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Informační cedule
Lepší informovanost
místních i návštěvníků.

Mapujeme Hlučínsko
Rozhovor s ředitelem muzea 
nejen o aktuální výstavě.

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

6. března od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Zástupci obcí a regionů převzali během 
10. Národní konference kvality ve veřejné 
správě v Hradci Králové ocenění za svo-
je aktivity. V rámci slavnostního večera v 
Kongresovém centru Aldis byly předány 
ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a ino-
vaci ve veřejné správě za rok 2013. 

Starosta Pavol Kubuš převzal za město Bronzo-
vou cenu za uplatňování místní Agendy 21. Město 
Hlučín získalo tuto cenu jako jediné z našeho re-
gionu spolu s dalšími osmi českými městy. Mezi 
oceněnými za rok 2013 mají výrazné zastoupe-
ní členové Národní sítě Zdravých měst ČR, mezi 
které se od roku 2007 řadí i Hlučín.

Ceny Ministerstva vnitra jsou každoročně udě-
lovány místním samosprávám za úspěšné postupy 
v oblasti kvality veřejné správy. Členové Národ-
ní sítě Zdravých měst získali ocenění za praktic-
ké uplatňování zásad udržitelného rozvoje a ak-
tivní spolupráci úřadů s veřejností. Mezi hlavní 
cíle udržitelného rozvoje patří zachování životní-
ho prostředí dalším generacím v co nejméně po-
změněné podobě.

Program konference byl zaměřen na výmě-
nu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a 
kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání 

úředníků a inovace ve veřejné správě. Akce byla 
určena zástupcům veřejného sektoru a dalším od-
borníkům a zájemcům z praxe.

Program v rámci Místní agendy 21 plní město už 
řadu let a naše aktivity ke Dni Země, Dni bez ta-
báku nebo Evropskému týdnu mobility bezespo-
ru přispívají k lepšímu životnímu stylu ve městě. 

Důležitým prvkem je i zapojení veřejnosti do roz-
hodování o městských záležitostech v rámci veřej-
ného fóra nebo komunitního plánovaní. Udělení 
ceny je pro nás nejen oceněním práce městského 
úřadu, ale i celkového přístupu vedení a zastupi-
telstva města.

(mp)

Významné ocenění pro město

Na podzim se sportovní hala dočkala cel-
kové revitalizace, která si vyžádala bez-
mála čtyři miliony korun.

Hlavním cílem celé akce byla především úspo-
ra energie a rekonstrukce zdroje tepla v objek-
tu sportovní haly. V rámci prací se tak zateplily 
obvodové stěny a střecha polystyrenem a s no-
vou šedočervenou fasádou nevzhledná budova 

značně prokoukla. Nové jsou také všechna okna 
a dveře. Celý objekt byl během zimy poprvé vy-
tápěn nově instalovaným tepelným čerpadlem. 
První sezónu provozu hodnotí zaměstnanci haly 
pozitivně. Zlepšily se tepelné podmínky v celé 
hale a přestože je na vyčíslení úspor zatím ještě 
brzy, tak určitě nebudou malé. Teplé únorové po-
časí také poprvé umožnilo využít k ohřevu teplé 

užitkové vody nový solární systém, který je na 
střeše budovy.

K získání finančních prostředků na stavbu se 
město přihlásilo do dotačního titulu vyhlášené-
ho Ministerstvem životního prostředí v rámci 
operačního programu životního prostředí. Získa-
li jsme tak na stavbu finanční prostředky ve výši 
60% způsobilých nákladů.                              (mp)

Zateplená sportovní hala má za sebou první zimu
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Město Hlučín jako člen Národní sítě 
zdravých měst se snaží udělat maximum 
pro to, aby si město udrželo svůj svěží 
vzhled. K tomu bezesporu patří i péče o 
zeleň na pozemcích města. Naposled se 
nové stromy vysazovaly na ulici Severní 
v okolí nově vybudovaného parkoviště.

Město bylo úspěšné i při čerpání finančních 
prostředků z Operačního programu Životní pro-
středí. Nové výsadby se tak v závěru roku dočka-
la část zámecké zahrady. 

„Díky projektu s oficiálním názvem „Výsadba 
izolační zeleně zámek Hlučín“ byla kolem zám-
ku upravena stávající zeleň. Došlo k vykácení 
přestárlých topolů, které nahradilo 32 nových ja-
vorů,“ říká vedoucí odboru životního prostředí 
a komunálních služeb Soňa Prášková a dodává: 
„Hlavním cílem je nenásilným způsobem nejen 
snížit hlučnost a prašnost na samotném nádvo-

Vážení občané, z důvodu 
zkvalitnění služeb si vás do-
volujeme oslovit ke vzájem-
né spolupráci! 

Komunitní plánování je přede-
vším o zjišťování potřeb vás - 
občanů.  

Hledáme osobnosti, které by 
obohatily pracovní skupiny:
1. Rodina, děti a mládež
2. Senioři +  zdravotně postižení občané
3. Osoby ohrožené sociální exkluzí + prevence 

kriminality
Pokud máte pocit, že jste to právě vy anebo znáte 

někoho, kdo by mohl vnést do práce nějaké z výše 

uvedených skupin ,,nový vítr‘‘, 
tak neváhejte kontaktovat garanta 
komunitního plánování pro Hlu-
čínsko - východ, Ing. Terezu Ku-
binovou, a to telefonicky: 595 
020 317,  e-mailem:  kubinova@
hlucin.cz  nebo osobně na MěÚ 
Hlučín, kancelář B101. 

Dále se v rámci komunitního plánování můžete 
letos těšit na kulturní akci Hlučínský trakař solida-
rity aneb Den sociálních služeb Hlučínska 2014, 
která proběhne 30. 5. 2014 na náměstí v Hlučíně. 
Nabídne nejen kulturní vyžití, ale také především 
prezentaci organizací sociálních služeb, které pra-
cují na území Hlučínska i mimo něj.              (ks)

Zapojte se do komunitního plánování Hlučínska!

Město pečuje o svou zeleň

ří, ale také vytvořit příjemné prostředí pro konání 
akcí pro veřejnost.“

Původní řada topolů začala být skutečně nebez-
pečná. Stromy byly už značně přestárlé, a protože 
se celý prostor nádvoří zámku využívá ke koná-
ní společenských akcí, tak hrozilo zranění ná-
vštěvníků padajícími větvemi. Na výsadbu byla 
poskytnuta dotace ve výši 90 % nákladů a nové 

stromy zhruba do pěti let vytvoří přirozenou ba-
riéru mezi zámkem a rušnou dopraví tepnou I/56, 
kterou denně projede několik tisíc aut.

V plánu má vedení města také výsadbu dalších 
stromů na přilehlém pozemku Domu dětí a mlá-
deže Hlučín, která by se mohla uskutečnit v prů-
běhu letošního roku.                                        

       (mp)

V rámci pilotního projektu svozu biolo-
gicky rozložitelných odpadů v Darkovič-
kách byly v loňském roce každému vlast-
níku nemovitosti vydávány hnědé 240 l 
nádoby na biologicky rozložitelný odpad. 

