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arBřezen, měsíc knihy

Březen je měsíc čtenářů. Stovky knižních titulů a časopisů jim nabízí Městská knihovna v Hlučíně. Ta od roku 2005 
sídlí v krásných, zrekonstruovaných prostorách hlučínského zámku. Více se o knihovně a službách, které nabízí, 
dočtete na stranách 10 a 11. 
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Vážení spoluobčané,
kruté mrazy a množství sněhu v letošní zimě 
nám všem znepříjemnilo život. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na schůdnosti našich cesta 
a chodníků!  Náklady na zimní údržbu se za 
měsíc leden 2010 vyšplhaly na 849.300,-- Kč 
vydaných z městského rozpočtu. Nutnost více 
topit v domácnostech se projevila i negativně 
na kvalitě ovzduší. Jsou mezi námi tací, kteří 
spálí v kamnech vše, co shoří a vůbec jim ne-
vadí, že zplodiny vznikající při hoření ohrožují 
zdraví i ostatních. Jen kolik je alergiků!  
Mnozí využili sněhovou nadílku k zimním 
sportům, zejména příznivci běžeckého lyžo-
vání. Tras bylo v okolí našeho města hodně, 
avšak mnozí si stěžovali na ničení běžeckých 
stop buď turisty, anebo jezdci na koních. Ne-
jen zde se ještě musíme všichni polepšit.
Na lednovém zasedání zastupitelstva došlo 
k doplnění programu a byl zde neočekávaně 
zařazen bod „Změna č. 7 územního plánu 
města Hlučína“. Zařazení tohoto bodu na 
pořad jednání bylo v souladu se zákonem o 
obcích. Za chybu považuji to, že ačkoliv na 
tuto změnu územního plánu reagovaly dvě 
petice, jedna pro a druhá proti, občané o 
jednání nebyli včas informováni a nemohli se 
ho proto zúčastnit. Změna se týkala lokality 
za bývalými kasárnami u cesty po levé stra-
ně směrem na Kozmice. Nyní je tato lokalita 
zahrnuta do území pro podnikatelské aktivity 
a je zde zájem developera postavit nákupní 
centrum s hypermarketem a retailem.
Rozpočet města na tento rok byl schválen 
jako vyrovnaný. Protože hospodářská krize 
negativně ovlivňuje výnos daní, museli jsme 
přijmout úsporná opatření nejen v samo-
správě, na městském úřadě, ale rovněž snížit 
příspěvky všem příspěvkovým organizacím 
města. Děkuji ředitelům a ředitelkám, kteří 
tuto realitu pochopili, nestěžovali si na málo 
peněz, postavili se čelem k dané realitě a 
učinili potřebná opatření k zajištění chodu 
svěřených organizací.
Je před námi březen, a to byl a je měsíc knihy. 
V tomto vydání HN si přečtete rozhovor s  ve-
doucí naší městské knihovny. Vezměte to jako 
inspiraci knihovnu navštívit, půjčit si a přečíst 
zajímavou knihu.
8. března se v celém světě již více než 100 let 
slaví Mezinárodní den žen. Přeji všem našim 
ženám štěstí, zdraví a spokojenost ve svých 
rodinách.

Bernard Ostárek
starosta

Ve zcela zaplněném sále Kulturního domu 
v Hlučíně, za účastí médií , dokonce i za-
hraničních, se konala ve čtvrtek 4.2.2010 
Konference k 90.výročí připojení Hlučínska 
k Československu. Hned v úvodu musím 
říci, že z mého pohledu to byla konference 
velmi zdařilá. Přednášky „Stanovení hranic 
Hlučínska po 1.světové válce“ RNDr. Tomáše 
Grima, Ph.D. a „Obtížná integrace Hlučínska 
do Republiky československé“ Doc.PhDr.
Pavla Kladiwy, Ph.D. byly fundo-
vané. Zaujaly a obohatily o nové 
poznatky i ty, kterým historie na-
šeho regionu není cizí. Rovněž 
diskuze byla věcná. Celou dopo-
lední akci doplnily dvě prezen-
tační projekce. Film „Sběratel“, 
který má podpořit projekt na 
vznik stálé expozice Muzea Hlu-
čínska „Hlučínsko-fenomén mo-
derní Evropy“ a snímek „Obslu-
hoval jsem barona Rotschilda“ jsou z mého 
pohledu investicí do budoucnosti a tudíž je 
třeba je podporovat. V diskuzi totiž padla i 
otázka „Co bude s Hlučínskem dál?“. Reago-
val na ni starosta obce Bolatice a předseda 
Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbert Pa-
vera, který další vývoj našeho regionu vidí 
velmi pozitivně. Ani já nejsem pesimista. 
Pohled do sálu, kde převládala starší gene-
race a skutečnost, že rychle umírá generace 
pamětníků, která zažila období první repub-
liky, druhou světovou válku a padesátá léta 
minulého století by nás však měla přinutit 
k zamyšlení. Pokud chceme zanechat mla-
dé generaci pravdivý obraz tohoto období 
se vzpomínkami pamětníků, je nejvyšší čas, 
abychom pro to něco udělali. Jsem totiž pře-
svědčen, že proto, aby si Hlučínsko uchova-
lo svou identitu a bylo i nadále „fenoménem 
moderní Evropy“ nestačí jenom, aby to byl 

region dynamicky se rozvíjející se spoustou 
supermarketů, průmyslových zón, krásných 
domů a upravených obcí. Je třeba, aby se 
stal především domovem lidí, kteří k tra-
dičním hodnotám tohoto regionu jako jsou 
víra, pracovitost a smysl pro pořádek přidají 
vzdělanost, pocit sounáležitosti a patřičné 
sebevědomí. Aby to byli lidé, kteří budou 
znát historii svého regionu už z toho důvo-
du, aby si ji nemuseli znovu prožít.

K naplnění tohoto cíle je třeba 
mít jasnou vizi a také někoho, 
kdo ji bude ochoten a scho-
pen naplňovat. V 90.létech mi-
nulého století bylo vlajkovou 
lodí při objasňování pravdivé 
historie o Hlučínsku Zámecké 
muzeum Kravaře. V jeho čele 
stál historik PhDr. Erich Ševčík. 
S jeho odchodem se utlumila 
také činnost této instituce. Jsem 

nesmírně rád, že tuto roli převzalo Muzeum 
Hlučínska se sídlem v Hlučíně. Jak jsem měl 
možnost poznat jeho ředitele Mgr. Chrás-
teckého při jeho vystoupeních na Sněmu 
starostů nebo Radě Sdružení obcí Hlučín-
ska, kde trpělivě, ale cílevědomě objasňoval 
a obhajoval projekt na vznik stálé expozice 
nebo vznik snímku „Sběratel“, nabyl jsem 
přesvědčení, že pod jeho vedením je Muze-
um Hlučínska schopno plnit to, o čem jsem 
psal na předešlých řádcích. Konference ze 
dne 4.2.2010, která byla jedním z mnoha 
kroků, které bude třeba k naplnění cíle udě-
lat, mne v mém přesvědčení utvrdila. Za její 
organizaci bych chtěl organizátorům po-
děkovat a to nejen jménem svým, ale také 
jménem mnoha účastníků, se kterými jsem 
měl možnost po jejím ukončení hovořit.

Pavel Kotlář
starosta obce Hať

Ohlédnutí za konferencí k 90.výročí
připojení Hlučínska k Československu

Poděkování
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh konference konané při příležitos-
ti 90. výročí připojení Hlučínska k Československu – vedení a pracovníkům města Hlučína, sponzorům, 
přednášejícím a účinkujícím, pracovníkům muzea, zaměstnancům kulturního centra a pedagogům 
a učňům odborného učiliště a praktické školy v Hlučíně. 

Mgr. Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

...je třeba mít 
jasnou vizi a také 

někoho, kdo ji 
bude ochoten a 

schopen 
naplňovat

„

“

O konferenci byl obrovský zájem. Sál kulturního domu byl zaplněn doslova do posledního místa.                                        Foto: Petr Gattnar
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Z jednání rady města a zastupitelstva 

Krátké zprávy

Další zasedání Zastupitelstva 

města Hlučína proběhne 

25.3.2010 od 16 hod

v Kulturním domě Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

a ve vývěsních skříňkách

Univerzita třetího věku
Stejně jako v loňském roce i letos zasednou 
ve druhé polovině března do školních lavic 
senioři. Do prvního ročníku Univerzity třetího 
věku se zapsalo celkem 40 studentů z Hlučí-
na a okolních obcí. Výuka bude zahájena na 
Gymnáziu J. Kainara 4. března v 15.15 hod. 
Slavnostní imatrikulace proběhne v pondělí 
29.3 v 11 hod. v obřadní síni MěÚ Hlučín. 

Informace o válečných hrobech
5. února byly pro veřejnost zpřístupněny 
informace o válečných hrobech, které jsou 
součástí centrální evidence válečných hro-
bů vedené Ministerstvem obrany. Informace 
jsou dostupné na internetových stránkách 
„Válečné hroby“ na adrese: http://valecne-
hroby.army.cz.

Den učitelů
Ve středu 24. března se v 15 hod. v Kulturním 
domě v Hlučíně sejdou  pedagogičtí pracov-
níci  škol a školských zařízení  zřizovaných 
městem a Moravskoslezským krajem. Staros-
ta města jim  zde u příležitosti Dne učitelů 
poděkuje za jejich práci, připraven je i kultur-
ní program.

Zrušení linky 66
Ode dne platnosti nového jízdního řádu, tj. 
od 7. března, bude zrušena autobusová linka 
č. 66. Tu doposud provozoval ostravský do-
pravní podnik na trase Nádraží Hlučín - Che-
mické závody osada. Důvodem jsou vysoké 
náklady na provoz linky, která je občany Hlu-
čína málo využívána.                                                             

(ld)

Výtah z usnesení z 94. a 95. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína 
projednala:   
 a doporučila Zastupitelstvu 

města Hlučína schválit podá-
ní žádosti o dotaci na realizaci 
projektu „Městský kamerový 
dohlížecí systém Hlučín – IV. 
etapa“ a vyčlenění finančních
prostředků na spoluúčast ve 
výši minimálně 20 % z celko-
vých předpokládaných nákla-
dů na projekt.

 stanovení počtu členů Zastu-
pitelstva města Hlučína pro 
volební období 2010 - 2014, 
doporučuje stanovit počet 21 
členů a předkládá zastupitel-
stvu města ke stanovení. 

Rada města Hlučína rozhodla: 
  že zhotovitelem projektové 

dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povo-
lení akce „Vybudování chod-
níku na ul. Písečná, u Hájov-
ského“ bude OSA Projekt 
s.r.o.,Ostrava, a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo v 
ceně 74.040,- Kč vč. 20% DPH.

 že zhotovitelem projektové 
dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební po-
volení akce „Zajištění břehu 
rybníka v Jasénkách“ bude 
ASA  Expert a.s., Ostrava, a 
rozhodla o uzavření smlouvy 
o dílo v ceně 350.436,- Kč vč. 
20 % DPH.

 že bude požádáno o finan-
cování z Fondu rozvoje byd-

lení města Hlučína pro stav-
bu „Dodatečná izolace proti 
vodě u bytového domu na ul. 
Opavská, č. 10 v Hlučíně“. 

 že bude požádáno o financo-
vání z Fondu rozvoje bydlení 
města Hlučína pro stavby 
„Výměna oken a vchodových 
dveří v bytových domech v 
Hlučíně“ dle předloženého 
návrhu.

 o bezúplatném poskytnutí  
obřadní síně Městského úřa-
du v Hlučíně pro konání kon-
certu v rámci mezinárodního 
festivalu „Harfové dny Ostra-
va“ pod záštitou Ing. Bernar-
da Ostárka, starosty města 
Hlučína.

