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hlučínskénoviny
Hlučín se jako jedno z mála měst v repub-
lice může pochlubit dostatkem místa pro 
děti v mateřských školkách. A nejen to. 
Péči o ty nejmenší se věnuje velká pozor-
nost. Ať už jsou to investice do vybavení 
školek nebo samotné opravy budov. Po-
sledním počinem v tomto směru byly sta-
vební úpravy MŠ v Darkovičkách, které 
proběhly v závěru roku.

Stavba byla slavnostně ukončena 15. ledna 2014 
za přítomnosti starosty Pavola Kubuše a místosta-
rosty Alfonse Laňky a všech, kteří se na zdárně 
ukončené stavbě podíleli. Práce probíhaly tři mě-
síce a stavebníci se snažili co nejméně omezit pro-
voz školky. „Za zmínku stojí určitě to, že přestože 
projektovaný rozpočet stavby byl 3,5 miliónů ko-
run, tak se podařilo v rámci výběrového řízení sní-
žit cenu na polovinu. Navíc z této částky je 85% 
nákladů zaplaceno z dotace a jen zbylých 15% 
hradí město,“ přibližuje pozadí celé akce staros-
ta Pavol Kubuš.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí.

Školka se tak dočkala výměny části oken a pře-
devším celkového zateplení. Fasáda je pokryta 14 
cm polystyrénem a pod střechou je ho dokonce 22 
cm. Nemalá část nákladů na topení se tak vrátí už  
letošní zimu. Na střeše je nová krytina a v rám-
ci oprav se myslelo i na takové detaily jako jsou 

Školka v Darkovičkách se změnila k nepoznání
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Nano do školek
Moderní technologie zlepší
prostředí mateřinek.

nový hromosvod, nové stříšky nad dveřmi nebo 
okapový chodník.

Jak už se stává při opravách objektů pro děti ve 
městě tradicí, tak barevný návrh fasády připravily 
samy paní učitelky. „Máme dvě třídy, jednu srdíč-
kovou a druhou sluníčkovou. No a tak jsme na fa-
sádu dali sluníčko,“ říká s úsměvem vedoucí uči-
telka Jiřina Fichnová. 

Spokojenost neskrýval ani místostarosta Alfons 
Laňka: „Rád bych poděkoval všem, kteří se na 
zdárně dokončené stavbě podíleli. Odvedli kus 
dobré práce. Ještě nám zbývá zateplit mateřskou 
školku na ul. Cihelní. Ta se udělá o prázdninách. 
Pak nás čekají Bobrovníky, kde už byla podána 
žádost o dotaci. Věřím, že bychom mohli uspět a 
příští rok stavět.“                                              (mp)

Poslední lednový víkend se konal ofici-
ální společenský ples města. Bylo bezna-
dějně vyprodáno a ti, kteří na něj v nabi-
té plesové sezóně přišli, určitě nelitovali.

Sál kulturního domu byl slavnostně vyzdoben a 
u vchodu vyhrával flašinetista. Oficiální zahájení 
plesu je výsadou starosty a stejně tomu bylo i le-
tos. V krátkém úvodu starosta zdůraznil, že měs-
to reprezentují občané svou pracovitostí, umem, 
kulturou, sportem, ale také společenským živo-
tem. 

No a pak už na parket vběhla děvčata z taneč-
ní skupiny RYTMO Rychvald a předvedla taneč-
ní vystoupení na melodie ze známých muziká-
lů, plné pohybu, emocí a blyštivých konfet. Říká 
se, že zábavu dělá hudba, a to se na městském 
plese potvrdilo do puntíku. Skupina BACARDI 
byla skutečně výborná a taneční parket se zaplnil 
hned po první skladbě. Na své si přišli příznivci 

Ples města se skutečně povedl

jak moderní hudby, tak klasického tance. Příjemné 
bylo, že se na plese objevila spousta mladých lidí. 
Ti sice nebyli v klasických tancích tak precizní 
jako mnohé starší páry, o to více jim to na parketu 
šlo u slavných hitů. Živá hudba se střídala s disk-
žokeji a pro ty, kteří mají rádi cimbálovku, hrála v 
přízemí k tanci a poslechu skupina IRŠAVA. 

Nově zrenovovaná restaurace Brick v přízemí 
kulturního domu se vyznamenala výborným jíd-
lem. Večeře byla v ceně vstupenky a návštěvníci 
si mohli vybrat mezi špízem a klasickým gulá-
šem. Tombola byla už tradičně na vysoké úrov-
ni. Ceny do ní věnovalo nejen město Hlučín, ale 
taky řada sponzorů. Nechyběly televize, fotoa-
paráty, tablet, trouba nebo kávovary. No a jak už 
to tak bývá, zdaleka neplatí, že vyhrávají jen ti, 
kteří nakoupí nejvíce lístků. 

Zábava se v plném proudu přelila přes půlnoc 
a na parketu bylo stále plno až do tří hodin do 
rána. Ve tři končila živá hudba, ale ještě další 
hodinu pokračovala diskotéka. 

Na své si přišli i příznivci módy. Na plese moh-
li obdivovat spoustu nádherných šatů. Tradiční 
černou a vínovou barvu doplnila také blankytně 
modrá, červená, zelená nebo růžová. Zkrátka – 
stálo to za to!  

(mp)

Naše kronikářka
Přečtete si, jak se 
zachytává historie města.
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Rekordní sbírka
Jak Hlučíňáci letos
obdarovávali tři krále?
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Nová expozice o lidech Hlučínska přilákala stovky zájemců

11. ledna 2014 proběhlo slavnostní otevře-
ní expozice v Muzeu Hlučínska pod ná-
zvem „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“.

Slavnostní otevření proběhlo ve dvou dnech. V 
pátek 10. ledna 2014 si expozici prohlédli vý-
znamní hosté, mezi kterými nechyběli primátor 

Vážení spoluobčané,

začátek roku byl ve znamení otevření nové 
expozice v Muzeu Hlučínska pod názvem „Kdo 
jsou lidé na Hlučínsku“ a převzetí prací na 
rekonstrukci a zateplení mateřské školy v Dar-
kovičkách. Tyto události zapadají do našeho 
úsilí mít všechny příspěvkové organizace města 
v takovém stavu, aby dobře sloužily občanům. 
Obou akcí jsem se zúčastnil a potěšila radost a 
spokojenost všech, kterým budou sloužit. 

Inspirovalo mě to k zamyšlení, jak tyto městské 
organizace fungují a jak je využívají děti a mlá-
dež. Máme mateřské školky, školy, tělocvičny, 
hřiště, sportovní halu, knihovny, kulturní domy, 
Dům dětí a mládeže a organizujeme různé 
umělecké a společenské volnočasové aktivity. 
Všechno je to mladým ve větší nebo menší míře 
k dispozici. 

V minulých generacích byly děti více vtaženy 
do rodinných povinností. Pracovaly na poli, ko-
lem domu a na prázdninových brigádách pomá-

haly s přivýdělkem. Dnes je ale situace poněkud 
jiná. Potkávám mnoho mladých lidí, úspěšných, 
méně úspěšných, ale i těch neschopných udržet 
krok s novými výzvami pro život a vlastně ne-
připravenými uplatnit se v současné společnosti. 
Někteří jsou nešťastní, že nemohou najít práci. 
V novinách zase čtu, že firmy hledají mladé lidi 
vzdělané v technických oborech. Je málo techniků, 
chybí energetici a je velká poptávka po lidech se 
znalostí jazyků. 

Všichni víme, že technické obory jsou náročnější 
na studium i na práci. Technika se nedá přesvědčit 
slovy, ta se musí zprovoznit. Nedávno jsem četl v 
novinách rozhovor s děkankou ekonomické fakul-
ty VŠB. Říkala, že se jim ke studiu hlásí středo-
školáci, kteří neumějí vyřešit trojčlenku. Z těch 
určitě nebudou ani dobří ekonomové, ani technici. 
Určitě je jednodušší vystudovat lehkou školu, ale 
absolventů takových škol je více, než je potřeba. 

Vedení města nemá možnosti řešit všechny pro-
blémy společnosti. Může ale našim dětem a mlá-

deži pomoci při získávání znalostí, dovedností a 
zásad sociálně společenského života. Chceme, 
aby z nich vyrostli mladí, aktivní a vzdělaní lidé, 
kteří se bez problémů ve společnosti uplatní.

Vážení spoluobčané, věřím, že město Hlučín 
bude pro své občany i v tomto směru vyspělým 
evropským městem. Společným úsilím udělejme 
vše proto, aby tomu tak bylo. 

Pavol Kubuš
starosta

města Opavy prof. Jirásek, poslanec a předseda 
Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera, staros-
tové obcí Hlučínska, starosta Pavol Kubuš, zastu-
pitelé města a spousta dalších, kteří se podíleli v 
minulých šesti letech na jejím vzniku. 

Návštěvníci nešetřili slovy chvály a uznání vyjá-
dřili všem, kteří se na vybudování expozice podí-
leli. Všichni se shodovali, že se jedná o významný 
krok k poznání vlastní minulosti.

Oficiální zahájení pro veřejnost proběhlo v so-
botu 11. ledna 2014. Zájem návštěvníků nejen ze 
samotného Hlučína, ale i okolních obcí pořadate-
le expozice mile překvapil. Počet těch, kteří si ne-
chtěli zahájení nechat ujít, přesáhl čtyři sta. 

Pro návštěvíky, kteří budou mít zájem si expo-
zici  v klidu prohlédnout, je výstava přístupna v 
prostorách hlučínského zámku. Zájemci si na ni 
ale musejí vyhradit dost času. Expozice obsahu-
je spoustu předmětů, fotografií, filmových doku-
mentů a výpovědi pamětníků. Součástí expozice 
je také badatelna, ve které si můžete prostudovat 
listinné materiály a digitální informace muzea. 

(mp)

Zdaleka ne všechno, co domácnosti už 
nepotřebují, musí skončit v popelnici a 
pak na skládce nebo ve spalovně.  Stále 
větší důraz se dnes klade na maximální 
využití všech materiálů, které lze znovu 
použít. Stručně se tento přístup dá vyjá-
dřit heslem „nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco 
pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu 
hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Pla-
tíme totiž jen za likvidaci směsného komunál-
ního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro 
se na konci životního cyklu postarají jejich vý-
robci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti ce-
losvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pev-
ného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako 
plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm 

milionů tun elektroodpadu, jeho množství při-
tom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém 
sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke 
zpracovatelům, který končí recyklací a návratem 
drtivé většiny použitých materiálů do výroby. 

Výrobci a dovozci se v České republice přiklo-
nili k osvědčenému modelu vytvořenému a pro-
věřenému nejprve ve skandinávských zemích. 
Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové 
společnosti, které zajišťují plnění jejich zákon-
ných povinností. 