Vyzýváme majitele nemovitostí (zejména nově 
zkolaudovaných) o nahlášení svého požadavku 
na MěÚ Hlučín, odbor ŽPaKS, paní Vjačkové:  
vjackova@hlucin.cz, tel: 595020219. 

Nádoby, na základě těchto požadavků, bude vy-
dávat firma Marius Pedersen a.s. v druhé polovině 
měsíce března. Žadatelé budou o termínu výdeje 
informováni.

Výzva občanům
v Darkovičkách

Vážení spoluobčané,
letošní zima se nějak nepovedla. Žádný sníh, 

mrazy minimální, dokonce na zimních olympij-
ských hrách panovaly teploty nad nulou. Někomu 
zima bez sněhu pomůže, jinému škodí. Díval jsem 
se na zahradě na česnek a už je venku na dvanáct 
centimetrů. Bude úroda dobrá, nebo ne? Zima 
bez sněhu je u nás neobvyklá. Jsme zvyklí na sníh. 
Stejně je to i s lidmi. Některé profese nemají prá-
ci, jiné práci naopak mají právě proto, že mohou 
využít nezvykle teplé počasí. 

V různorodosti lidské činnosti mnohdy platí, 
že to, co je negativum pro jednoho, je pro dru-
hého pozitivum. V minulých dnech jsem obdržel 
informaci o nezaměstnanosti v regionu. Víme, že 
způsoby výpočtu míry nezaměstnanosti se změni-
ly, takže vykazovaná procenta nezaměstnaných se 
snížila, přestože ve skutečnosti počet nezaměst-
naných roste. Avšak pravidlo výpočtu platí pro 
celý stát, vlastně Evropu, takže porovnávat ve 
statistice se dá. Ve Španělsku a Řecku asi 27 %, v 
Německu 5,5%, v Česku přes 8%. Z informací pro 
region Ostravska jsem vyčetl, že v obvodu Úřadu 
práce Hlučín, který zahrnuje Hlučín a další obce 
v okolí, je nezaměstnanost 6,7 %. V Kravařích je 
to 10,6 % a v Ostravě dokonce 12 %. Pořádnou 
fabriku v Hlučíně nemáme, jak je to tedy možné? 
V ostravských podnicích pracují lidé z Hlučína a 
okolí a Ostraváci ne? 

Uvědomil jsem si množství faktorů, které můžou 
nezaměstnanost reálně ovlivnit. Můžete mi na-
psat, co si o tom myslíte. Určitě se však shodneme 

na tom, že o mnoho větší šanci dostat práci, má 
člověk schopný a ochotný. Chcete-li, více schop-
ný a více ochotný. Na Hlučínsku ještě takoví jsou. 
Schopní, pracovití, společnosti přizpůsobiví. 
Pokud vás zaskočilo slovo ještě, buďme upřímní 
a uznejme, že by tomu tak nemuselo v budoucnu 
být. Společnost je jaksi zašmodrchaná, pro mla-
dou generaci nevyzpytatelná a číhají na ni mnohé 
nástrahy.

V minulých novinách jsem se zamýšlel nad při-
praveností našich mladých na povolání. Dnes, 
právě na ukazatelích nezaměstnanosti a s pou-
kazem na vaší vlastnost pracovitosti, bych rád 
opět apeloval na vás rodiče a vaše děti, abyste 
udělali všechno pro vzdělání v potřebných obo-
rech a profesích, pro zdraví, návyky k práci a 
přizpůsobení se požadavkům společnosti. Pak si 
Hlučíňáci práci najdou. V Hlučíně máme všechny 
předpoklady a také mnohá kvalitní zařízení, kde 
se mohou vzdělávat, sportovat, sbírat dovednosti, 
rozvíjet se kulturně, společensky a naplnit smys-
luplně volný čas. Pokud se budou věnovat hlavně 
počítačovým hrám, tak ty je v dospělosti neuživí.

Vážení spoluobčané,
nedávno jsem převzal na slavnostním vyhodno-

cení v Hradci Králové cenu pro město za kvalitu 
práce ve veřejné správě. Byli jsme oceněni nejen 
za práci městského úřadu, ale i zastupitelstva 
města a vás všech, kteří se svým iniciativním 
přístupem na chodu města podílíte. Kladně bylo 
hodnoceno především zapojení veřejnosti do roz-

hodování o městských záležitostech. Jsem tomu 
rád a věřím, že dobrá komunikace mezi vedením 
města a občany bude i nadále pokračovat. Tak to 
vidíte. I v tomto jsme lepší než mnozí jiní. V břez-
nu pořádáme veřejné fórum k problémům města 
a budu potěšen, když přijdete vyjádřit své názory, 
co bychom mohli ve městě ještě zlepšit.

A co děláme pro seniory? Na březen jsme také 
připravili v klubech seniorů besedy na téma 
kriminality. Věřím, že přijdete v hojném počtu. 
Besedy jsou „ušité“ na míru těm, jejichž bezmoc-
nosti, bezelstnosti a důvěry mnohdy využívají 
různí podvodníci. Nově s rozvojem českého jazy-
ka nazývaní také „šmejdi“.

Milí spoluobčané, přichází jaro, těšme se na 
něj.

Pavol Kubuš
starosta
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Pokud jste měli v poslední době cestu na 
městský hřbitov, tak jste nemohli přehléd-
nout nově opravený válečný hrob z první 
světové války. S pomocí dotace z Minis-
terstva obrany České republiky byl opra-
ven rám a staré náhrobní desky nahraze-
ny novými s repasovanými nápisy. 

Neutěšený stav válečného hrobu, který je při-
pomínkou obětí 1. světové války, byl důsledkem 
jeho dlouhodobého chátrání. Na obnovu hrobu se 
město úspěšně pokusilo získat finanční prostřed-
ky v rámci programu „Zachování a obnova histo-
rických tradic“, který dotuje Ministerstvo obrany 
ČR. Na projekt pod oficiálním názvem „Hlučín – 
oprava válečného hrobu obětí 1. světové války“ 
město získalo dotaci ve výši 80 % z celkových ná-
kladů 79 tisíc korun.

Výměny se dočkaly podstavce pod pamětními 
deskami a značně poškozené desky se vyleštily 
a naimpregnovaly. Špatné čitelné nápisy se opra-
vily hlubším vysekáním a zlacením. Protože byl 
poškozen i rám hrobu, bylo nutné jej vyměnit za 
nový. V rámci celkových oprav se za hrobem vy-
sadila řada keřů.                                                (mp)

Oprava válečného hrobu
na městském hřbitově Tak jako každoročně proběhne na konci 

března veřejné fórum s veřejnou diskuzí. 
Občané se na něm mohou vyjádřit k pro-
blémům, které je trápí a které by chtěli po 
městu přednostně řešit. Stálo by za to při-
pomenout si, co se stalo s loňskými TOP 
problémy.

Vyřešení některých problémů bohužel není v 
kompetenci města. Typickým příkladem je řeše-
ní obchvatu města, který je v kompetenci Ředitel-
ství silnic a dálnic. Přestože má město na tomto 
obchvatu eminentní zájem a urguje jeho výstav-
bu, tak zatím situace příliš růžově nevypadá a nic 
nenasvědčuje tomu, že by se situace v dohledné 
době změnila. 

