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hlučínskénoviny
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Nové hřiště
Rekonstrukce zahrady
MŠ v Darkovičkách

Cihelní: Hotovo!
Nový kabát mateřské školky
podpořily dotace.

Na hlučínské Dlouhoveské ulici se dne 13.9.2014 konala „Uliční 
slavnost – Sousedské setkání“. 

Poprvé jsme takové setkání uspořádali v roce 2011. Jelikož se další ulice 
v našem městě nehlásily k připojení, tak jsme uliční slavnost zorganizovali 
opět na stejném místě. Mottem letošní akce bylo: „Každý se někdy pohádá 
kvůli maličkosti, tak proč dnes nenabrat trochu nadhledu a neudělat vstřícný 
krok k usmíření? Vždyť podaná ruka ještě nikomu neupadla a dobro se jistě 
v dobrém vrátí.“

A nyní k organizaci akce. Museli jsme obejít dům od domu a vyzvat obča-
ny k výzdobě plotů či přípravě různých dobrot k ochutnání. U většiny občanů 
jsme se naštěstí setkali s ochotou a pochopením. Jménem organizátorů této 
akce bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se přičinili o úspěch tohoto se-
tkání. V sobotu ráno dost pršelo, ale jako mávnutím kouzelného proutku se 
počasí změnilo v usměvavé sluníčko, a tak doufám, že lidé, kteří se v hojném 
počtu zúčastnili, byli spokojení. Zvlášť chci poděkovat rodičům s dětmi, kteří 
se účastnili průvodu. Možná z těchto dětí vyrostou noví pokračovatelé tako-
vých úspěšných akcí. :-) Vždyť na tričkách se objevilo heslo „Dobrá adresa 
– Dlouhoveská“.

Součástí této akce bylo vysvěcení domu bývalé školy, který nese název 
„Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín“. Tento dům posvětil pan 
Mgr. Martin Šmíd, a to za účasti ředitele CSS Hrabyně – MUDr. Mgr. Vladi-
míra Plačka, Mgr. Zdeňka Trojka, starosty města Ing. Pavola Kubuše a mís-
tostarosty Ing. Alfonse Laňky, kteří se rovněž zúčastnili celé uliční slavnosti. 
Pak byl dům otevřen pro veřejnost k prohlídce. Za vstřícný přístup bych chtěl 
poděkovat vedení Centra sociálních služeb Hrabyně. Téměř všichni občané 
se nestačili divit, co udělala rekonstrukce ze staré školní budovy, které hro-
zila likvidace.

Ještě jednou všem velký dík.
Za organizátory:

Josef Hlubek, Edita Ševčíková, Bernard Ostárek

Hlučínská Dlouhoveská slavila!

Od září 2014 spustila Městská policie 
Hlučín systém evidence jízdních kol v 
rámci projektu Ministerstva vnitra ČR 
„Forenzní značení jízdních kol za pomocí 
syntetické DNA“. Evidence se týká všech 
typů jízdních kol a elektrokol.

Ochrana za pomoci syntetické DNA je novou 
metodou ochrany majetku, především s preven-
tivním účinkem. Jedná se o moderní způsob zna-
čení jízdních kol. Toto značení je zvláštní tím, že 
je pouhým okem téměř neviditelné označení a je 
vidět jen pod UV světlem. 

Jízdní kolo je na několika příslušných místech 
označeno mikroskopickými tečkami s jedinečným 
kódem. Jejich vyhledávání na jízdním kole se pro-
vádí pomocí UV světla. Vlastní kód na ozářené 
mikrotečce se stává čitelným po jeho zvětšení. 

Podstatou celého projektu je, že označená jízdní 
kola jsou zaregistrována nejen v databázi Měst-

Evidence jízdních kol za pomocí syntetické DNA

ské policie Hlučín, ale i v mezinárodní databázi 
výrobce tohoto značení, tak v Národním registru 
forenzního identifikačního značení. To v případě 
krádeže umožňuje individuální identifikaci každé-
ho takto označeného jízdního kola na celém území 
ČR. Každé označené jízdní kolo je navíc vybave-
no příslušnou samolepkou s upozorněním o vyba-
vení jízdního kola ochranným prvkem, což odra-
zuje pachatele od krádeží a usnadňuje identifikaci 
odcizených jízdních kol a pátrání po nich.

Luděk Olšovský
velitel Městské policie Hlučín

VOLBY 
do

ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HLUČÍNA

A SENÁTU 
proběhnou v

PÁTEK 10.
A SOBOTU 11. ŘÍJNA

seznam volebních 
místností najdete na str. 8 a 9
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Před dvěma lety se areál Dětské rehabi-
litace v Hlučíně dočkal nové zahrady se 
spoustou nových herních prvků. Teď už 
je objekt kompletně zateplený a se svou 
světle zelenou fasádou decentně zapadá 
do celé ulice.

Slavnostní ukončení stavby proběhlo 18. září 
2014 za přítomnosti starosty, místostarosty a čest-
ných hostů. Celkové zateplení objektu přišlo na 2 
413 000 korun. Jak už je u zateplování veřejných 

budov ve městě prakticky běžné, tak i v tomto pří-
padě bylo 90% nákladů hrazeno z dotace Operač-
ního programu životní prostředí

Celá budova je zateplena minerálním vláknem, 
vyměnila se okna, opravily omítky, vyměnily bal-
konové dveře a udělala spousta dalších menších 
úprav. Pokud budete mít ulicí Hlubokou cestu, tak 
nově opravenou budovu určitě nepřehlédněte, sto-
jí za to si ji v klidu prohlédnout.

(mp)

Dětská rehabilitace je zateplena

V posledních měsících se stává, že občané 
některých obcí dostávají do svých schrá-
nek nabídky nejrůznějších pečovatel-
ských služeb. 

Dopředu je potřeba říci, že Charita Hlučín se v 
žádném případě neobává konkurence, která i k so-
ciálním službám patří a získat by na ní měli pře-
devším klienti. Ovšem považuji za svou povinnost 
upozornit na úskalí, které se pojí s tím, že řada 
pečovatelských služeb funguje komerčně bez tzv. 
registrace na Krajském úřadě Moravskoslezského 
kraje. 

Co tato skutečnost znamená? Zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách stanoví, že „sociální 
služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k 
poskytování sociálních služeb“. Toto oprávnění se 
získává již uvedenou registrací. Není-li registrace, 
nejedná se o sociální službu! A kdo poskytuje so-
ciální službu bez registrace, porušuje tím zákon a 
dopouští se správního deliktu, za což je tímto zá-
konem stanovená sankce ve výši 1 000 000 Kč. Je 
tedy zcela zřejmé, že fyzická nebo právnická oso-
ba, která poskytuje sociální služby (byť např. prá-
vě pečovatelskou službu jinak nazve nebo doplní 
o služby další), aniž je registrovaná, jedná proti-
zákonně a vystavuje se riziku tvrdých sankcí. Co 
musí pečovatelská služba, která je sociální služ-
bou, nabízet, je rovněž stanoveno v zákoně a dále 
specifikováno v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 
Sb.

Proto je nekalou konkurencí, pokud někdo pre-
zentuje, že poskytuje pečovatelskou službu a za-
jistí pečovatelské úkony seniorům a lidem se 
zdravotním postižením, i když to ve skutečnosti 
nesmí. Je-li totiž služba registrovaná, má řadu po-
vinností, zatímco neregistrovaní se jim vyhnou. 
Přitom se jedná o zcela zásadní věci, které rozho-
dují o kvalitě služby a její transparentnosti. Může-
me zde zmínit alespoň standardy kvality sociální 
služby, povinné vzdělávání všech pracovníků, po-
vinné pojištění sociální služby za škody způsobe-
né klientům a individuální plánování, což je alfa 
a omega každé služby.  Maximální výše úhrad re-
gistrovaných služeb je omezená prováděcí vyhláš-
kou a našli bychom mnoho dalších příkladů. Ti, 
kteří konají svou činnost v souladu s legislativou, 
musí všechna nařízení plnit a respektovat a samo-
zřejmě také zahrnout do svých nákladů. Důležité 
je ještě zmínit, že služby s registrací podléhají vel-
mi přísné inspekci kvality, agentury bez registrace 
se jí rovněž vyhnou.

