaslat maximálně 15 fotografií na téma 
stromy. Z došlých snímků bylo patrné, že se toto 
téma za 5 let pořádání soutěže vyčerpalo. Motivy 
i stromy se opakovaly, byť pohledem jiných fo-
tografů.

Tříčlenná porota pod vedením předsedkyně kul-
turní komise Naděždy Hladišové měla nelehký 

úkol vybrat tři nejhezčí fotografie. Výběr se zúžil 
na 30 fotografií, které se všechny objevily na vý-
stavě v Zámeckém klubu. Potěšitelné je, že každý 
přihlášený soutěžící zde má minimálně jednu fo-
tografii. V rámci vernisáže měli všichni přítom-
ní možnost zhlédnout na velkoplošné obrazovce 
všechny fotografie zaslané do soutěže. Všichni 
autoři byli oceněni grafickým listem a  tričkem se 
symbolem Dne stromů. 

Velice zajímavým momentem bylo promítání 
animace fotografií z kategorie „Stromy ve čtve-
ro ročních období“, nafocené z jednoho místa. 
Před zraky všech ožila plynulá přeměna stromů 
od jara až do zimy. Škoda jen, že v této katego-

rii byly pouze dva autoři (Pavel Guňka a Jindřich 
Adamec). Po zásluze byli oceněni věcnými cena-
mi, které předávaly za město vedoucí Odboru ži-
votního prostředí a komunálních věcí Soňa Práš-
ková,  Naděžda Hladišová za Radu města Hlučín 
a Zdeněk Kačor za KC Hlučín.

Nakonec byly předány věcné ceny vítězům sou-
těže. Třetí místo obsadil Martin Schucke, druhé 
místo Zdeněk Šindlář a první místo Zbyněk Gajda.

U malého pohoštění proběhla mezi přítomný-
mi podnětná diskuse o připravované změně této 
fotografické soutěže na rok 2014. Fotografie bu-
dou zdobit stěny Televizního klubu na zámku až 
do roku 2014.

Fotografická soutěž  „Stromy kolem nás“ zná své vítěze

Foto: Zbyněk Gajda (1. místo) Foto: Zdeněk Šindlář (2. místo)

Foto: Martin Schucke (3. místo)

Legendární zpěvačka Věra Špinarová, 
která v posledních letech zažívá velkolepý 
návrat na výsluní české populární hudby 
a vyprodává všechny sály, kam přijede, 
vystoupí i u nás na Hlučínsku, konkrétně 
v Dolním Benešově. 

Tamní kulturní dům ji bude hostit 26. listopadu. 
Během svého téměř dvouhodinového koncertu 
zazní její největší hity i novější sklady.  

"Původně jsme zamýšleli uspořádat vánoční 

Špinarová na Hlučínsku koncert. Bohužel jsme už ale nenašli volný termín 
v prosinci. Spíše to proto bude takový předmiku-
lášký dárek," řekl za pořadatele David Moravec. 
Dodal, že vstupenky jsou již v prodeji. Například 
v pokladně KD či v síti Ticketstream.

Doprovodí ji kapela vedená zpěvaččiným synem 
Adamem Pavlíkem. Velkolepá show, na které ne-
smíte chybět začne v 19:30. Svoji kariéru Špina-
rová zahájila v 15 letech, kdy nahrála svou první 
píseň Já před tebou klečím. Zpívala tehdy s kape-
lou Flamingo. Skupin pak vystřídala několik. Za 

svou kariéru získala mnohá ocenění, jako napří-
klad Zlatý štít z roku 1973 jako nejprodávaněj-
ší zpěvačka. Roku 1976 se umístila na bronzové 
příčce na Bratislavské lyře. Během své kariéry 
vydala celkem 13 desek, z nichž první z nich, 
Andromeda, vyšlo již v roce 1972 ve vydavatel-
ství Panton. Ostatní LP už vycházela v produkci 
Supraphon. Asi největší úspěch mělo album Me-
teor lásky, které vyšlo v roce 1982 a kde měla i je-
den z největších hitů Meteor lásky, ale hlavně Bílá 
Jawa 250.                                                              (pif)
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Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě otevírá
4. ROČNÍK

UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

 Délka studia:  2 roky, tj. 4 semestry  
 Zahájení:  březen 2014 (1. semestr)
 Místo studia:  Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
 Rozsah výuky:  čtvrtky, 15:30 - 17:00 hod. po dobu 15 týdnů
 Požadavky na účastníky: věk 55+
 Ukončení:     certifikát o absolutoriu U3V

 Obsah výuky:    1. semestr: Počítač a já
    2. semestr: Cizí jazyk a já
    3. semestr: Právo kolem nás
    4. semestr: Umění kolem nás

 Školné za 1 semestr:  1500,- Kč

 Uchazeči s trvalým pobytem ve městě Hlučíně:
 Školné hrazeno studentem: 1000,- Kč/semestr; příspěvek města: 500,- Kč/semestr

 Přihlášku mohou podat také uchazeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín, avšak
 bez nároku na příspěvek města a za předpokladu, že kapacita nebude naplněna občany
 s trvalým pobytem ve městě Hlučíně. Město Hlučín hradí v plné výši pronájem
 učeben po dobu celého studia.

 Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte do 31. 12. 2013 na MěÚ Hlučín, odbor
 školství a kultury, Mírové náměstí 23, 748 01  Hlučín. K platbě budete vyzváni.

     .......………....…………………………..zde odstřihnout…………….........………………………….

 Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………

 Datum narození: …………………………………………………………………………

 Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………

 Telefonní kontakt:…………………………………………………………………………

 E-mail:  …………………………………………………………………………

 Podpis:  …………………………………………………………………………

Ve dnech 5. a 6. října uspořádal Dům dětí a mládeže v Hlučíně 
autobusový zájezd pro  zaměstnance  Obecního úřadu v Píšti a 
širokou veřejnost.

Nejprve jsme navštívili Krokodýlí  farmu v Jevišovicích. Zdejší  velmi vy-
tápěné Krokoterárium se zabývá chovem krokodýlů nilských. Na vlastní oči 
jsme mohli vidět 27 šestiletých a osmiletých krokodýlů, kteří zde žijí v krás-
ném prostředí bývalého bazénu. Potom jsme odjeli do Louckého kláštěra, 
kde je umístěna expozice vinařství firmy ZNOVÍN a výstava uměleckých 
artefaktů inspirovaných vínem a vinařstvím. Večer jsme strávili v příjem-
ném prostředí vinného sklípku sv. Vavřince v Šaldorfu.

V neděli dopoledne jsme všichni podnikli zdravotní vycházku na vinice 
Šobes. Tyto vinice patří mezi nejčistší vinice u nás a sousedí s Rakouskem. 
Z Horeckého kopce se nám naskytl pěkný rozhled na řady vinic téměř neko-
nečné. Po osvěžující procházce jsme odjeli opět do Znojma, kde na odváž-
livce čekal výlet do proslulého znojemského podzemí. Podzemní katakomby 
spolu se zasvěceným výkladem pana průvodce musely v každém zanechat 
hluboký dojem. Průvodce, osmdesátišestiletý pán, spojil vtipně historická 
data s pověstmi, takže jsme se ve tmavých katakombách báli jen maličko. Po 
ukončení prohlídky na nás čekal výborný oběd a pak už hurá domů.

Stejně, jako v minulých letech tak i letos, jsme využili autobusovou do-

Zájezd do Znojma a okolí

pravu pana Václava Míška a udělali jsme velice dobře. V autobuse po celou 
dobu panovala výborná nálada a všichni účastníci zájezdu se už těší na další 
zajímavý výlet.

Nový Běh Hlučínem, který se konal 21. 
září 2013 v 16:00, zavedl 32 běžců z hlu-
čínského náměstí přes Dlouhoveskou a 
Vinohradskou ulici na Jasénky, Vinnou 
Horu a zpět. 

Trasu dlouhou 8 300 metrů nejrychleji proběhl 
Aleš Miko z Ostravy před Jiřím Pytlíkem z Hlu-
čína a Petrem Klodou. Z žen byla nejrychlejší Lu-
cie Gruchalová z Ostravy. Akci podpořilo gran-
tem město Hlučín. Za podporu děkujeme i dalším 
firmám, pořadatelům a příznivcům Kompletní 
výsledky a další informace najdete na http://hlu-
cinskybeh.cz. Zároveň vás zveme na už tradiční 
Vánoční běh Hlučínem, jehož 6. ročník proběhne 
26. prosince 2013.

Petr Martiník
Martin Kusý

Běh Hlučínem

Město Hlučín pronajme 2 byty

Byt č. 28 o velikosti 1 + 1
na adrese Hlučín, Severní 2, III. NP

Byt č. 41 o velikosti 1 + 1
na adrese Hlučín, Severní 2, IV. NP.

Jedná se o malometrážní byty 
o rozměrech 28,3 m2.

Podrobnější informace jsou na webu
Města Hlučína, nebo na odboru IaSMM, 

olodějová Daniela, tel. 595 020 264.
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Základní škola Hlučín–Rovniny se od 
června letošního roku zapojila do projek-
tu s názvem Od integrace k inkluzi. Pro-
jekt je realizován z grantu Moravsko-
slezského kraje OP VK a bude trvat do 
prosince 2014. 

Cílem je především rozvoj kompetencí pedago-
gických pracovníků škol zřizujících školní pora-
denské pracoviště, mezi něž naše škola již řadu let 
patří, jelikož na škole působí školní speciální pe-
dagog a školní psycholog. Aktivity projektu jsou 
zaměřeny na zkvalitňování podpory při vzdělává-
ní a začleňování žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami.