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdar-

ma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotře-
bič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen 
největší z českých kolektivních systémů, ELEK-

TROWIN, jich za osm let své existence vytvo-
řil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby 
to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou 
nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na 
nejbližší sběrné místo příliš daleko. 

Abychom mohli nabízené možnosti využít, 
musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou 
– podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být 
zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí 
do demontáže někdo jiný než odborník na zpra-
cování disponující vysoce specializovanou tech-
nologií, dochází k úniku škodlivých látek, které 
mohou velmi vážně poškodit životní prostředí. 

Typickou ukázkou jsou freony ze starých led-
nic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se 
také taková lednice bez kompresoru bere jako 
odpad – a za jeho zpracování bychom už mu-
seli platit. 

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
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Ve dnech 16. - 19. 1. 2014 proběhl veletrh 
cestovního ruchu GO REGIONTOUR v 
Brně, kde se svým stánkem prezentovalo 
svůj region opět také Sdružení obcí Hlu-
čínska a polské gminy Kietrz, Krzanowi-
ce a Krzyżanowice. Účast na výstavě byla 
spolufinancována z Operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Česká re-
publika - Polská republika 2007 - 2013, v 
jehož rámci Sdružení obcí Hlučínska rea-
lizuje projekt Propagací a výměnou zku-
šeností k rozvoji regionu Hlučínska a part-
nerských gmin (CZ.3.22/3.3.04/13.04090).

Letos se návštěvníci mohli nejen seznámit blíže 
s tímto příhraničním regionem a odnést si domů 
informační brožury s historickými a kulturními 
památkami i tradičním jídlem, DVD, knihy a dal-
ší prospekty, ale mohli si odnést také kulturní zá-
žitky z bohatého doprovodného programu, který 
obohatily svým vystoupení také pěvecké a ta-
neční soubory z Hlučínska a polských gmin. Ve 
čtvrtek 16. 1. sklidily obrovský aplaus Bolatické 
seniorky se svým humorným „povědanim a zpi-
vanim po našemu“ a zahájily tak velmi vydařeně 
kulturní program veletrhu. Následovalo vystou-
pení souboru CECYLIA z polských Krzanowic, 

Hlučínsko a polské gminy se opět prezentovaly na veletrhu v Brně

jehož vystoupení bylo neméně podařené. V sobo-
tu se na veletrhu představil také soubor Vlašanky 
z Bohuslavic a taneční skupina Tworkauer Eiche 
z polského Tworkowa. Pro účastníky byla rovněž 
připravena ochutnávka hlučínských koláčů, po 
kterých se i letos „zaprášilo“.

Součástí projektu byla také vzdělávací přednáš-
ka, kterou si pro starosty měst a obcí Hlučínska 
připravila Místní akční skupina Kyjovské Slovác-

ko v pohybu a která se stala pro starosty inspirací 
pro další rozvoj regionu, pro možné budoucí pro-
jekty apod.

V rámci projektu nás čeká ještě účast na výsta-
vě GLOB v polských Katowicích ve dnech 28. - 
30. 3. 2014. Věříme, že obě prezentace výrazně 
přispějí k propagaci Hlučínska a polských gmin a 
náš region se tak stane oblíbeným cílovým místem 
mnoha turistů.

Výtah z usnesení z 90. - 91. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Hlučína pro rok 2014.

n rozhodla o vyhlášení výzvy k předkládá-
ní projektů na poskytnutí grantů z rozpočtu 
města Hlučína v roce 2014.

n rozhodla o prezentaci města Hlučína na zvu-
kovém informačním panelu v rámci měst-
ského informačního a orientačního systému 
v Opavě.

n projednala návrh na vypnutí světelného sig-
nalizačního zařízení na křižovatce u BILLY 
mimo špičku o víkendových dnech a roz-
hodla ponechat stávající stav.

n projednala žádost na instalaci 3 ks zpomalo-
vacích prahů na komunikaci propojující ul. 
Rovniny s ul. Malánky a nesouhlasí s insta-
lací.

n projednala žádost na instalaci zpomalovací-
ho prahu na ul. Kozmická v Hlučíně-Dar-
kovičkách a rozhodla žádosti nevyhovět, 
ale rozhodla instalovat zde dopravní značku 
Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/hod.

Výtah z usnesení 29. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n projednalo a schválilo podání žádost o dotaci 

na výstavbu vstupních bytů na ul. Opavská 
50/23 v Hlučíně.

n projednalo a schválilo „Projekt regenerace 
panelového sídliště OKD – východ – eta-
pa pro rok 2014“, podání žádosti o dotaci na 
vyčleněné realizační celky a kofinancování 
tohoto projektu ve výši nejméně 30 %.

V posledních měsících se ve městě stá-
le objevují vloupání do rodinných domů, 
sklepů a bytů. Určitě nás všechny potěší, 
když se alespoň jednoho zloděje podaří 
chytit přímo při činu.

V sobotu 18. ledna volala kolem deváté hodiny 
večer na městskou policii paní z ulice Záhumení v 
Hlučíně, že u ní v kůlně na zahradě svítí světlo a 
zřejmě tam někdo je. Sama měla oprávněný strach 
se tam jít podívat. 

Hlídka městské police se na místo dostavila bě-
hem velmi krátké doby a spolu s oznamovatelkou, 
se šla do kůlny podívat. Když přišla blíže, tak z 
kůlny vyběhl muž, který držel v ruce igelitovou 
tašku a snažil se zmizet. Přestože hlídka vyzývala 
muže, aby se zastavil, tak na výzvu nereagoval a 
utíkal pryč. Když přiběhl k plotu, upustil na zem 
igelitovou tašku, ve které měl ukradené láhve al-
koholu, přeskočil plot a pokračoval v útěku. 

Hlídce se po několika metrech podařilo muže do-
stihnout a chytit. Při bezpečnostní prohlídce u něj 
našli v zadní kapse kalhot šroubovák a francouz-
ský klíč, které použil k vypáčení dveří. Na mís-
to přivolali Policii ČR, která bude celou věc dále 
prošetřovat a pokusí se zjistit, jestli muž nemá na 
svědomí další krádeže.

Úspěch zaznamenali naši strážníci už o týden 
dříve, kdy v sobotu 11. ledna odpoledne kontrolo-
vali na ulici Jilemnického vozidlo  Škoda Octavia. 
Když projížděli kolem auta, tak si jeden ze stráž-
níků všimnul, že na sedadle spolujezdce sedí po-
dezřelá osoba. Strážníci zkontrolovali celou osád-
ku a podezření se jim potvrdilo. 

V autě seděl muž, po kterém bylo vyhlášeno ce-
lostátní párání. Muž byl na místě zadržen a převe-
zen na obvodní oddělení policie k provedení dal-
ších úkonů.

 (mp)

Městská policie zasahovala
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Začátek kalendářního roku je již tradič-
ně spojen s návštěvou tříkrálových ko-
ledníků. Ani tentokrát tomu nebylo jinak 
a tříkrálové skupinky zvonily či klepaly 
u našich dveří. Bibličtí Tři králové jsou 
symbolem vzájemného obdarovávání a 
lidské solidarity. Dobře vnímali, že na-
rozením Dítěte dostali velký dar a svou 
vděčnost vyjádřili tím, že Ho sami obda-
rovali zlatem, kadidlem a myrhou.

Dnes sice koledníci přinášejí zlato jen symbolic-
ky v podobě bílého cukru, ale přání dobra a poko-
je je stejně autentické jako před dvěma tisíci lety. 
Sami jsou pak obdarováni příspěvky do kasiček, 
jejichž výtěžek je určen především pro ty, o které 
se stará Charita Hlučín.

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku v roce 2014 opět 
přinesla rekordní výsledek. V kasičkách kolední-
ků bylo celkem 1 761 597 Kč. Z této částky zů-
stane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 
1 145 038 Kč. Desetina z celkové vykoledované 
částky je určena na humanitární pomoc do zahra-
ničí.

Výsledek je především díky štědrosti obyvatel 
tohoto regionu o 12 705 Kč vyšší než v loňském 
roce. Sbírky se ve 25 obcích Hlučínska zúčastnilo 
celkem 289 kolednických skupinek Charity Hlu-
čín. 

Je opravdu téměř neuvěřitelné, že výtěžek sbír-
ky byl opět vyšší. Zásluhu na tom mají všichni 
koordinátoři, koledníci, pracovníci úřadů, faráři 
a samozřejmě ti, kteří jakýmkoliv způsobem při-
spěli svými dary. Všem patří velké poděkování za 
ochotu, obětavost, nasazení a štědrost.

Vybrané finanční prostředky budou použity pře-
devším na pořízení nového hrnčířského kruhu pro 
sociálně terapeutickou dílnu, na nákup nové su-
šičky prádla do domova pro seniory a na uhraze-

Tříkrálová sbírka byla letos na Hlučínsku opět rekordní
ní druhé části projektové dokumentace na opravu 
sídla terénních charitních služeb v Hlučíně. 

Pro terénní služby budou pořízeny podrobné 
mapy jednotlivých obcí regionu a do vybraných 
automobilů navigace, což usnadní orientaci při 
vyhledávání adres nových klientů, kterých jsou 
každoročně desítky. 

Na budovu sídla v Hlučíně bude z výtěžku sbírky 
pořízena informační vývěska o službách Charity 
Hlučín a zároveň bude sloužit jako rychlá orienta-
ce pro občany, kteří hledají pomoc a neví, kam se 
obrátit. Část prostředků opět poslouží jako přímá 
podpora činnosti pečovatelské služby, sociálně te-
rapeutické dílny a domova pro seniory.

Dovolte mi, abych vám všem za celou Charitu 
Hlučín ještě jednou poděkoval a vyjádřil svou ra-
dost z vaší štědrosti a obdiv k vaší ochotě pomáhat 
spolu s námi.                                        Lukáš Volný

ředitel Charity Hlučín

OBEC vybraná částka OBEC vybraná částka
Antošovice          11 406 Kč Kravaře, Kravaře-Kouty 218 738 Kč
Dolní Benešov+Zábřeh   106 516 Kč
Bělá 16 354 Kč Ludgeřovice    127 038 Kč
Hlučín-Bobrovníky 35 677 Kč Markvartovice 44 523 Kč
Bohuslavice 81 980 Kč Píšť 64 614 Kč
Bolatice 
Borová 95 434 Kč Rohov 26 760 Kč

Strahovice 32 040 Kč
Darkovice 52 288 Kč Sudice 25 168 Kč
Hlučín-Darkovičky      64 760 Kč Šilheřovice 51 112 Kč
Hať 100 280 Kč Štěpánkovice 113 269 Kč
Hlučín - město 198 564 Kč Třebom 5 314 Kč
Chuchelná 49 135 Kč Vřesina  48 880 Kč
Kozmice 60 381 Kč Závada 22 028 Kč
Kobeřice 109 338 Kč Celkem:  1 761 597 Kč

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2014/2015
Mateřská škola Hlučín, Cihelní

středa 26. 3. 2014 v době od 9:00 – 15:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěny na webových stránkách: www.mscihelni.cz (příp. si je vyzvedněte v MŠ).