O poznání lépe jsme na tom s vloni kritizovaným 
problémem bezpečnosti v městských parcích. 
Tady se městská policie více zaměřuje na potírá-
ní požívání alkoholických nápojů a drog a město 
také rozšířilo městskou vyhlášku, která rozšiřuje 
místa se zákazem konzumace alkoholu a psycho-
tropních látek.

Připomínkovaný problematický výjezd z lokali-
ty Rovniny se podaří vyřešit v letošním roce pro-
pojením ulice U Vodárny s ulicí Ostravská. Peníze 

už jsou vyčleněny a po dokončení nezbytných for-
malit se letos stavba provede.

Dalším problémem bylo řešení cyklodopravy ve 
městě. Město získalo dotaci na zhotovení projek-
tové dokumentace „Cyklostezkami po linii opev-
nění“. V současné době se čeká se na dotační titul 
pro případnou realizaci.  Rovněž byla získána do-
tace z Moravskoslezského kraje na rekonstrukci 
účelové komunikace Hlučín Darkovičky – Koz-
mice, tzv. cyklotrasa „D“, která tvoří odbočku z 
Jantarové stezky.

Výstavby se letos také dočká požadovaný chod-
ník mezi Bobrovníky a hřbitovem Březiny. Inves-
tiční záměr je hotov a v současné době probíhá 
zpracování projektové dokumentace pro územní 
řízení. Stavba přijde na bezmála dva miliony ko-
run.

V neposlední řadě se město postavilo čelem i k 
požadavku na podporu alternativního školství a 
podpořilo občanského sdružení Montessori cent-
rum Hlučín. Poskytnutý peněžitý dar byl použit na 
zaplacení pronájmu zámeckého klubu a tím pod-
pořena vzdělávací činnost s dětmi v pojetí alterna-
tivní pedagogiky.

Co dalšího byste chtěli změnit?                     (mp)

Proč má smysl přijít na fórum?

Výtah z usnesení z 92. - 93. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o rozdělení částky 4.800.000 Kč, 

schválené v rozpočtu města na dotace, posky-
tované z rozpočtu v roce 2014, na jednotlivé 
oblasti:  žádosti z oblasti sportovní 3.520.000 
Kč, z oblasti kulturní 130.000 Kč,  z oblasti so-
ciální 1.000.000 Kč a ostatní žádosti 150.000 
Kč.

n rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění Uni-
verzity třetího  věku  s Vysokou školou 
podnikání, a. s..

n rozhodla o poskytnutí peněžitého daru občan-
skému sdružení Svatováclavský hudební  
festival, o. s. v celkové výši 20.000 Kč.

n rozhodla nevyhlašovat v roce 2014 konkurzy 
na místa ředitelů ZŠ a MŠ Bobrovníky,  ZŠ 
Rovniny, ZŠ  Hornická a MŠ Severní.

Kniha „Jména obcí a sídel na Hlučínsku“, 
jejíž autorem je jazykovědec prof. Rudolf 
Šrámek byla koncem měsíce února po-
křtěna v Červeném kostele. 

Publikace objasňuje vznik a vývoj jmen obcí na 
Hlučínsku, ale také jmen osad, dvorů, samot, ko-
lonií a jmen těch sídel, která již zanikla a jsou zná-
má pouze z historických zápisů.

Křest knihy o Hlučínsku
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V neděli 2. února slavnostně otevřelo Mu-
zeum Hlučínska novou a do značné míry 
netradiční výstavu pod názvem „Neboj-
te se fyziky“. Bohužel je už pryč doba, 
kdy náš národ živilo řemeslo. Většina dětí 
chce studovat obory ekonomické, práv-
nické a technika se pro děti i rodiče stává 
nezajímavou. Pojem „zlaté české ručičky“ 
téměř vymizel. Naštěstí ne úplně. Vždy se 
najde pár žáků, kteří doma s tátou nebo 
dědou něco kutí a zájem o techniku mají.

Snad nikdo nečekal, že se slavnostní zahájení 
výstavy setká s tak velkým zájmem příznivců fy-
ziky. Napočítal jsem jich tam skoro sto. Nechy-
běly mezi nimi děti školou povinné, ale i senioři, 
kteří už mají sezení ve školních lavicích dávno za 
sebou. Nikdo z nich ale určitě nelitoval. 

Autorem výstavy je Vítězslav Prokop, bývalý 
konstruktér a vývojový pracovník podniku ABB 
Brno, který v současné době pracuje jako učitel 
odborných elektro předmětů na střední škole stro-
jírenské a elektrotechnické. Ten si ke své výuce 
vyrábí vlastní originální interaktivní pomůcky, na 
kterých je možné zábavnou formou pochopit jed-
notlivé fyzikální zákony.  Vyrobil už více jak 50 
originálních exponátů, které prezentoval na mno-
ha výstavách v České republice i v zahraničí. 

Zlaté české ručičky

Pan Prokop byl na zahájení přítomen a s velkým 
nadšením všem přítomným postupně předvedl 
jednotlivé exponáty. Obdivovatelé fyzikálních zá-
konů si mohli vyzkoušet lom světla v hranolu, zo-
pakovat si Ampérovo pravidlo pravé ruky nebo si 
vystřelit z elektromagnetického děla.

Uvolněnou atmosféru dokumentoval i pokus, ve 
kterém pan Prokop na jedné pomůcce zmagneti-
zoval „tvrdou“ českou měnu. České mince se totiž 
na rozdíl od euromincí zmagnetizovat dají. Proč 

tomu tak je? Zjistěte to v praxi a přijďte se podívat!
Vystavované fyzikální hračky dokázaly zau-

jmout všechny generace. Některé z exponátů na 
první pohled jakoby popíraly základní fyzikální 
zákony a návštěvník se musí zamyslet, proč a jak 
fungují. A to je také hlavní účel výstavy. 

Výstava je přístupná od pondělí do soboty v době 
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod. a v neděli v době 
od 9:00 – 11:30, 14:00 – 17:00 hod. Výstava potr-
vá do 4. dubna 2014.                                      (mp)

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat na jaře 
od 10. 3. - 13. 4. 2014. Kontejnery budou v Hlučíně a městských 
částech rozmístěny takto:

V termínu od 10. 3. - 13. 3. 2014:

Hlučín: ul. Hornická - u kotelny
ul. Hornická  - u věžáků
ul. Hornická + P. Strádala - křižovatka
ul. Jarní + Severní - křižovatka
ul. B. Němcové + Severní - křižovatka
ul. 1. Máje - vedle kavárny
ul. Tyršova + Komenského - křižovatka
ul. Opavská - za bytovými domy
ul. ČSA naproti polikliniky - za byt. domy

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu 
budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
13. 3. 2014 mezi 7:00 a 12:00 hodinou.