Od integrace k inkluzi Cílovou skupinou projektu nejsou pouze žáci 
naší školy, ale také jejich zákonní zástupci, kte-
ré bychom chtěli zapojit např. do společných dí-
len, kde budou moci zhlédnout účinné metody a 
postupy práce. 

Naučí se, jak správně vést se svým dítětem do-
mácí přípravu. Součástí společných dílen budou 
rovněž konzultace se školním speciálním pedago-
gem, ale také se speciálním pedagogem pedago-
gicko-psychologické poradny.

V rámci projektu proběhne na škole zavádění 
Feuersteinovy metody tzv. FIE, která pomůže pře-
devším žákům se specifickými poruchami učení 
a žákům s ADHD. Metodou FIE bude proškolen 
školní speciální pedagog.

Aktivity projektu absolvují vždy dva pedagogič-

tí pracovníci. Na naší škole máme zaveden sys-
tém sdílení, kterým si na pedagogických radách 
předáváme zkušenosti z absolvovaných seminářů. 
Tímto způsobem se průběžně vzdělává celý peda-
gogický sbor.

V průběhu letních prázdnin se pedagogický sbor 
Základní školy Hlučín–Rovniny proškolil me-
todou výuky matematiky prof. Milana Hejného. 
Všichni zaměstnanci školy také prošli osmihodi-
novým školením první pomoci.

Věříme, že získané zkušenosti pomohou pedago-
gům při zkvalitňování práce se žáky. Rovněž si 
přejeme, aby aktivity školy oslovily rodiče a ved-
ly k další spolupráci.

Dagmar Vilášková

Evropský den jazyků  se slaví každoroč-
ně 26. září, na základě prohlášení Rady 
Evropy  z 6. prosince 2001 vydaného ke 
konci Evropského roku jazyků, který 
Rada Evropy uspořádala společně s Ev-
ropskou unií. 

Cílem svátku je propagovat jazykovou rozma-
nitost a studium jazyků v zemích Evropy. Podle 
statistik mluví přibližně 150 milionů Evropanů 
denně rusky, následuje němčina (asi 95 milionů) 
a  angličtina s francouzštinou (po 65 milionech).

Na naší škole ZŠ dr. Miroslava Tyrše vyučuje-
me jazyk anglický a německý, proto se oslavy tý-
kaly právě těchto jazyků. Jako každoročně jsme 
při této příležitosti pořádali cestopisné přednášky 
s rodilými mluvčími - tentokrát o státu Illionis. 

Evropský den jazyků Již podruhé seznamovali nejstarší žáci ty nej-
mladší se zeměmi, kde se hovoří anglicky a ně-
mecky. V tomto školním roce si žáci 7.A připra-
vili prezentaci  o anglicky mluvících zemích pro 
žáky 1.a 3. třídy, žáci 9.A si připravili prezenta-
ci o německy mluvících zemích pro žáky 6. a 7. 
třídy. V 8. ročníku proběhla soutěž   z německé-
ho jazyka. Žáci si zábavnou formou otestovali 
své vědomosti a slovní zásobu získanou v loň-
ském školním roce. Soutěžilo celkem 12 žáků 
a nejlepšími výsledky se mohou pochlubit: Ele-
na Balogová (1. místo), Martin Horák (2. místo) 
a Barbora Eltnerová (3. místo). Vítězové získali 
diplomy a sladkou odměnu. Blahopřejeme.

Všem žákům naší školy přejeme mnoho úspě-
chů a radosti v hodinách angličtiny i němčiny.  

Lenka Nováková
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Kašpárková v Hlučíně
Dne  20 .9.2013 se na naší škole uskutečnil 
17. ročník O putovní pohár ZŠ dr. Miro-
slava Tyrše. 

Soutěží se zúčastnilo 35 soutěžících, kteří ze 
sebe dali všechno, aby ze sebe vydali to nejlepší, 
a pohár získali zrovna pro svou třídu či družstvo. 
Počasí sportovcům také přálo, takže jejich výkony 
byly o to lepší a působivější. Soutěžilo se v násle-
dujících disciplínách: sprint na 60 m, skok daleký, 
hod kriketovým míčkem a ve štafetě. Ale nesmí-
me zapomenout na naše nejmladší  žáky, kteří se 
také zapojili a to do svých vlastních soutěží v tělo-
cvičně školy. A jaké byly konečné výsledky?
Kategorie 6. - 7. ročník: 1. místo - 7.A (Vendula 
Bochňáková, Nikola Stanková, Šimon Hluchník, 
Tadeáš Nytra a Štěpán Kania); 2. místo -  6.A; 3. 
místo -  6.B, 4. místo -  7.A
Kategorie 8. - 9. ročník: 1. místo -  9.A  ( Jakub 
Sýkora, Patrik Malík, Patrik Ságner, Dominik Pe-
kara a David Hýbl);  2. místo -  8.A; 3. místo - 9.B
Individuálně: 60 m - Lukáš Moravec 6.A - 8,80 s 
/ Jakub Sýkora 9.A - 7,73 s; skok daleký - Phillip 
Obrusník 6.A 402 cm / Jakub Sýkora 9.A - 513 
cm; hod míčkem - Jan Pavlosek 7.A - 43,90 m / 
Patrik Malík  9.A - 50,40 m. Absolutně nejrychlej-
ší štafetu měla 9.A.