A jaký důsledek může mít toto všechno pro kli-
enty? Pro ty, kteří mají příspěvek na péči, platí, 
že z něj mohou hradit sociální služby, ale ne sou-
kromé firmy, které tuto činnost provozují např. na 
živnostenský list. Výjimku, kdy není potřeba se 
registrovat, nalezneme v zákoně pouze pro rodin-
né příslušníky a pro asistenty sociální péče. Exis-
tuje samozřejmě praxe, kdy péči zdánlivě po-
skytuje rodinný příslušník, který je zapsán jako 
pečující osoba, tedy příspěvek na péči dostává 
on, ale skutečnou péči poskytuje neregistrovaná 
agentura, kterou si rodinný příslušník platí. Tímto 
způsobem dochází k vyvádění peněz ze systému 
sociálních služeb a v konečném důsledku k poško-
zování všech daňových poplatníků.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín

Co je a co není
pečovatelská služba

O víkendu 6. 9.2014 se uskutečnilo v Chomutově Mistrovství ČR ve wakeboardu a wakeskatu, kte-
ré bylo současně posledním kolem Českého poháru za elektrickým vlekem. Hlučínští reprezentan-
ti se dokázali v silné konkurenci prosadit a mohli ta oslavit zasloužený úspěch. Celkovým vítězem 
Českého poháru a mistrem ČR v kategorii wakeboard pro rok 2014 se stal 17 letý Vojtěch Krčmář 
a Tomáš Jadrný obsadil krásné 3. místo. V kategorii wakeskate obsadil Dominik Matýsek 2. místo 
a stal se vicemistrem ČR pro rok 2014. Blahopřejeme!

Úspěch Wakeboardového klubu Hlučín
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V nadcházejících volbách občané rozhod-
nou, komu dají do rukou nelehký úkol ří-
dit město v dalších čtyřech letech. Na hod-
nocení právě končícího období jsme se 
zeptali současného starosty. 

Pane starosto, co vám práce na radnici přines-
la?

Přinesla mi funkci, které si vážím, práci pro lidi, 
kterou dělám rád, štěstí, které mi umožnilo dělat 
práci starosty bez vážných osobních problémů na 
plný úvazek, spokojenost v duši z toho, co se po-
vedlo.

Je něco co vám vzala?
Nedá se přímo říct, že vzala, ale určitě zabrala 

mnoho času. Musím se ale přiznat, že nevím, zda 
bych ten čas využil účelněji.

Co se vám nepodařilo dotáhnout do konce a 
zůstává na novém zastupitelstvu?

Každé zastupitelstvo převezme řízení města s 
množstvím problémů. Některé problémy začne ře-
šit jedno zastupitelstvo a druhé to dokončí. Nebo 
pokračuje v práci a dokončí je až třetí. Taková je 
realita čtyřletých volebních období. 

Můžete být konkrétnější?
Příkladem je revitalizace Hlučínského jezera. 

V minulém období, v roce 2008, se vedení města 
povedlo dostat tento projekt do vládního progra-
mu, který řeší revitalizací území po těžbě nerostů. 
V našem případě štěrku.  V současném volebním 
období byla zpracovaná projektová dokumenta-
ce, vykoupeny nebo smluvně zajištěny stovky do-
tčených pozemků na katastrech pěti obcí a jsou 
pravomocně vydané desítky stavebních povole-
ní na jednotlivé stavby.  V říjnu podáme na vlá-
du ČR žádost o dotaci v částce cca 800 milionů 
korun.  Pokud vláda naší žádosti vyhoví, proběh-
ne asi ve dvou letech realizace díla. To budeme 
v roce 2016/17. Město bude v té době řídit nové 
zastupitelstvo. Dalším nedotaženým problémem je 
nový územní plán města. Řeší se již dva roky a ke 
schválení se dostane až v dalším období.

Jak složité bylo najít shodu v zastupitelstvu?
Hlasování zastupitelů je svobodné, každý hlasu-

je podle svého přesvědčení.  Nejdůležitější je při-
pravit projednávaný materiál s řádnou argumen-
tací a vyjádřeními příslušných odborníků. Potom 
hlasovat. Rozdílné hlasování zastupitelů je pak 
vyjádřením jejich přesvědčení být pro, nebo proti. 

Mohu konstatovat, že v současném zastupitelstvu 
byla atmosféra pracovní se snahou problémy ře-
šit.  Rád bych i při této příležitosti zastupitelům 
upřímně poděkoval za práci, ale i za přístup ke 
mně. Každý z nich přispěl svým způsobem k úspěš-
nému volebnímu období.

Jak se vám pracovalo na úřadě? 
Dobře. Městský úřad funguje na vysoké odborné 

úrovni. Všichni pracovníci se upřímně snaží dělat 
kvalitně svou práci. Každý má určenou agendu, 
a přestože dokonalost neexistuje, nespokojenost s 
prací úřadu vyjadřují lidé pouze sporadicky a vět-
šinou ti, jejichž žádostem se z objektivních důvo-
dů nevyhovělo. 

V jaké je, podle vašeho názoru, město kondici?
Každý z nás má na tuto otázku svůj názor podle 

toho, co od města očekává.  Já chápu otázku ve 
dvou rovinách. Za prvé je to vybudovaná a fun-
gující infrastruktura služeb občanům. V řadě ob-
lastí je město skutečně na dobré úrovni, v dobré 
kondici.  

Za druhé jsou to možnosti a prostředky na vý-
stavbu dalších prvků infrastruktury podle aktuál-
ních potřeb. Některé požadavky a to i oprávněné a 
důležité, nemůžeme realizovat z důvodu nedostat-
ku prostor a pozemků ve vlastnictví města. Řada 
problémů týkajících se občanů ve městě není v 
kompetenci města, ale jiných státních orgánů. My 
je můžeme o řešení problémů žádat, přesvědčovat 
je nebo nabízet spoluúčast. 

V dobré kondici máme městské finance. Minimál-
ní zadluženost, hospodaření s vyrovnaným roz-
počtem a úspěšné čerpání dotací. Reálné peníze 
z rozpočtu můžeme plně využívat a nabídky bank 
na úvěry si necháváme jako polštář na financová-
ní nečekaných potřeb nebo plánovaných velkých 
investic.

Takže nemáme problém? 
Budování a obnova kanalizace, vodovodů, ko-

munikací, zeleně, protipovodňová opatření, mo-
derní školní hřiště a spousta dalších investic by 
nešla provést bez dotací státu nebo evropských 
fondů. Příkladem je rekonstrukce kanalizace na 
ulici Rovniny a zvýšení kapacity čističky odpad-
ních vod v roce 2011, kterou realizovaly Vodovody 
a kanalizace Hlučín s.r.o. za cca 80 milionů korun. 
Stát tuto stavbu dotoval 60 miliony korun. 

Dalším příkladem je zateplování veřejných bu-
dov města. Dotace tvoří 60 až 90 % nákladů. Ze 
177 milionů proinvestovaných korun městem v po-
sledních čtyřech letech bylo 96 milionů z dotací. 
Naplánování konkrétních velkých investic do ob-
dobí, kdy jsou právě na danou oblast dotace, mít 
připravené projekty a peníze na spolufinancování 
investice, to je také prvek kondice města. A když 
nejde všechno hned, časem mnohé vyřešíme.