V termínu od 17. 3. - 20. 3. 2014:              

Hlučín: ul. Hrnčířská - u parčíku
ul. Dr. Ed. Beneše
ul. Na Krásné Vyhlídce- na konci ulice   
ul. Dlouhoveská - u klubu důchodců 
   
Darkovičky: Kulturní dům
Ul. K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
Patorie

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu 
budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
20. 3. 2014 mezi 7:00 a 12:00 hodinou.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu na jaře 2014
V termínu od 24. 3. - 27. 3. 2014:

Hlučín: ul. Cihelní - u kotelny                                                                                                                                                                                                 
ul. Dukelská - parkoviště 
ul. 28. října + Písečná - křižovatka
ul. Rovniny - bývalá školka
ul. Rovniny + Na Závodí - křižovatka
ul. I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
ul. Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
ul. P. Jilemnického - v zatáčce
ul. Dělnická - uprostřed ulice
ul. Mánesova - konec ulice

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu 
budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
27. 3. 2014 mezi 7:00 a 12:00 hodinou.

V termínu od 31. 3. - 3. 4. 2014:

Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky: Malánky - odbočka na Vrablovec
ul. Požárnická - Hrabová
ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
ul. Na Sídlišti - konec ulice
ul. Střední + Křivá - křižovatka
ul. U Hájenky
U BOBRY CLUBU

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu 
budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
3. 4. 2014 mezi 7:00 a 12:00 hodinou.
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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!

Informační cedule poslouží návštěvníkům Hlučína
Ve městě se v lednu objevilo sedm zbrusu nových informačních 
tabulí. Mají za úkol zlepšit značení významných památek měs-
ta Hlučína a usnadnit orientaci tuzemským a zahraničním tu-
ristům. 

První čtyři tabule jsou spíše obecného charakteru a návštěvníci se z nich 
dozvědí informace o vývoji města. Jsou situovány do míst s vysokou frek-
vencí návštěvníků. První z nich je na autobusovém terminálu a další na vla-
kovém nádraží, Mírovém náměstí a u Sportovně-rekreačního areálu. 

Zbývající tři informační tabule naleznou návštěvníci v blízkosti význam-
ných památek. Jde vždy o dvojice památek – zbytky městského hradebního 
opevnění a plastiku Františka Štorka, hrobku rodiny Wetekampovy a Červe-
ný kostel a Kostel sv. Jana Křtitele a zámek. Z tabulí se zájemci dozvědí po-
drobnosti o památkách, u kterých se právě nacházejí.

Jak už je dnes ve světě běžné, tak jsou všechny in-
formace kromě češtiny uvedeny také v angličtině. Ta-
bule tak budou sloužit nejen samotným obyvatelům 
Hlučína, ale i návštěvníkům z blízkého i dalekého 
okolí.

Městu byla na tento projekt pod názvem „Informač-
ní cedule – turistické atraktivity v Hlučíně“ poskyt-
nuta dotace ve výši až 40 tisíc korun z Moravskoslezského kraje.          (mp)

Vážení čtenáři a milovníci knih, letos pro vás opět připravuje-
me bezplatnou knižní burzu. Burza se bude konat v prostorách 
zámecké chodby před knihovnou ve dnech od 17. do 21. března 
vždy od 7 do 18 hodin.

Do burzy můžete nabídnout beletrii, naučnou literaturu i knihy pro děti, pro 
které už doma nemáte místo a myslíte si, že by udělaly radost někomu jiné-
mu. Knihy, které vás zaujmou, si můžete bezplatně odnést domů i v případě, 
že do burzy nic nenabídnete. Do burzy přijímáme pouze čisté a zachovalé 
knihy, a to již v týdnu od 10. do 14. března. Knihy můžete přinést do knihov-
ny. Těšíme se na vaši návštěvu.

Připravujeme burzu knih v knihovně

Lehce a hravě zvládnuté úkoly budoucích prvňáčků
V pondělí 20. ledna proběhl na naší škole v Bobrovníkách zápis 
budoucích prvňáčků.

Paní učitelky si připravily pro děti jednoduché úkoly ke splnění „bobříků“ 
rozumových, logopedických, předmatematických a pozornostních. Tento 
rok byly děti obzvlášť výborně připraveny a bylo zapsáno prozatím 18 míst-
ních a jedna přespolní žačka. Poděkování patří místní MŠ a taky pedagogům 
ZŠ, kteří se dětem pravidelně věnují v hodinách předškolních aktivit. Vzhle-
dem k příjemnému a známému školnímu prostředí a vystupování všech paní 
učitelek děti byly nadšené, zvědavé a dychtivé očekáváním. 

Na nové usměvavé žáčky i na společnou spolupráci s jejich rodiči se těší 
jejich spolužáci a celý pedagogický sbor.
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Otevření nové stálé expozice Muzea Hlu-
čínska pod názvem „Kdo jsou lidé na Hlu-
čínsku“ vyvolalo velký zájem veřejnos-
ti. Na to jak expozice vznikala a s jakými 
problémy se museli její autoři potýkat, 
jsem se zeptal ředitele muzea Metoděje 
Chrásteckého.

Pane řediteli, čekal jste hned na zahájení tolik 
návštěvníků?

Popravdě řečeno, ano. Je to dáno v prvé řadě 
tím, že expozice, jak samotný název napovídá, vy-
práví o tom, kdo jsou lidé na Hlučínsku, a to je 
věc, která každého opravdového Hlučíňáka zají-
má: Jak o mě, o nás mluví? Snaží se být objektiv-
ní? Dalším důvodem je skutečnost, že na výsled-
né podobě mají zásluhu bez nadsázky stovky lidí 
a to nejrůznějším způsobem: radou, zápůjčkou či 
věnováním nejrůznějších exponátů, fotografií, do-
kumentů, poskytnutím rozhovorů, autentických 
vzpomínek desítek pamětníků, zapojením se ně-
kolika set komparsistů během natáčení stylizova-
ných historických dokumentů, či přímou účastí na 
vytváření obsahové a textové části expozice. Pro 
přespolní je to jistě zvědavost, kdo Hlučíňáci sku-
tečně jsou a jakým způsobem je expozice zpraco-
vána. A to jsou pouze tři důvody z mnoha dalších.

Na slavnostním otevření všichni řečníci expozi-
ci chválili.  Skutečně je výstava tak významná?

Jsem přesvědčen, že všechna hodnocení, která 
zazněla, byla myšlena upřímně. Bohužel zde není 
prostor podrobněji věc analyzovat, uvedu tedy 
alespoň jeden zásadní z mnoha důvodů jisté výji-
mečnosti tohoto počinu. Nejenže dosud hlučínský 
region postrádal stálou expozici, věnující se jeho 
historii, ale je to v podstatě první snaha uchopit 
zdejší minulost komplexně, neideologicky a bez 
předsudků. Mnozí si jistě vzpomenou na nedávnou 
dobu, kdy byla pravda záměrně překrucována, ve 
zdejších lidech potlačována, o řadě věcí se raději 
nemluvilo. Bohudíky, celá řada témat dříve tabui-
zovaných je dnes již samozřejmým předmětem ve-
řejné diskuze a společné snahy hledat odpovědi na 
otázky v minulosti z nejrůznějších obav nevyřčené. 
A Hlučínsko - region v minulosti těžce zkoušený si 
toto jistě právem zaslouží. 