Mateřská škola Hlučín, Severní
středa 26. 3. 2014 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod.

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěny na webových stránkách: www.skolka.hlucin.com (příp. si je vyzvedněte v MŠ).

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlučín, Severní na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207 
čtvrtek 27. 3. 2014 v době od 9:00 – 12:00 hod.

Mateřská škola na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42,
která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky: středa 26. 3. 2014 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ si vyzvedněte v MŠ nebo ZŠ.

Mateřská škola na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový svět 4/286,
která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Darkovičky: středa 26. 3. 2014 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou umístěn na webových stránkách:
www.zsdarkovicky.cz (případně si je vyzvedněte v MŠ nebo ZŠ)

Na zápis s sebou vezměte:
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ, vyplněný Evidenční list dítěte a potvrzený lékařem

rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
Upozornění: Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém školním roce dostavili k zápisu a jejichž žádosti o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání nebylo vyhověno, se musí k zápisu pro školní rok 2014/15 dostavit opět znovu!
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Přesto, že letošní zima je neobyčejně tep-
lá, tak bez topení to samozřejmě nejde. A i 
v lokálních topeništích se již musí topit na 
plné obrátky. A se zimou nastalo v našem 
regionu opět nevyhnutelné zhoršení zne-
čištění ovzduší.  Ze všech zpráv o stavu ži-
votního prostředí z výsledků měřících sta-
nic bohužel zcela jednoznačně vyplývá, že 
i přes regulaci největších zdrojů znečiště-
ní, se stav ovzduší v našem regionu zatím 
určitě nezlepšuje.

Nejhorší situace je pochopitelně právě v zimním 
období, kdy přichází topná sezóna a časté inver-
ze. Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kra-
ji je způsobeno nejen velkými zdroji znečištění 
ovzduší Ostravské aglomerace a dálkovými pře-
nosy emisí z Polska, ale podstatnou měrou i malý-
mi zdroji znečištění ovzduší – lokálními topeništi. 

V době inverze se v ovzduší výrazně zvyšují ze-
jména emise tuhé (polétavý prach), emise oxi-

du siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx) a oxidu 
uhelnatého (CO). V důsledku cen zemního plynu 
a elektrické energie se část domácností opět vrá-
tila, buď zcela nebo částečně, od ekologicky šetr-
ného topení, k topení uhlím nebo dokonce uhel-
nými kaly.  A bohužel nejen to – někteří občané 
zcela bezohledně a trestuhodně spalují dokonce i 
odpady – plasty, igelity, PET lahve, lakované dře-
vo, dřevotřísku, textil apod. V Hlučíně má každý 
občan možnost a podle obecně závazné vyhlášky i 
povinnost, odpady třídit a v žádném případě je ne-
spalovat. Přesto je někdo schopný do kotle hodit 
doslova vše, co hoří. Ať už se tak děje z lenosti, 
bezohlednosti nebo nevědomosti, výsledek je stej-
ný – další výrazné zhoršení stavu ovzduší. Nedo-
konalým spalováním v lokálních kotlích na pevná 
paliva se uvolňují látky velmi jedovaté, dráždivé, 
často i karcinogenní.

Někdo si myslí, že spalovat lze veškeré dřevo a 
že se vždy jedná o ekologické palivo. Ale tak to 

Spalujte v lokálních kotlích jen paliva pro kotle určená

Školky v Darkovičkách a na ulici Severní se v listopadu loňské-
ho roku zapojily do projektu, který je zaměřen na zvýšení kvali-
ty čistoty ovzduší ve vybraných předškolních zařízeních pomocí 
nejmodernějších nanotechnologických aplikací.

Cílem projektu je potvrdit vysokou efektivitu EcoAktivních povrchů, kte-
ré zkvalitňují ovzduší pomocí nových nanomateriálů. Nanomateriálem se 
speciální postřikovou technologií se ošetřily stropy a stěny heren, kde děti 
tráví podstatnou část dne. Jedná se o bezbarvou tekutinu, bez zápachu, kte-
rá okamžitě zasychá a nenechává žádné stopy. Může být aplikována také na 
hračky a vybavení interiérů. Na ošetřených plochách pak vznikají antibak-
teriální povrchy. 

Samotný proces aplikace trvá řádově minuty. Výhodu je, že není zapotřebí 
cokoliv stěhovat a po aplikaci není zapotřebí provádět žádný úklid. Po krát-
kém odvětrání místnosti se mohou ošetřené prostory hned užívat.

Zdravotní ústav České republiky ověřil účinky použitého materiálu a na 
základě osvědčení je po dobu 24 měsíců garantována až 90 % eliminace 
výskytu patogenních kolonií bakterií, výskytu virů, eliminace rizik přenosu 
kontaktních nákaz, pachů, výskytu škodlivých těkavých organických látek, 
výskytu alergenů a výskytu částic mikroprachu. Při aplikaci dochází také k 
masivní ionizaci ovzduší a dosahuje se vyšší třídy čistoty a hygieny. 

Nanotechnologické aplikace už byly úspěšně odzkoušeny např. v Městské 
nemocnici v Ostravě, sanitních vozech, mateřských školách v Ostravě nebo 
ambulancích praktických lékařů.

Projekt má za cíl získat informace o vlivu ošetřených interiérů na celkový 
zdravotní stav dětí, které se v nich pohybují. Výsledkem by měla být rele-

Nanotechnologie ve školkách

vantní informace o eliminaci rizik přenosu kontaktních nákaz ve sledovaných 
interiérech mateřských škol a to jak u dětí tak i zaměstnanců. O mnoho lépe 
by se měly cítit zejména děti s respiračními onemocněními. V případě vyhlá-
šení smogové situace, kdy s dětmi nelze jít na procházku, nebudou děti trávit 
čas ve vydýchaném prostředí, protože nanotechnologie mimo jiné masivně 
ionizují prostředí interiérů.

Ředitelky školek mají za úkol jednou měsíčně vyplnit hodnotící tabulku, 
která sleduje počet nemocných dětí a příčinu jejich onemocnění. Výsledky 
projektu a celková hodnotící zpráva bude použita jako případová studie pro 
realizaci tohoto projektu v dalších lokalitách.

Aplikace nástřiku není levnou záležitostí. Jeho cena je zhruba 230 korun na 
m2 a v případě našich dvou školek se jedná o skoro 120 tisíc korun. Díky za-
pojení do pilotního projektu, který je dotován, činila částka za nástřik jen asi 
desetinu této ceny.                                                                                     (mp)

není! Lakovaná, barvená a jinak upravovaná dře-
va nebo překližky do kotle zásadně nepatří. Ne-
jedná se o palivo, ale o odpad. A jako s odpadem 
s ním musí být zacházeno – tzn. do kotle nepatří. 
Ani vlhké dřevo není vhodné palivo, účinnost spa-
lování se výrazně snižuje a z komína se pak valí 
tmavý dým.

Při prokázání spalování odpadů hrozí podle vy-
hlášky fyzickým osobám pokuta až do výše 30 tis. 
Kč a právnickým osobám podle zákona dokonce 
až do výše několika desítek nebo set tisíc.     

    Každý by si však měl uvědomit, že při spalo-
vání odpadu (tedy i překližek, barvených, lakova-
ných a jinak napouštěných dřev, plastů a dalších 
odpadů) uniká z komína nejen velmi nepříjemný 
zápach a saze, ale i jedovaté látky, které dlouho-
době velmi negativně ovlivňují naše zdraví. Často 
se jedná například o čpavek, fenoly, kyanidy, di-
oxiny, dehet a další. Polyaromatické uhlovodíky 
obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u 
nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Velmi 
nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxi-
ny. Evropské emisní limity stanovené u dioxinů 
pro spalovny jsou právě v domácích topeništích 
velmi často překračovány. Odpady lze řádně spa-
lovat pouze ve spalovnách komunálních či průmy-
slových odpadů, kde je zaručená vysoká spalovací 
teplota po celou dobu spalovacího procesu a ná-
sledné čištění spalin. I když doma spálíte relativně 
malé množství odpadu, vzniklé látky jsou škodli-
vé už při velice nízkých koncentracích. Možná, že 
nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku 
nejrůznějších alergií a chronických dýchacích po-
tíží hlavně dětí a starších lidí. 

Proto znovu, tak jako každoročně, vyzýváme 
všechny majitele nemovitostí a provozovatele ko-
telen – spalujte v kotlích jen paliva pro daný kotel 
určená, odpady důsledně třiďte a ukládejte tam, 
kam patří a nezhoršujte ovzduší sami sobě, svým 
dětem ani nám všem ostatním.        

Odbor ŽPaKS
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Hlučínský smíšený sbor zpíval minulý rok 
pro radost sobě i druhým pod taktovkou 
Mgr. Barbory Bortlové. 

Ze zdravotních důvodů přestal zpívat od pod-
zimu pan František Janda, dlouholetá spolehlivá 
opora mužské části sboru. Jediným basem ve sbo-
ru tvrdil muziku pan Karel Balarin.  

V případech velkých koncertů jsme se spojili s 
Chrámovým sborem Cypriána Lelka v Dolním 
Benešově, kde mužská část sboru tvoří jeho pod-
statnou část. 

Jménem sboru jsme navrhli naší dlouholetou 
členku – Mgr. Edeltraud Svobodovou za celoži-
votní přínos v oblasti kultury na ocenění města 
Hlučín za rok 2012.  Dne 21.3. 2013 převzala z ru-
kou starosty v bývalém Evangelickém kostele za 
2. místo ve své kategorii krásnou kytici a pamětní 
list. Naše sborové těleso bylo oceněno 1. místem v 
kategorii souborů za svou více než 15-ti letou čin-
nost a reprezentaci města Hlučína v našem regio-
nu i v blízkém zahraničí.

Při prvním vystoupení sboru spolu s žáky pěvec-
kého oddělení ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín 
na Jarním koncertě  14. 4. 2013, zazněly sklad-
by z tvorby Ant. Dvořáka a Otvírání studánek od 
Bohuslava Martinů. Sólisté i sbory byli odměněni 
dlouhým nadšeným potleskem posluchačů, doja-
tých vroucnou a jímavou hudbou a chvalozpěvem 
českého domova. 