Statistické údaje za rok 2009

Počet narozených 
dětí

145 dívek  83 chlapců 62

Počet úmrtí 165 žen 90 mužů 75

Sňatky 88

Rozvody 43
  

Počet obyvatel k 1.1.2010

Hlučín 11 551

Darkovičky 1 366

Bobrovníky 1 323

Cizinci 99

Celkem 14 339

Poměr mužů a žen

muži ženy dívky chlapci

Hlučín 4 743 5 134 809 865

Darkovičky 562 594 101 109

Bobrovníky 534 594 93 102

Cizinci 58 36 3 2

Celkem 5 897 6 358 1 006 1 078

Hlučín a jeho obyvatelé v číslech

Cena za Agendu 21
Starosta města 
Hlučína převzal z 
rukou náměstka 
ministra vnitra 
Richarda Nouzy 
cenu za kvalitu a 
inovaci ve veřej-
né správě „Orga-
nizace zvyšující 
kvalitu veřejné 
služby“. Slavnostní 
ceremoniál proběhl v úterý 9. února v Tá-
boře za přítomnosti mnoha význačných 
osobností včetně ministra vnitra Martina 
Peciny.  Ocenění získal hlučínský úřad za 
zavedení místní Agendy 21. Ta je nástro-
jem, který pomáhá dlouhodobě zajišťo-
vat podmínky pro kvalitní život ve městě 
a umožňuje občanům zapojit se do roz-
hodovacích procesů.                               (ld)

Sdružení obcí 
chce svou vlajku
Sdružení obcí Hlučínska vyhlásilo soutěž 
o nejlepší návrh na vlajku. Logo sdruže-
ní, ve kterém je zapojen 27 obcí a měst a 
4 městské části Ostravy a Opavy, vzniklo 
před lety také podle návrhu veřejnosti. 
Nyní by obce chtěly pro různé slavnostní 
příležitostii pořídit i vlajku, která by měla 
respektovat barvy Slezska -modrou a zla-
to-žlutou.
Návrhy mohou tvůrci zasílat v obálkách s 
označením Soutěž Vlajka SOH, s uvedením 
své adresy a kontaktu a to jak na obálce 
tak i na návrzích, do 31. března na adre-
su obecního úřadu v Bolaticích. Je možné 
využít také mail bolatice@bolatice.cz. Nej-
lepší návrhy čeká odměna v celkové výši 6 
tisíc korun.                                                     (ld)
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Ulice Opavská
V měsíci dubnu a květnu bude 
probíhat na ulici Opavská, po 
levé straně směrem k výjezdu 
z Hlučína,  výměna odlehčovací 
kanalizace. Investorem akce jsou 
Vodovody a kanalizace Hlučín, 
s.r.o. Nad stávajícím potrubím 
roste řada kulovitých javorů /
Acer platanoides Globosum/, 
které budou muset být z důvo-
du stavebních prací vykáceny. 

Trasa nově pokládaného po-
trubí bude posunuta o cca 1,5 
m tak, aby na původním místě 
mohla být vysázena nová alej 
těchto kulovitých javorů. Nákla-
dy na výsadbu budou zahrnuty 
do rozpočtu stavby a bude je 
hradit investor.

Revitalizace zeleně v okolí 
kulturní památky - kostela  
sv. Markéty v Hlučíně

V letošním roce bude realizo-
vána revitalizace zeleně v okolí 
kostela sv. Markéty, která spočí-
vá v ořezu tisů, vykácení bříz a 
tují a následné nové výsadbě.
Kácení bříz a tují bylo navrženo 
po zhodnocení stavu dřevin na 
místě samém za účasti pracov-
níků státní památkové péče a 
odboru ŽPaKS a projednáno s 
farním úřadem. Břízy i tuje jsou 
již poškozené a přestárlé dře-

viny. V současnosti je ze strany 
průčelí přerostlými břízami zne-
hodnocena i pohledová kvalita 
na samotný kostel. Z těchto dů-
vodů dojde k jejich odstranění a 
na místo nich budou vysazeny 
nižší dřeviny vyhovující celkové 
kompozici. Rovněž tuje lemující 
schodiště ke kostelu budou na-
hrazeny stálezelenými keři.

Soňa Prášková
vedoucí odboru ŽP

Další plánované úpravy veřejné zeleně ve městě

Zima znovu ukázala svojí sílu. 
Hory sněhu zavalily naši přírodu 
a ke všemu se na povrchu silné 
sněhové pokrývky udělal ledo-
vý škraloup. Mrazivé počasí je 
macešské ke zvěři na polích a v 
lese. Pro zvěř žijící na Hlučínsku 
se toto počasí přineslo hladové 
dny a taky další nepříjemnou a 
smrtelnou hrozbu. 
Někdy stačí, když zvěř vyplaší 
hluční lidé na běžkách nebo při 
procházce. Sníh se zledovatělou 
vrstvou je zejména pro srnčí 
zvěř nejhorší terén. Zvěř se těž-
ko dostane k potravě, a navíc si 
při pohybu o zledovatělý škra-
loup odírá spárky. V podobných 
podmínkách je nezbytné, aby 
se myslivci o zvěř ve svých ho-
nitbách opravdu dobře posta-
rali. Zvěř samozřejmě potřebuje 
kvalitní jadrné krmivo, seno a 
také zelenou složku, ke které 

Zima odřízla lesní zvěř od potravy

Svoz komunálního odpadu proběhne oproti původnímu termí-
nu 5.4.2010 (Pondělí velikonoční) v náhradním termínu sobota 
3.4.2010. Platí pouze pro Bobrovníky a v Hlučíně pouze pro  
následující ulice: Jasénky, Rovniny (od vodárny směr Vrablo-
vec), Boční a Na Závodí.  Děkujeme za pochopení.

Odbor ŽPaKS  a firma Marius Pedersen a.s.

Svoz velkých 
kusů odpadů
TS Hlučín s.r.o. budou dle rozhodnu-
tí Městského úřadu Hlučín v době 
od 8.3. do 2.4.2010 zabezpečovat 
svoz velkých kusů. Kontejnery bu-
dou v Hlučíně  a  městských částech 
rozmístěny takto:
V termínu od 8.3. do 11.3. v 
Hlučíně v lokalitách: Hornická  ul. 
- u kotelny, Hornická  ul. - u věžáků, 
Hornická + P. Strádala -křižovatka, 
Jarní + Severní - křižovatka, Bož.
Němcové + Severní - křižovatka, 
1. Máje-vedle kavárny, Tyršova + 
Komenského - křižovatka, Opavská 
- za bytovými domy, ČSA naproti 
polikliniky - za byt. domy. Kontej-
nery budou přistaveny  dne 8. 3., 
během  termínu budou po naplnění 
odvezeny, znovu přistaveny, posled-
ní odvoz bude dne 11. 3. do 12 hod.

V termínu od 15.3. do 18.3. v Hlu-
číně v lokalitách Hrnčířská - u parčí-
ku, Dr. Ed. Beneše, Na Krásné Vyhlíd-
ce - na konci ulice, Dlouhoveská - u 
klubu důchodců, v Darkovičkách 
u Kulturního domu, na křižovatce K 
Mýtu a Vřesinská a u Patorie. Kon-
tejnery budou přistaveny dne 15.3., 
během termínu budou po naplnění 
odvezeny, znovu přistaveny, posled-
ní odvoz bude dne 18.3. do 12 hod.
V termínu  od 22.3. do 25.3. v Hlu-
číně na Cihelní - u kotelny, Dukelská 
- parkoviště, 28. října + Písečná - 
křižovatka, Rovniny - bývalá školka, 
Rovniny + Na Závodí - křižovatka, 
I.Olbrachta + Vinohradská - křižo-
vatka, Moravská + Ke Kořeni- křižo-
vatka, P. Jilemnického - v zatáčce, 
Dělnická - uprostřed ulice, Máneso-
va- konec ulice. Kontejnery budou 
přistaveny dne 22.3., během termí-
nu budou po naplnění odvezeny, 
znovu přistaveny, poslední odvoz 
bude dne 25.3. do 12 hod.

Náhradní termín svozu komunálního 
odpadu o velikonočních svátcích

V termínu od 29.3. do 1.4. v 
Hlučíně nad cihelnou - na pravé 
straně, Jasénky - pod Mušálem a v 
Bobrovníkách - Malánky - odboč-
ka na Vrablovec, Požárnická - Hra-
bová,  Lesní - u hasičské zbrojnice, 
Na Sídlišti - konec ulice, Střední + 
Křivá - křižovatka, U Hájenky, U 
BOBRY CLUBU. Kontejnery budou 
přistaveny  ve dnech 29.3., během 
termínu budou po naplnění od-
vezeny, znovu přistaveny, poslední 
odvoz bude dne 1.4. do 12 hod.
Do kontejnerů ukládejte jen velko-

objemový odpad, nepřeplňujte je 
a neukládejte do nich nebezpečný 
odpad, který můžete denně, včetně 
sobot, uložit na sběrném dvoře v 
areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvar-
tovické ulici.  
Svoz velkých kusů je určen pouze 
pro občany - nepodnikající fyzické 
osoby! Právnické osoby a podni-
kající fyzické osoby odevzdávají 
odpady na skládce SOMA Mark-
vartovice.

Múdrik Radim
vedoucí provozu TS Hlučín

se nyní jen těžko prohrabe. V 
zimě přichází hladová zvěř do 
blízkosti domů a zahrad. Proto 

je v této situaci vhodné, aby si 
zahrádkáři zkontrolovali oplo-
cení svých zahrad a případně 

ochranu stromů. Hladová zvěř, 
hlavně zajíci, se totiž v nouzi 
pustí do mladých a nechráně-
ných dřevin. 
Zasněžená příroda láká ven lidi, 
kteří často na procházku berou 
i psy. Pokud se chovají neukáz-
něně a nechají psy volně běhat, 
zvěř pak klid nemá a je ve vel-
kém ohrožení. Lidé by si toto 
měli uvědomit, a hlavně nyní 
dopřát zvěři trochu více klidu. A 
navíc, podle zákona o myslivos-
ti a zákona o lesích není možno 
nechat psa volně pobíhat v pří-
rodě. Snažme se, abychom pro 
zvěř nebyli větší nepřítel, než 
sníh a mráz. Tvrdý je život zvěře 
v zimě. Každá i sebemenší péče, 
kterou myslivec nebo dobrý člo-
věk přispěje k zmírnění nouze 
strádající zvěře, je vlastně čás-
tečně splaceným dluhem matce 
přírodě za její štědrost a krásu.

Jan Legerski
MS Hubert Hať

Život zvěře je zejména v zimě tvrdý. I ta nejmenší péče, jako třeba doplnění krmelce, pomůže.   
                                     Foto: archiv
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA
Od poloviny ledna do půle února 
zasahovali strážníci hned několi-
krát u drobných krádeží v super-
marketech. 