Vraťme se trochu do historie. Jak složité bylo 
takovou expozici vytvořit?

To, že se expozice tváří jako organický celek, 
možná dnes vypadá samozřejmě, ale samozřej-
mostí to rozhodně není. Dnešní podobě předchá-
zela dlouhá strastiplná cesta. Poprvé se vážněji 
zabývat myšlenkou stálé expozice začalo Muze-
um Hlučínska v roce 2008. Když to dnes zpětně 
posuzuji, musím říct, že po třech letech fungová-
ní muzea, které začalo prakticky od nuly, to byla 
poměrně dost ambiciózní myšlenka. Nicméně zá-
sadně důležitá, protože se od počátku brala zcela 
vážně a pracovalo se s ní seriózně a systematicky. 
Zpracoval se postupně projekt stálé expozice si-
tuované do podkroví hlučínského zámku, na nějž 
se v roce 2010 podala žádost o evropskou dotaci. 

Ten projekt ale dotaci nezískal...

Metoděj Chrástecký První snaha uchopit zdejší minulost komplexně,
neideologicky a bez předsudků

Máte pravdu, projekt nevyšel, a proto začalo 
Muzeum Hlučínska ihned zpracovávat zcela nový 
projekt, tentokrát do prostor bývalé hospodářské 
budovy zámku a jeho malého nádvoří. Podala se 
nová žádost o evropskou dotaci, která byla tento-
kráte již úspěšná a práce na expozici se rozběhla 
na plné obrátky. Zcela zásadním zlomem ovšem 
bylo v roce 2010 založení občanského sdruže-
ní „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“. Něko-
lik desítek nadšených dobrovolníků z celého Hlu-
čínska se aktivně zapojilo do přípravy expozice a 
podpory činnosti Muzea Hlučínska. Díky těmto li-
dem se podařilo a daří intenzivně a systematicky 
sbírat nejrůznější podklady pro tvorbu expozice a 
rozvoj muzea.

Co bylo z vašeho pohledu nejtěžší?
Problémů, které bylo nutno vyřešit, byla celá 

řada. Domnívám se ale, že zcela zásadní problém 
ležel na architektovi Davidovi Bazikovi, který byl 
nucen vyřešit situaci, jak vtěsnat stovky informací 
do stísněného prostoru hospodářské budovy a zá-
roveň to udělat atraktivním způsobem, který by nic 
neztratil na přitažlivosti. Posouzení samozřejmě 
necháváme na návštěvníkovi, ale dle mého názo-
ru se zhostil tohoto úkolu zcela jedinečným způso-
bem. Grafické zpracování pana Vladimíra Kotka 
a textový průvodce pánů Jiřího Junga a Jiřího Ne-
mináře zážitek maximálně umocňuje.

Překvapilo mě, že na rozdíl od klasických vý-
stav působí expozice velmi moderně, využívá 
audiovizuální techniku a zapojuje do expozič-
ního děje několik obrazovek.

Po celou dobu přípravy i samotné realizace jsme 
kladli důraz na odborný muzeální způsob prove-
dení. Expozice je moderní, využívá v současnosti 
dostupné a používané formy sdělení. Vedle listin-
ného materiálu, jakými jsou fotografie, dokumen-
ty, korespondence apod., je to zapojení trojroz-
měrných exponátů a současně využití moderní 
multimediální techniky. Jednoduše - expozice ho-
voří zvláště k mladé generaci jazykem jí srozumi-
telným. Všechny tyto formy sdělení jsou vyváženy 
a nepůsobí strnule a odtažitě. Expozice informuje, 
vede k zamyšlení a působí na emoce.

Je tedy expozice určena hlavně mladým lidem?
Od samotného počátku jsme se snažili, aby byla 

expozice, pokud jde o návštěvnickou veřejnost, 
maximálně univerzální. Pro starší generaci je jis-
tou satisfakcí, za pohnutou minulost, kterou tito 
lidé prožili, ale byli nuceni o ní mlčet. Mladší ge-
neraci chce upozornit na její kořeny, odkud po-
chází a co tvoří její identitu. V dnešním, stále více 
se globalizujícím světě, sehrává vědomí vlastní 
identity a zdravý lokální patriotismus velmi důle-
žitou roli. A pro takzvané přespolní chce být expo-
zice lepším poznáním nevšedního regionu a jeho 
obyvatel a bouráním mylných předsudků o něm.

Zaujala mě místnost, kterou nazýváte „bada-
telna“. To zní až trochu tajemně.

Každé opravdové muzeum má stálou expozici a 
místnost, kde může návštěvník-badatel dále hlou-
běji zkoumat a poznávat, co se v expozici dozvěděl. 
S tímto úmyslem slouží návštěvníkům nově zřízená 
badatelna, kde jsou jim k dispozici ke studování 
nejrůznější prameny, literatura, digitální virtuální 
muzeum s elektronickou databází všech možných 
informací o Hlučínsku, všechny dosud natočené a 
průběžně dále nahrávané dokumenty s pamětníky, 
fotoukázky všech exponátů muzea apod.

Na kolik vytvoření expozice přišlo?
Celková částka činí 9 milionů korun a z ní bylo 

bezmála 8 milionů zaplaceno z dotace regionální 
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Jak dlouho bude expozice přístupná?
Jedná se o stálou expozici, takže by měla sloužit 

návštěvníkům několik let. V průběhu předpokládá-
me tam, kde nám to možnosti dovolí, její variabil-
ní obměňování. 

Nebojíte se, že zájem o ni po první návštěvě 
opadne? Jak jej chcete udržet?

Je to v podstatě marketingová záležitost, která 
je předmětem určitého know-how. Snad jen pro-
zradím, že základem je systematická týmová spo-
lupráce a nutnost začít u těch nejmenších. Kdyby-
chom nebyli přesvědčeni o nutnosti a potřebnosti 
tohoto projektu, vůbec bychom jej nebyli realizo-
vali. S odkazem na dosud vynaložené úsilí je spo-
lečným zájmem zainteresovaných udržet příznivý 
návštěvnický trend.
Děkuji za rozhovor a přeji muzeu co nejvíce
spokojených návštěvníků.

Miroslav Pech

Mgr. Metoděj Chrástecký (nar. 1974 ve Vsetíně) vystudoval teologii na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě a historii na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2000 – 2004 
byl vedoucím informačního centra Hlučín. Od roku 2005 je ředitelem Muzea Hlučínska. Je žena-
tý a má tři děti.
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V roce 2013 jsme vyjeli k 87 událostem. Mezi těmito výjezdy 
bylo i několik otevření uzavřených prostor - zabouchnutých 
dveří, kdy občané města využili nově nabízenou službu dobro-
volných hasičů.