Často se objevují názory, že starosta upřed-

nostňuje místo, odkud pochází. Také o vás se 
občas říká, že preferujete Darkovičky. 

Nejdříve je třeba říct, že Darkovičky a Bobrovní-
ky nejsou samostatné obce, ale městské části Hlu-
čína. To znamená, že každé zařízení nebo objekt v 
Hlučíně, v Darkovičkách nebo v Bobrovníkách je 
k dispozici všem občanům Hlučína, Darkoviček i 
Bobrovníků. Ve městě je takových zařízení většina, 
v obou městských částech jenom několik. 

V tomto volebním období jsme rekonstruovali a 
zateplovali městské budovy, budovali parkoviště, 
hřiště, opravovali rozbité chodníky a ulice přimě-
řeně v Hlučíně i v městských částech. Přístavba 
základní školy v Darkovičkách relativně zvedla in-
vestovanou částku v této městské části, ale stále 
přiměřeně k počtu občanů. Přístavba byla nutná, 
protože se do Darkoviček v průběhu pěti let při-
stěhovalo několik desítek mladých rodin, rodí se 
více dětí a škola dětem po pátou třídu již nestačila. 
Další rodinné domy se tady budou stavět v nejbliž-
ší době. V investicích proběhlo vše řádně podle 
rozpočtu schváleného zastupitelstvem města. Žád-
né preferování tedy nebylo a nebylo ani potřebné.

Vy sám opět kandidujete do zastupitelstva. 
Uvažoval jste, co budete dělat, pokud byste 
neuspěl?

V politice jsem 12 let, předtím dvacet let vojá-
kem, rok vedoucím referentem na ČSAD v Opavě, 
přes osm let úředníkem v rakouské bance v Ostra-
vě. Nikdy jsem nebyl bez práce. Když neuspěju ve 
volbách, tak to s trošičkou smutku zvládnu jinak.

Co Pavol Kubuš jako občan? Je v Hlučíně spo-
kojen?

V Hlučíně žijeme už 29 let. Pátým rokem byd-
líme v Darkovičkách. V srpnu jsme k nám domů 
přestěhovali maminku, které je 89 let a bude tady 
žít s námi. Nepříjemné je, že oba synové zůstali 
po studiích v Praze, vnučky vidíme reálně jednou 
měsíčně. Stejná situace je ale v mnoha dalších ro-
dinách. Ještě, že existuje internet a Skype. Jsme 
tady spokojeni.

Děkuji za rozhovor.
(mp)

„Minimální zadluženost, hospodaření s vyrovnaným rozpočtem 
a úspěšné čerpání dotací,“ tak hodnotí uplynulé období starosta města Pavol Kubuš
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Letos 167 prvňáků
Do prvních tříd nastupují silné ročníky 
a opakuje se tak situace z konce devade-
sátých let. Věku povinné školní docházky 
dosáhl ročník 2008, kdy se v České repub-
lice narodilo rekordních 119 570 dětí. Po-
tom se už počet narozených dětí opět sni-
žoval. 

Stejný trend je i v Hlučíně, kde v loňském roce 
nastoupilo do první třídy rekordních 168 dětí. Nej-
větší nárůst a samozřejmě i největší počet prvňá-
ků zaznamenali na Rovninách. Do školních lavic 
tady usedlo celkem 75 prváků. „S nárůstem žáků 
nemáme žádný problém,“ říká ředitel rovninské 
školy Miroslav Všetečka a dodává: “Podařilo se 
nám udržet tři třídy a tak jsme neměli problém 
zvýšený zájem nových žáků uspokojit. Naopak 
nás těší, že je o studium na naší škole zájem. Hlásí 
se k nám mnoho dětí, které nebydlí v okolí a mu-
sejí dojíždět. Nebojím se ani dalšího přílivu žáků, 
protože jsme schopni umístit až 90 nových ško-
láků ročně.“ Na všech školách přišli nové žáky 
přivítat členové městské rady, kteří dětem předali 
knihu a pamětní list.                                       (mp)

Po nezbytných provozních zkouškách a 
ukončení zkušebního provozu byla dne 
19. září 2014 slavnostně spuštěna kogene-
rační jednotka v kotelně OKD na ul. Čs. 
Armády. 

Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města 
Pavol Kubuš společně s místostarostou Alfonsem 
Laňkou, pracovníky městské tepelné společnosti 
Teplo Hlučín spol. s r. o., investora, společnosti 
ČEZ Energo s r.o. a řady dalších hostů.

Kogenerační jednotka je moderním ekologicky 
a ekonomicky efektivním zařízením, ve kterém se 
za použití spalovacího motoru na zemní plyn vy-
rábí jak elektrická energie dodávaná do distribuč-
ní sítě, tak teplo. To se bude dodávat buď přímo 
do teplovodních rozvodů nebo se bude v přípa-
dě aktuálně nižší spotřebě akumulovat v nádržích, 
kde bude čekat na pozdější využití odběrateli.

Jednotka je umístěna v kotelně na ul. Čs. Armá-
dy a slavnostní otevření je vyvrcholením příprav-
ných prací společnosti Teplo Hlučín s r.o. se spo-
lečností ČEZ Energo s r.o. s cílem dlouhodobě 
stabilizovat cenu tepelné energie pro konečné od-
běratele a zajistit bezpečnost dodávek.

Investicí do kogenerační jednotky v řádu desítek 
milionů korun realizovala a jednotku bude nadále 
provozovat společnost ČEZ Energo s r.o., která s 
malou kogenerací začala v roce 2011 v sedmnácti 
lokalitách. V současné době provozuje již 82 ko-

Nová kogenerační jednotka

generačních jednotek, které jsou napojeny na cen-
trální dispečink a ten optimálně řídí jejich provoz.

Jednotka v Hlučíně má instalovaný elektrický 
výkon 1560 kWe a tepelný výkon 1662 kWt, který 
ze 45% pokryje celkovou výrobu tepla v kotelně 
Čs. armády a tvoří cca 18 tis. GJ/rok. 

„Z pohledu města Hlučín je spolupráce se spo-
lečností ČEZ Energo, s r.o., strategická, neboť je 
cestou, jak čelit rostoucím cenám paliv díky jejich 
dokonalejšímu využívání. Jednotka totiž pracuje s 
více než 90% účinností využití paliva, tedy zemní-
ho plynu,“ přibližuje výhody nového zařízení ře-
ditel Tepla Hlučín spol. s r.o., Petr Rončka. Spoko-

jeností se netajil ani místostarosta Alfons Laňka: 
„Jsem rád, že se městská společnost Teplo Hlučín 
zapojila do budování kogeneračních jednotek na 
svých kotelnách. V rámci prosperity města připra-
vuje Teplo Hlučín další vlastní kogenerační jed-
notku v kotelně na ul. Cihelní o výkonu 140 kWe 
z vlastních zdrojů. Jednotka bude stát 6 milionů 
korun. Budeme dodávat do sítě elektrickou ener-
gii a odpadní teplo se použije k vytápění bytových 
domů na ulici Cihelní a ZŠ a MŠ na Rovninách. 
Vzhledem k tomu, že návratnost těchto investic je 
5 -  6 let, rádi bychom v budování kogeneračních 
jednotek pokračovali.“                                        (mp)

10. 9. proběhla  v Červeném  kostele v 
Hlučíně, vernisáž výstavy těch nejlepších 
fotografií, které  do soutěže „Člověk ve 
spirále života“ zaslali jednotliví soutěží-
cí. 