  Z  prodejny Lidl chtěl  
muž z Darkoviček v 
pondělí 18. ledna bez 
zaplacení vynést 
v nohavici láhev 
rumu a několik 
cukrovinek.
  V Penny Mar-
ketu řádil 27.led-
na již policistům 
dobře známý 
zloděj, který  se 
snažil odcizit zbo-
ží drobné hodnoty.
  V neděli 14. února 
se pak zřejmě rozhodla 
uspořádat valentýnský 
večírek žena z Ostravy, 
která se ve stejné pro-
vozně pokusila přenést 
přes kasy v kabele 5 lahví 
Staré myslivecké a 2 láhve 
Moravské švestky za celkovou 
hodnotu cca 700,- Kč. Odcizené zboží 
bylo ve všech případech nepoškozené 
vráceno do prodejny, pachatelé předá-
ni policistům ČR k došetření případů.
  V úterý 19.1. požádal okolo 22. ho-
diny městské strážníky o pomoc per-
sonál restaurace U Kuchaře. Muži z 
Píště, který  tam svým chováním obtě-
žoval ostatní hosty, policisté na místě 
domluvili a z restaurace jej vyvedli.
  21. ledna zaznamenal kamerový 
systém krátce po 11. hodině dopo-
ledne muže ležícího na zemi na  ulici 
Pode Zdí. Policisté na místě zjistili, že  
65 letý muž z Hlučína upadl a uhodil 
se do hlavy. Proto přivolali záchran-
nou službu, která ho odvezla do ne-
mocnice v Ostravě na Fifejdách.  
  1.února po poledni oznámil  na slu-
žebnu telefonicky občan z Hlučína, že 
na ulici Hluboké poblíž křižovatky s 
ulici Školní sedí již skoro hodinu starší 
muž. Venku v té době bylo - 5˚C. Stráž-
níci muže našli ležet ve sněhu na ulici 
Pekařské. Po jeho ohledání zjistili, že 
má zlomenou nohu, proto ho nechali 
rychlou záchrannou službou převézt 
do nemocnice.
  V neděli 7.2. okolo 18.30 hod. zadr-
žela hlídka městské policie 33letého 
muže z Ostravy, který se neúspěš-
ně pokusil na autobusovém nádraží 
ukrást 68leté ženě kabelku. Již před-
tím zaznamenal kamerový systém, jak 
tento pachatel kope do odpadkových 
košů. Strážníci ho zadrželi cca po 5 mi-
nutách stíhání na křižovatce ulic gen. 
Svobody a Hrnčířská a předali Policii 
ČR.                 (ld)

V současné době připravujeme 
slavnostní přivítání pro děti na-
rozené od 1.7.2009, které mají  
trvalý pobyt na území města 
Hlučína, v Bobrovníkách a Dar-
kovičkách. Chcete-li se zúčast-
nit slavnostního obřadu vítání 
občánků, dostavte se maminky 
osobně na matriku MěÚ Hlučín 
(Po, St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 
hod.) a doložte, k ověření těch-
to skutečností, originál rodné-
ho listu dítěte a svůj občanský 
průkaz. O přesném datu konání 
akce budete předem, s dosta-
tečným předstihem, informová-
ni pozvánkou. Informace na 595 
020 224, 595 020 283.

(MÚH)

Rodiče, pozor:
Vítání občánků

Téměř hodinový střihový 
dokument o tom, co vše se 
v městě Hlučín událo v loň-
ském roce, s názvem „FIL-
MOVÁ KRONIKA HLUČÍN 
2009“ mohli diváci shlédnout 
10. února v kině Mír. 
Dokument je poskládaný 
z 208 zpravodajských repor-
táží roku 2009 tak, jak je za-
chytila Městská televize Hlu-
čín (MTVH ) při KC Hlučín. 

Postupně připomíná aktivity 
v jednotlivých měsících od 
ledna do prosince. Veřejná 
projekce, na jejímž závěru bylo 
i losování cen pro přítomné, 
udělala pomyslnou tečku za 
projektem MTVH. Proto ne-
chyběla většina z těch, kteří 
se na provozu MTVH podíleli 
(redaktorky, redaktoři, kame-
ramani i střihači). Potlesk pří-
tomných diváků po ukončení 

projekce nejen oni vnímali 
jako poděkování za svou prá-
ci pro město Hlučín. 
Dokument „Filmová kronika 
Hlučín 2009“ je k dispozici 
k zapůjčení v městské knihov-
ně na zámku nebo si ji může-
te prohlédnout po jednotli-
vých měsících na webu nově 
vzniklého Televizního studia 
při KC Hlučín (www.tvs-hlu-
cin.cz). 

Zdeněk Kačor 
ředitel KC Hlučín

Filmová kronika Hlučín 2009

Z Městské televize je Televizní studio Hlučín 
V roce 2008  byl  v rámci akti-
vit Kulturního centra (KC) za-
hájen projekt Městské televi-
ze Hlučín (MTVH) .Vize byla 
taková, že veškeré aktivity 
budou vykonávat dobrovol-
níci a  provoz  tedy nebude 
pro město nijak finančně ná-
ročný. 
Televize připravovala zpra-
vodajství, rozhovory, doku-
menty, seriály, medailony 
atd.  Zpravodajství ale zá-
roveň natáčela také Česká 
regionální televize (ČRTV), a 
to nejen pro Město Hlučín, 
ale pro celé Hlučínsko. Tak 
se stávalo, že se na akcích 
setkávaly vždy dvě televi-
ze, které poskytovaly stej-
né zpravodajství - jedna na 
stránkách www.mtvh.cz a 
druhá na www.hlucinsko.tv. 
Na tento fakt upozorňovali 
nejen občané, ale také za-
stupitelé, kteří se při sestavo-
vání městského rozpočtu na 

rok 2010 ptali, proč za výro-
bu zpravodajství platí město 
Hlučín dvě televize. Finanční 
prostředky na chod MTVH 
v roce 2008 byly minimální 
(využila se technika, která 
sloužila dříve potřebám KC), 
za rok 2009 již ale činily více 
než půl miliónu Kč. Při rozho-
dování o tom, která z televizí 
bude zpravodajství zajiš-
ťovat nadále, dalo město v 
době finanční krize přednost
té, jejíž provoz je pro něj 
méně nákladný. Ukončením 
spolupráce s ČRTV by navíc 
vznikly značné komplikace 
ostatním obcím hlučínska, 
které by tak mohly o zpravo-
dajství přijít. Ve schváleném 
rozpočtu města Hlučína 
na letošní rok byly kráceny 
příspěvky všem příspěvko-
vým organizacím města, a 
tudíž bohužel i Kulturnímu 
centru, jehož vedení se roz-
hodlo finanční ztrátu vyřešit

omezením činnosti televize. 
Pozastavení projektu MTVH  
ovšem neznamená  jeho zá-
nik. Většina spolupracovníků  
MTVH byla z řad studentů, 
kteří budou v květnu 2010 
maturovat a mohou odejít 
studovat do jiných měst. Ka-
meraman, kmenový zaměst-
nanec, bude dále pokračovat 
ve své práci. 
Městská televize Hlučín se 
přejmenovala na Televizní 
studio Hlučín a bude nadále 
natáčet seriály, dokumenty, 
filmy, DVD, medailony, tedy
vše kromě zpravodajství.  
Pokud uspěje ve výběrových 
řízeních, může také zpraco-
vávat zakázky pro externí 
odběratele a vydělat si tak 
na činnost studia v dalších 
letech.
Městské televizní studio Hlu-
čín najdete na webových 
stránkách www.tvs-hlucin.cz

(ld)

V budově bývalé Mateřské školy 
na Rovninách začne v pondělí 
19. dubna fungovat stacionář 
pro seniory, o jehož zbudování 
město dlouhodobě v rámci ko-
munitního plánu usilovalo. 
Část objektu již léta nesloužící 
školky pronajalo město soukro-
mému provozovateli, který zde 
bude tuto službu poskytovat. 
„Stacionář poskytuje služby se-
niorům, které nemůžete např. 
v době svého zaměstnání ne-
chat doma samotné, protože 
se o sebe nemohou postarat, 
potřebují pomoc či jen vyžadují 
společnost,“ vysvětluje Gabriela 
Jančíková, vedoucí stacionáře a 
dále vyjmenovává služby, které 
bude toto zařízení poskytovat: 
„Především nabízíme pomoc 

při zvládání běžných úkonů, při 
osobní hygieně, zajištění stra-
vy, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. 
Senioři se budou moci zapojit 
do  vzdělávacích  či sociálně-
-terapeutických aktivit, pomů-
žeme jim také při uplatňování 
osobních práv, při obstarávání 
osobních záležitostí apod.“
Stacionář bude otevřen denně 
od pondělí do pátku od cca 
6.30 do 17 hod., popř. dle po-
třeby. Veškeré služby budou 
zpoplatněny dle ceníku zveřej-
něného na stránkách www.
stacionar-hlucin.cz. Ty budou 
zprovozněny během měsíce 
března.
Kontakt: 736 723 560 

(ld)

Seniorům poslouží nový stacionář
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Návrh místa, termínu a doby pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2010/2011 v jednotlivých mateřských školách
MŠ Hlučín, Cihelní:  středa 10. 3. 2010 v době od 9 – 15 hod.

Odloučené pracoviště MŠ Hlučín, Severní na adrese Dr. Ed. Be-
neše 1/207: středa 10. 3. 2010 v době od 9 – 12 hod.

MŠ na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42, která je sou-
částí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky:  stře-
da 10. 3. 2010 v době od 9 hod. – 15 hod.

MŠ na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový svět 4/286, která je sou-
částí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Darkovičky:  středa 
10. 3. 2010 v době od 9 hod. – 15 hod.

MŠ Severní: středa 10. 3. 2010 od 9 hod. – 11 hod., 13 - 15 hod. 

Před zápisem si vyzvedněte v mateřské škole „Evidenční list dítěte“. 
Tento tiskopis musí mít zákonný zástupce vyplněný a potvrzený 
dětským lékařem k zápisu, jinak nemůže být dítě do mateřské školy 
přihlášeno. Na zápis vzít s sebou vyplněný a potvrzený Evidenční 
list dítěte, rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny.

Žhavá novinka - CD s hlučínskými písněmi

Muzeum Hlučínska nabízí v informačním centru k prodeji nové CD 
hlučínských písní V DOBRYM SE ROZEJDEME

Kulturní centrum Hlučín středisko Kulturní dům
ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska

vyhlašuje soutěž:
  

O nejoriginálnější 
kraslici Hlučínska

Propozice soutěže pro město Hlučín:
Každý občan města Hlučína (Bobrovníků, Darkoviček) přihla-

šuje do soutěže 1 ks originální kraslice, každá organizace (ško-
la) přihlásí do soutěže max. 3 ks originálních kraslic, které si 

sami vyberou.  Kraslice doručí v období 15. - 17. března do 
KD Hlučín, Ostravská 18, Hlučín, do kulturního oddělení  

pí. Pokorné v provozních hodinách od 7.30 – 15  hod. 
Ke každé kraslici v ochranném obalu doručí uzavřenou obálku 

s informací o majiteli, resp. výrobcem kraslic (jméno, obec, 
telefonické spojení). 

Pro město Hlučín budou komisí ve složení zástupce Kulturního 
centra,  města Hlučín a ZUŠ Hlučín vybrány 3 kraslice, které 

budou „reprezentovat Hlučín“ (budou oceněni malou věcnou 
cenou) a poté komise ve složení zástupci Sdružení obcí Hlu-

čínska, ZUŠ Hlučín a Kulturního centra Hlučín, vyberou dne 25. 
března nejoriginálnější kraslice Hlučínska. Tři výherci budou 

oceněni  věcnými cenami na slavnostní vernisáži dne 
29. března 2010 v Zámeckém klubu na zámku v Hlučíně.  
Organizátoři si vyhrazují právo na neudělení některých cen 

(nemusí být udělena 1. cena , ale např. dvě  2. ceny,  atp.). 
Kraslice zůstávají v majetku KC Hlučín.

Výstava všech kraslic nejen z Hlučína, ale dodaných také z 
dalších obcí a měst Hlučínska, bude probíhat od 29. břez-

na do 6. dubna v Zámeckém klubu na zámku v Hlučíně. 
Otevřena bude denně  mimo sobotu a velikonoční pondělí  

5.dubna od 10.00 – 16.00 hod.