Dále jsme zasahovali v 17 případech u požáru a ve 13 u dopravní nehody s 
nutností vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel. Zbývající udá-
losti byly technického charakteru. Polovina těchto výjezdů spočívala v po-
hotovostech na stanici, kdy hlučínská dobrovolná jednotka supluje profesi-
onální hasiče a je připravena po dobu jejich nepřítomnosti vyjet do 2 minut 
od vyhlášení poplachu. Již druhým rokem jsme fungovali v režimu služeb s 
výjezdem do 5 minut, bez ohledu na to, kde se naši hasiči právě nacházejí. 
Pro město Hlučín a okolní obce sloužíme nepřetržitě v počtu 4 hasičů, celko-
vý počet hasičů v jednotce je 16. 

Důležitou součástí vybavení je vozový park. K cisternové automobilové 
stříkačce na podvozku MAN a k dopravnímu automobilu Peugeot v nejbliž-
ších dnech přibude také terénní automobil Nissan Patrol, který město poří-
dilo za symbolickou 1 korunu. Vozidlo prošlo velkými úpravami, které jsme 
většinou zvládli vlastními silami. Celá akce je podrobně zmapována na na-
šich webových stránkách.  

S ohledem na široké spektrum činností hasičů jsme v loňském roce proved-
li 45 školení na různá témata, několikrát proběhlo i prověřovací cvičení. Ve 
městě nebo v okolních obcích jsme předvedli 5 ukázek, převážně vyprošťo-
vání a hašení. Řidiči jednotky prošli školou smyku v Centru bezpečné jízdy v 
Ostravě. Poprvé v historii byl pořádán den otevřených dveří s doprovodným 
programem, který pro velký úspěch uspořádáme letos znovu, stejně jako tra-
diční soutěž v simulaci zásahové činnosti. 

Také na soutěžním poli máme za sebou bohatý rok. V první pomoci a v zá-
chranářských disciplínách vybojovala naše jednotka v konkurenci převážně 
policejních družstev 2. místo v soutěži Hrad žije první pomocí. Prvním ro-
kem jsme zkusili soutěž Rallye Hamry, kde jsme obsadili 1. místo. Jde o ná-
ročnou soutěž v řešení nasimulovaných zásahů, převážně s nutností záchrany 

osob. Velkým úspěchem bylo 3. místo v soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013 
v kategorii jednotek SDH. 

Pro budování jednotky je důležitá práce s mládeží, výchova budoucích ha-
sičů. Ve spolupráci s vedením sboru dobrovolných hasičů proto připravuje-
me podmínky pro vedení dětského hasičského družstva. 

Dále nabízíme 3hodinové bezplatné školení v základní resuscitaci, které 
bude probíhat v několika termínech v 1. pololetí letošního roku. Pod vede-
ním proškolených hasičů se naučíte a vyzkoušíte si základní postupy první 
pomoci. Součástí přednášek bude i praktický nácvik dovedností.

Poslední připomenutí patří nabízeným službám, kdy po dohodě s městem v 
případě, že si zabouchnete dveře bytu a nehrozí nebezpečí z prodlení, může-
te zavolat na pomoc dobrovolné hasiče. Zde je nutné upozornit, že služba je 
placená a je nutné dodržení dohodnutých podmínek. 

V případě zájmu o výše uvedené aktivity, školení a služby kontaktujte veli-
tele jednotky: www.hasicihlucin.cz, kde získáte i další informace.

Martin Türke
velitel Jednotky SDH Hlučín

Jaký byl rok 2013 v Jednotce sboru dobrovolných hasičů Hlučín?

Ráda bych touto cestou poděkovala ředi-
teli Muzea našeho města panu Metoději 
Chrásteckému a jeho spolupracovníkům 
za uspořádání výstavy Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku.

Nejsem již nejmladší, mnohé události, které jsou 
na výstavě prezentovány ve fotografiích a krát-
kých filmech, jsem sama zažila a kdysi o nich sly-
šela nebo četla. Výstava je nejen nápaditě uspořá-
daná, ale hlavně je to záslužný čin. Tak zajímavou, 
rozporuplnou, někdy tragickou minulost asi nemá 
žádné jiné území naší dnešní republiky. Zejména 
naše mladší generace by se s ní měla seznámit. Je 

Záslužná výstava

18. února 2014 vyhodnocovala Policie 
České republiky v Opavě nejlepší policis-
ty. V budově Hlásky si převzalo ocenění 
celkem 9 policistů, kteří byli v minulém 

Oceněný policista roce svým mimořádným služebním nasa-
zením a výsledky vzorem pro své kolegy. 

Oceněn byl také zástupce hlučínského policejní-
ho oddělení, nprap. Miroslav Mazuch. Na první 
pohled působí tento mladý muž skromně a možná 
až nesměle. Ale zdání klame, protože se v práci 
věnuje šetření násilné trestné činnosti. U policie 
slouží už 11 let a na místním oddělení v Hlučí-
ně pracuje od roku 2005. Vedoucí jej hodnotí jako 
nenahraditelného člena týmu, který vyšetřuje zá-
važnou trestnou činnost páchanou na seniorech. V 
poslední době se také podílel na objasnění série 
vloupání do rodinných domů a vozidel. Objasnění 
tohoto případu hodnotí také jako jeden ze svých 
největších loňských úspěchů. Bez zajímavosti ur-
čitě není, že se udržuje ve formě a hraje aktivně 
fotbal, florbal nebo badminton. 

Blahopřejeme!
(mp)

ideálním a aktuální doplňkem pro výuku historie 
na našich školách.

Milým překvapením pro účastníky vernisáže vý-
stavy byl kulturní program. Uvítaly nás populární 
písně v přednesu paní Lady Běláskové a po přiví-
tání přítomných ředitelem Muzea panem Chrás-
teckým se ujal slova starosta našeho města pan 
Pavol Kubuš, který zdůraznil význam a účel vý-
stavy. V  neposlední řadě se vyznamenala odborná 
škola v  Šilheřovicích, která připravila pohoštění - 
stůl plný „umělecky“ ztvárněných lahůdek.

Výstavě přeji hodně vnímavých návštěvníků a 
nám všem, aby naše přítomnost i budoucnost se 
nadále obešla bez válek a násilností.

Edeltrauda Svobodová

Město Hlučín prodá formou výběro-
vého řízení obálkovou metodou

dvě bytové jednotky:

1. Bytovou jednotku č.1193/17 včetně
spoluvlastnického podílu na

společných částech domu čp. 1193 a zastavěném
pozemku parc. č. 2088/4 v k.ú. Hlučín za  mi-

nimální kupní cenu ve výši 600.000 Kč.
Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 61,3 m2 

(+ balkón o výměře 2,6 m2 a sklep o výměř
1,5 m2), v 5. NP domu v Hlučíně, ulice ČSA 30.

2. Bytovou jednotku č.1192/2 včetně
spoluvlastnického podílu na společných

částech domu čp. 1192 a zastavěném
pozemku parc. č. 1706/11 v k.ú. Hlučín za
minimální kupní cenu ve výši 320.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 1 + 1
o výměře 36,1 m2 (bez balkónu a sklepa),
v 1. NP domu v Hlučíně, ulice Severní 37.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných
obálkách označených

,,Výběrové řízení na bytovou jednotku
označení bytové jednotky

a ulice v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“, 
zašlete (nebo doručte osobně na

podatelnu MěÚ) na adresu:
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23,

748 01 Hlučín do 19. května 2014.