Nejvyšší ocenění pro náš sbor, které jsme v břez-
nu převzali od zástupců města Hlučína, patří nejen 
současným členům sboru, ale všem, kteří ve sbo-
ru od r. 1996 aktivně zpívali. Proto jsme pozvali 
do restaurace Grundig  16.4. 2013 všechny bývalé 
členy sboru a jeho sbormistryně, abychom si při 
dobrém vínku zavzpomínali na úspěšná vystoupe-
ní, zaznamenaná v kronikách sboru a společně si 
zazpívali. Závěrem jsme se zvěčnili (viz přiložené 
foto, i když už jsme nebyli všichni). 

Po letních prázdninách jsme vystoupili spolu s 
chrámovým sborem Dolního Benešova na již 9. 
PRAJZSKÉ POUTI v Rudách u Ratiboře 21.9. 
2013, kterou již tradičně organizoval MVDr. Jind-
řich Koska. Cílem této poutě je obnova tradic na-

Nové číslo vlastivědného časopisu Hlučínsko
bude v prodeji od 10. února.

Jak si vedl Hlučínský smíšený sbor v roce 2013 

šich předků a prohloubení duchovního života oby-
vatel našich regionů. V bývalém Cisterciáckém 
klášteře, který prošel postupnou rekonstrukcí, za-
zněly v průběhu mše sv. zpěvy „Missa brevis in 
G“ Wolfganga Amadea Mozarta. Oba sbory také 
svým zpěvem doprovázely odpolední pobožnost. 

5.- 6. 10. 2013 jsme se připravovali na pracovně-
relaxačním pobytu v Jeseníkách na další vystou-
pení.

8. 12. 2013 zazněl ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele za účasti 5ti sborů Hlučína a Dolního Be-
nešova Adventní koncert, který vyvrcholil společ-
ných zpěvem všech pěveckých sborů před oltá-
řem. Po koncertu v Hlučíně vystoupily sbory se 
stejným programem v kostele sv. Martina v Dol-
ním Benešově.  

V průběhu Vánočních svátků jsme vystupovali 
spolu se sborem Dolního Benešova také na Vá-
nočních koncertech. Česká vánoční mše J. J. Ryby 
zazněla v kostelech ve Velkých Hošticích, Štěpán-
kovicích i v Opavě.

Minulý rok byl pro Hlučínský smíšený sbor bo-
hatý jak činností, tak i díky získanému ocenění. 
Proto děkujeme vedení města, vedení ZUŠ, Kul-
turnímu centru a Chrámovému sboru C. Lelka 
Dolního Benešova za dobrou spolupráci a těšíme 
se na další. Abychom mohli úspěšně pokračovat i 
v roce letošním, zveme nové zájemce o sborový 
zpěv do našich řad. 

Do roku 2014 přejeme všem svým příznivcům 
a našim věrným posluchačům především pevné 
zdraví a hodnotné umělecké zážitky. 

Helena Dudková                                                                                 

Již 14 let spolupracuje ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše s hnutím Na vlastních nohou – Sto-
nožka. Hnutí pomáhá ohroženým dětem. 
Pomoc je vždy nasměrována do míst, kte-
rá naši pomoc nejvíce potřebují. V hnu-
tí pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů 
v českých školách. Během naší spolupráce 
vyrábíme vánoční přáníčka určená k pro-
deji, zasíláme finanční příspěvky, autolé-
kárničky, pastelky, literární práce. I v le-
tošním školním roce se můžeme pochlubit 
dalšími aktivitami. 

Velmi rychle jsme reagovali na výzvu hnutí Na 
vlastních nohou – Stonožka a pomohli jsme sesbí-
rat oblečení pro syrské děti, které nyní se svými 
rodiči žijí ve velmi nepříznivých životních pod-
mínkách v jordánském uprchlickém táboře v Za-
atarí. Nutně jsme potřebovali sehnat teplé zimní 
oblečení pro děti každého věku – tedy od malých 
dětí až po ty velké. Jako stonožková škola jsme 
zorganizovali sbírku . Sběr dětského ošacení pro-
bíhal od 19.12.  do 10.1. Oblečení bylo předá-
no pracovníku Ministerstva vnitra ČR dne 10.1. 
2014. Balíky byly převezeny do Prahy a odtud le-
tecky přepraveny do tábora v Jordánsku. Mnoho-
krát děkujeme našim žákům a jejich rodičům za 
aktivní pomoc.                       

Lenka Nováková
metodik prevence

Žáci pomohli dětem ze Sýrie 
v uprchlických táborech

Vzácný host na gymnáziu
V pátek 10. ledna 2014 navštívil naše gym-
názium vzácný host – prof. Josef Jařab, 
absolvent naší školy, bývalý senátor a rek-
tor, který nyní působí jako profesor ame-
rické literatury na Univerzitě Palackého v 
Olomouci.

Pan profesor zavítal do Hlučína a na svou býva-
lou střední školu díky slavnostnímu otevření stá-
lé expozice Muzea Hlučínska „Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku“, jehož se zúčastnil. Během návštěvy si 
prohlédl školu a diskutoval se studenty o jejich ži-
votě, vzdělávání i budoucnosti a také o Hlučínsku, 
svém rodném kraji.                 Markéta Haburová

VÝZVA  HLUČÍNSKÉHO  SMÍŠENÉHO  SBORU
Hledáme posily pro náš sbor
do všech hlasových skupin –

přijďte s námi zpívat! 

Potřebujeme posílit mužské hlasy – tenory i basy a budeme rádi,
když mezi nás přijdou také další ženy – soprány i alty. 
Zveme mezi sebe také učitele hlučínských škol – po-

třebujeme jak mladé, tak i vyzrálé hlasy. 

Zkoušky sboru jsou každé úterý v malém sále Kulturního domu 
v Hlučíně – obvykle od 17 do 19 hodin.

Zpíváme pro radost sobě i druhým. 
Přijďte mezi nás!  

Zájemci se mohou přihlásit u sbormistryně Mgr. Barbory Bortlové 
prostřednictvím t. č. 605 843 325, nebo přijít přímo na zkoušku sboru 

do Kulturního domu v Hlučíně. 
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I letos byl první akcí v novém roce Zimní 
sraz oddílů TOM na Ostravici a Zálesák 
získal hned několik skvělých výsledků.

Sraz se konal na tradičním místě u srubu ve sva-
zích nad Ostravicí a letošní ročník byl již 46. v 
pořadí, což z něj činí druhou nejstarší akci podob-
ného charakteru v celé republice. Dlouhá historie 
zde neznamená jen historickou zajímavost, ale i 
prestiž a zaručuje tradičně vysokou účast. Letos se 
srazu zúčastnilo 16 oddílu a 230 mladších i star-
ších turistů a táborníků. A Zálesák patřil k největ-
ším oddílům.

Na srazu se však nesoutěží v počtu účastníku, 
ale v jednotlivých disciplínách, které si připravily 
jednotlivé oddíly. Soutěže byly rozmanité a pro-
jít všechny disciplíny zabralo spoustu času a ener-
gie. Letos se však z důvodu absence sněhu nejed-
nalo vyloženě o disciplíny zimní, ale o soutěže, 
které lze odehrát i na „suchu“. Zálesáci si připra-
vili soutěž, která prověřila znalosti českého i svě-
tového zeměpisu a místopisu, když úkolem soutě-
žících bylo odhalit místo a název 14 světových či 
českých památek. Obtížnost odhalení byla úměrná 
věku jednotlivých soutěžících. 

Po soutěžení muselo přijít vyhodnocení. Nejprve 

Po roce opět na Zimním srazu

byly na řadě dílčí výsledky jednotlivých disciplín 
ve všech kategoriích. Jelikož byla jména členů 
Zálesáku slyšet často a množství diplomů, které 
získali, by vydalo na pěknou brožurku, dal se oče-
kávat i slušný celkový úspěch. Další na řadě bylo 
vyhlášení celkových výsledku jednotlivců. V prv-
ní desítce měl Zálesák rovnou tři své členy, kteří s 
minimálním odstupem na celkového vítěze obsa-
dili 3., 4. a 5. místo.

Při vyhlašování pořadí oddílů se dalo čekat, že 
se vzhledem k pořadí jednotlivců na Zálesák do-
stane až později. 

Když se vyhlašovalo páté místo a jméno oddílu 
z Hlučína stále nezaznělo, byly tváře všech členů 
plné očekávání. Loni však očekávání mělo delší 
charakter, když Zálesák celý sraz opanoval. Letos 
bylo pro Zálesák maximem místo 4. I tak však pa-
novala obrovská spokojenost. 

Muzeum Hlučínska pro vás připravilo 
interaktivní výstavu – Nebojte se fyziky! 
Exponáty jsou v podstatě hračky, které 
dokážou zaujmout všechny generace a 
donutí (v některých případech, když se 
nikdo nedívá) hrát si i vážené docenty a 
profesory a dokonce i nositele Nobelovy 
ceny za fyziku.

Autorem výstavy je Vítězslav Prokop, bývalý 
konstruktér a vývojový pracovník ABB Brno, 
který v současné době pracuje jako učitel odbor-
ných předmětů elektro na Střední škole strojí-
renské a elektrotechnické. Ke své výuce si vy-
rábí vlastní originální, interaktivní pomůcky, na 
kterých je možné zábavnou formou pochopit 
jednotlivé fyzikální zákony.

V současné době vlastní pan Prokop přes 50 
originálních exponátů, které prezentoval již na 
30 výstavách u nás i v zahraničí. Tyto fyzikál-

ní hračky dokáží zaujmout všechny generace. 
Některé z exponátů na první pohled popírají zá-
kladní fyzikální zákony a návštěvník se musí za-
myslet, proč a jak fungují. A to je účel výstavy. 
Přijďte si vyzkoušet výrobu elektřiny, magnetic-
ké kyvadlo, vystřelit si z elektromagnetického 
děla a mnoho dalšího.  Na výstavě platí přísný 
příkaz dotýkání se exponátů! 

Fyzikální jevy a poučky, které byly pro lecko-
ho ve škole noční můrou, jsou prezentovány na 
hlučínské interaktivní výstavě názornou i laiko-
vi srozumitelnoua zajímavou formou. Proto ne-
váhejte, odhoďte předsudky a přijďte si osobně 
vyzkoušet výrobu elektřiny, magnetické kyva-
dlo, vystřelit si z elektromagnetického děla a 
mnoho dalšího!

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 
2. února v 15:00 hodin v muzeua. Výstavu bude 
možné zhlédnout až do 4. dubna 2014.

Interaktivní výstava: Nebojte se fyziky!

Dovolte mi, abych na tomto místě podě-
kovala všem návštěvníkům Adventního 
koncertu pěveckých sborů, který se konal 
v kostele sv. J. Křtitele v Hlučíně v neděli 
8. 12. 2013. 

Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského, 
Hlučín a Římskokatolická farnost v Hlučíně opět 
spolupracovaly s Diecézní charitou ostravsko – 
opavskou na projektu, který podpořil Dětský do-
mov v Ivano-Frankivsku na Ukrajině. V úvodu 
koncertu projekt představil vedoucí Střediska hu-
manitární pomoci, pan Ondřej Rozkopal.