Nejen od připojení Hlučínska k 
Československu uplynulo 90 let, 
ale letos tomu bude také 90 let 
od založení gymnázia v Hlučíně. 
Naše škola připravuje důstoj-
nou připomínku této události 
a plánuje oslavy, které se usku-
teční na začátku října letošního 
roku. Tento článek tedy můžete 
považovat za první předběžnou 
pozvánku.
Věříme, že zvláště naši absol-
venti si najdou čas a společně 
s námi zavzpomínají a také se 
seznámí se současností školy. O 
připravovaných oslavách bude-
me ještě podrobně informovat 
v následujících měsících.
Součástí oslav se stane také ju-
bilejní výroční zpráva a právě 
kvůli ní bychom se rádi obrátili 
především na všechny absol-
venty. Jubilejní zpráva by měla 
obsahovat zajímavé údaje o ško-
le, například seznam absolventů 
za období let 1995 až 2009 (se-
znam starších absolventů již byl 
otištěn v almanachu k 75. vý-
ročí). Budeme rádi, pokud nám 
ji pomůžete obohatit o vaše 
zajímavé vzpomínky na školu 
tak, jak jste ji poznali.  Pokud ne-
chcete psát přímo vzpomínky, 
můžete napsat kratší pozdrav-
ný text (tzv. zdravici). Uvítáme 
příspěvky všech generací absol-
ventů. 
Upřednostňujeme zaslání textů 
především v elektronické po-

době, ale v odůvodněných pří-
padech nám je můžete poslat 
jako strojopis nebo rukopis. U 
příspěvků si před otištěním vy-
hrazujeme právo je redakčně 
zkrátit. Pokusíme se uveřejnit 
všechny zajímavé texty, ale i ty 
ostatní, na které se nedostane, 
budou ve škole archivovány a 
stanou se cenným svědectvím o 
její historii.
 S radostí proto také přivítáme, 
pokud nám poskytnete k na-
hlédnutí a okopírování další za-
jímavé materiály o škole (písem-
né, fotografické i filmové).
Příspěvky v elektronické podo-
bě zasílejte nejlépe v počíta-
čovém souboru formátu DOC 
vytvořeném v textovém editoru 
Microsoft Word na email ros-
tek@ghlucin.cz, do předmětu 
zprávy napište „Příspěvek do ju-
bilejní zprávy“. 
Strojopisy a rukopisy posílejte 
na známou adresu Gymnázium 
Josefa Kainara, Dr. Ed. Beneše 
7/586, Hlučín 748 01. Na obálku 
napište heslo „Příspěvek do jubi-
lejní zprávy“. V otázce zapůjčení 
dokumentů nás můžete kontak-
tovat stejným způsobem, popří-
padě telefonicky (tel. číslo 553 
876 030).
Všem, kteří se odhodlají a zašlou 
vzpomínky nebo zapůjčí doku-
menty, předem děkujeme.

 Martin Rostek
kronikář školy

Gymnázium Josefa Kainara:
Ještě jedno 90. výročí
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Hudební Velikonoce: Zazpívají No Name M Ě S T O   H L U Č Í N

Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní řízení na funkci

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Hlučín, Severní, 

příspěvková organizace

Požadavky:
 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pe-

dagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů, v platném 
znění,

 plná způsobilost k právním úkonům,
 znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů ze-

jména v oblasti školství,
 občanská a morální bezúhonnost.

Písemně zašlete:
 přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-

-mail),
 životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),
 čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (v pří-

padě vysokoškolského vzdělání diplom i vysvědčení o státní 
zkoušce),

 čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (v 
souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů),

 úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ob-
lasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let ode dne, 
kdy začne vykonávat funkci ředitele/ředitelky školy,

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo do-
klad o jeho vyžádání,

 koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4),
 lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředite-

le/ředitelky školy.

Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 9. 2010.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, životopis, čestné prohlášení a 
koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Termín podání přihlášek do: 10. 3. 2010. Přihlášky doručte 
osobně na podatelnu MěÚ Hlučín nebo zasílejte doporu-
čeně na adresu: Město Hlučín, Mírové náměstí 24, 748 01  
Hlučín. 
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ MŠ 

Megahvězda slovenské hudeb-
ní scény, skupina No name, vy-
stoupí v Dolním Benešově. Kon-
cert se uskuteční v rámci akce 
nazvané Hudební Velikonoce, 9. 
dubna 2010, v kulturním domě. 
Společně se slovenskými zlatý-
mi slavíky zahraje i šumperská 
formace O5&Radeček. 
Vstupenky budou v předprodeji 
do konce února. Zájemci je mo-
hou za zvýhodněnou cenu 290 
korun koupit v pokladně KD 

Dolní Benešov, v Galerii Hlučín, 
v hlučínské Hospodě 56, opav-
ské Sluně a v síti TicketPro.
Informace o vystoupení zájemci 
najdou na www.sterkovnamu-
sic.com. „Koncert No name je 
totiž také pozvánkou na letošní 
ročník festivalu Štěrkovna Open 
Music. Ten se uskuteční 30. a 31. 
července v Hlučíně a vystoupí 
na něm například Chinaski či Vi-
sací zámek,“ zvou pořadatelé. 

(pif)

Březen je také měsíc Internetu
To, že se březen tradičně  slaví 
jako měsíc knih, je všeobecně 
známé. Víte ale, že je třetí měsíc 
v roce vzpomínán často také v 
souvislosti s Internetem? U nás 
se březen označil měsícem In-
ternetu poprvé v roce 1997. 
Nebudu se zde rozepisovat o 
historii Internetu jako takové-
ho. Fakt, že vznikl z iniciativy 
americké armády a jeho prv-
ním praktickým nasazením bylo 
koncem šedesátých let spuštění 
decentralizované sítě univerzit-
ních počítače v různých částech 
USA zvaná ARPANET, je vcelku 
známý. 
Méně známé je to, jak začal Inter-

net pronikat do našich končin...  
Podobně jako ve Spojených stá-
tech, i zde se průkopníky spoje-
ní vzdálených počítačů skrze síť 
staly univerzity. Stalo se to již v 
roce 1990, ve stejnou dobu, kdy 
v USA končil provoz předobrazu 
dnešního Internetu ARPANET. 
Tehdy samozřejmě v Českoslo-
vensku neexistovalo nic tako-
vého jako dnešní pevné linky 
nebo bezdrátové sítě WiFi. První 
pokusy o vytvoření vzdálené 
počítačové sítě tak probíhaly 
přes vytáčené telefonní připoje-
ní tehdejší veřejné telefonní sítě. 
A byl to právě březen 1990, kdy 
se poprvé naše republika spojila 

se sítěmi v jiných zemích.  Dnes 
to je právě dvacet let.
První pokusy o připojení do 
„opravdového“ Internetu potom 
proběhly v listopadových dnech 
roku 1991. Linka tehdy vedla z 
pražského ČVUT do interneto-
vého uzlu v Linci. Tehdy šlo však 
o neoficiální spojení, k oficiální-
mu připojení do Internetu došlo 
u nás dne 13.2.1992. 
Počátkem 90. let bylo k Internetu 
připojeno jen několik počítačů.  
Není se co divit, cena paušálu za 
připojení do sítě se pohybovala 
od 14.000 do 120.000 korun mě-
síčně! A jakou rychlostí! 9,6 až 64 
KB za sekundu (kbps). To je pro 
představu je několikanásobně 
méně, než dnes „surfujeme“ 

přes mobilní telefony. Dnwšní 
rychlosti připojení se tehdejším 
„surfařům“ mohly zdát jako vý-
jev z verneovek.
V roce 1998, kdy se již oslavo-
val březen, coby měsíc nového 
média se odhadovalo, že k síti 
se pravidelně připojuje 187 ti-
síc uživatelů. Pro porovnání: 
Dnes je jen vysokorychlostních 
připojení (tedy bez „pomalých“ 
mobilních a pevných telefonů) v 
provozu přes dva miliony a sta-
tistický úřad uvádí, že se k Inter-
netu připojuje již každý druhý 
obyvatel naší země, tedy přes 
pět miliónů uživatelů.
A to je za dvacet let vcelku úcty-
hodné číslo.  

Michal Kubíček



Dne 12.2.2010 se konalo v divadelním sále 
bývalého Domu dětí a mládeže pokračování 
cyklu Let the World Come to You… (Nechte 
svět přijít za vámi…). Soutěž měla název Let 
the Music Come to You… (Nechte hudbu 
přijít za vámi…), v níž šlo o prezentaci dří-
ve zadaného tématu ve školním, předloho-
vém kole. Členové týmů začali minutovým 
vstupem popisu školy, po kterém následo-
valo osmiminutové představení a následné 
„zkoušení“, samozřejmě v angličtině, ze stra-
ny poroty, ve které zasedali: předseda poroty 
Ondřej Hejma a Iva Málková, Jan Tesař, Mili-
ca Činžáková, Daniel Jeleń, Adam Parma, Jan 
Petrus, Phil Corkill, jako znalci jazyka anglic-
kého. Účastníci 8.a 9. ročníků z patnácti škol 
navzájem soupeřili o co možná nejlepší pre-
zentační výkon svého obdrženého hudební-
ho stylu. Jako první na pódium přišel tým z 
pořádající školy 1st International School of 
Ostrava  a navzdory značným technickým 
problémům, které se defakto vlekly skoro 
celou soutěží, obzvláště pak po zvukové a 
promítací stránce, se jim prezentace poda-

řila. Následovala zábavná plejáda známých 
hudebních ukázek všech absolvujících týmů. 
Místy nezáživné okamžiky následně  vymý-
til, po celou dobu skvělý, moderátor Aleš Ju-
chelka. V průběhu celého představení bylo 
k dispozici lehké občerstvení. Všichni zúčast-
nění dostali upomínkové předměty, ovšem 
první tři finalisté, respektive soutěžící ze ZŠ
Matiční, ZŠ Rovniny a ZŠ Ludgeřovice obdr-
želi hodnotné ceny v podobě týdenního po-
znávacího kurzu + celodenního konverzač-
ního kurzu angličtiny s rodilým mluvčím za 
první místo, vstupenky na koncert skupiny 

Kryštof + celodenního konverzačního kurzu 
angličtiny s rodilým mluvčím za druhé a ce-
lodenního konverzačního kurzu angličtiny 
s rodilým mluvčím za třetí místo. Ke všemu 
zajisté dostali příležitost setkat se  se známý-
mi tvářemi, nabýt nových vědomostí z cizí-
ho jazyka a v neposlední řadě dobrý pocit z 
příjemně prožitého dopoledne.

Patrik Štefek
účastník soutěže  

Z pohledu učitele, který je na soutěž připravo-
val, chci ještě dodat, že je to nádherný zážitek, 
pracovat s dětmi jako jsou Patrik Štefek, Klára 
Zajíčková a Adéla Dostálová, kteří se dokáží na-
plno a s nadšením ponořit do zadaného úkolu a 
následně pak mít možnost sledovat nezměrnou 
radost v jejích očích. Toto potěšení ze skvělých 
dětí je mnohdy totiž jediným oceněním nelehké 
učitelské práce, kterou přesto s láskou ráda dě-
lám.                    

Karin Jiříčková
ZŠ Hlučín, Rovniny
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Naše škola je již druhým rokem 
zapojena do programu Recyklo-
hraní. Cílem dlouhodobého 
školního projektu je nejen zvýšit 
u dětí povědomí o třídění od-
padů, ale také zajistit recyklaci 
drobných vysloužilých elektro-
zařízení, akumulátorů a baterií. 
Celá akce je spojena s osvěto-
vou činností a má formu hry. Při-
tom každý občan může dětem 
pomoci a do programu Recyklo-
hraní se aktivně zapojit.
Ve škole máme dvě nádoby na 
drobnou elektroniku, krabici na 
použité baterie a na úsporné žá-
rovky.Navíc se žáci zapojují do 
plnění různých úkolů či testů z 

oblasti třídění odpadů, ochrany 
přírody, výtvarné výchovy atd. 
Od září jsme nasbírali celkem 69 
kg baterií, 180 kg drobné elek-
trotechniky a 160 kg velkých 
elektrospotřebičů.
Za nasbíraný odpad a splněné 
úkoly jsme k doposud získali 6 
618 bodů, které vyměníme za  
odměny, např. hry, vybavení 
pro volný čas nebo učební po-
můcky. Za realizaci projektu na 
naší škole zodpovídá Mgr. Ma-
rie Blažková a jistě i díky jejímu 
vedení jsme se loni umístili mezi 
10 nejlepšími školami v ČR. 