Přesnou specifikaci toho, co 
musí nabídka obsahovat,

najdete na úřední desce města Hlučína. 
Prohlídka bytů je možná po dohodě 

na odboru městského majetku MěÚ Hlučín.

Bližší informace budou poskytnuty
odborem městského majetku:
p. Pavlíková, tel 595020266,
e-mail: pavlikova@hlucin.cz.
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V rámci prevence kriminality připravu-
je Městská policie Hlučín spolu s Komu-
nitním plánováním Hlučínsko – východ 
projekt „Pomoc obětem trestných činů 
v Hlučíně“. Cílovou věkovou skupinou 
projektu jsou senioři.

V rámci projektu je distribuován leták, ve kte-
rém jsou uvedeny důležité kontakty, na které 
se budou moci lidé, kteří se stali oběťmi nebo 
svědky trestného činu obrátit a celou věc nahlá-
sit nebo následně požádat o pomoc. Tento leták 
bude rovněž k dispozici v Charitě Hlučín a v pro-
storách Městského úřadu Hlučín. Dále bude zho-
tovena kartička se základními telefonními čísly, 
na které mohou občané volat v případě nouze. 

Kartička bude distribuována cílové skupině nej-
později do června 2014.

V průběhu letošního roku chceme také do větši-
ny městských bytů, které obývají senioři či oso-
by se zdravotním postižením, instalovat zdarma 
bezpečnostní řetízky. Právě senioři a osoby se 
zdravotním postižením jsou totiž nejrizikověj-
ší skupinou osob, na kterých může být trestná 
činnost páchána. O možnosti požádat o instala-
ci bezpečnostních řetízků budeme seniory včas 
informovat.

V rámci prevence kriminality budou rovněž po-
kračovat besedy v jednotlivých „Klubech senio-
rů“ na území města. Tyto besedy budou zaměře-
ny jak na všeobecnou kriminalitu páchanou na 

seniorech, tak i na problematiku „Senioři a bez-
pečnost v dopravě“. V nejbližší době se uskuteč-
ní dvě besedy, a to:

n 10. 3. 2014 beseda v Klubu seniorů Hlučín – 
Bobrovníky,

n 13. 3. 2014 beseda v Klubu seniorů Hlučín – 
Darkovičky.

V případě dotazů týkajících se této problema-
tiky, neváhejte kontaktovat velitele Městské po-
licie Hlučín, pana Bc. Luďka Olšovského - tel. 
595 020 202 nebo koordinátorku Komunitního 
plánování pro Hlučínsko - východ, Ing. Terezu 
Kubinovou - tel. 595 020 317.

Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:

• Respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup
• Bezplatnou odbornou pomoc a právní informace
• Ochranu před hrozícím nebezpečím a na opatření
   k zajištění bezpečí.
• Informace o místě a způsobu podání trestního oznámení
• Informace kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení
• Doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení
• Na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek

Jak podat trestní oznámení
Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopi-
sem, faxem, elektronickou poštou).  Oznámení je povinen pře-
vzít každý útvar Policie ČR a každé státní zastupitelství. 

Obvodní oddělení Hlučín - Policie ČR (www.policie.cz) 
Dr. Ed. Beneše 2, 748 01 Hlučín, tel. 974 737 701,
e-mail: op.oo.hlucin@pcr.cz (trestní oznámení je možno
podat na všech služebnách PČR)

Okresní státní zastupitelství Opava (www.justice.cz)
Lidická 23, 746 80 Opava, tel. 553 607 611, e-mail:
podatelna@osz.opa.justice.cz, datová schránka: j3saidg

Okresní státní zastupitelství Ostrava (www.justice.cz)
U Soudu 6187/4, 728 02 Ostrava, tel. 596 972 111,
e-mail: podatelna@osz.ova.justice.cz  

Pomoc a poradenství obětem trestných činů
Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc 
s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady 
škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestné-
ho činu, psychická podpora.

Probační mediační služba ČR - střed. Opava (www.pmscr.cz)
Opavská 8/14, 747 77 Opava, tel. 553 650 788, 731 692 776
e-mail: ptesar@pms.justice.cz

Probační mediační služba ČR - střed. Ostrava (www.pmscr.cz)
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava, tel. 596 612 746,
737 231 291, e-mail: awallinova@pms.justice.cz,
595 136 779 , 731 679 906, e-mail: jprivarova@pms.justice.cz  

Domácí násilí
Bezplatná pomoc osobám ohroženým násilným chováním vy-
kázané osoby, pomoc na základě žádosti osoby ohrožené násil-

ným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo 
i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční 
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
– Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, 
www.donalinka.cz)
28. října 124 (Dům kultury města Ostravy), 702 00 Ostrava,
tel. 597 489 207, e-mail: ic.ostrava@bkb.cz 

Krizové centrum Elim Opava (www.elimopava.cz)
Rolnická 21A, 747 05 Opava, tel. 775 938 077
e-mail: poradna@elimopava.cz - sociální pracovnice
je přítomna pro veřejnost bez telefonického objednání.
Další dny dle telefonického nebo emailového objednání.

Krizové centrum Elim Opava - pobočka Hlučín
Pobočka Hlučín: Úzká 717/3 , 748 01  Hlučín, tel. 775 938 029 
e-mail: nzdmhlucin@elimopava.cz

Další místa pomoci
Podání informací, předání kontaktů, pomoc s orientací ve služ-
bách, řešení přestupků.

Městský úřad Hlučín (www.hlucin.cz)
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: tel. 595 020 229
Odbor právní: tel. 595 020 206

Charita Hlučín (www.charitahlucin.cz)
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín, tel. 595 043 275, 728 550 637
e-mail : sekretariat@charitahlucin.cz

Městská policie Hlučín  (www.hlucin.cz)
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, tel. 595 041 885
e-mail: mp@hlucin.cz

Tísňové volání 
Tísňová linka   112 
Městská policie Hlučín  156, 595 041 885
Policie ČR    158, 974 737 701
Zdravotnická záchranná služba 155
SMS tísňová linka pro neslyšící 603 111 158
Senior telefon - krizová a
poradenská linka pomoci seniorům
      800 157 157

Pro větší bezpečnost našich seniorů

Pomoc obětem trestných činů v Hlučíně
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Rada města Hlučína vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace města:

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace,
Dlouhoveská 1915/91, 748 01 Hlučín, IČ 71295046

S 3 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem magisterském nebo

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální
politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci nebo ukončené
vysokoškolské vzdělání jiného směru, alespoň 5 let v řídící

funkci a minimálně 1 rok praxe v sociální oblasti,
b) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních

předpisů souvisejících s výkonem funkce,
c) občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení:
12. platová třída (16.020 – 24.100 Kč podle délky uznané praxe) v souladu

s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;

možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:
a) přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon a email),

b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti

v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší

tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání.