Vernisáž byla také zároveň spojena s vyhodno-
cením soutěže, kterou připravilo KC Hlučín. Fo-
tografická soutěž měla dobrý ohlas a téma oslo-
vilo celkem 28 fotografů a to nejen z Hlučína, 
ale z mnoha míst naší republiky. Pro každého 
účastníka byl připraven pamětní list, který všem 
přítomným předal starosta města Hlučín Pavol 
Kubuš . Ten byl také zároveň patronem celé sou-
těže. V rámci vernisáže byl připraveny video, ve 
kterém mohli  přítomní shlédnout  všechny foto-
grafie zaslané do soutěže. Projekci těchto foto-

grafii umocňoval klavírní doprovod Martina Ja-
roška. Po videoprojekci  oznámil ředitel Zdeněk 
Kačor výsledky hodnocení odborné poroty, která 
ve složení  Dr. Miroslav Voznica (ředitel Korona 
media), Jiří Kudělka (ostravský fotograf) a Mgr. 
Naďa Hladišová, rozhodla takto:

1. místo: Magdaléna Smolková „Čarodějnice“
2. místo: Jana Kaňoková „Lodičko pluj…“ 
3. místo: Jiří Kočí „Průchod spirálou život“

V kategorii detail a portrét:

1. místo: Jana Kaňoková „Dva“ 
2. místo: Zbyněk Gajda „Já se stydím“
3. místo: Jiří Mikula „Pošeptání“

Vyhodnocení fotografické soutěže
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Dne 17. září 2014 proběhlo slavnostní ote-
vření rekonstruované zahrady mateřské 
školy v Darkovičkách. Pásku přestřih-
li starosta Pavol Kubuš spolu s místosta-
rostou Alfonsem Laňkou a zástupcem sta-
vební firmy.

Na celou akci, která stála 2 256 000 Kč, získa-
lo město dotaci z Operačního programu životního 
prostředí ve výši 1 780 000 Kč. Zbývající nece-
lý půl milion korun se doplatil z městského roz-
počtu.

Projekt řešil rekonstrukci původní zahrady ma-
teřské školy na dětské přírodní hřiště. „Domi-
nantou celé zahrady se stala nová pergola o roz-
měrech 6x9 m. Provedlo se zpevnění ploch, na 
které se použily přírodní materiály a vybudovaly 
se nové dopadové plochy z písku, štěrku a štěp-
ky. Na zahradě se postavil umělý mokřad, který je 

osázen vegetací a vede přes něj můstek. Na zahra-
dě se vysadily nové stromy a okrasné keře. Velký 
důraz jsme kladli především na přírodní charakter 
celé zahrady,“ přibližuje rozsah prací místostaros-
ta Alfons Laňka. 

Zajímavostí je umístění krbu ve venkovní učeb-
ně. Ten bude dětem a rodičům sloužit při pořádání 
společných akcí. Na zahradě se nově vybudoval i 
kopec na sáňkování a zahradu doplnily zahradní 
stoly a lavičky a nové dřevěné hrací prvky.

To co ale dětem udělalo největší radost, je zbrusu 
nová koloběžková dráha. Ta vede kolem celé škol-
ky a děti si ji také mohly hned vyzkoušet. Slav-
nostního otevření se totiž zúčastnil zástupce firmy 
KaP systém, s.r.o., která zajišťuje servis městské-
ho kamerového systému a která se rozhodla dětem 
věnovat dvě zbrusu nové koloběžky.

(mp)

Rekonstrukce zahrady mateřské školky
v Darkovičkách na dětské přírodní hřiště

Pokud sledujete hlučínské dobrovolné 
hasiče, nebude vám titulek připadat až 
tak nadnesený. Hlučínští „dobráci“ jsou 
opravdu na špici, a to nejen co se týká 
zdravotnických dovedností. Naposledy 
to prokázali začátkem září na Slezsko-
ostravském hradě, kde tříčlenné družstvo 
z Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Hlučín obsadilo skvělé 3. místo v soutěži v 
poskytování první pomoci nezdravotnic-
kými složkami integrovaného záchranné-
ho systému.

Martin Türke, Luboš Ralik a Tomáš Res postup-
ně splnili úkoly na deseti soutěžních stanovištích. 
Úkoly byly zaměřeny na rozličné scénáře - různá 
poranění, stavy interního charakteru, poskytování 
psychologické pomoci, apod.

Soutěž byla dobře připravená a figuranti opravdu 
věrně napodobovali skutečné situace. Také mas-
kéři odvedli poctivou práci. Hasiči museli řešit 
nejen vlastní první pomoc a ošetření úrazů, ale 
zvládnout i hysterickou partnerku raněného, po-
pasovat se po otevření kufru auta s nálezem ženy s 
nožem v břiše, správně vyhodnotit apatii raněného 
cyklisty. To všechno jsou skutečnosti, které klidu 
na místě zásahu opravdu nepřidají.

Na soutěžích tohoto charakteru je konkurence 
opravdu silná, což výsledné umístění našich ha-
sičů ještě umocňuje. Srovnání s kolegy navíc mo-
tivuje všechny zúčastněné k dalšímu zlepšování a 
zdokonalování se.

Jak je uvedeno na začátku: titulek je možná nad-
nesený, ale kdo ví. Před x lety jezdili hasiči jen k 
požárům...                                                           (jh)

Hlučínští hasiči vyoperují i slepé střevo

V rámci aktivit Komunitního plánová-
ní Hlučínska provádíme v současné době 
průzkum zájmu o počítačový kurz pro se-
niory. 

Kurz lze realizovat jak pro začátečníky, tak i pro 
pokročilé. Předpokládaná cena činní 250,- Kč. V 
případě zájmu kontaktujte Ing. Terezu Kubino-
vou, odbor školství a kultury MěÚ Hlučín, dveře 
B101, e-mail: kubinova@hlucin.cz, tel. 595 020 
317, 725 053 622. Hlásit se můžete do 15. října 
2014.

A je to tady! Stejně jako se většina školá-
ků nemůže dočkat prázdnin, tak se i vět-
šina předškoláků těší na první školní den.  
Přípravy vrcholí, rodiče jsou nervózní, 
děti zvědavé a paní učitelka se těší. Každý 
máme něco a hlavně všichni plnou hlavu 
starostí. Jaká asi bude ta škola, a co se v 
ní vlastně všechno dělá? Zkrátka všichni 
jsou v napětí…

Ale konečně jsme se dočkali a škola začíná. Jak 
už se stalo na Tyršovce tradicí, i letos proběhlo 
slavnostní pasování prvňáčků. Naše paní ředitelka 
Mgr. Ivana Staňková každému malému žáčkovi či 
žákyňce přiložila velikou tužku na rameno a paso-
vala tak každého do stavu školního. 

Děti byly nadšené, maminkám stékaly slzičky. 
Na takovém slavnostním aktu samozřejmě nechy-
běl ani pan starosta, který dětem popřál mnoho 
úspěchů a radostí. Děti neodcházely s prázdnou, 
na krku se jim houpaly medaile s nápisem PRV-
ŇÁČEK, v ruce držely sovičku pro štěstí, pamět-
ní list na památku a krásnou knihu k tomu. A bylo 
toho ještě mnohem víc. Ve třídě spousta krásných 
dárků a nejlepší nakonec, dali jsme si i výborný 
dort!

Všem prvňáčkům, a to nejenom těm mým, přeji, 
ať jim nadšení ze školy vydrží co nejdéle.