Iva Landová
učitelka ZŠ Hornická

Recyklohraní na ZŠ Hornická

Pod tímto názvem jsme se s kamarádkou zúčastnily akce v DDM Hlučín.  Hlavní náplní této před-
nášky bylo poradenství s péčí o pleť a líčením. Spolu s výkladem jsme mohly pozorovat názornou 
ukázku na modelce. Také jsme se dozvěděly o různých typech pleti a jak se o jednotlivé typy starat, 
jak se líčit k různým příležitostem nebo jaké líčení je nejvhodnější na určité tvary obličejů. Bylo to 
velice zajímavé, poučné a chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli.                                                                                           
                                                                                                                                     K. Tkačíková, K. Hronová

Chceš být IN? v DDM Hlučín

Také v letošním školním roce 
organizujeme sběr elektrošrotu, 
baterií a nově i úsporných žáro-
vek. Jsme zapojeni do celostát-
ního recyklačního programu  
RECYKLOHRANÍ. Za odevzdaný 
sběr a splnění dílčích úkolů do-
stáváme body. Letos si žáci 7. 
třídy vyzkoušeli role detektivů 
– pátrali po institucích a mís-
tech v Hlučíně, které se zabývají 
odpady. Na internetu nebo pří-
mo na místě získávali informace 
a kontakty. Výsledkem tohoto 
úkolu byl výtvarně zpracova-
ný plán města, na kterém byly 
vyznačeny sběrné nádoby na 
tříděný odpad a sídla institucí  
zabývajícími  se nakládáním s 
odpady. Na Vánoce jsme vyro-
bili přání plné světýlek, v únoru 
děti pracují na modelech ideál-
ního elektrospotřebiče. Na kon-
ci roku si nejlepší kolektivy a 
sběrači vyberou za body dárky.

V lednu probíhala grafická a
výtvarná soutěž – žáci tvořili 
propagační materiál na sběr 
elektrošrotu. Informační letáčky 
jsme roznesli do domácností v 
okolí školy a doufáme, že při jar-
ním úklidu neskončí tento ne-
bezpečný odpad v popelnicích 
nebo na skládkách, ale naopak 
u nás ve škole.
Také si více všímáme pořádku 
a estetické výzdoby ve třídách. 
Vybraní žáci s učitelem dělají 
namátkovou kontrolu učeben, 
třídy dostávají body. Na konci 
školního roku soutěže vyhod-
notíme a  nejlepší odměníme. 
Žáci vyššího stupně sbírají body 
za svou  aktivitu v přírodověd-
ných, matematických projek-
tech a kláních v rámci soutěže, 
kterou jsme nazvali „ Přírodo-
vědná liga“. 

Iva Podstufková
koordinátor EVVO

Environmentální výchova na 
ZŠ dr. Tyrše nabírá na síle   

Hlučínští školáci reprezentovali a uspěli

Nábor do oddílu házené 
Hlučínský oddíl házené provádí 
nábor děvčat a chlapců naroze-
ných v roce 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, a to každou 
středu a pátek od 16.30 do 18 
hodin v hlučínské sportovní 
hale. 
Bližší informace také poskytnou 

trenéři: Josef Janoš (606 853 063 
- trenér žaček), Jiří Švihora (775 
719 445 - trenér žaček), Šárka 
Slívová (775 956 305 - trenér-
ka minižáků), Martin Schmack 
(604 361 048 - organizační pra-
covník).

(ms)
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Sněžení, vítr, mlha, ale i sluníč-
ko nás provázelo na  lyžařském 
kurzu školáků ZŠ dr. M. Tyrše ve 
středisku zimních sportů PARK 
SNOW Velká Rača. V termínu 1. 
– 5. 2. 2010 jsme mohli využít 
všech dostupných sjezdovek. 
Terén na Dědovce byl nejlepší 
pro rozježdění všech lyžařů a s 
možností využít snowparku se 
stal tento svah vítaným zpest-
řením výcviku. Černá sjezdov-
ka na Lalikách byla největším 
lákadlem  pro zdatné lyžaře a 

pro začínající lyžaře na konci 
kurzu nebyl problém sjíždět vel-
ký svah na Marušce. Ubytování, 
stravování a možnost večerního 
promítání filmů nebo diskotéky
jsme měli v hotelu Rača. 
Žáci 7. ročníku i v letošním roce 
využili příspěvku Města Hlučína 
ve výši 2000,- Kč na žáka. 
Žákům se tímto příspěvkem stal 
výcvik dostupnějším a zřizova-
teli děkujeme. 

J.W.Mrázová
vedoucí LVK

Děti lyžovaly na Velké Rači  

Co je to vlastně Místní akční 
skupina (MAS), která působí na 
území regionu Hlučínska? Je to 
občanské sdružení, jehož čle-
ny jsou podnikatelské subjekty 
(v současnosti zemědělského 
charakteru) a oba mikroregiony 
hlučínské oblasti. 
Vznik organizace je datován v 
prosinci 2006 a hlavním cílem 
je rozvoj celé hlučínské oblasti. 
Rozvoj území byl zpracován v 
tzv. Strategickém plánu Leader, 
ve kterém byly vytyčeny „trasy“, 
kterým se k rozvoji Hlučínska 
chceme ubírat. Tyto napláno-
vané cesty – odborně nazývané 
fiche, pomáhají veřejnému sek-
toru a podnikatelům Hlučínska 
k získání finanční dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova. Orga-
nizace je otevřená všem podni-

katelským i nepodnikatelským 
subjektům, jedinou podmínkou 
je místo podnikání nebo sídlo 
organizace na území MAS Hlu-
čínska. Pro příjem žádostí o do-
tace jsou vyhlašovány Výzvy. V 
letošním roce bude vyhlášena 
minimálně jedna Výzva, a to v 
měsíci březnu až dubnu.
Máme také svého partnera ke 
spolupráci, kterým je polská 
Místní akční skupina. Polsky se 
tyto organizace nazývají LGD 
(lokalna grupa dzialania) a ta 
„naše“ má sídlo v Kietrzi a oblast 
působnosti v našem polském 
sousedství. Místní akční sku-
pina realizuje také své vlastní 
projekty. První jsme realizova-
li s naším polský partnerem v 
loňském roce a možná někteří 
podnikatelé zaznamenali naši 

účast na setkání v Kravařích v 
březnu 2009. Spolu připravuje-
me také další projekt, do které-
ho bychom chtěli zapojit celou 
hlučínskou veřejnost. 
Dne 9. 2. 2010 proběhla v kul-
turním domě v Hlučíně členská 
schůze Místní akční skupiny. 
Kromě členů byla přítomna i 
řada starostů regionu Hlučínska, 
kteří svou účastí vyjádřili zájem 
o dění v této organizaci. Pozvá-
ní na schůzi přijala rovněž před-
sedkyně naší partnerské MAS 
– polské LGD Plaskowyż dobrej 
ziemi, paní Danuta Świec.
Informace o dotacích a výzvách 
Místní akční skupiny jsou k dis-
pozici na webových stránkách 
MAS Hlučínsko www.mashlu-
cinsko.cz.

Vaše MAS Hlučínsko.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Představuje se Místní akční skupina Hlučínsko 

Nejen odbornou, ale i širokou 
veřejnost zve Fontána, příspěv-
ková organizace, která je domo-
vem pro osoby se zdravotním 
postižením, na Den otevřených 
dveří. 
Den otevřených dveří se usku-
teční 15. března 2010 ve všech 
prostorách zařízení, jež prošlo 
rozsáhlou rekonstrukcí. 
Vedle vnitřní přestavby stávající 
žluté a růžové budovy, staré 120 
a 100 let, byl postaven ještě dal-
ší objekt – zelený domov. 
Rekonstrukce Fontány umož-
nila hlučínským uživatelům 
rezidenčních sociálních služeb 
ubytování v jednolůžkových a 
dvoulůžkových pokojích a roz-
šířila nabídku o služby komunit-
ního typu.  
Dveře dokořán budou pro 
všechny zájemce na Celní ulici 
otevřeny od 10 do 16 hod.  

Marcela Lindertová

Přijďte se podívat 
na den otevřených 
dveří ve Fontáně

Hasiči v Moravskoslezském kraji 
vyjíždějí stále častěji k požárům 
sazí a dehtových usazenin ve 
špatně udržovaných komínech. 
Škody se mohou vyhoupnout až 
do stovek tisíců a ohrozit i lidské 
životy. Za nezávadný stav komí-
nů přitom nese odpovědnost 
správce nebo majitel objektu, 
nikoliv kominík.
Hlavní příčinou bývá zanedba-
ná údržba komínového tělesa. 
Ke vznícení a hoření usazenin 
v komíně tak dochází kvůli ne-
respektování intervalů čištění, 
nebo dokonce po několikale-

tém nečištění komínu. Přitom 
vyhláška č. 111/1981 Sb., o čiš-
tění komínů, ukládá majitelům 
domů a bytů zajišťovat čištění 
komínů a vybírání sazí 2 - 6 krát 
do roka (přesně napiš – pevná 
paliva, kapalná paliva, plyn-
ná paliva). Nečistoty v komíně 
omezují funkci komínu a mohou 
mít za následek i požár nebo 
otravu lidí oxidem uhelnatým. 
Pravidelné vymetání sazí v ko-
míně a vybírání popílku by mělo 
být proto samozřejmostí stejně 
jako kontrola technického stavu 
komína. Ačkoliv si mnoho obča-

nů čistí své komíny svépomocí, 
lepší je se spolehnout na odbor-
níky kominíky. 
V případě, že se chystáte ke ko-
mínu připojit jakýkoliv spotřebič 
(nový, vyměněný) nebo měníte 
druh paliva, je nutné, aby byla 
provedena revize komínu. Revi-
zi komínu Vám provede odbor-
ná firma a rovněž také kominíci.
Je nutné dodržovat také zásadu, 
že v půdním prostoru se hořla-
vý materiál může nacházet v 
bezpečné vzdálenosti nejméně 
jeden metr od povrchu komíno-
vého tělesa.

A co když začne v komíně hořet? 
Ihned zavolejte hasiče na linku 
150 nebo 112. Do jejich příjez-
du odstraňte veškerý hořlavý 
materiál z blízkosti komínového 
tělesa, to znamená například 
odtažení nábytku od stěny, kte-
rou komín prochází. Požár sazí 
v komíně nikdy nehaste vodou, 
mohl by popraskat, nebo do-
konce vybuchnout. Do příjezdu 
hasičů se můžete pokusit zkrotit 
plameny pomocí vhazování su-
chého písku vymetacími dvířky 
nebo ze střechy do komína.

HZS MSK Opava

Hasiči radí: Nepodceňujte čištění komínů
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Paní Ludmilo, toužila jste 
vždycky stát se knihovnicí?
Ke knížkám tíhnu od dětství. 
Naše maminka mě a mým dvě-
ma sestrám od mala předčítala. 
Každé narozeniny, každý svátek 
jsme netrpělivě čekaly, o jaký 
titul se rozroste naše domácí 
knihovna. Po gymnáziu jsem 
přemýšlela o učitelství, uvolnilo 
se ale náhodou místo v hlučín-
ské knihovně a já neváhala. Na-
stoupila jsem 1. července v roce 
1965. Při práci jsem pak ještě 
studovala knihovnickou školu v 
Brně. A vidíte, hlučínské knihov-
ně jsem zůstala věrná pětačtyři-
cet let.

Jak se změnila práce knihov-
nice za ta léta, co ji děláte?
Kdysi byla knihovnice taková 
šedá myš, která se prohrabáva-
la v nekonečných kartotékách.  
Dnes pracuje především s po-
čítačem, který značně urychlil a 
usnadnil tuto práci. Zbývá nám 
více času na samotné čtenáře, 
kterým můžeme poradit či být 
jinak nápomocní. Nástup elek-
troniky do knihoven znamená 
velký komfort i pro čtenáře, kte-
ří se mohou rychle orientovat 
v celém fondu knihovny, přes 
internet si rezervovat vybrané 
tituly, prodloužit výpůjční dobu 
apod.