Kostel sv. J. Křtitele byl zaplněn do posledního 
místečka a štědrost našich posluchačů byla oprav-
du velkorysá. Na dobrovolném sponzorském pří-
spěvku se vybrala částka 6 977 Kč! Myslím, že 
to byl opravdu krásný vánoční dar na pomoc dě-

Poděkování za štědrost tem na Ukrajině. A naši přátelé z Charity vyslovi-
li upřímné poděkování a uznání všem návštěvní-
kům koncertu.

Ráda bych rovněž srdečně poděkovala těm, kteří 
se na tomto slavnostním adventním koncertu po-
díleli měrou největší, a to všem účinkujícím.

Za skvělou spolupráci a krásné výkony děkuji 
pěveckému sboru SLUNÍČKO ze ZŠ Rovniny a 
jeho vedoucí paní Veronice Kadlecové, pěvecké-
mu sboru hlučínského Gymnázia a jeho vedoucí 
paní Anně Veselé, Hlučínskému smíšenému sboru 
a Pěveckému sboru Ph. C. Lelka z Dolního Bene-
šova a jejich sbormistryni paní Barboře Bortlové 
a pěveckému sboru naší ZUŠ a jeho vedoucí paní 
Sylvě Pivovarčíkové, všem sólistům a především 
korepetitorkám paní Kateřině Janošové a Karin 
Basovníkové. 

Zvláště poslední jmenovaná, paní Basovníko-
vá s nesmírnou ochotou a vstřícností spolupra-

covala se všemi zúčastněnými pěveckými sbory.
Děkuji rovněž všem partnerům za spolupráci při 

organizaci charitativního koncertu, a to rodičov-
skému sdružení při ZUŠ Hlučín, Římskokatolic-
ké farnosti Hlučín i Dolní Benešov, kde byl ten-
to koncert ve stejný den reprízován,  Kulturnímu 
domu Dolní Benešov i panu starostovi Pavolu Ku-
bušovi za úvodní uvítání. A v neposlední řadě dě-
kuji všem našim věrným návštěvníkům a poslu-
chačům, kteří chodili po celý loňský rok na naše 
kulturní akce vždy v hojném počtu. 

Děkujeme vám za přízeň, věřte, že si jí nesmírně 
vážíme a doufáme, že se budeme i nadále setkávat 
při dalších kulturních akcích, které pro vás připra-
ví žáci i pedagogové Základní umělecké školy P. 
J. Vejvanovského, Hlučín.

Eva Niedobová
ředitelka školy
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Rada města Hlučína
vyhlašuje

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

VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2014 na podporu Místní agendy 21 – kulturních, sportovních 
a dalších akcí, které jsou pořádány na území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín.

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

2. Okruh oprávněných žadatelů
- občanská sdružení,

- humanitární organizace
- jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Hlučína (případně realizující projekt na území města Hlučína)

O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem.

3. Požadavky na projekt (akci)
Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kulturních, sportovních a dalších aktivit určených pro veřej-

nost, které se vyznačují svou jedinečností a zviditelňují město Hlučín navenek. Podpořeny budou aktivity 
realizované na území města Hlučína v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v maximální výši 80 % skutečných nákladů.

4. Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2014 zaslané doporučenou poštou na níže uvedenou 

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

Městský úřad Hlučín
Odbor školství a kultury 

Mírové náměstí 23
748 01  Hlučín

5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který obsahuje:
- vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína“ - obecná a specifická část, podrobný 

rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína),
- čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, 

Finančnímu úřadu a rozpočtu Města Hlučína (viz Vzor 1 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“),
- čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis  v uplynulých třech letech, pokud se na žadatele vztahuji pravidla Evropské Unie a 

České republiky pro poskytování veřejné podpory (viz Vzor 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“),
- kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení 

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

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

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

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

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

e-mail: rezacova@hlucin.cz



      [09] hlučínskénoviny

Ing. Jarmila Harazinová (43) - Třídní kroniku vedla už na střední škole a kronikářkou města je 18 let. Na-
rodila se v Hlučíně, kde s manželem, dcerou a synem žije. Rodina je u ní na prvním místě. Na střední škole 
si zvolila pro ženu netradiční obor železniční dopravy a přepravy. Kariéra výpravčí ji však minula a vystu-
dovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Na městském úřadě Hlučín má také na starosti úsek požární 
ochrany a krizového řízení. Zajímá se o vlaky, koně a hasičskou problematiku. Ráda čte nebo se projede na 
kole.  Její životní krédo by se dalo vyjádřit citátem: „Jedním z klíčů ke štěstí je špatná paměť“.

Když se připravovalo poselství města do 
věže kostela Sv. Jana Křtitele, tak bylo 
celkem jasné, že ideální pro tento úkol je 
městská kronikářka Jarmila Harazinová. 
Ta sice ještě vzhledem ke svému věku to-
lik nepamatuje, ale jako správná patriot-
ka má o dění ve městě slušný přehled.
Jak jste se vůbec dostala k funkci kronikáře?

To jsem šla takhle jednou v roce 1995 kolem 
úřední desky a tam stálo, že město hledá kroniká-
ře.  Protože jsem psala kroniku třídy už na průmy-
slovce, bavilo mě to a nějaké zkušenosti tedy byly, 
nemusela jsem dlouho uvažovat. Z kroniky města 
jsem sice měla respekt, ale výzva byla silnější. A 
podařilo se.

Kdo vedl kroniku před vámi?
Za „otce hlučínských kronik“ považuji purkmis-

tra Jana Janetzkého, který sice kroniku přímo ne-
psal, ale z titulu své funkce rozhodl v r. 1830 o 
sestavení kroniky města Hlučína ze všech dostup-
ných dochovaných pramenů. Musela to být dřina, 
když se takovou kroniku podařilo sestavit a dokon-
čit až v r. 1845! Díky, milý Jane, za tento počin.

Od té doby se do současnosti v psaní vystřída-
lo na 15 kronikářů, a to si nejsem jistá, jestli jsou 
mé údaje přesné. Mým oblíbencem se stal kroni-
kář Karel Kyas, rada Vrchního zemského soudu v 
Hlučíně, který vedl kroniku v letech 1920 - 1926. 

V čem vás zaujal?
Líbí se mi jeho styl. Je to sice jen heslovitý zá-

znam událostí, jak šly za sebou, ale i tak je to kro-
nika čtivá a z textu cítím „mezi řádky“ kromě 
zodpovědnosti a zaujetí pro věc možná i nějaké 
vnitřní myšlenkové propojení s panem Kyasem, s 
tehdejší dobou. Dá se to těžko popsat.

Potřebují kronikáři nějaké speciální vzdělání?
Předepsané není. Vyšší vzdělání v oboru historie 

nebo jazyka českého může být výhodou. Ale jinak 
stačí „jen“: ovládat češtinu, pravopis, mít srozu-
mitelný písemný projev a ucházející sloh, smysl 
pro vytipování podstatného, zájem o dění ve měs-
tě. A co je nejdůležitější - zdravý patriotismus! To 
je prostě květináč pro růst dobrého kronikáře. Pak 
už to jde „samo“. 

Existuje nějaké nařízení, co by kronika měla 
obsahovat a co se tam naopak psát nemá?

Obecně jsou dána jen doporučení, tematické 
okruhy pro zpracování kroniky.  Kronikáři mi jis-
tě dají za pravdu, že se každý pere s tím, co vše do 
kroniky zapsat, do jakého detailu jít. Co se může 
zdát jednomu bezvýznamné, je pro druhého důle-
žité. Paradoxně největší peklo zažívám, když mám 
kroniku hotovou. V ten moment vidím zcela jas-
ně, co bych napsala jinak, nenapsala vůbec, do-
plnila,... 

Co se do kroniky psát nemá nebo přímo nesmí, 
určuje zákon. Např. zákon na ochranu osobních 
údajů velmi komplikuje kronikářům život. Různé 
humorné příhody, skandály a pikantnosti by zcela 
jistě kroniku oživily, ovšem kronikář musí pama-
tovat na důstojnost a dosah tohoto díla a dbát na 
jeho úroveň.

Od kterého roku se vede kronika v Hlučíně?
Od roku 1830. V češtině od r. 1920, do té doby 

byla psána německy. Originály kroniky jsou ulože-
ny v archivu v Opavě. 

Seznamte se s naší kronikářkou

Existují také kroniky církevní, školní, sportov-
ních klubů, zájmových organizací, rodinné. Každá 
je zajímavým a užitečným svědkem své doby a po 
čase je její hodnota v podstatě nevyčíslitelná. Tak-
že je opatrujme jako oko v hlavě.

Vedou se kroniky v digitální nebo jen písemné 
podobě?

Podle zákona musí být vždy zpracována tištěná 
nebo rukopisná verze. 

Všichni jistě známe ty krásné ručně psané kroni-
ky, doplněné perokresbami i barevnými obrázky. 
Stále je dost kronikářů, především v malých ob-
cích, kteří takto kroniky tvoří. Mají můj neskonalý 
obdiv. Každý ovšem nevládne takto bravurně pe-
rem a štětcem, proto již většina kronikářů zpra-
covává kroniku v počítači. S touto elektronickou 
verzí se dá samozřejmě mnohem lépe pracovat. V 
poslední době sleduji také nástup digitalizace kro-
nik, což je vlastně jejich skenování. Význam má 
především u ručně psaných kronik, kdy je takto 
možné si je přes síť prohlížet jako „naživo“.

Může se do kroniky běžný občan podívat?
Ano, tato možnost je podchycena i v zákoně. Ten 

stanoví, že obec určí, kdy bude kronika za uplynu-
lý rok vystavena k nahlédnutí. U nás je možné do 
kroniky nahlédnout po domluvě v podstatě kdyko-
li. Takže se přesně vymezená doba oficiálně ani 
nestanovuje.

Kolik se toho napíše za jeden rok?
V případě Hlučína je to kolem 100 stran. K tomu 

se zpracovává příloha z fotografií, novinových vý-
střižků, letáků, propagačních materiálů, apod. 

Třeba pan Kyas popsal ve dvacátých letech mi-
nulého století každý rok záznamy v rozsahu 4 - 8 
stránek přepisu psacím strojem.

Co je na psaní kroniky nejtěžší?
Pro mě práce s informacemi. Zatímco na začát-

ku mé kronikářské kariéry bylo obtížné z kohokoli 
něco vydolovat, přešel vývoj časem do opačného 
extrému - informacemi z Internetu a médií jsme 
doslova zavaleni. Chce to trpělivost, odhodlání a 
dostatečnou zásobu kafe v kredenci.

Když listujete staršími kronikami, vidíte tam 
nějaký vývoj v tom, jak kronikáři líčí historii?