Tobiaš Rončka
žák 9.B

Tyršův pohár

Možná  jste byli svědky komunikace ne-
slyšících lidí, kteří se domlouvali niko-
liv mluvenou řečí, jako my slyšící, ale při 
vzájemném dorozumívání  živě gestikulo-
vali a také jejich mimika byla výraznější.

Často mi lidé přiznávají, že upřeně „hledí“ na 
tyto lidi a snaží se něco pochytit z jejich „řeči“, 
většinou však neúspěšně. Tato neverbální komu-
nikace provází životem lidi, kterým osud nedopřál 
slyšet zvuky řeči, zpěv ptáků ani krásnou hudbu.

Neslyšící  lidé používají k vzájemné komunika-
ci tzv. znakový jazyk, který je přirozeným a plno-
hodnotným komunikačním systémem, tvořeným 
specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. 
tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimi-
kou, pozicemi hlavy a horní části trupu.

Je důležité  vědět, že znakový jazyk má základní 
atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvo-
jí členění, produktivnost, svébytnost a historický 

O kurzech znakové řeči rozměr a je ustálen po stránce lexikální  i grama-
tické. V platném znění Zákona o komunikačních 
systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze 
dne 20. 10. 2008 se v § 7 hovoří o Používání ko-
munikačních systémů neslyšících a hluchoslepých 
osob. Podle tohoto paragrafu mají neslyšící a hlu-
choslepé osoby:

▪ právo na používání komunikačních systémů 
neslyšících a hluchoslepých osob

▪ právo na vzdělání s využitím komunikačních 
systémů neslyšících a hluchoslepých osob

▪ právo na výuku komunikačních systémů nesly-
šících a hluchoslepých osob

V celé republice se proto vzdělávají učitelé, 
úředníci, policisté, zdravotníci, asistenti, tlumoč-
níci, aby pomohli tuto část zákona aplikovat v pra-
xi.

Znakový  jazyk se učí v kurzech (akreditovaných 
či neakreditovaných) a absolventi získají jisté do-
vednosti v komunikaci s neslyšícím. Většina kur-

zů nabízí výuku základní slovní zásoby, kurz je 
ukončen zkouškou. 

Poradenské  a informační centrum pro slucho-
vě postižené se sídlem v Ostravě nabízí občanům 
Hlučína a okolí výuku základů znakové řeči v kur-
zu akreditovaném MŠMT pro pracovní činnost 
„Asistent(ka) neslyšících“. Během tří let by měl 
absolvent získat dovednosti v základní komunika-
ci s neslyšícími při vyřizování jejich záležitostí na 
úřadech, u lékaře, apod.

1. ročník kurzu znakového jazyka bude probíhat 
od 13. 1. 2014 v ZŠ Rovniny, ul. Cihelní (za KD), 
vždy v úterý od 16:30 do 18:15 hod.

Naučit se znakový  jazyk, stejně jako každý 
jiný cizí jazyk, samozřejmě  vyžaduje vynaložení 
značného úsilí. Studium je vícestupňové, metou je 
soudní tlumočení a výuka znakového jazyka.

Bližší informace ke kurzu znakového jazyka zís-
káte kontaktem na telefonním čísle 734 722 242 
vždy v době od 18:30 do 19:30 (pí Kubicová) 
nebo na mailu lelekw@seznam.cz.

Šárka Kašpárková navštíví ZŠ dr. Miro-
slava Tyrše v Hlučíně a seznámí žáky i pe-
dagogy s projektem - Odznak všestran-
nosti olympijských vítězů.

OVOV se pod záštitou MŠMT a MZ snaží za-
stavit nárůst počtu dětí s obezitou. Olympionička 
Šárka Kašpárková nám projekt představí, uvidíme 
praktické ukázky jednotlivých disciplín, zhlédne-

me videoukázky… a kdo bude vzorným poslucha-
čem, může získat i její autogram.

Disciplíny OVOV: sprint 60 m, skok daleký, me-
dicinbal, shyby, švihadlo, trojskok, kliky, leh-sed, 
hod míčkem, dribling.

Zapojit se mohou družstva a jednotlivci. Cvičení 
si mohou všichni vyzkoušet doma i v hodinách tě-
lesné výchovy. Tak hurá! Těšíme se.                        

Jana Mrázová
učitelka TV
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Luděk Olšovský šéfuje čtrnácti hlučín-
ským strážníkům už sedm let. Určitě dost 
dlouho na to, aby věděl, kde je nejvíce 
problémů a jak je případně řešit. Asi ne-
musím nikoho přesvědčovat, že nemá leh-
kou pozici. Navíc v posledním dotazníko-
vém šetření to městská policie od občanů 
schytala. Z hlediska veřejných služeb s ní 
byli občané nejméně spokojeni.