Vy jste zažila už několik ge-
nerací čtenářů. Jak se liší ti 
dnešní od čtenářů např. před 
třiceti lety? 
Řekla bych, že jsou stále stejní, 
jen trochu vybíravější. Kdysi ne-
bylo tolik titulů, nebyl takový 
výběr knih, lidé neměli zdaleka 
tak moc informací jako dnes. 
Ale jinak ze své zkušenosti vím, 
že knihovna si najde své čtenáře 
v každé době. Důležité je už od 
malička vést děti ke čtení, nau-
čit je, aby měly ke knihám vztah. 
Ony samy dnes samozřejmě 
hledají pohodlnější způsob při-
jímání informací jako je televize 
či počítač, a pokud jejich rodiče 
nečtou ani jim nepředčítají, není 

to pak jednoduché.  My jsme 
vždycky dělali a děláme dodnes 
akce pro školní děti, abychom je 
ke čtení motivovali. Chodí k nám 
celé třídy, které seznamujeme s 
výpůjčním řádem, uspořádáním 
knihovny, orientací v knižním 
fondu. Učíme je i vyhledávat v 
encyklopediích, využívat on-
-line katalogy a internet. Důle-
žité je, aby každé dítě školou 
povinné vědělo, kde v Hlučíně 
knihovnu najde. 

Dnešní uspěchaná doba už 
četbě moc nepřeje. Zazna-
menali jste např. s rozvojem 
internetu, kde je možné najít 
řadu informací i celé publiko-
vané knihy, odliv čtenářů?
Naštěstí tomu tak není.  Kdo má 
ke knihám vztah, vždycky sáhne 
po vázané podobě raději, než by 
knihu četl v počítači.  S dobou 
se mění spíš vkus čtenářů, my se 
snažíme nakupovat to, co lidé 
žádají. Kdysi chtěli děti Rychlé 
šípy, dnes komiksy se Spider-
manem, tak objednáváme i ty. 
Pro někoho jsou třeba Harlekýni 
braková literatura, a divila bys-
te se, kolik taková knížka udělá 
měsíčně výpůjček.

Celý život trávíte mezi knížka-
mi. Když přijdete večer domů, 
máte ještě večer chuť nějakou 
otevřít a číst si?
Já čtu pořád. Jednak z profes-
ního hlediska, abych byla v ob-
raze, abych věděla, co nového 
vychází, co bychom měli do 
knihovny objednat, co dokou-
pit.  Dnes už čtu více časopisy 
a noviny než knihy, ale jsou ně-
které, které mají v mé domácí 
knihovně své místo a které bych 
nikomu nedala. Je mi jedno, zda 
se jedná o české či světové au-
tory. Stejně mě nadchla kniha 
Betty McDonaldové“ Co život 
dal a vzal“ jako nedávno vyda-
ná „ Modrá barva duhy“ od paní 
Anny Malchárkové tady od nás 
z Dolního Benešova. K některým 
knihám se prostě budu vždycky 
ráda vracet.

Na slovíčko s vedoucí Městské knihovny Hlučín, 
paní Ludmilou Rimlovou 

Březen, měsíc knihy – hlásaly nástěnky na všech školách i 
výklady knihkupectví v dobách socialismu. Dnes se již toto 
heslo masově neprosazuje, přesto měsíc březen stále zůstává 
spojený právě s knihami. Těmi se denně obklopuje i paní Lud-
mila Rimlová, která se po pětačtyřiceti letech práce v hlučín-
ské knihovně nyní chystá na zasloužený odpočinek.

Kdysi jsem měla tendenci kni-
hu vždy dočíst, když už jsem si 
ji vzala. Dnes už si také vybírám. 
Pokud mě nějaká zaujme, pře-
čtu ji opravdu jedním dechem.  
Když ale knížku na dva dny od-
ložím a pak se musím hodně da-
leko vracet, abych si připomně-
la, o čem je, už ji dále nečtu. Nač 
s ní ztrácet čas, vždyť vychází 
tolik krásných titulů…. 

Na konci května odcházíte do 
důchodu. Nebude se Vám po 
knihovně stýskat?
Nudit se snad nebudu. Vždyť 
můžu pracovat na počítači, cho-
dit do lesa, věnovat se zahradě 
a své rodině.  Budu mít víc času 
na manžela, dvě vnoučata a ma-

minku, která nedávno oslavila 
devadesátku. Hrozně se těším, 
až budu jezdit autem, chtěla 
bych projet křížem krážem celou 
republiku. A samozřejmě číst. 
Holky tady vědí, že je budu cho-
dit kontrolovat, jestli knihovna 
pořád vzkvétá. Přála bych si, aby 
i po mém odchodu měla stále 
všech pět p, aby byla:
1) přívětivá a profesionální pro 

uživatele
2) příznivá pro knihovní fondy
3) pohodlná pro knihovníky
4) působivá zvnějšku i interié-

rem
5) přístupná svou polohou i pro 

uživatele
Za rozhovor děkuje

Lada Dobrovolná

„V hlučínském knihovně jsem tak trochu inventář. I potmě už vím, kde najdu  tu či onu knížku,“ říká  
s úsměvem Ludmila Rimlová.                                                                                           Foto:  Petr Gattnar

První zmínky o knihovně pochází z doby před více než 160 lety. 
Cyprián Lelek založil školní knihovnu, která měla 180 českých 
knih a 30 čtenářů. Zavedení latinky a odstranění všech morav-
ských knihoven bylo poslední ranou pro českou knihu za pruské 
vlády. Germanizace knihoven pokračovala až do vzniku Čes-
koslovenska. V roce 1937 zahájila činnost nově zřízená knihov-
na, která byla ale za okupace zrušena. Po osvobození byl fond 
knihovny naplňován z darů jednotlivců i nakladatelství.
V poválečné historii byla knihovna profesionalizována, působila 
jako okresní knihovna a  zabezpečovala putovní soubory  knih 
pro ostatní knihovny Hlučínska.V 60. letech se přestěhovala do 
jedné z nejstarších budov na hlučínském náměstí, nad  dnešní  
pivnici U Bětky. Stala se knihovnou střediskovou pro deset okol-
ních obcí. 
Poté byla téměř 20 let zapojena do celookresního kooperačního 
systému jako pobočka Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě  
a funkci střediskové knihovny plnila postupně pro 17 obcí.
Po rozpadu knihovnického systému v okrese Opava k 1.1.1997, 
převzal zřizovatelská práva ke knihovně Městský úřad v Hlučíně, 
který ji organizačně přičlenil ke Kulturnímu domu. V lednu 2005 
se knihovna přestěhovala do nových, citlivě zrekonstruovaných 
prostor zámku, kde  funguje jako jedno ze zařízení Kulturního 
centra Hlučín.                                      Zpracovala Ludmila Rimlová

Z historie hlučínské knihovny



      [11] hlučínskénoviny

Kdo se může stát čtenářem 
knihovny?
Čtenářem knihovny se může 
stát každá fyzická nebo právnic-
ká osoba. 

Co potřebuji k vyřízení čte-
nářského průkazu?
K vyřízení čtenářského průkazu 
je třeba platný občanský průkaz, 
u dětí do 15 let podpis zákonné-
ho zástupce.

Platí můj čtenářský průkaz i 
pro ostatní rodinné příslušní-
ky?
Ne, průkaz je vystavován na 
konkrétní jméno a je nepřenos-
ný. 

Platí můj čtenářský průkaz i 
na pobočkách Bobrovníky a 
Darkovičky?
Ne, průkaz platí pouze v knihov-
ně, ve které byl vystaven.

Půjčujete též hudební CD a 
filmová DVD?
Ne. Pouze CD a DVD, která jsou 
součástí nebo přílohou poříze-
ných knih a časopisů.

Na jak dlouho si mohu doku-
menty půjčit?
Dokumenty se půjčují na 1 mě-
síc. Výjimkou jsou dokumenty 
označené PK (příruční knihov-
na), které se půjčují na 14 dnů 
a dokumenty označené NV 
(novinka), které se půjčují na 28 
dnů.

Jak si mohu prodloužit vý-
půjční lhůtu? Proč některé 
výpůjčky nelze prodloužit?
Výpůjční lhůtu si lze prodloužit 
osobně, telefonicky, e-mailem 

Dvoustranu připravila  
Lada Dobrovolná 

Čtenáři se ptají…

nebo na internetu přes osobní 
čtenářské konto. Nelze automa-
ticky prodlužovat výpůjční lhůtu 
u dokumentů označených NV, 
PK a u časopisů s datem vydá-
ní kratší než 1 rok. Nelze si také 
prodloužit výpůjčky dokumen-
tů, které má rezervován jiný čte-
nář. Výpůjční lhůta těchto doku-
mentů je pevně stanovena.

Mohu být nějak informován o 
docházející výpůjční lhůtě?
Čtenáři, kteří nám sdělí svou e-
-mailovou adresu, budou 4 dny 
před koncem výpůjční lhůty in-
formováni e-mailem. 

Co když si chci půjčit doku-
ment, který má momentálně 
vypůjčený jiný čtenář?

Můžete si dokument rezervovat. 
To znamená, že až se požadova-
ný dokument vrátí do knihovny, 
odložíme Vám jej. Tato služba je 
zpoplatněna 10 Kč/dokument. 
Dokument Vám bude rezervo-
ván po dobu 14 dnů. Jestliže 
nám sdělíte svou e-mailovou 
adresu, budete o rezervaci in-
formováni e-mailem.

Co když si chci si půjčit knihu, 
kterou nevlastníte ve fondu?
K tomu slouží služba MVS (me-
ziknihovní výpůjční služba). 
Požadovaný dokument Vám 
objednáme a vypůjčíme z jiné 
knihovny. Jakmile tento doku-
ment dorazí do knihovny, bu-
deme Vás informovat e-mailem. 
Služba je zpoplatněna 100 Kč/

dokument. V ceně je zahrnuto 
poštovné a náklady spojené se 
zasláním dokumentu.

Jak se dostanu do svého osob-
ního čtenářského konta?
Na webových stránkách knihov-
ny www.kc-hlucin.cz pod odka-
zem „Osobní čtenářské konto“. 
Zde si můžete zkontrolovat vý-
půjčky, rezervace, případně také 
výpůjčky prodloužit.

Mohu se stát fanouškem 
knihovny na Facebooku?
Ano, knihovna má svou stránku 
v síti Facebook na adrese www.
facebook.com/knihovna.hlucin

Zdroj: www.kc-hlucin.cz

Hlučínskou knihovnu pravidelně navštěvují žáci základních škol, aby se naučili orientovat v knižním fondu, vyhledávat v encyklopediích či on-line katalo-
gu.                       Foto: Petr Gattnar

Hlučín se stane jedním z míst, které bude 
hostit protagonisty mezinárodního festi-
valu „Harfové dny Ostrava“. V sobotu 20. 
března zazní v obřadní síni MěÚ Hlučín je-
den z koncertů, který zaštítí starosta města 
Hlučína Bernard Ostárek. Od 17 hod. zde 
bude na programu hudební představení 
AFFETTI AMOROSI Neboli Divadlo Vášní, 
ve kterém se představí v Evropě známý  
soubor ENSEMBLE IN CORDIS v sestavě:  
Kateřina Doležalová - trojřadá harfa (zpěv), 
Jan Krejča (theorba, barokní kytara), Milo-
slav Študent (loutny, barokní kytara). Na 
repertoáru budou skladby Kapspergerovy, 
Monteverdiho, Cazzatiho, Corbettovy Fos-
cariniho a další.

HARFOVÉ DNY OSTRAVA  - mezinárodní 
festival úzce zaměřený na nejkrásnější a 
nejstarší hudební nástroj na světě - harfu. 
Je to jediný festival svého druhu v České 
republice. Uvádí špičkové sólisty, harfistky
i harfisty na sólových recitálech, v zajíma-
vých kombinacích s jinými nástroji, s ko-
morními soubory i s vynikajícími orchestry. 
Seznamuje širokou veřejnost s interpretací 
umělců a tvorbou skladatelů vyznačující se 
vysokou uměleckou kvalitou a podporuje 
rozvoj harfového oboru prezentací našich 
i zahraničních významných umělců. Jeho 
uměleckou ředitelkou je Paní Ada Balová, 
která 17 let pedagogicky působila také na 
Základní umělecké škole v Hlučíně.