Vývoj nesleduji ani tak v obsahu - tam každý kro-

nikář vybírá události podle své úvahy a nutno do-
dat, že se skladba až tolik nemění. Spíše si vždy 
uvědomuji jazyk a výrazové prostředky oné doby. 
A předpokládám, že tak jako se mi dnes zdá zvlášt-
ní a někdy i úsměvná stará čeština a vyjadřování 
mých předchůdců, tak se jednou budou třeba dal-
ší generace shovívavě usmívat nad zápisy mými.

Odráží se v kronikách politická situace doby, 
kdy vznikaly?

Opravdu mě kolikrát až „omráčí“ zápisy v kro-
nice z období budování socialismu. Ústředním 
motivem byla různá výročí, narozeniny předsta-
vitelů strany, plnění, vlastně spíše překračování 
plánu, za kterými se samotný Hlučín téměř ztrá-
cel. Ale to nemůžeme vyčítat kronikářům. Prostě 
byla taková doba. 

Podléhají zápisy do kronik nějaké kontrole 
nebo je čistě na vás co zapíšete a co ne?

Vzhledem k tomu, že podle zákona za vede-
ní a obsah kroniky zodpovídá obec, podléhá text 
schválení radou města. Myslím si, že je dobře, 
když text posoudí více lidí. Při psaní kroniky je ne-
zbytné cítit velkou zodpovědnost a s nadsázkou lze 
říct, že by ji jeden člověk možná ani neunesl. 

Už se vám někdy stalo, že se někomu něco ne-
líbilo?

Zatím jsem se nesetkala s něčím takovým jako: 
„Toto tam nedávej, o tom nepiš, to vymaž,…“ Sa-
mozřejmě pokud se objeví nějaké chyby, opravím 
je. I podle zákona má každý občan starší 18 let 
právo navrhnout změnu, doplnění nebo opravu 
zápisu v kronice. Veškeré návrhy, které vedou ke 
zdokonalení kroniky, k upřesnění, vítám.

Myslíte, že nás v novém roce čeká nějaká vý-
znamná událost, kterou rozhodně budete mu-
set v kronice zmínit?

Hlučín je městem, kde se stále něco děje. Kroni-
ka je ve své podstatě záznamem událostí běžného 
života, ale ani o UDÁLOSTI není nouze. Obča-
né v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách dě-
lají Hlučín zajímavým, žijí pestrým životem a já 
se vždycky těším na to, o čem budu psát. Dejte o 
sobě vědět!

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Pech

„Chce to trpělivost, odhodlání
a dostatečnou zásobu kafe v kredenci“
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Možná  jste byli svědky komunikace ne-
slyšících lidí, kteří se domlouvali nikoliv 
mluvenou řečí, jako my slyšící, ale při vzá-
jemném dorozumívání  živě gestikulovali 
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 komunikaci 
tzv. znakový jazyk. 

V platném znění Zákona o komunikačních systé-
mech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 20. 
10. 2008 se v § 7 hovoří o Používání komunikač-
ních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 
Podle tohoto paragrafu mají neslyšící a hluchosle-
pé osoby: právo na používání komunikačních sys-
témů neslyšících a hluchoslepých osob, právo na 
vzdělání s využitím komunikačních systémů ne-
slyšících a hluchoslepých osob a právo na výuku 

O kurzech znakové řeči

Rok u bobrovnických hasičů

Ani jsme se nenadáli a v kalendáři jsme 
přivítali rok 2014. A jak už bývá zvykem, 
na začátku nového roku se většinou hod-
notí ten rok minulý. A jaký vlastně byl pro 
SDH Bobrovníky?

Rok 2013 jsme zahájili hasičským společenským 
plesem, který se konal 19. ledna v sále kulturní-
ho domu.  K tanci a poslechu nám zahrála skupi-
na pana Davida Kvičely a zábava se protáhla do 
brzkých ranních hodin. O necelý měsíc později, 
konkrétně 9. února jsme pořádali dětský maškar-
ní ples pro naše nejmenší. Letos jsme se mohli tě-
šit z velké účasti Spidermanů, princezen a klaunů 
a chybět samozřejmě nemohl ani všemi oblíbený 
Shrek. Doprovod mu tentokrát dělal Zajda, který s 
dětmi skotačil, tančil a zpíval. 23. února se mohli s 
maskami vyřádit i dospělí na Maškarním plese pro 
dospělé s pochováním basy. Akce byla mimořádně 
úspěšná a končila až v ranních hodinách. 

Abychom my, hasiči, ukázali, že nepořádáme jen 
kulturní zábavné akce, vyrazili jsme 23. března do 
ulic sbírat starý papír a šrot a pomohli tak lidem 
zbavit se starého harampádí i přes nepřízeň poča-
sí. Následně jsme 26. dubna uskutečnili den ote-
vřených dveří, kterého se kromě našich chlapců z 
výjezdové jednotky zúčastnili i hasiči z Hlučína, 
psovodi ze Záchranného útvaru a členové SDH 
Bobrovníky, kteří se postarali o skvělou organi-
zaci. 

Konec dubna a začátek května se nesl v duchu 
oslav svatého Floriána. Pořádali jsme tradičně zá-
jezd na Svatý Hostýn a o týden později jsme mohli 
hostit naše kolegy hasiče z Hošťálkovic, kteří při-
jeli na oslavy svatého Floriána k nám. O další tý-
den později jsme jim to vrátili. 

Filmový festival
Expediční kamera
Expediční kamera se u nás již zabydlela 
a řadíme se tak mezi 150 měst, které ten-
to nevšední festival plný úžasných doku-
mentů navštíví. Festival je o skutečném 
životě, o dobrodružství, divoké přírodě, 
extrémních zážitcích i sportech.  Můžete 
na něm vidět nejlepší české i zahraniční 
filmy uplynulé sezóny a vítězné snímky z 
různých mezinárodních festivalů. A to vše 
v klidu a pohodlí velkého sálu KD Hlučín 
28. února 2014.

O přestávce proběhne losování vstupenek o 
drobné ceny.  Vstupenky se prodávají v den akce: 
dospělí: 60 Kč, děti do 15 let, senioři: 30 Kč.

Malá ochutnávka, na co se můžete těšit:  

Cave unicycling
Režie: Michael  Gerrett, Katie Garrett, Velká Bri-
tánie, 2013, 7 minut
Bláznivé kousky, které předvádí se svými jedno-
kolkami v nitru jeskyní dva Britové. 

Down the line
Režie: Francois-Xavier“Fix” De Ruydts, Kana-
da, 2012, 23 minut
Dokumentární snímek sleduje Damiena a Lucii v 
jejich úsilí o „první generaci” průzkumníků kaňo-
nů v okolí Squamishe.

Honnold 3.0
Režie: Peter Mortimer, Josh Lowell, USA, 2012, 
34 minut
Alex Honnold patří k nejznámějším lezcům této 
generace. Většinu svých výstupů podniká sólo a 
bez jakéhokoliv jištění. 

Pygmejové - děti džungle
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 2011, 53 minut                                          
Fotograf Ivan Bulík přešel Afriku skrz na skrz. 
Jeho sen je však stále v nedohlednu: touží najít 
a zachytit život a zvyky nejmenších lidí planety - 
civilizací neposkvrněných Pygmejů

Tatry bez limitov
Režie: Josef Pálenik, Slovensko, 2012, 25 minut
Parta slovenských vrcholových sportovců přijímá 
výzvu, aby přepsali dějiny extrémních sportov-
ních výkonů ve Vysokých Tatrách

The Empty Quarter
Režie: Alastair Humphreys, Leon McCarron, Vel-
ká Británie, 2013, 21 minut
Inspirováni významným britským objevitelem a 
spisovatelem Wilfred Thesigerem se dobrodruzi 
Alastair a Leon vydávají na cestu do nitra jedné z 
největších pouští na světě, do pusté končiny Rub 
al-Chálí (The Empty Quarter) na Arabském po-
loostrově. 

1. května se již tradičně konal Prvomájový prů-
vod se stavěním Májky, která se 1. června kácela. 
Sice to byl trochu boj, ale Májku se podařilo po-
stavit i „zbulat“ úspěšně a hlavně nám ji nikdo bě-
hem měsíce nezboural. Kdo by si taky na tak vel-
ký strom troufl?! 

I přes vytíženost cvičících družstev hasičů jsme 
si našli čas uspořádat pro veřejnost další velkou 
akci, největší v roce, a to dvoudenní hasičskou 
slavnost. V sobotu 6. a v neděli 7. července se naši 
hosté mohli pobavit u dobré hudby, kterou v nedě-
li zajistila skupina z Dolního Benešova, pochut-
nat si na výborných langoších, steacích, koláčích 
a další dorotkách a zapít to dobrým pivem, které 
teklo proudem. Tato akce byla mimořádně úspěš-
ná, což nás nesmírně těší.

Následoval podzim, který uběhl jako voda. Bě-
hem podzimních měsíců jsme opět sbírali starý 
papír a šrot a pořádali zde v lese branný den do-
rostu. Naši dorostenci se zde umístili na prvních 
místech. Tímto jim gratulujeme k úspěchu.  

Naše činnost ovšem nekončí a pokračujeme dál 
i v roce 2014. Tradičně začínáme plesy, ten hasič-
ský už máme za sebou, ale následují ještě maškar-
ní plesy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Těšit se 
také můžete určitě na prvomájový průvod 1. květ-
na se stavěním Májky. 

Za zmínku určitě také stojí zájezd na Svatý Hos-
týn, konaný 26. dubna, oslavy svatého Floriána 4. 
května, 13. května den otevřených dveří a letní ha-
sičská slavnost první víkend v červenci. Nejdůle-
žitější akcí pro nás ale bezesporu bude velká slav-
nost při příležitosti 90 let od založení sboru. Tato 
velká sláva vypukne 16. srpna. 