Městská policie v žádném městě moc oblíbená 
není, čím si to vysvětlujete?

Nemá zatím takovou tradici, jako Policie České 
republiky. Podívejte se, vždyť je tady teprve něja-
kých 22 let. Je ale vnímána jako druhá represiv-
ní složka ve městě. Navíc si spousta lidí myslí, že 
město má svojí městskou policii pouze na výběr 
pokut a tudíž na zvýšení příjmu do svého rozpoč-
tu. Ale není tomu tak.

Máte pocit, že státní police je na tom lépe?
Ani jedna policie není oblíbena a vnímána klad-

ně. Alespoň v České republice. Lidé si totiž myslí, 
že policajti nic nedělají a jen buzerují slušné lidi.

S čím se na vás občané nejvíce obracejí?
Je paradoxem, že lidé  na nás nadávají, ale když 

mají problém, tak nám volají. A jsou to různé dů-
vody. Mají na zahradě psa, volají  k nám. Vidí 
u cesty přejetou kočku, volají opět k nám. Něco 
ztratí, opět se obrací na nás. Stejně tak nám volají 
ohledně špatně parkujících aut, pobíhajících psů, 
či popíjení alkoholu v místech, kde se to nemá. A 
to je jen drobet požadavků.

Co je z vašeho pohledu ve městě největší bez-
pečnostní problém?

Myslím, že to ve městě  vůbec není špatné. Jed-
nak je město celkem dobře pokryto kamerovým 
systémem, který ještě v součastné době doplňuje-
me o další 4 kamery a pak ve městě máme jak po-
licii městskou, tak i českou. Tudíž jsou policajti 
stále vidět. Problémem může být to, že naše měs-
to je pro lumpy průjezdním městem. Ať jedou do 
Ostravy, Bohumína, Opavy či odjinud, musí přes 
nás projet.

Co si myslíte, že by se mohlo změnit?
Změnit by se měl přístup občanů k policii. Poli-

cii, a to jak českou, tak i městskou, by měli lidé re-
spektovat. Z jedné strany lidé na policii nadávají, 
ale když je jim ouvej, tak se na ni obracejí a žá-
dají o pomoc. A také by se měli lidé k problémům 
postavit čelem. Mnohdy chtějí chytat hady cizíma 
rukama. Zavolají nás na místo, kde je nějaký pro-
blém, ale už se nechtějí objevit v roli svědka. Jako 
argument uvádějí to, že mají strach, že jim bude 
druhou stranou ublíženo atd. Na to musím říci, 
že se bojí zbytečně a chovají se spíše alibisticky. 
Když to vztáhnu na sebe či své podřízené, tak by-
chom museli mít strach, že nám někdo něco udělá 
non stop 24 hodin.

Nemáte pocit, že jen chtít, aby byla policie 
respektována, nestačí? Neměli by se o to stráž-
níci především sami zasloužit? Co třeba tolik 
neoblíbené měření rychlosti? Myslíte si, že mě-
říte skutečně na těch správných místech?

Myslím si, že za součastného stavu může poli-
cie dělat cokoliv, ale v očích občanů bude na ni 
pořád negativní pohled. Pořád se lidem nebude 
líbit, že nejsme zrovna na jejich ulici, neřešíme 

Bc. Luděk Olšovký
56 let, rozvedený
Absolvent  Právnické fakulty
Masarykovy university v Brně.
Bezpečnostní problematice se věnuje už 
více jak 20 let. Začínal jako strážník
u Městské policie v Ostravě, kde
nastoupil v roce 1992 a postupně se
vypracoval až na zástupce náměstka
ředitele pro výkon služby.  Od roku 1996 
pracoval na ÚMob Ostrava – Jih,
kde řešil přestupky. Od konce roku 1999 
řídil bezpečnostní službu, která byla
zřízena na FNsP v Ostravě – Porubě
a poté i ve Vítkovické nemocnici.
V letech 2002 - 2006 řešil přestupky
na MěÚ Hlučín. Pak se vrátil do řad 
městské policie a je vedoucím strážníkem
Městské policie Hlučín.

Luděk Olšovský: Nemůžeme být na dvou místech najednou

jejich problémy či nehlídáme jejich věci. Ale tak 
to bohužel nejde. Děláme to, co je v naších silách 
a možnostech. A navíc, všem nejde vyjít vstříc. A 
co se měření rychlosti týče. Podívejte se, my ne-
můžeme měřit, kde se nám zachce a kde by si to 
třeba přáli občané. My můžeme měřit v ulicích či 
na komunikacích, které máme schválené Policií 
ČR. A myslím si, že byly vybrány správně. Bohu-
žel řidiči budou na nás nadávat, ale jinak to nejde. 
Nebo si myslíte, že je v pořádku, když řidiči např. 
na ul. Písečné, Osvoboditelů, Vřesinské či na uli-
ci Osvoboditelů v Bobrovníkách jezdí více jak še-
desátkou?