Iva Fichnová
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Jako každý rodič i já prožívám důležité okamži-
ky se svým synem. Když jsem ho tiskla za ruku a 
plná očekávání vedla 1. září poprvé do školy, ne-
tušila jsem, jak krásný a emotivní zážitek bude pro 
nás připraven.  Přístupem, jakým byly děti přiví-
tány a pasovány na ty nejmenší žáky školy, jsem 
byla dojatá. Když paní ředitelka položila obří pas-
telku na rameno mého syna se slovy „pasuji tě na 
školáka,“ měla jsem slzy na krajíčku, neboť tím-
to okamžikem jsem si uvědomila, že začíná nová 
etapa života pro všechny prvňáčky.

Všem zúčastněným patří velké díky a tento den 
bude pro nás uchován jako krásná vzpomínka na 
datum 1. 9. 2014.

Blanka Podhajecká

„Tyršovka“ má nové prvňáčky

Počítačové kurzy pro seniory 

V pondělí dne 10. 11. a 24. 11. 2014 pro-
běhne svoz bioodpadů. 

Od  úterý 4. 11. 2014 bude probíhat u občanů, 
kteří mají týdenní svozovou známku,  svoz  směs-
ného komunálního odpadu v zimním režimu, tedy 
každý týden. 

Informace občanům
Darkoviček ke svozu odpadů
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Český zahrádkářský svaz z Bobrovníků 
uspořádal v neděli 31. 8. 2014 společen-
skou akci „Rozloučení s létem s poděko-
váním za úrodu“.

Slavnost začala v 10:30 hod. mší svatou v bob-
rovnické kapličce, kterou sloužil náš rodák P. Jiří 
Kotrba. Pak si všichni účastníci pochutnávali na 
výborných obědech, poseděli u kávy, koláčů či 
piva. Byla to velice pěkná a zdařilá akce.

Dne 5. 10. 2014 zveme širokou veřejnost na „Ja-
blkobraní“ spojené s výstavou ovoce a zeleniny. 
Přijďte se pobavit, ochutnat dobroty připravené z 
jablíček a potěšit se bohatou úrodou našich zahrá-
dek.

Zahrádkáři z Bobrovníků
zvou na Jablkobraní

Nový školní rok byl zahájen na naší škole velkou proměnou. Bu-
dova školy byla kompletně zateplena, byla vyměněna všechna 
okna, přibyly krásné, nestandartní parapety i další učebny s in-
teraktivní tabulí a nové pomůcky v kabinetech.

 Proměnou prošla nejen budova, ale i škola, která má sportovní profilaci se 
zaměřením na fotbal. S novými majiteli FC Hlučín ing. Milanem Hudečkem 
a ing. Alanem Jančíkem jsme se shodli na pravidlech další spolupráce a exis-
tenci potenciálu k dosažení úspěchů, které v   minu-
losti byly mimořádné. Škola zajišťuje svým žákům, 
fotbalistům podmínky a zázemí pro rozvoj v oblasti 
vzdělávání i sportu.  Pro malé fotbalisty ranní trénin-
ky, na druhém stupni pět hodin tělesné výchovy, dvo-
je učebnice a také dvě šatní skříňky pro každého. Pro 
chlapce možnost využití školní družiny před vyučo-
váním a studovny před odpoledním tréninkem, pro 
FC Hlučín zajištění tělocvičny a sportovního hřiště se 
sociálním zázemím včetně šaten. Byla zahájena vel-
mi dobrá spolupráce s šéftrenérem Romanem Holi-
šem a věřím, že pod jeho vedením se vrátíme ve fotbale na ztracené pozice. 
Na škole začal působit, jako učitel a současně trenér Jan Pagáč, který vede 
výuku tělesné výchovy fotbalistů a přípravu na soutěže.

Zdarma vyjíždějí naši žáci na vícedenní atraktivní pobyty, protože jsme 
se zapojili do projektů jako například Podpora etické výchovy nebo Podpo-
ra přírodovědného a technického vzdělávání „NatTech MSK“. Již v prvním 

školním týdnu byli žáci na třídenním technickém workshopu v hotelu Bauer 
na Bílé ve Starých Hamrech. 

Rozjela se činnost kroužků, které vedou pedagogové školy pro žáky bez-
platně a do kterých zveme všechny zájemce z řad našich žáků. Nabídka je 
opravdu široká. Kroužek logopedický, přírodovědný, keramický, hudeb-
ní kroužek zaměřený na hru na kytaru, sportovní hry, atletika, gymnastika, 
český jazyk netradičně, sborový zpěv, matematika převážně nevážně, fotbal 

a němčina, aerobic, kroužek dopisování v anglicky 
mluvících zemích, výtvarné techniky a vaření.

Prioritou školy není kvantita, ale kvalita a to v ob-
lasti výsledků vzdělávání i sportovních výsledků.  
Nejsme sídlištní školou a klima naší školy je jedi-
nečné, v přístupu k žákovi, vytvoření pozitivního, té-
měř rodinného prostředí, ve kterém se cítí žáci dobře 
a předcházíme tak negativním projevům chování. O 
výsledcích testování žáků a srovnávání s celorepubli-
kovými výsledky hovoří šest Zlatých certifikátů spo-
lečnosti SCIO, které škola získala za rozsáhlou péči 

věnovanou hodnocení výsledků žáků. Ve srovnávacích testech budeme po-
kračovat a připravovat žáky, aby se jim dařilo na výběrových školách.

 Přeji všem žákům a pedagogům v novém školním roce hodně úspěchů v 
oblasti vzdělávání a sportu a také hodně humoru a zážitků.

Ivana Staňková
ředitelka školy 

Vybráno z kronik
Před necelými šedesáti lety, v neděli 23. říj-
na roku 1955 bylo slavnostní otevření školy na 
ulici Tyršova v Hlučíně a v pondělí 24. října, 
do ní poprvé vstoupili noví žáci. Návrh začít 
stavět padl na hlučínské radnici, byl vybrán 
pozemek, stavební firma, kterou byly Pozemní 
stavby Opava, a samozřejmě se počítalo s dob-
rovolnými brigádami rodičů budoucích žáků… 

Nový školní rok na ZŠ dr. Miroslava Tyrše v novém

Skokové jezdecké
závody opět v Hlučíně
Sehraný organizační tým Jezdeckého klu-
bu Baloušek chystá na sobotu 11. 10. 2014 
jezdecké závody ve skocích. Bohatý spor-
tovní program je připraven nejen pro 
jezdce a jejich koně, ale rovněž pro divá-
ky včetně výborného občerstvení.

Stalo se již tradicí, že v polovině října se sje-
dou příznivci koní do jezdeckého areálu v Hlu-
číně Jasénkách. Síly si budou poměřovat jak zku-
šené dvojice, tak děti a začínající jezdci. Od 9.00 
hod. ráno se rozběhne program skokových disci-
plín, které budou zahájeny nejnižší soutěží „kříž-
kovým“ parkúrem, pak budou následovat soutěž 
do 80 cm, „ZM“, „Z“ a jezdecké klání zakončí di-
vácky nejatraktivnější soutěž stupně „ZL“ se žo-
líkem. 

Přijďte strávit příjemný den a podpořit tento 
krásný sport. Vstupné zdarma.

Těší se na Vás tým JK Baloušek.

Zateplování městských budov úspěšně 
pokračuje. Jedním z posledních objektů, 
které se dočkaly zateplení a už tuto zimu 
ušetří desetitisíce za vytápění, je mateřská 
škola na ul. Cihelní. Dne 16. září proběh-
lo za přítomnosti starosty Pavola Kubu-
še, místostarosty Alfonse Laňky a dalších 
hostů slavnostní ukončení stavby.

Stavební práce probíhaly od dubna do srpna le-
tošního roku. Postupně se zateplily dva pavilo-
ny pro děti, hospodářský pavilon a spojovací kr-
ček. Třetí pavilon byl otevřen teprve v únoru roku 
2012 a je prakticky nový.