Veškeré akce, konané v průběhu roku, se budou 
nést v tomto duchu a bližší informace se samo-
zřejmě dozvíte včas, přece bychom vás neochudili 
o tak krásné výročí. Už teď ale můžeme prozradit, 
že to opravdu bude stát za to!!! 90 let se nesla-
ví každý den a my jsme si toho vědomi. Srpen je 
sice ještě daleko, ale už teď se na tuto akci těšíme 
a doufáme, že se vydaří. Jen abychom ještě v srp-
nu neměli sníh.

komunikačních systémů neslyšících a hluchosle-
pých osob. V celé republice se proto vzdělávají 
učitelé, úředníci, policisté, zdravotníci, asistenti, 
tlumočníci, aby pomohli tuto část zákona apliko-
vat v praxi. Znakový  jazyk se učí v kurzech a 
absolventi získají jisté dovednosti v komunikaci 
s neslyšícím. Poradenské  a informační centrum 
pro sluchově postižené se sídlem v Ostravě nabízí 
občanům Hlučína a okolí výuku základů znakové 
řeči v kurzu akreditovaném MŠMT pro pracovní 
činnost „Asistent(ka) neslyšících“. Během tří let 
by měl absolvent získat dovednosti v základní ko-
munikaci s neslyšícími při vyřizování jejich zále-
žitostí na úřadech, u lékaře, apod. 1. ročník kurzu 
znakového jazyka bude probíhat od 13. 1. 2014 
v ZŠ Rovniny, ul. Cihelní, vždy v úterý od 16:30 
do 18:15. Naučit se znakový  jazyk vyžaduje vy-
naložení značného úsilí. Studium je vícestupňové, 
metou je soudní tlumočení a výuka znakového ja-
zyka. Bližší informace ke kurzu znakového jazy-
ka získáte kontaktem na telefonním čísle 734 722 
242 vždy v době od 18:30 do 19:30 (pí Kubicová) 
nebo na mailu lelekw@seznam.cz.
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Odměnou za píli a úsilí, které letos vyna-
kládaly hráčky i trenérky z volejbalové-
ho oddílu TJ Hlučín, se stala návštěva 19. 
prosince mužů z Volejbalového klubu Os-
trava. 

Během dvou hodin se ostravští hráči podělili o 
své volejbalové zkušenosti. Děvčata zažila jejich 
trénink pod vedením zkušeného trenéra Zdeňka 
Šmejkala. 

Hlučínští volejbalisté v letošním roce zazname-

nali nárůst mládeže o 200%.  „Kvůli velkému po-
čtu žaček jsme museli děvčata rozdělit do více 
skupin. Ty, které hrají delší dobu, trénují pod ve-
dením Pavly Postulkové. Převážná většina jsou 
však začátečnice a tak je trénují tři trenérky. 

Jana Grohová, Zuzana Crhová a Veronika Zoub-
ková se mládeži věnují s maximálním nasazením 
2x týdně. Je velmi pozitivní, vidět, že dnešní mla-
dí lidé mají zájem o sport,“ uvedl vedoucí trenérů 
František Košař.                                                   (vz)

Hlučínské volejbalistky sbíraly zkušenosti
V sobotu 18. 1. 2014 byl na programu je-
den z mnoha fotbalových turnajů, v hlu-
čínské nafukovačce. 

Jako obvykle nechyběly týmy ze Slovenska, 
přesněji Ružomberok, který přijel se dvěma týmy. 
Turnaj byl určen ročníkům 2003 a mladším, což je 
všeobecně silný ročník a projevilo se to i v turnaji.

Řada výsledků byla vyrovnaná a snad ani jedno 
z mužstev nepřevyšovalo ostatní, avšak nejméně 
„klopýtnutí“ mělo domácí mužstvo pod vedením 
trenéra Fuska a jak bývá u posledních turnajů zvy-
kem, tak i tentokrát obhájili domácí titul, řekl se-
kretář klubu Petřík Lukáš. Výsledky se promítly 
do konečné tabulky takto:

1. FC Hlučín
2. MFK Ružomberok A
3. TJ Hradec nad Moravicí
4. SFC Opava
5. MFK Frýdek - Místek
6. Ružomberok B

Nejlepší hráč: Ondřej Sprints (SFC Opava)
Nejlepší střelec: Jakub  Drozd (FC Hlučín)
Nejlepší brankář: Jakub Legerski
                            (MFK Frýdek-Místek)

Fotbalový turnaj v nafukovací hale

Dne 10.12. byli pozváni žáci naší školy na 
slavnostní vyhlášení Ligy sportu, které 
se konalo v Opavě v kulturním domě Na 
Rybníčku. Zároveň s žáky se akce zúčast-
nil ředitel školy Martin Franek a za vyu-
čující Pavel Rygel.

V této soutěži jsou žáci vyhodnocováni na zákla-
dě účasti a umístění ve vybraných sportech pořá-

Sportovní úspěchy ZŠ Hornická daných Asociací školních sportovních klubů. Na 
závěrečném ceremoniálu, kde jsou vyhodnoceny 
nejlepší školy 1. a 2. stupně, jsme ve školním roce 
2012-2013 obsadili 9. místo. 

V rámci Ligy jsou oceňováni také nejlepší spor-
tovci. V tomto ročníku byli z naší školy vybráni: 
Jindrová Michaela, Kostková Eliška, Novák Domi-
nik, Chvěja Daniel a Kubný David.

Letos se však konalo ještě jedno vyhodnocení, a to 
při příležitosti 20. výročí organizování této soutěže, 

tudíž se hodnotilo i historicky deset nejlepších škol. 
ZŠ Hornická v tomto dvacetiletém klání obsadila 
krásné 8. místo. V obou zmiňovaných hodnoceních 
skončila naše škola v rámci hlučínských škol nejlé-
pe, dokonce v historickém hodnocení byla jedinou 
školou z Hlučínska. Úspěch je to o to větší, že ZŠ 
Hornická nemá pro sportování takové podmínky, 
jako jiné školy. Poděkování patří všem žákům, kteří 
se o tyto úspěchy za dvacetiletou historii soutěže za-
sloužili, ale i jejich vyučujícím.             Iva Landová

V družině se nenudíme
Školní družina při ZŠ dr. Miroslava Tyrše 
není jen místem, kde děti čekají na návrat 
rodičů ze zaměstnání, ale může být i velmi 
činorodým prostředím.  

Školní rok jsme s dětmi v září započali vzájem-
ným zvykáním si a především v případě prvňáč-
ků, jakýmsi otrkáváním se v novém prostředí. 
Denní program jsme doplnili zábavnými a pouč-
nými ukázkami správného stolování.  

Říjen se nesl ve vskutku podzimní náladě, po-
časí přálo pouštění draků, a tak jsme i chodby ve-
doucí do prostor naší družiny vyzdobili pestrými 
papírovými letci. Parapety zakrylo množství pod-
zimních plodů, ochutnávali jsme cukrovou řepu, 
kterou mnohé děti znají jen v podobě rafinované-
ho cukru. Nechyběla ani tradiční pochutina staro-
české kuchyně, bukvice, které vzbudily obrovský 
zájem našich žáků. 

V listopadu jsme se nechali inspirovat přírodou 
a stejně jako stromy a keře zvolna přebarvovaly 
své kabátky, i my jsme věnovali téměř celý měsíc 
proměně interiéru školní družiny a pracovali jsme 
na zcela nové výzdobě. I tak jsme stihli věnovat 
čas i jiným aktivitám, například jsme šili praktic-
ké kapsičky na mobilní telefony nebo vyráběli ko-
láže z korálků. Naše škola je dlouholetým partne-

rem projektu Stonožka, do kterého přispěla svými 
výrobky samozřejmě i školní družina. 

Velkým množstvím akcí byl naplněn měsíc pro-
sinec. Blížící se Vánoce přímo vybízely k výro-
bě přáníček a svícnů, které pod stromečkem jis-
tě našel nejeden rodič. Radost milým přáníčkem 
naši žáci udělali i seniorům v Domově důchodců 
v Hlučíně. 

Celým pololetím prostupovaly mnohé soutěže 
v kreslení a dalších typech výtvarných technik.  
Mezi pravidelné aktivity můžeme zmínit kera-
mický kroužek a letošní novinku- kroužek vaření.  
Díky činnosti v novém kroužku si děti vyzkoušely 
pečení vánočních perníčků a jiných dobrot. Per-
níčky byly k prodeji při příležitosti vánočního vy-
stoupení žáků naší školy. Před prázdninami jsme 
se rozloučili milým posezením s koledami  zpes-
třeným ochutnávkou cukroví, které děti z domu 
přinesly. 

Po přelomu roku nás čeká příprava dárečků k 
zápisu do prvních tříd, a pokud to počasí dovolí, 
snad i soutěž ve stavění sněhuláků. 

Závěrem chci zmínit velké úsilí našich žáků 
při tvorbě dílek, které nás budou reprezentovat v 
Okrskové výtvarné soutěži pořádané ZŠ Rovniny 
na téma „Záchrana pohádkové říše“.     

Ivana Bukačová
vychovatelka 

Rekordní Vánoční běh Hlučínem
Počasí překonávalo rekordy a rekordní 
byl také počet účastníků šestého roční-
ku Vánočního běhu Hlučínem. 

Na start se 26. prosince ve 14:00 postavilo 52 
běžců (z toho 12 žen) a všichni také doběhli do 
cíle. Nejrychleji to zvládl Karel Ketner v čase 
11:39, což je také rekordní výkon. V katego-
rii žen zvítězila Marie Kalmanová stejně jako 
v loňském roce, tehdy ještě pod jménem Ostár-
ková. Tradiční poděkování patří městu Hlučín 
za poskytnutí grantu, firmě Stavebniny Janík a 
Restauraci u Bětky. Děkujeme též všem běž-
cům, pořadatelům a fanouškům za účast. Těší-
me se na sedmý ročník a zároveň vás zveme 
také na druhý ročník Běhu Hlučínem, který se 
bude konat 20. 9. 2014. Podrobnější informace 
najdete na webu www.hlucinskybeh.cz.

Petr Martiník
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hlučínskénoviny
Hlučín se jako jedno z mála měst v repub-
lice může pochlubit dostatkem místa pro 
děti v mateřských školkách. A nejen to. 
Péči o ty nejmenší se věnuje velká pozor-
nost. Ať už jsou to investice do vybavení 
školek nebo samotné opravy budov. Po-
sledním počinem v tomto směru byly sta-
vební úpravy MŠ v Darkovičkách, které 
proběhly v závěru roku.

Stavba byla slavnostně ukončena 15. ledna 2014 
za přítomnosti starosty Pavola Kubuše a místosta-
rosty Alfonse Laňky a všech, kteří se na zdárně 
ukončené stavbě podíleli. Práce probíhaly tři mě-
síce a stavebníci se snažili co nejméně omezit pro-
voz školky. „Za zmínku stojí určitě to, že přestože 
projektovaný rozpočet stavby byl 3,5 miliónů ko-
run, tak se podařilo v rámci výběrového řízení sní-
žit cenu na polovinu. Navíc z této částky je 85% 
nákladů zaplaceno z dotace a jen zbylých 15% 
hradí město,“ přibližuje pozadí celé akce staros-
ta Pavol Kubuš.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - 
Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí.

Školka se tak dočkala výměny části oken a pře-
devším celkového zateplení. Fasáda je pokryta 14 
cm polystyrénem a pod střechou je ho dokonce 22 
cm. Nemalá část nákladů na topení se tak vrátí už  
letošní zimu. Na střeše je nová krytina a v rám-
ci oprav se myslelo i na takové detaily jako jsou 

Školka v Darkovičkách se změnila k nepoznání

Čtěte na str. 5 Čtěte na str. 9

Nano do školek
Moderní technologie zlepší
prostředí mateřinek.

nový hromosvod, nové stříšky nad dveřmi nebo 
okapový chodník.