Celý program festivalu najdete na strán-
kách www.harfovedny.cz.
Vstupenky budou v prodeji na poklad-
ně Domu kultury města Ostravy (597 489 
111) a na všech pobočkách Ostravského 
informačního servisu. Možnost    rezervace    
také  v  informačním centru Hlučín.                                             

(ld)

V obřadní síni se rozezní harfa
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Kulturní centrum, Ostravská 18, 558 270 100, KD 595 043 397

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, Tyršova 5a,
595 043 677, 595 043 690, www.sra-hlucin.czKdy, kde, kam v březnu 2010

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Adrian Creelman *2009
Alena Pavlitová *2009
Ema Hrňová *2009
Denis Ostárek *2009
Marek Tichý *2009

Jubilanti:
Bohdanka Zdvihalová *1928
Josef Rybár *1915
Gertruda Hajduková *1934
Václav Bradáč *1943
Anna Lasáková *1927
Antonie Rončková *1925
Josef Polok *1954
Herta Foltynová *1929
Eva Kačmařová *1930
Gertruda Reiská *1928
Helena Salvétová *1930
Annemarie Tokarčíková *1940

Rozloučili jsme se:
Olga Dvořáčková *1917
Vlasta Vlčková *1922
Božena Nováková *1923

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Prodám byt 3+1 v os. vl. v Hlučíně, ul. Severní. Cena: 1 200 000,-. 

Dohoda možná. Tel.: 602 522 801.
 Prodám byt 3+1 (71 m2 obytná plocha) v osobním vlastnictví v Hlu-

číně na Rovninách Kontakt: 732 908 767.
 Pronajmu byt 3+1 v os. vlastnictví Rovniny. Kontakt 724 930 625.
 Hledám spolehlivou osobu, která také dojíždí za prací do OV-Poruby, 

na ranní po - pá: 7-15 h. Auto mám, na střídání. Tel. 608 720 998.
 Pronajmu byt 1+1 Rovniny, ihned. Tel.: 607 585 009.
 Pronajmeme zahradu, 1237 m2 se zděnou kůlnou a malým sklípkem 

s příp. vody, na rohu Hornické ul. v Hlučíně. Parcela k využ. výhradně 
jako zahrada, náj. dle dohody. Info: 736 227 122 a 602 942 805.

 Vyměním 2+1 na sídlišti OKD za 2+1 kdekoliv v Hlučíně. Tel.: 603 
869 532.

 Koupím rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Hlučíně a 
okolí. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: 777 071 524.

 Naše milá babičko, není důležité být první, kdo dnes ti bude přát. 
Důležité je mít tě v srdci a říct „mám tě rád“. Vše nejlepší k 70-tým 
narozeninám babičce Annemarii Tokarčíkové přejí vnoučata Sand-
ra, Hanka a David a všichni, kdo tě mají rádi.

 V zahrádkářské kolonii „Na výsluní“ je k dispozici zahrádka. Platba 
pouze za spotřebovanou vodu + členskou známku. Kolonie se na-
chází vedle Kulturního domu vedle nového dětského hřiště. Tel.: 
605 865 018, email: martahlucin@seznam.cz

 Děkuji státní policii a hasičům města Hlučína za pomoc v tísnivé 
situaci, jenž mi pomohli vyřešit v pátek dne 29. ledna 2010.

 Dne 7. 3. 2010 v 8:00 hodin se konáv  Kulturním domě v Hlučíně 
výroční členská schůze. Účast všech členů je nutná za účelem voleb 
do MO. Zve výbor ČRS MO.

9. 3. 19.00 ČESKÉ NEBE – divadlo Járy Cimrmana 

13. 3. 19.00 Ples tak trochu jinak aneb jak…..

16. 3. 15.00 Ples příspěvkové organizace Fontána Hlučín

20. 3. 17.00 OMLAZOVNA – taneční zábava

23. 3.   9.00 O zlé královně – divadelní představení pro MŠ 
a I. st. ZŠ

26. 3. 17.00 Péťa a vlk – S. Prokofjev, Kouzelný krámek – O. 
Respighi. Baletní vystoupení ZUŠ Hlučín

Připravujeme:

17. 4. Hlučínská lilie

           Den Země

13. 3. 19.00 FAME – cesta ke slávě
14. 3. 17.00 FAME – cesta ke slávě
Film USA – muzikál. MP
27. 3. 19.00 Morganovi 
28. 3. 17.00 Morganovi 
Film USA – komedie, drama, romantický. MP 
28. 3. 15.00 Alvin a Chipmunkové 2
Film USA – rodinný animovaný, komedie. V českém znění. MP 

Do 18.4.  Výstava „Předjaří v muzeu“ - Svou tvorbu Vám zde 
představí výtvarný obor Základní umělecké školy P. J. Vejvanov-
ského v Hlučíně. Naleznete zde výrobky spousty šikovných a 
nadšených umělců, dětí i dospělých. Jarní tématika bude pro-
cházet celou výstavou. Uvidíte spoustu jarních barev, kresby, 
portréty, keramiku, modelářství, řadu výtvarných technik a vše 
co se dá vyrobit, když se dají dohromady šikovné ruce a dobré 
nápady. Přijďte se nechat inspirovat a podpořit naše nejmenší 
umělce. 

1.3.- 31.5. 12 LET S HLUČÍNSKÝM TALENTEM - výstava fotografií 
v DDM Hlučíně (1. patro) - po - čt 10 - 17 hod.

2.3. KLUB PATCHWORK - od 16 hod. v DDM, výroba veli-
konočních věnců

13. 3. ŠACHOVÝ TURNAJ - pro děti a mládež do 16 let - od 9 
hod. v DDM, svačinku a přezůvky s sebou - startovné 
30,- Kč, přihlášky a platba předem v DDM.

13. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNA DRÁTOVÁNÍ I. - pro děti od 10 
let a dospělé - od 14 do 17 hod. v DDM Hlučíně - zá-
kladní výplet ok, přihlášky a platba 50,- Kč předem

20. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNA DRÁTOVÁNÍ II. - pro děti od 10 
let a dospělé - od 14 do 17 hod. v DDM - drátování 
velikonočních vajíček, přihl. a platba 50,- Kč předem

26. 3. BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ - od 9 do 12 hod. 

30. 3.-31.3. VELIKONOČNÍ HRÁTKY - určeno dětem ze zájmových 
kroužků DDM - od 15 hod.v DDM -  pletení pomlázky, 
zdobení kraslic, velikonoční tvořeníčko, zdobení per-
níků, velikonoční zvyky a tradice, soutěž o ceny

DDM Hlučín, Zámecká 6, 595 041 156, www.ddmhlucin.cz

Pronájem sportovní haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690

6. 3. 10.00 TJ Hlučín – Holešov - II. liga volejbal muži

6. 3. 14.30 FC Hlučín – Hradec Králové - II. liga fotbal

13. 3. 9.00 – 12.00 Mistrovské utkání v basketbalu

13. 3. 13.00 – 18.00 Basketbalový turnaj neregistr. hráčů

14. 3. 10.00 Krajský přebor juniorek ve volejbale

20. 3. 10.00 TJ Hlučín – Bučovice - II. liga volejbal muži

20. 3. 15.00 FC Hlučín – Jihlava - II. liga fotbal muži

21. 3. 10.00 Krajský přebor juniorek ve volejbale

27. 3. 15.00 FC Hlučín – Karviná - II. liga fotbal muži

Zajímá vás kvalita ovzduší?
Na níže uvedených webových 
stránkách získáte aktuální infor-
mace o kvalitě ovzduší v našem 
regionu:
http://iszp.kr-moravskoslezsky.
cz/cz/ovzdusi/ 
Další adresy najdete na strán-
kách úřadu www.hlucin.cz v 
sekci Životní prostředí.

(ld)
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OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Pomozte jim najít
nového páníčka
V záchytné stanici pro psy  
v Hlučíně na ul. Markvartovické, 
v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní 
nachází 7 psů čekajících na 
své nové pány.

Štěně psíka pojmenovaného 
HARRY je pouhé 4 měsíce sta-
ré. Jde o křížence hasky. Nález 
u Penny marketu, Hlučín dne 
10.2.2010.

Fenka SALLY - kříženec starý 
dva roky, vhodná ke starším li-
dem. Nález ul.Písečná, Hlučín 
dne 31.1.2010.

Německý ovčák TIM, pes, starý 
4 až 5 let, prošel zřejmě částeč-
ným kynologickým výcvikem. 
Byl nalezen na ul. Markvarto-
vická, u benzinové pumpy dne 
4.12.2009 

Fenka NORA, stará 5 let, šedý 
kříženec, milá, hodná, nalezena 
13.2.2009 na Mírovém náměstí

Pes ALEX, rezavý kříženec 
vhodný k RD, nalezen 30.3.2009 
na ul. Květná, Hlučín

Fenka AIDA, tříletý milý černo-
žlutý kříženec knírače, nalezana 
5.7.2009 na ul. Na Závodí

Dvouletá fenečka RITA, velký 
černý kříženec NO, vhodná na 
hlídání k RD, nalezena na ul.  
ČSA, Hlučín dne 1.10.2009

Více informací a foto najdete na
www.hlucinskenoviny.cz/utulek

Co nám říkají staré kalendáře II.

Vážené vedení města, pane ředi-
teli Chrástecký, zúčastnil jsem se v 
posledních letech řady seminářů 
s rozličným zaměřením, ale i úrov-
ní. Dovolte mi poděkovat vedení 
města a především  hlavnímu 
garantovi akce p. Mgr. Chrástec-
kému k uspořádání  Konference u 
příležitosti 90.výročí připojení Hlu-
čínska k československu, která byla 
po  všech stránkách akcí výbornou. 
Když jsem z ní odcházel, měl jsem 
velmi dobrý vnitřní pocit, že  přes 
všechny historické peripetie má 
Hlučínsko na co navazovat a že i 
dnes má řada mladých lidí  stále o 
historii zájem . Jsem rád, že v našem 
městě existují lidé , kteří takovouto 
konferenci umí dobře zorganizovat. 
Přeji vedení města, aby se mu takto 
vydařily i další akce.    

Ing. Rudolf  Gogolín

Plakát na Hlučínských interne-
tových stránkách informoval o 
konferenci pořádané u příleži-
tosti 90. výročí připojení Hlu-
čínska k Československu pořá-
dané Muzeem Hlučínska. Jako 
mnoho ostatních „Prajzáků“ 
i mě akce zaujala, a neváhala 
jsem se jí proto zúčastnit. 
Hned v úvodu všechny přítom-
né příjemně naladila „džoucha 
z Vřesiny se svoju omu“, které 
podaly historii Hlučínska ve 
verších paní Jany Schlossarko-
vé. I sama autorka pak připoji-
la jeden ze svých příběhů. 
Pro všechny jistě poutavé a 
názorné příspěvky doktora 
Grima a docenta Kladiwy o 
stanovení hranic po r. 1920 a 
obtížné integraci Hlučínska 
do ČSR rozpoutaly družnou 
diskuzi jak historiků, tak i laiků 
a pamětníků z obou stran hra-
nice procházející Slezskem.
K uvolněné atmosféře při-
spělo nejen povídání u kávy 
v přestávce mezi referáty, ale 
i závěrečný bod programu v 
KD, film k projektu „Hlučín-

sko-fenomén moderní Evro-
py.“ Režisér filmu David Bazi-
ka umě zvolil nejen hudbu a 
průvodce filmem herce NDM 
Tomáše Jirmana, ale i výborně 
zachytil moderními prostřed-
ky historii, zvláštnosti a krásy 
Hlučínska. 
Milým překvapením nakonec 
byla reportáž s pamětníkem 
panem Sládkem ze Šilheřo-
vic, který připomenul dřívější 
„denní chleba života v zámku 
a podzámčí“, a ve svých nece-
lých devětadevadesáti letech 
nakazil všechny svou vitálnos-
tí. 
Můžeme si jen přát, aby pro-
jekt, k němuž byly zmiňované 
filmy vytvořeny, uspěl a Hlučí-
ňáci se dočkali stálé expozice 
v prostorách zámku.
Tečku za příjemně stráveným 
dopolednem představova-
la vernisáž výstavy v Muzeu 
Hlučínska „Hlučínsko – život 
na hranici“, kterou si může-
me prohlédnout až do konce 
května.