V rámci úprav došlo k zateplení celé fasády, vý-
měně střešní krytiny a výměně vstupních dveří u 
dvou pavilonů pro děti.  Vyměnil se také hromo-
svod, fasádní krytky a spousta dalších drobností. 
Zajímavostí, kterou ocení hlavně děti, je obrázek 

krtka na stěně jedné z opravených budov. Ten byl 
vytvořen z keramického obkladu a zřejmě se brzy 
stane i maskotem školky.

„Zateplení je takovou pomyslnou tečkou za naší 
desetiletou prací na obnově původní školky. Za 
tuto dobu se tvář školky podstatně změnila. Po-
stupně jsme opravili interiéry, budovy ale i zahra-
du. Po otevření nového pavilonu školku navště-
vuje 150 dětí a všechny jsou spokojeny. Poslední, 
co nás ještě čeká, je úprava zahrady. Rádi bychom 
postavili další hrací prvky a taky obměnili zeleň. 
To už ale hravě zvládneme,“ říká s úsměvem ředi-
telka školky Radoslava Josefusová.

Cena stavby činila 2 376 000 Kč. Poměrná část 
ve výši 1 383 000 Kč byla financována z Operač-
ního programu životního prostředí a zbývajících 
839 000 Kč se uhradilo z rozpočtu města.

(mp)

Mateřská školka Cihelní hlásí: Hotovo!
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Poslední prázdninovou neděli se na hlu-
čínské štěrkovně konala v rámci projek-
tu Ostrava – Evropské město sportu 2014 
zábavní a sportovní akce Sport Fun Fest. 
Děti i dospělí měli možnost seznámit se 
sportovními kluby z našeho kraje, vy-
zkoušet si tradiční i méně známé sporty a 
hlavně se pobavit. 

A protože v poslední době nabývá na popularitě 
běh, součástí festivalu byl i běžecký závod Běžím 
s Majklem na 5 km. Ze startovného se vytěžilo 
více než 10 000 Kč - ty byly věnovány Mobilnímu 
hospici Ondrášek, který poskytuje mobilní hos-
picovou péči dospělým i dětem v Moravskoslez-
ském kraji.

Pokud rádi běháte a chcete podpořit dobrou věc, 
nezapomeňte se zúčastnit dalšího krásného závo-
du, jehož trasa vede po lesích v okolí Bobrovní-
ků a Hošťálkovic. Již 3. ročník Memoriálu Micha-
la Pětroše se uskuteční už v sobotu 11. 10. 2014, 
start je na hřišti v Hošťálkovicích v 11 hodin. 

Tento závod si získává si čím dál více příznivců 
a je určen opravdu pro všechny. Vybrat si můžete 
z 5 km nebo 9 km trasy. Výtěžek ze startovného a 
další vybrané finance od dárců za celý rok budou 
opět předány Mobilnímu hospici Ondrášek.

Zveme Vás srdečně na start! Více informací na 
www.memorialmp.blogspot.cz.

Nikola Janková

Štěrkovna patřila Sport Fun Festu

Od dubna 2015 se budou bioodpady sepa-
rovat do hnědých popelnic i v Hlučíně a v 
Bobrovníkách.

Město Hlučín získalo v letošním roce dotaci z 
Operačního programu Životní prostředí, oblast 
podpory 4.1. Zkvalitňování nakládání s odpady na 
nákup 1858 speciálních 240 l nádob na separaci 
bioodpadů.

Darkovičky byly první městskou částí, kde již od 
roku 2013 probíhá pilotní projekt separace biood-
padů. Díky získané dotaci je možné od roku 2015 
rozšířit separaci i pro zástavbu rodinných domků 
v Hlučíně a v Bobrovníkách.

Na jeden rodinný dům bude vždy vydávána jed-
na hnědá nádoba na bioodpad o objemu 240 litrů. 
Do této nádoby budou občané ukládat především 
trávu, listí, drobné větve a rostlinné odpady z do-
mácnosti. V době od dubna do listopadu pak bu-
dou tyto nádoby v pravidelných 14-ti denních in-
tervalech vyváženy. 

Aby se celý systém likvidace komunálních od-
padů výrazně neprodražil, bude v době od 1. květ-
na do 31. října probíhat svoz všech popelnic na 
směsný tuhý komunální odpad pouze jednou za 14 
dnů. Tento systém již dva roky bez problémů fun-

guje v Darkovičkách a omezený svoz směsného 
komunálního odpadu v letních měsících je zcela 
dostatečný.

V měsíci listopadu a prosinci 2014 budou tyto 
240 l nádoby na bioodpady vydávány občanům.

Výdajové místo pro Bobrovníky (včetně Malá-
nek) bude u hasičské zbrojnice v těchto termínech:

Čtvrtek: 27. 11., 15,00-18,00 hodin
Pátek: 28. 11., 15,00-18,00 hodin
Sobota: 29. 11. 8,00-12,00 hodin
Výdajové místo pro Hlučín bude Sběrný dvůr 

TS Hlučín na ulici Markvartovická v těchto ter-
mínech: 

Čtvrtek: 4. 12., a 11.12, 15,00-18,00 hodin
Pátek: 5. 12., a 12. 12., 15,00-18,00 hodin
Sobota: 6. 12., a 13. 12., 8,00-12,00 hodin
Nádoba bude předána osobě, která při převze-

tí předloží občanský průkaz s trvalým pobytem 
v nemovitosti, případně aktuální výpis z katastru 
nemovitostí nebo nájemní smlouvu.

Celý projekt se realizuje proto, aby se stále více 
odpadů separovalo a do směsných odpadů se uklá-
daly opravdu jen zbytkové odpady, jejichž další 
využití již není možné.

Odbor ŽPaKS 

Separované bioodopady již po celém městě

Ve městě Hlučíně v srpnu přibyly další 
kontejnery na sklo, papír a plasty. 

Nové kontejnery byly umístěny na těchto lokali-
tách: Cihelna - autobusová  zastávka (papír, sklo 
čiré a barevné), ul. J. Seiferta č. 7 (papír), ul. ČSA 
naproti polikliniky (papír, plasty), křižovatka ul. 
Moravské a Horní (sklo čiré a barevné), Bobrov-
níky u Bobry klubu (sklo čiré a barevné), Darko-
vičky Patorie (sklo čiré a barevné). Věříme, že 
umístěním dalších kontejnerů se zkrátila pro mno-
hé občany docházková vzdálenost ke kontejnerům 
a sběr separovaných odpadů  bude ještě efektiv-
nější.

Odbor ŽPaKS

Další kontejnery na 
sklo, papír a plasty

Město Hlučín, jako člen Národní sítě 
zdravých měst, se letos připojuje již po-
desáté k oslavám Dne stromů, které při-
padají na 20. říjen.

Léto uběhlo strašně rychle a zase tu máme pod-
zim a s ním oslavy Dne stromů. Tento svátek má 
již dlouhou tradici. Poprvé byl slaven v r. 1872 
v Nebrasce. Brzy se myšlenka oslav Dne stromů 
rozšířila po celých Spojených státech, později i 
na evropský kontinent a dokonce i do Číny či Ja-
ponska. Datum oslav dne stromů není všude stej-
né. Liší se podle klimatických podmínek a toho, 
kdy je možné stromy vysazovat.

V Čechách byly stromové slavnosti poprvé ma-
sově pořádány v r. 1906. V roce 1920 minister-
stvo školství a osvěty podpořilo konání Stromko-
vého dne svým výnosem.

Tato stará tradice byla v České republice znovu 
obnovena v roce 2000 a datum oslav bylo stano-
veno na 20. října.

Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů 
rozvinula. Na tento den se již tradičně vyhlašují 
výsledky celostátní ankety Strom roku a k osla-
vám se rok od roku připojuje více měst a obcí po 
celé zemi.