Jak se k vám lidé při řešení přestupků cho-
vají?

Jestli se mám vyjádřit sám za sebe, tak je to růz-
né. Jako všude jsou lidé slušní  a hulváti. Bohužel 
musím konstatovat, že hulváti se rekrutují spíše z 
té mladší generace.  Nedávno přišel řešit doprav-
ní přestupek jeden místní obyvatel ve věku kolem 
25 let a začal tím, že buzerujeme slušné lidi atd. 
Končilo to tím, že to co my máme na výplatu, on 
má za týden, že umíme machrovat jen, když máme 
na sobě uniformu a ať si ji sundám a jdu si to s 
ním rozdat jako chlap s chlapem. Co si o tom máte 
myslet? Musíte to hodit za hlavu, pomyslet si své 
a jdete dál. Pak vám dojde jiný přestupce, který ač 
dostane pokutu, vám poděkuje a ještě řekne, ať se 
nezlobíte.

Jsou vaši lidé nějak hodnoceni podle počtu 
nebo výše uložených pokut?

Kdyby to tak bylo, tak si myslím, že by to bylo 
špatné. Nezáleží přece na tom, kolik kdo vybere, 
ale co je za ním vidět. Zda si všímá problémů  a 
následně je řeší, zda je schopen samostatně pra-
covat nebo se jen schovává za ostatní.

Většina strážníků je z Hlučína a okolí, myslíte 
si, že je to lepší nebo je to spíše nevýhoda?

Ze strany místní znalosti je to výhodou. Ale nevý-
hodou je to v případě, že máte řešit či zakročovat 
vůči svým známým.

Co je podle vás důležitější?
Žijeme ve městě, kde jde anonymita stranou. Ka-

ždý zná každého nebo skoro každého. Ale snad ta 
místní znalost je důležitější. Na základě té může-
me lidem pomoci v nouzi, v případě, že potřebuje-
me někoho najít či v mnoha jiných případech. Ale 

je to můj pohled na věc. Někdo se mnou nemusí 
souhlasit.

Lidé si často stěžují, že nejste tam, kde máte 
být. Že neřešíte opilce, stěžují si na porušování 
nočního klidu a spoustu dalších věcí. Co vy na 
to?

Samozřejmě, že to vnímám. Snažíme se řešit vše. 
Ale na druhé straně  nemůžeme být na dvou mís-
tech najednou. Jestliže jsme na sídlišti OKD, tak 
nemůžeme být na Rovninách. A když jsme na Rov-
ninách, nemůžeme být přece v centru. A že neřeší-
me opilce? V létě nebylo týdne, abychom je neře-
šili. Ale lidé to asi vidí jinak. 

Máte pocit, že máte dostatek pravomocí k 
řešení problémů, se kterými se potýkáte, nebo 
jsou situace, kdy jste tak říkajíc bezmocní?

Nepamatuji si situaci, že bychom se dostali do 
problému, kdy bychom se cítili bezmocní. Takže si 
myslím, že pro naši práci máme pravomocí dosta-
tek. Jediným viditelným problém jsou bezdomovci. 
Stížností na ně je dost, ale jak je chcete postihnout, 
když nemají žádné peníze na zaplacení pokuty? A 
řeknou vám to přímo: „klidně mi dejte pokutu, já 
ji stejně nemám z čeho zaplatit“.

Co by vám pomohlo ze strany občanů?
Aby lidé vystoupili ze svých ulit, k vzniklým pro-

blémům se postavili čelem, když  se jim něco ne-
líbí, ať to řeknou hned a ne až s odstupem času.  
Když nás zavolají a my přijedeme na místo, tak 
ať vyjdou a řeknou: „já jsem vás zavolal a to z 
důvodu toho a toho“ a nejsou schovaní za okny. 
Nebo když nám něco oznamují telefonicky, tak ať 
se představí. Neříkám, že všichni jsou stejní, ne-
budu a nechci je házet do jednoho pytle, ale vět-
šinou slyšíme: „ nebudu se představovat, nechci 
být s nikým konfrontován“ nebo „mě jako svěd-
ka nikde neuvádějte, pokud ano, tak příště raději 
nic oznamovat nebudu“. Ale zkuste něco vyřešit, 
když svědci v podstatě nejsou. Na koho se máme 
na místě obrátit, když přijedeme a je klid, opilci 
jsou v poklidu, pes na volno neběhá, či nikdo ne-
křičí? Ale na druhé straně lidi zase chápu, že se 
tak chovají. Mají strach. A to jim nikdo brát nemů-
že. Ale jak říkám: „snad zase bude svítit sluníčko 
a bude líp“.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Pech
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15.11.2013. 

tiráž hlučínskénoviny                                 www.hlucinskenoviny.cz
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Bezpečnost ve městě
Velký rozhovor s šéfem 
hlučínských strážníků. 