Jak už se stává při opravách objektů pro děti ve 
městě tradicí, tak barevný návrh fasády připravily 
samy paní učitelky. „Máme dvě třídy, jednu srdíč-
kovou a druhou sluníčkovou. No a tak jsme na fa-
sádu dali sluníčko,“ říká s úsměvem vedoucí uči-
telka Jiřina Fichnová. 

Spokojenost neskrýval ani místostarosta Alfons 
Laňka: „Rád bych poděkoval všem, kteří se na 
zdárně dokončené stavbě podíleli. Odvedli kus 
dobré práce. Ještě nám zbývá zateplit mateřskou 
školku na ul. Cihelní. Ta se udělá o prázdninách. 
Pak nás čekají Bobrovníky, kde už byla podána 
žádost o dotaci. Věřím, že bychom mohli uspět a 
příští rok stavět.“                                              (mp)

Poslední lednový víkend se konal ofici-
ální společenský ples města. Bylo bezna-
dějně vyprodáno a ti, kteří na něj v nabi-
té plesové sezóně přišli, určitě nelitovali.

Sál kulturního domu byl slavnostně vyzdoben a 
u vchodu vyhrával flašinetista. Oficiální zahájení 
plesu je výsadou starosty a stejně tomu bylo i le-
tos. V krátkém úvodu starosta zdůraznil, že měs-
to reprezentují občané svou pracovitostí, umem, 
kulturou, sportem, ale také společenským živo-
tem. 

No a pak už na parket vběhla děvčata z taneč-
ní skupiny RYTMO Rychvald a předvedla taneč-
ní vystoupení na melodie ze známých muziká-
lů, plné pohybu, emocí a blyštivých konfet. Říká 
se, že zábavu dělá hudba, a to se na městském 
plese potvrdilo do puntíku. Skupina BACARDI 
byla skutečně výborná a taneční parket se zaplnil 
hned po první skladbě. Na své si přišli příznivci 

Ples města se skutečně povedl

jak moderní hudby, tak klasického tance. Příjemné 
bylo, že se na plese objevila spousta mladých lidí. 
Ti sice nebyli v klasických tancích tak precizní 
jako mnohé starší páry, o to více jim to na parketu 
šlo u slavných hitů. Živá hudba se střídala s disk-
žokeji a pro ty, kteří mají rádi cimbálovku, hrála v 
přízemí k tanci a poslechu skupina IRŠAVA. 

Nově zrenovovaná restaurace Brick v přízemí 
kulturního domu se vyznamenala výborným jíd-
lem. Večeře byla v ceně vstupenky a návštěvníci 
si mohli vybrat mezi špízem a klasickým gulá-
šem. Tombola byla už tradičně na vysoké úrov-
ni. Ceny do ní věnovalo nejen město Hlučín, ale 
taky řada sponzorů. Nechyběly televize, fotoa-
paráty, tablet, trouba nebo kávovary. No a jak už 
to tak bývá, zdaleka neplatí, že vyhrávají jen ti, 
kteří nakoupí nejvíce lístků. 

Zábava se v plném proudu přelila přes půlnoc 
a na parketu bylo stále plno až do tří hodin do 
rána. Ve tři končila živá hudba, ale ještě další 
hodinu pokračovala diskotéka. 

Na své si přišli i příznivci módy. Na plese moh-
li obdivovat spoustu nádherných šatů. Tradiční 
černou a vínovou barvu doplnila také blankytně 
modrá, červená, zelená nebo růžová. Zkrátka – 
stálo to za to!  

(mp)

Naše kronikářka
Přečtete si, jak se 
zachytává historie města.

Čtěte na str. 4

Rekordní sbírka
Jak Hlučíňáci letos
obdarovávali tři krále?
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - únor 2014

Místo kytičky

n Prodám DR 1+1 Rovniny Hlučín. Tel.: 736 
405 415. Realitka ne.

n Pronajmu řadovou garáž na OKD, ul. 
Hornická. Tel.: 608 816 015.

Soukromá řádková inzerce

Přivítali jsme:
Magdaléna Kočicová *2013
Daniel Hrubý *2013
Nela Hrubá *2013
Maxim Keller *2013
Kristýna Hrušková *2013
Nikol Šimková *2013
Kryštof Gavlík *2013
Justýna Zbořilová *2013
Agáta Novosadová *2013

Jubilanti:
Dorota Prchalová *1933
Adéla Jasvecová *1933
Gertruda Reiská *1928
Josef Thomas *1932
Květuška Kozlovská *1930
Zdeňka Dardová *1934

Rozloučili jsme se:
Františka Peschková *1919 
Josef Kreibich *1928

1.2. 20:00 Country bál s Karavanou, ples Kulturní dům

2.2. 15:00 Nebojte se fyziky, vernisáž výstavy (do 4.4.) Muzeum Hlučínska

4.2. 8:30 Zájezd do Wellnes centra Wisla DDM Hlučín

5.2. 7:30 Lyžařský zájezd na Bílou DDM Hlučín

6.2. 9:00 Výtvarná hlavičková dílna DDM Hlučín

6.2. 9:00 Šachový turnájek DDM Hlučín

14.2. 16:30 Keramický klubík DDM Hlučín

14.2. 15:00 Klub Patchwork DDM Hlučín

14.2. 19:00 Ples seniorů Kulturní dům

15.2. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - Sokol Polankan/O, volejbal Sportovní hala

16.2. 10:00 KP juniorů TJ Hlučín - TJ Staré Město, volejbal Sportovní hala

18.2. 16:30 Keramický klub pro děti DDM Hlučín

20.2. 13:30 Okrskové kolo dětské recitace DDM Hlučín

21.2. 10:00 Ve stopách vikingů, přednáška a beseda Zámecký klub

22.2. Odpoledne plné her s DDM ZŠ Rovniny

28.2. 17:00 Filmový festival Expediční kamera Kulturní dům

28.2. 17:00 Klub drátování a netradičních technik DDM Hlučín

28.2. 16:30 Keramický klubík DDM Hlučín

1.3. 10:00 KP2.tř. žen TJ Hlučín - Sokol Polanka n/O, volejbal Sportovní hala

do 3.3. Výstava obrazů Michal Georgiev Červený kostel

5.3. 17:00 Lidé Vítkovska, fotografie Jindřicha Štreita, vernisáž Červený kostel

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým 
a sousedům za účast, květinové dary a proje-
venou soustrast na pohřbu našeho drahého ze-
snulého, pana Josefa Kreibicha, který se konal 
dne 16. 12. 2013. Rovněž děkujeme panu faráři 
Martinu Šmídovi za důstojný průběh obřadu a 
pohřební službě Breuer, s.r.o. za vstřícný přístup 
a poskytnutí služeb. 

Zarmoucená rodina

Ráda bych touto cestou poděkovala pohřeb-
ní službě Breuer, s.r.o. za velmi profesionální a 
přitom citlivý přístup při zařizování posledního 
rozloučení s mou maminkou, paní Františkou 
Peschkovou z Hlučína – Rovnin, dne 3. 1. 2014. 
Zároveň děkuji místní farnosti a všem přítom-
ným za slova soustrasti a květinové dary.

Dcera Lydie s dětmi
Lydií a Lukášem

Jsem bývalá Hlučíňačka a do Hlučína 
se stále vracím za svými rodiči. V úterý 
21.1.2014 jsme ve svém rodném městě 
zažila zázrak a nenapadlo mě, jak jinak 
poděkovat, než přes vaše noviny.

 Večer , když jsem odjížděla od rodičů, jsem se 
stavovala nakoupit v Penny. Když jsme už do-
jeli domů do Hrabůvky, zjistila jsem, že nemám 
kabelku. V ní jsme měla všechno, peněženku, 
občanku, řidičák, platební kartu, mobil. Byla 
jsem zoufalá. Okamžitě jsem volala rodičům, ať 
se zaběhnou podívat na parkoviště a do obcho-
du, jestli tam má kabelka někde není. Jaké bylo 
mé překvapení, když mi mamka volala zpět, s 
tím, že mám víc štěstí než rozumu a kabelku do-

nesl do obchodu paní pokladní nějaký pán. Slzy 
mi vhrkly do očí, že jsou mezi námi ještě tako-
vý lidé.

Proto bych ráda prostřednictvím vašich no-
vin, poděkovala onomu pánovi, za to, co udě-
lal. Protože před takovými lidmi smekám a pak 
si musím říct, že opravdu nejsme ještě všichni 
tak zkažení a že na světě ještě existuje dobro 
a láska.

Prosím, zda by jste ve svých novinách nemohli 
otisknout poděkování onomu záhadnému páno-
vi i s tím, že bych se s ním ráda setkala a podě-
kovala mu osobně.

Moc děkuji a jsem s pozdravem.
Petra Čadová

V Hlučíně stále žijí slušní lidí, díky za ně...



SPRAVNICHLAPI.CZ
to pravé fitko pro Vás!

Ve sportovní hale...

   SPORTOVNÍ HALA
BADMINTON

SÁLOVÁ KOPANÁ
PRONÁJEM PROSTOR

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 za 150 korun/hod

Volejte 595 043 677 nebo 595 043 690

Na objednávky možno
7 dní v týdnu od 15:00 do 02:00



STAR*S SHOP
hvězdný hlučí�nský obchůdek

ul.Hornická (OKD)

oblečení z Anglie
dámské, pánské, dětské, 

maškarní kostýmy
ZBOŽÍ Z NĚMECKA,

 DROGERIE, PRÁŠKY,
AVIVÁŽE, HARIBO, ČOKOLÁDY,

RŮZNÉ CUKROVINKY                    

NAVŠTIVTE NÁŠ OBCHŮDEK
PLNÝ DOBRŮTEK

KDO JEDNOU ZKUSÍ,
TEN UŽ MUSÍ

Vážení zákazníci, 

dovolte, aby vám naše firma nabídla tyto služby: 

• návrhy a realizace zeleně
• údržba trávníkových ploch
• odborný řez a kácení stromů
• likvidace bioodpadů v kompostárně
• pronájem montážní plošiny
• kontejnerová autodoprava
• vývoz fekálií

tel.: 603 529 831
www.grasservis.cz
e-mail: gras_servis@post.cz

Vážení zákazníci, 

dovolte, aby vám naše firma nabídla tyto služby: 

• návrhy a realizace zeleně
• údržba trávníkových ploch
• odborný řez a kácení stromů
• likvidace bioodpadů v kompostárně
• pronájem montážní plošiny
• kontejnerová autodoprava
• vývoz fekálií

tel.: 603 529 831
www.grasservis.cz
e-mail: gras_servis@post.cz

STOP CHŘIPKA A
NACHLAZENÍ

posílení imunity - 100% přírodní mlezivo

www.kolostrum.info

I PRO DĚTI!