Den stromů se stal příležitostí pro konání růz-
ných akcí, které mají spojující motiv – stromy. 
Probíhají výstavy, semináře, soutěže nebo výle-
ty za stromy do přírody a hlavně se samozřejmě 
stromy sází. Takže tímto jako každoročně vy-
zýváme občany Hlučína - sázejte stromy. Nejen 
proto, že se výrazně podílejí na zlepšování naše-
ho životního prostředí tím, že zachycují prachové 
částice a pohlcují kysličník uhličitý ale i proto, že 
jsou prostě krásné na pohled a v naší, někdy již 
velmi přetechnizované době, na nás velmi pozi-
tivně působí.

Město Hlučín letos na podzim zahajuje tři vel-
ké projekty týkající se revitalizace veřejné zele-
ně: Projekt kácení a výsadeb na sídlišti Rovniny, 

Oslavme opět po roce Den stromů Projekt kácení a výsadeb na fotbalovém hřiš-
ti v Darkovičkách a Projekt revitalizace zeleně 
v areálu Domu dětí a mládeže Hlučín. Na pod-
zim proběhne v těchto lokalitách zejména káce-
ní, frézování pařezů a přípravné práce a na jaře 
výsadby dřevin, keřů a finální úpravy.

A co se týká kulturních a vzdělávacích aktivit, 
tak ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín 
jsme pro vás připravili.

Pro veřejnost 
Výstava nejzdařilejších fotografií ze soutěže 

Příroda v detailu  
Termín: 11.11. - 31. 12. 2014
Místo: Televizní klub Hlučín. 
Vernisáž k této výstavě proběhne 11. 11. 2014 

v 17 hodin. 
 

Pro školy
Vzdělávací zájezd pro studenty gymnázia do 

Arboreta Bílá Lhota 
Návštěva Lesní školy v Ostravě pro všechny 

hlučínské základní školy.

Poděkování v rámci komunitního 
plánování Hlučínska
V rámci jednání pracovní skupiny komunitní-
ho plánování Zdravotně postižení poděkoval 
starosta města Hlučína pan Pavol Kubuš paní 
Irmgard Ostárkové a panu Janu Nickelovi za 
dlouholetou spolupráci a aktivitu, a to nejen v 
Komunitním plánování Hlučínska. K poděko-
vání se připojili také všichni členové pracovní 
skupiny spolu s koordinátorkou. 
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1. Volby do zastupitelstva města Hlučína
se uskuteční 
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Domu dětí a mlá-
deže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, 
Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, 
Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostrav-
ská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, U 
Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektech určených 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, 
s číslem evidenčním 209 

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Základní školy dr. 
Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlu-
čín pro  voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k 
trvalému pobytu v  Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Be-
neše, Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenské-
ho,  Na Včelínku,  Školní, Tyršova, U Stadionu, 
Zahradní

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seifer-
ta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v Hlučíně, v ulicích  Boční, Dělnická,  Družeb-
ní,  Kosmonautů,  Lelkova,  Mánesova, Mládež-
nická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, 
U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Základní školy v 
Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - 

Bobrovníky pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovní-
kách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech 
určených pro bydlení, ubytování nebo individuál-
ní rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na 
katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním 
území Hlučín s přiděleným číslem evidenčním 26

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, 
Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, 
Písečná, Vladislava Vančury a v objektech urče-
ných pro bydlení, ubytování nebo individuální re-
kreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13, 15-
17, 27, 28, 201-203, 206, 211, 212, 217-219, 222, 
224, 225

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově Kulturního domu v 
Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín pro voliče po-
dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihel-
ní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, 
Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, 
Zátiší a v objektech určených pro bydlení, ubyto-
vání nebo individuální rekreaci, jímž je přiděle-
no číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 154, 163, 
164, 169, 175,  176, 185, 204, 205, 207, 208, 210, 
213-216, 220, 221, 223, 226

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově Kulturního domu v 
Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlu-
čín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, Hlučíně - 
Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, 
Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýr-
ská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v budově Kulturního domu v 
Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlu-
čín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, Hlučíně 

- Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K 
Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, 
U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Va-
řešinky

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Něm-
cové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekař-
ská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro vo-
liče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, 
Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České re-
publiky.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 
dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i 
ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve 
dnech voleb do zastupitelstva obce okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

V Hlučíně dne 10.09.2014   
Ing. Pavol  Kubuš

starosta města Hlučína

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Hlučína

Starosta města Hlučína podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e:

Úspěšná sezóna hlučínské tenisové mládeže
Letos se mistrovských utkání v tenise zú-
častnila družstva mladších žáků, starších 
žáků a družstvo dorostu. 

Všechna družstva hrála po celou sezónu velmi 
dobře a výsledkem je postup mladších žáků a do-
rostu do vyšší soutěže, kdy obě družstva svoji sou-
těž vyhrála. Družstvo starších žáků hraje již dru-
hou nejvyšší soutěž a skončilo na 2. místě, když 
prohrálo až poslední zápas o postup do nejvyšší 
soutěže s družstvem TK SC Ostrava „B“.

Družstva hrála v tomto složení:
Mladší žáci:  Reiský Vojtěch, Reiský Štěpán, 

Sembol Ondřej, Wanderburg Pavel, Malchárek 

Tomáš, Pchálková Aneta, Žídková Tereza, vedou-
cí družstva Jana Ploticová

Starší žáci: Moravec Ondřej, Wanderburg To-
máš, Burda Jiří, Karych Tomáš, Reiský Vojtěch, 
Černocká Kateřina, Kusáková Tereza, Pchálková 
Aneta, vedoucí družstva Jana Ploticová

Dorost: Konečný Adam, Chrobák Arnošt, Burda 
Jan, Pchalek Šimon, Glumbík Martin, Breitkop-
fová Tereza, Bedrunková Natálie, Kusáková Te-
reza, Černocká Kateřina, vedoucí družstva Jana 
Burdová.

Martin Kučera
předseda TK Hlučín
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1. Volby do Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Domu dětí a mláde-
že v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín pro voliče 
bydlící v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, 
Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, 
Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostrav-
ská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, U 
Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektech určených 
pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, 
s číslem evidenčním 209

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Základní školy dr. 
Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlu-
čín pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích Dr.Ed.
Beneše, Gen. Svobody, Hluboká,  K Pile, Komen-
ského, Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, 
Zahradní

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

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voli-
če bydlící v  Hlučíně, v ulicích  Boční, Dělnická,  
Družební,  Kosmonautů,  Lelkova,  Mánesova, 
Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, 
Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Základní školy v 
Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - 
Bobrovníky pro voliče bydlící v Hlučíně - Bob-
rovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v 
objektech určených pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evi-
denční na katastrálním území Bobrovníky a na ka-

tastrálním území Hlučín s přiděleným číslem evi-
denčním 26

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče 
bydlící v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Ol-
brachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objek-
tech určených pro bydlení, ubytování nebo indivi-
duální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 
1-13, 15-17, 27, 28, 201-203, 206, 211, 212, 217-
219, 222, 224, 225

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově Kulturního domu 
v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín pro voliče 
bydlící v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, 
Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvar-
tovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Zá-
humenní, Zátiší a v objektech určených pro by-
dlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž 
je přiděleno číslo evidenční 19-22, 89, 110, 150, 
154, 163, 164, 169, 175, 176, 185,  204, 205, 207, 
208, 210, 213-216, 220, 221, 223, 226

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově Kulturního domu v 
Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín 
- Darkovičky pro voliče bydlící v Hlučíně, Hlučí-
ně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Ko-
lejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pi-
onýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v budově Kulturního domu v 
Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín 
- Darkovičky pro voliče bydlící v Hlučíně, Hlučí-
ně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, 
K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvo-
ra, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro vo-
liče bydlící v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, 
Vařešinky

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

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v budově Základní školy Hlu-
čín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín pro vo-
liče bydlící v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hor-
nická, Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem). Neproká-
že-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb
do Senátu se tyto uskuteční

dne 17. října 2014  od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 18. října 2014  od  8.00 hodin do 14.00 ho-
din

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti 
ve dnech voleb.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena.