Eva Cieślarová

Hlučínsko - fenomén moderní doby

Poděkování

Časy se mění a my s nimi, ale 
dědictví zvědavosti a touhy na-
hlédnout do dávno minulých 
dob našich předků nás provází 
už od dětství a s přibývajícím 
léty roste. A to mě přimělo k 
tomu, abych seznámil toho, 
koho to trochu zajímá, s tím, co 
nám říká nadpis tohoto článku.
Tak například léto roku 1842 a 
následující zima byly tak neo-
byčejné, že jen málo lidí si pa-
matovalo na tak suché a teplé 
léto a neobyčejně mírnou zimu. 
Už na jaře sucho zapříčinilo, že 
osení, brambory, zelené krmení 
a zelenina buď nevzešla, nebo 
usychala. Zima nastoupila v lis-
topadu, ale byla velmi krátká a 
opět ustoupila teplu, které bylo 
až do 1. března, kdy se opět na 
pár dnů ochladilo. Naopak v 
Belgii nebo Německu pršelo 
neustále. Ve Francii a Holandsku 
zase padal sníh v neobyčejném 
množství. Již za starých časů 
lidé toto zaznamenali na památ-
ku pro příští generace. Z těch 
nejstarších uvedu některé roky, 
za nichž neobyčejné poměry 
panovaly. Roku 761 a762 bylo v 
mnoha zemích velké sucho a z 
toho následný hlad. V Čechách 

nepršelo osm měsíců a mno-
ho lidí hladem zemřelo. Za to v 
roce 763 byla tak velká zima, že 
zamrzlo Černé moře. V Čechách 
začala zima již v říjnu a napadlo 
na mnohých místech až na 20 
loktů sněhu (loket je 59 cm).  V 
roce 800 byla tak krutá zima, že 
zamrzlo nejen Černé, ale i Stře-
dozemní moře na mnoho mil od 
břehu. V Čechách zmrzlo mno-
ho lidí i zvířat. Led byl půldruhé-
ho lokte tlustý a ryby v rybnících 
polekaly. V roce 819 bylo v Če-
chách po 28 dnů zemětřesení. V 
roce 823 začala zima už 19. září. 
V roce 962 bylo tolik sněhu, že 
lidé ze svých domů nemohli a 
střechy se prolamovaly. Na jaře 
pak povstaly při tání povodně, 
mnoho domů tak voda zbořila a 
lidé se utopili. 
Pro tentokrát dost o počasí a na 
závěr několik pranostik: Na sva-
tého Matěje závějí rádo naleje. 
Na svatého Bedřicha slunko už 
teplem zadýchá. Na svatého Ře-
hoře žába hubu otevře. Na sva-
tého Jáchyma (20.3) skončila se 
už zima. 
I letošní zima, jak je krásná, tak 
by už mohla skončit. 

Josef Hlubek

Rádi bychom vás touto cestou 
informovali o výstupech projek-
tu, které na téma veřejné vodo-
vody realizovalo naše Občanské 
sdružení spotřebitelů TEST. 
Ze dvou dotazníkových průzku-
mů, kterých se účastnilo 3640 a 
2699 respondentů, vyplývá, že 
spotřebitelé se příliš neorientují 
v tom, jak se „chovat ke kohout-
ku“ pro zajištění kvalitní vody a 
ani netuší, jaká jsou jejich práva 
vůči vodárnám, resp. dodavate-
lům pitné vody.
Proto jsme zpracovali základní 
a praktická doporučení v po-
době otázek a odpovědí, které 
naleznete na http://www.dtest.
cz/pitna-voda-z-kohoutku. Na 
internetové adrese http://www.
dtest.cz/vody je zveřejněno 
mnoho dalších praktických in-
formací, včetně objektivních a 
nezávislých výsledků analýz ba-
lených vod a „kohoutkové“ pitné 
vody v pěti místech republiky.

Michaela Bláhová
Občanské sdružení

spotřebitelů TEST

Testy napověděly, jak
je to s kohoutkovou 
vodou



V sobotu 30.1.2010 se konalo 
ve Sportovní hale SEREZA v Os-
travě-Porubě Mistrovství České 
republiky v latinsko-amerických 
tancích. Zúčastnily se ho i dva 
páry z Klubu sportovního tance 
KD Hlučín, Vilém Pařík se Sabi-
nou Klokovou v kategorii Mlá-
dež a René Dihel s Klárou Rum-
povou v kategorii Junior I. Pro 
Reného s Klárou (na snímku) to 
bylo první vystoupení na tako-
véto úrovni. Takže 18. místo z 20 
párů je odpovídající. Byla to pro 
ně ale hlavně velká zkušenost a 
předvedený výkon je příslibem 
do budoucna.

 
Zato Vilém se Sabinou doká-
zali, že opravdu patří mezi nej-
lepší české taneční páry. Jejich 
přesvědčivý a energický výkon 
je posunul naprosto jasně a 
zaslouženě z celkového počtu 
startujících 30 nejlepších čes-
kých mládežnických párů až do 
finále. Po velkém boji nakonec
obsadili  ve finále 4. místo.

Milan Kysučan 

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín.  On-line na stránkách www.hlucin.cz. Za vydavatele zodpovědný: Ing. Bernard 
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Družstvo městské policie Hlučín, které doplňovali také státní policisté 
z hlučínského obvodního oddělení, vyjelo v pátek 29. ledna bojovat  
„O Pohár ředitele Městské policie Frýdku – Místku“ na turnaj v sálo-
vé kopané. Druhého ročníku tohoto sportovního klání se zúčastnilo 
celkem 12 družstev, sjeli se zde městští policisté z Ostravy, Havířova, 
Nového Jičína, Přerova, Třince a jejich státní kolegové z Vratimova a 
Holešova. Za domácí Frýdek bojovala dokonce čtyři družstva - městští 
strážníci, Policie ČR, hasiči a záchranáři RZS.
„Ačkoliv jsme základní skupinu suverénně s přehledem vyhráli, pak 
nás opustilo štěstí,“ povzdechl si vedoucí strážník hlučínské městské 
policie Luděk Olšovský. „V boji o postup do finále jsme prohráli až na
penalty s frýdeckými městskými policisty, o třetí místo jsme pak neú-
spěšně bojovali taky s domácím družstvem -  s hasiči,“ dodává.
Malou náplastí našim borcům bylo alespoň vyhlášení nejlep-
šího hráče turnaje, kterým se stal hlučínský David Krúpa.         (ld)

Policisté bojovali o pohár ve futsalu 

10. ledna  2010, na osmém Gala-
večeru českého neprofesionální-
ho fotbalu,  bylo předáno ocenění 
„Trenér žáků ČR 2009“ v žákovské 
kategorii našemu kolegovi  Mgr. 
Rostislavu Helštýnovi. Cenu pře-
dával reprezentační trenér Mi-
chal Bílek a Jakub Dovalil. Jedná 
se o mimořádné ocenění, které 
jen potvrzuje, že Rosťa Helštýn 

to s mládeží umí, je vynikajícím 
trenérem i učitelem a jeho vize 
je správná.  Rosťo blahopřejeme, 
jsme hrdí na tvoje úspěchy. Pře-
jeme Ti výdrž v nasazení, ale také 
nadhled a spoustu vítězství nejen 
ve fotbale. 
Za všechny žáky a kolegy

Mgr. Ivana Staňková
ředitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Trenér roku 2009 je z Hlučína Tanečníci soutěžili

Tento velice nadějný trenér sbírá s hlučínskými mlá-
dežnickými týmy jeden úspěch za druhým. Ne nadar-
mo je tak označován jako nejlepší mládežnický kouč 
na Opavsku. Řeč je o Rostislavu Helštýnovi.
V hlučínském klubu sbírá jeden úspěch za druhým. 
Nedávno získal ocenění nejlepší mládežnický kouč v 
celé České republice, přesto zůstává i nadále nohama 
na zemi. „Sice mě někteří lidé označují jako odborní-
ka, ale já tuto roli zase až tak nevnímám. Snažím se 
stále jen a jen soustředit na momentální práci. Dělat 
ji prostě na sto procent, jinak se úspěch nedostaví,“ 
konstatuje na úvod hlučínský kouč. 
Rostislav Helštýn sbírá se svými svěřenci jedno ocenění 
za druhým. Které má pro něj doposud největší váhu? 
„Tak to je velice těžká otázka. Velice si cením vůbec do-
savadní práce v Hlučíně. Mnoho lidí nám před osmi 
lety, kdy jsem zde začínal, nevěřilo, že by to mohlo s 
mládeží takhle klapat. 
Ale kdybych si měl doopravdy vybrat, tak je to asi 
vítězství ve školním poháru a následná cesta do 

Brazílie. Nesmím opomenout ani republikový triumf,“ 
vypočítává jedny z největších úspěchů Helštýn. 
Je za námi již polovina prvního měsíce tohoto ka-
lendářního roku, i proto jsme se tedy museli kouče 
Helštýna zeptat na jeho trenérské plány v tomto roce. 
„Určitě bych chtěl pokračovat v nastolené práci, která 
má alespoň podle mne hlavu a patu. Dále bych si 
přál, abychom hráli ještě více techničtěji. Přehrávali 
svého protivníka,“ dodává mládežnický kouč hlučín-
ských nadějí. 
I díky dosavadním úspěchům mu mnozí předpovídají 
velikou trenérskou budoucnost. Jaký je největší trenér-
ský sen pro samotného Rostislava Helštýna? „Tak to je 
určitě těžké. Pro mě je hlavně důležité, aby práce co 
dělám, měla nadále hlavu a patu. 
Nějaké vize do budoucna určitě mám, ale zatím se 
o nich nemá cenu bavit. Musím se nadále co nejvíce 
vzdělávat, abych mohl třeba za pár let nakouknout 
na naši nejvyšší scénu,“ říká na závěr krátkého povídá-
ní lodivod hlučínských mládežnických celků.

Daniel Bartonec
Opavský a hlučínský deník , 28.1.2010

Přečetli jsme si:  Rostislav Helštýn, odborník 
na fotbalovou mládež



placená inzerce





Lékárna U Hradeb nabízí poradenství v oblasti dermo-kosmetiky.

Partnerská lékárna AVENE 
Rozšířený sortiment VICHY

Nově AHAVA (léčebná kosmetika se solí z Mrtvého moře)

NOVINKA! ELANCYL  k redukci nadváhy, celulitidy, strií a zeštíhlení problémových partií.

Krásná do plavek s naší lékárnou!

10.3.2010 se na Vás opět těší naše dermo-poradkyně od 13 – 17 hodin.



TAXI HLUČÍN
602 855 888

Při objednávce předem 
možnost přistavení vozidla 

pro 6 pasažérů. 
Zajištění Drink Service 
(odvoz Vás i s Vaším 

vozidlem)
VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

ìnyk vs Hej luá èn íl no ìS
AKCE NA BØEZEN

... jednorázové vstupné ... 70,- Kè
... mìsíèní permanentka ... 500,- Kè

(neomezený poèet vstupù pro 1 osobu)

NOVINKA

 ... informace na tel. è.: 731 337 111 ... 

LÉÈIVÁ SÍLA MRTVÉHO MOØE

Jedineèné a kvalitní léèivé produkty

K PRODEJI V SOLNÉ JESKYNI

Výhradní dovozce do ÈR

www.adarda.cz

na ekzémy, lupénku a kožní problémyS
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Kustovnice čínská
goji chinese
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U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen

jabloně od 85,- Kč

Od 1.3. zahájen jarní prodej