V poslední době se městu daří ve velkém 
zateplovat městské objekty. Zvláště mezi 
školskými zařízeními toho už k zateplení 
mnoho nezbývá. V průběhu srpna a září 
se v rekordním čase jednoho měsíce po-
dařilo zateplit další mateřskou školku na 
ulici Severní.

Slavnostním přestřižením pásky za přítomnos-
ti starosty Pavola Kubuše a místostarosty Alfon-
se Laňky byla oficiálně ukončeny stavební úpravy 
MŠ Severní. Celková oprava v sobě zahrnova-
la úplné zateplení objektu včetně střešního pláš-
tě. Celou budovu zateplil 15 cm polystyrén a ne-
vzhledné panelová budova se rázem změnila na 
veselou školku, do které budou děti rády chodit. V 
rámci opravy byla vyměněna i zbývající část pů-
vodních oken. Ta nová jsou už plastová a předpo-
kládáme, že nadcházející topná sezóna bude z po-
hledu účtů za teplo pro paní ředitelku podstatně 
příjemnější.

Náklady na opravu činily zhruba 2,5 milionů ko-
run a projekt byl spolufinancován Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti a  Státním fondem život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Školka se už v roce 2011 dočkala nové zahrady 
se spoustou hracích prvků. Zahradu kromě samot-
ných dětí ze školky už využívala v letošním roce 
i široká veřejnost. Během letních měsíců vyrost-
lo vedle školky i nové parkoviště pro 56 vozidel 
a určitě tak přispěje k bezpečné cestě dětí s rodiči 
do školky.

„Hlučín je jedním z mála měst, kde dokážeme 
nabídnou místo ve školce pro děti všem mladým 

rodinám. V příštím roce máme ještě v plánu zatep-
lit také MŠ Cihelní, kde jsme nedávno přistavě-
li další moderní pavilon. Čeká nás také zateplení 
zbývajících objektů, kterými jsou ZŠ dr. M. Tyr-
še a objekt dětské rehabilitace“, přibližuje plány 
města v nejbližší budoucnosti starosta Pavol Ku-
buš. 

Také ředitelka školky Kateřina Boková je spo-
kojená: „Náklady na topení nás doposud stály ko-
lem 300 tisíc korun ročně. Teď to bude podstatně 

méně a navíc je po opravě školka skutečně nád-
herná. Máme tady v současné době 112 dětí a vě-
řím, že i příští rok si k nám další rodiče s dětmi na-
jdou cestu. Určitě máme co nabídnout.“

To, že je školka se zahradou a její okolí skuteč-
ně hezké  mohu potvrdit. Pokud budete mít cestu 
kolem, tak si určitě všimněte i milých kreseb dětí 
a ptáčků na fasádě, které jsou tou pomyslnou třeš-
ničkou na dortu.

(mp)

Školka na ulici Severní je jako nová

Více jak stovka seniorů  si dala sraz na letošním ročníku akce 
Kluby klubům, která se konala 15.10.2013 v Kulturním domě 
Hlučín. Celkem se společenského setkání zúčastnilo 14 klu-
bů seniorů nejen z Hlučína, ale i Dolního Benešov, Bohusla-
vic, Kobeřice, Hati, Kozmic, Vřesiny, Markvartovic, Vrablov-
ce, Šilheřovic a Dobroslavic.Tradičně si část programu senioři 
připravili sami.

V úvodu pozdravil všechny přítomné starosta Pavol Kubuš a popřál všem 
dobrou zábavu. Vyzdvihnul především skutečnost, že se i ti dříve narození 
dokážou dobře pobavit a mnohdy i lépe, než ti mladí.

Hostem akce byla taneční skupina Slunečnice a kapela Rohovanka. Seni-
orky z Bohuslavic a Vřesiny si připravily taneční představení, které vynik-
lo především nádhernými kostýmy a doplňky. 

Klub seniorů Vrablovec zazpíval za bohatého doprovodu hudebních ná-
strojů, mezi kterými nechyběla ani elektrická kytara. Také seniorky z Dol-

Senioři se bavili navzájem

ního Benešova se nenechaly zahanbit a zazpívaly za doprovodu harmoniky 
a pobavily celý sál.

Bezesporu to nedůležitější bylo, že se všichni dobře bavili a kromě zpěvu 
si i zatancovali. Mnozí už také spřádali plány, jaký program si pro ostatní 
připraví příště. Za pomoc s přípravou celé akce patří poděkování Kultur-
nímu centru Hlučín.

(mp)

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

14.11. od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKAOsadní výbor Bobrovníky
Kulturní dům Bobrovníky

13.11. od 17:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA
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Místo kytičky

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

n Prodám DR 1+1 Rovniny Hlučín, nově za-
řízený. Tel.: 725 981 149.

n Pronajmu garáž ul. Okrajová. Telefon 732 
147 343.

n Prodám 2+1 v os. vlast. na J. Seiferta za 890 
tis. Zn: 591 139 645 po 15. hod.