V Hlučíně dne 10.09.2014   
 

Ing. Pavol  Kubuš
starosta města Hlučína 

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb

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

o z n a m u j e:

Třídenní workshop na Bílé
V rámci projektu NatTech - Podpora tech-
nického vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji -  vyjelo 40 osmáků a deváťáků ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše na fyzikálně-přírodo-
vědný workshop na Bílou v Beskydech. 

Od 8. do 10. září pro ně byl vyučujícími Střední 
průmyslové školy elektrotechniky a informatiky z 
Ostravy připraven velmi náročný program. Nauči-
li se pájet, postavili si vlastní LED diodovou hrací 
kostku, sestrojili lego roboty, se kterými závodili. 
Také řešili spousty úkolů a pokusů z fyziky, které 
je dovedly k zajímavým zjištěním a objevům. Ob-
rovským přínosem pro žáky byla rozmanitost pro 

ně připravené práce, při které si mohli prohloubit 
či doplnit své fyzikální znalosti a také objevit jim 
ještě skryté fyzikální zákony, jinou formou než 
při běžné výuce na základní škole, kde není to-
lik prostoru věnovat se takovýmto aktivitám. Zá-
roveň nemá naše škola ve vybavení takové množ-
ství pomůcek, aby si mohl každý sám vyzkoušet, 
jak konkrétní zařízení fungují. Také pohled a for-
ma práce jiného vyučujícího je pro naše deváťá-
ky skvělou přípravou na další stupeň vzdělávání. 

Kromě samotného vyučování čekal na všech-
ny pestrý zábavný program, který připravili naši 
učitelé spolu s pedagogy ze střední školy. Využili 
jsme jedinečnou možnost zajezdit si na originál-
ním dopravním prostředku Segway, ve skutečně 

outdoorovém prostředí si zahráli ekologií motivo-
vanou hru nebo bojovali o titul nejlepšího hledače 
hřibů. Když přidáme informaci o skvělém ubyto-
vání a stravě v hotelu Bauer a perfektní partu dětí 
a dospělých, mozaika bude úplná.

 Závěrem zbývá jen dodat, že takovéto akce mají 
obrovský význam nejen pro stmelení dětských ko-
lektivů, ale rovněž podporují mezi dětmi zájem o 
technické obory. Naše škola je již 3. rokem sou-
částí dvou technicky zaměřených projektů – Na-
tTech a Technika nás baví- a díky tomu se počet 
žáků směřujících na technické obory zvedl z nece-
lých 18 % na téměř 40%.

Gabriela Bočková, Veronika Šupíková
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše
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Město Hlučín na počátku roku vyhlásilo v rámci svého projektu Hlučín zdravé město již  
6. ročník fotografické soutěže u příležitosti Dne stromů. V letošním roce bylo téma soutěže 
rozšířeno na veškerou živou i neživou přírodu. 

Pravidla soutěže
Název soutěže: PŘÍRODA V DETAILU
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014
• Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, 
národnosti a vyznání 
• Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s 
pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně 
• Všechny zaslané fotografie budou k zhlédnutí na uvedených internetových stránkách Kultur-
ního centra Hlučín 
Do soutěže lze zasílat pouze fotografie přírody zaměřené na detail 
• Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px
• Fotit můžete od data vyhlášení soutěže do 31. října 2014  
• Každý fotograf může poslat do soutěže maximálně 15 fotografií 
Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG a to až v termínu od 1. 10. 2014 
do 31. 10. 2014
• Fotografie může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora 
• Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora. 
• Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslovení
• Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rám-
ci připravované výstavy ke Dni stromů
• Všichni autoři zaslaných snímků obdrží pamětní grafický list a 3 nejúspěšnější obdrží věc-
né ceny
• Hodnotí se nejen kvalita fotografie, ale i její obsah k danému tématu
• V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze 
za písemného souhlasu autora 
 Podmínky soutěže a jakékoliv dotazy Vám blíže vysvětlí:
RNDr. Soňa Prášková, Odbor životního prostředí anebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum

Velké poděkování patří dobrovolným ha-
sičům z Hlučína za pomoc při povodni na 
ulici Ostravská 87, Hlučín. 

Zatopeni jsme nebyli zdaleka poprvé. Z mého 
pohledu se jednalo o nadstandartní velmi lidské 
jednání všech členů, zejména velitele. Děkuji. 

Lenka Hudečková

Poděkování dobrovolným hasičům
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - říjen 2014 Místo kytičky

Řádková inzerce 
n Prodám byt 3+1 v Hlučíně ul. Cihelní, 78 m2, 

4. patro. Tel: 605 530 144 (po 16:00 hod.).
n Nabízím k pronájmu dvojgaráž 46m2 v Hlu-

číně na Severní ul. a garáž na Hornické ul. T: 
608 816 015.

V sobotu dne 20. 9. 2014 jsem okolo 11:00 na 
chodníku vedoucím kolem dětského hřiště u kul-
turního domu směrem do města ztratila náušnici, 
která má pro mě velkou osobní hodnotu. Jedná 
se o modrou měňavou kuličku usazenou v bílém 
kovu na patentní zapínání. Prosím poctivého ná-
lezce o vrácení. Přikládám kontakt na můj  tel. 604 
618 410. Odměna jistá!!!

Poděkování
Děkuji všem, kteří doprovodili na poslední ces-

tě mého otce pana Josefa Balaryna. Poděkování 
patří rovněž pohřební službě Breuer, s.r.o. za pro-
fesionální poskytnutí všech služeb a panu faráři 
Mgr. Martinu Šmídovi za důstojný průběh celého 
obřadu. Současně děkuji za veškerou projevenou 
soustrast. 

Za celou zarmoucenou rodinu 
dcera Ing. Růžena Hanslíková

Přivítali jsme:
Matyáš Urbančík *2014
Jakub Janšta *2014
Filip Kosub *2014
Alex Kuchejda *2014
Rozálie Bradáčová *2014
Lena Zárubová *2014
Alice Sedláčková *2014
Simona Řičicová *2014
Filip Macháček *2014

Jubilanti:
Šárka Kreibichová *1930
Hedvika Biskupová *1930

Rozloučili jsme se:
Josef Balaryn *1934

04.10.2014
08:30-12:00  DEN ARCHITEKTURY
Jiné  Hlučín
Sraz na náměstí v místě bývalé kaple
04.10.2014
08:30  DEN ARCHITEKTURY HLUČÍN
Jiné  Hlučín
Sraz: Mírové náměstí
04.10.2014
09:00  HLUČÍNSKO-VŘESINSKÁ ŠLÁPOTA
Jiné  Hlučín
Mírové náměstí
07.10.2014
17:00  PŘEDNÁŠKA - MORAVA V tzv. TEMNÉM STOLETÍ
Přednáška, beseda  Hlučín
Zámecký klub
10.10.2014
18:00  PŮLKOLONA TANEČNÍHO KURZU
Jiné  Hlučín
Kulturní dům
16.10.2014
18:00  Svět objektivem Lubomíra Bednárka - Národní parky USA
Přednáška, beseda  Hlučín



inzerce

inzerce inzerce



Zahradnictví Michňa

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

www.zahradnictvi-michna.cz

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
akce vřes - od 19,-, růže od 39,- Kč

inzerce






