Soukromá řádková inzerce

Přivítali jsme:
Denisa Gorniaková *2013
Štěpán Haloda *2013

Jubilanti:
Matylda Gogolínová *1928
Anežka Pchálková *1933
Cecílie Smolková *1925
Zdeňka Gajdová *1926
Andělín Gawlik *1922

Děkujeme všem za účast a květinové dary při po-
sledním rozloučení s naším drahým zesnulým pa-
nem Pavlem Hrudou. Děkujeme pohřební službě 
Breuer za vzorné služby.

Zarmoucená rodina Hrudova

od 1.11 H2O aneb VODA VŠUDE KOLEM NÁS, fotosoutěž DDM
2.11. 10:00 2.liga muži volejbal: TJ Hlučín - Tatran Litovel Sportovní hala
do 03.11. Petr Mutina, výstava obrazů Červený kostel
7.11. 16:30 Zamykání lesa, lampiónový výlet pro děti DDM
8.11. 16:00 Klub Patchwork, pro ženy a dívky DDM
8.11. 16:30 Keramický klubík, pro děti a rodiče DDM
8.11. - 21.11. 17:00 Hudba v krajce Červený kostel
10.11. 10.00 KP 2.tř.ženy volejbal: TJ Hlučín - Kotouč Štramberk Sportovní hala 
12.11. 19:00 Rodina je základ státu, divadlo Kulturní dům
14.11. 13:00 Hlučínský slavíček, soutěž pro děti DDM
15.11. Klub drátování DDM
15.11. 18:00 Večer u klavíru plný evergreenů, Martin Jarošek Zámecký 

televizní klub
16.11. 10:00 2.liga muži volejbal: TJ Hlučín - Sokol Palkovice Sportovní hala
17.11. 16:00 O kouzelném zubním kartáčku Zámecký klub
do 17.11. Stromy kolem nás, výstava Zámecký 

televizní klub
20.11. 18:00 Svět objektivem Edeltraudy Svobodové

- Turecko, výstava, beseda
Zámecký klub

22.11. 16:30 Keramický klubík, pro děti a rodiče DDM
28.11. 9:00 Adventní dílna pro ÚSP Fontána DDM
do 29.11. Výstava Katrin Vilkusové a Věry Bednářové, malba Zámek
30.11. - 1.12. 9:00 Víkoendové soustředění judistů DDM
1.12. 14:00 Adventní dílna pro děti a dospělé DDM
1.12. Rozsvícení vánočního stromu Mírové náměstí 
6.12. Mikulášská nadílka
7.12. Vánoční zájezd do Bratislavy

Nechceme dělat showbusiness, hrajeme 
jen proto, že nás to baví. To je hlavní moto 
naší kapely Sekec-Mazec band.

Zprvu jsme hráli písně jiných autorů, nyní však 
už máme naše skladby. Někdo si může myslet, že 
je to pouze tuctový pop-rock, ale patrně to bude 
člověk, který nás nikdy neslyšel hrát. Nyní se na-
bízí jedinečná příležitost poslechnout si naše CD 
naživo, a to v rámci projektu „Dejme příležitost 
mladým“.

V neděli 10. 11. 2013 se od 17:00 hodin usku-
teční koncert v KD Hlučín, na kterém se představí 
hudební soubor Smyčáček, dále bude hrát kape-
la Sekec-Mazec Band, při koncertu bude pokřtěno 
CD a nakonec zahraje Bon Jovi Revival. Hudeb-
ní těleso, které roztančilo nejeden taneční parket.
Všichni jste zváni, vstupné na akci je dobrovolné.

Matěj Ostárek

I hlučínská kapela
může vydat CD!



Přijmeme referentku/referenta regionálního prodeje pneuprvků v Hlučíně:

Náplň práce: Telefonický a emailový kontakt se zákazníky, práce na PC, zpra-
cováváni nabídek zákazníkům a objednávek dodavatelům strojních prvků (pře-
vážně pneumatických prvků). Přibližně 30% pracovní náplně tvoří návštěvy 
současných a hledání nových zákazníků (výrobních firem, hutních a důlních spo-
lečností) převážně v Moravskoslezském kraji.

Nabízíme
• 5 týdnů dovolené
• hlavní pracovní poměr

Požadujeme
• přiměřená orientace v technice
• vzdělání SŠ
• ŘP sk. B. 

Životopisy podílejte na pavel.vitoslavsky@uvbtechnik.cz UVB TECHNIK s.r.o.,
Ostravská 79A, 748 01  Hlučín  Tel.: 595044444, www.uvbtechnik.cz

Provozní doba Út – So 14 -22, Ne 14 – 20 hod, Po a So na objednávku (tel: 595 043 677 nebo 690)

Sauna a masáže
ve sportovnÍ hale Hlučín

BOWLING
ve sportovní hale Hlučín za 150 Kč/hod

Volejte 595 043 677 nebo 595 043 690