K výběrovému řízení budou přijaty pouze v termínu doručené
přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku

označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2014

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu bez udání důvodů. Přihlášky podejte do 11. 3. 2014 včetně,

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně
na podatelnu Městského úřadu v Hlučíně (rozhoduje razítko podatelny

městského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 11. 3. 2014) na adresu:

Městský úřad v Hlučíně
Místostarosta města

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín

Harmonogram sběru a svozu vytříděných plastů a nápojových kartonů z do-
mácností Hlučín, Darkovičky, Bobrovníky

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou ráno v 
den svozu! 

 Termíny svozu Svozová
oblast

Středa  2. dubna 2014   A

Středa  9. dubna 2014   B

Středa  16. dubna 2014   C

Středa  7. května 2014   A

Středa  14. května 2014   B

Středa  21. května 2014   C

Středa  4. června 2014   A

Středa  11. června 2014   B

Středa  18. června 2014   C 

svozová oblast

A  

svozová oblast

B  

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky 
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

Harmonogram svozu plastů a nápojových 
kartonů na II. čtvrtletí roku 2014

O víkendu 22. - 23. února 2014 se uskutečnil dvoudenní fotba-
lový turnaj s mezinárodní účastí, nad kterým převzalo záštitu 
město Hlučín. Zúčastnili se jej mladší žáci z celé Moravy a taky 
ze Slovenska. Vítěz turnaje získal nominaci na finálový turnaj 
pořádaný Hertou Berlín. Hrálo se systémem „každý s každým“, 
kdy polovina zápasů byla odehrána v sobotu a zbylá část v ne-
děli.

Sobotní zápasy se rozehrávaly v opatrném duchu. Žádný z týmů nechtěl 
dělat zbytečné chyby, aby se nepřipravil o šanci zúčastnit se turnaje v Ber-
líně. Hrálo se v nafukovací hale a nějakou dobu trvalo, než si hráči zvykli 
na  umělý povrch a proto byla ve hře spousta nepřesností. Nejlepší výchozí 
pozici pro nedělní zápasy si vytvořil Bílovec, který 3x vyhrál a 1 zápas re-
mizoval. Dařilo se také domácímu Hlučínu, který jeden zápas prohrál a ve 
zbylých třech zvítězil. 

V neděli bylo na programu dohrávání zápasů. Nejdůležitějším zápasem se 
stal souboj domácího Hlučína s celkem Bílovce. Hrál se vyrovnaný a velmi 

Fotbalový Pohár města Hlučína zůstal doma bojovný zápas, který ještě umocňovali fanoušci hlasitým fanděním. Zápas 
rozhodl hráč FC Hlučín Jakub Drozd, který vstřelil dvě branky a na třetí při-
hrál. Bílovec nedokázal na góly Drozda reagovat a tak si domácí dokráčeli 
pro pohodlné vítězství 3:0 a zajistili si prvenství v turnaji.

Jakub Drozd, syn bývalého reprezentanta Petera Drozda, se suverénně stal 
králem střelců. Mezi brankáři nejvíce vynikal ostravský Adam Pracuch a 
nejlepším hráčem dvoudenního turnaje byl zvolen Martin Škrobánek z SFC 
Opava. Také díky jeho výkonům se nakonec Opava umístila druhá. Cenu ví-
tězům, voucher na dvoudenní turnaj v Berlíně, předal starosta Pavol Kubuš. 
Ten se také netajil radostí, že turnaj vyhrál právě domácí FC Hlučín.

„Rád bych poděkoval městu Hlučín, zejména pak panu starostovi, bez je-
jichž jejich pomoci by se turnaj nemohl uskutečnit,“ poděkoval sekretář klu-
bu Lukáš Petřík, který turnaj organizoval se šéf trenérem hlučínské mládeže 
Mgr. Pavlem Šulákem.
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Třída IV.B vypadá na první pohled jako 
všechny ostatní třídy na našem gymnáziu. 
Při bližším zkoumání, ale zjistíte, že se 
„trochu“ liší. Kromě češtiny zde zaslech-
nete i japonštinu, angličtinu nebo azer-
bájdžánštinu. Mezi studenty této třídy 
totiž patří i Immi Majnunová z Azerbaj-
džánu a Makoto Kurumi z Japonska. 

Tyto studentky navazují na tradici pobytů cizích 
studentů na naší škole - v loňském roce hlučín-
ské gymnázium navštěvovala japonská studentka 
Shoko Furukawa a před pár lety Venezuelan Da-
vid Botaro.

Immi Majnunová je naší školou a lidmi v ní na-
tolik nadšená, že se rozhodla studovat zde jako 
„běžný“ student, a proto se přihlásila k přijímacím 
zkouškám do prvního ročníku čtyřletého gymná-
zia. 

Její pocity a názory si můžete přečíst v následu-

Tradice na gymnáziu pokračuje

jících článku, který Immi vytvořila ve spolupráci s 
Marií Juříkovou, studentkou V.B, která nad Immi 
převzala patronát.

„Co se mi na nové škole líbí nejvíce, je čistota. 
Když jsem do školy přišla poprvé a viděla jsem 
děti, jak sedí na zemi a dávají si na zem tašky, po-
myslela jsem si: Jak je možné, že sedí na podlaze a 
neušpiní se? Ale po prvním dni mi došlo, že podla-
ha je velmi čistá. Teď už i já pokládám svůj batoh 

Nedaleko jezera a Staré Celnice se tyčí 
krásná dominantní stavba chráněná 13 
topoly. Když zapadá slunce za obrysy je-
zera, tak ji červánky rozjasní do ruda a 
pak do růžova. Kolem domova je pře-
krásná zahrada s mnoha jehličnatými i 
listnatými stromy a stovkami krásných 
růží. A v tomto prostředí žije svůj pod-
zim života přes sto seniorů. 

Lidský život je jako rozbouřená řeka, někdy 
plyne klidně, podruhé protéká. Nese sebou ra-
dosti, štěstí ale i bolesti a zármutek. Když člo-
věk ztratí svého životního partnera a zůstává 
sám, naskytne se otázka. Jak budu žít dál? Kdo 
se o mě postará, když jsem starý a ještě nemoc-
ný? Do srdce se vkrádá obava, nejistota a strach 
o svůj život. A toto dilema bylo vyřešeno, když 
jsme se dostali do Domova pod Vinnou horou, 
protože pobyt v něm za nás vyřešil všechny pro-
blémy a obavy. 

Když jsem po příchodu spatřila ten krásný inte-
riér, s krásným nábytkem, všude záclony, květi-
ny, obrazy a přijetí paní recepční a zaměstnanců 
domova, jejich ochotu, laskavost a uviděla jsem 
svůj krásný pokoj, řekla jsem si, už nejsem sama, 
nejsem opuštěná, protože mám svůj domov, kde 
poklidně prožiju svůj podzim života. My senio-
ři tady žijeme již mnoho let a máme všechno, co 
si jen člověk může přát. Výborné jídlo, ovoce, 
krásně vyprané prádlo, bufet, knihovnu s 2060 

Deset let Domova pod Vinnou horou

knihami a kapli, kde se konají každou sobotu bo-
hoslužby. 

I náš kulturní život je bohatý. Navštěvují nás 
význačné osobnosti, zpěváci, kapely, členové 
Opavského divadla, děti ze škol a školek. Sami 
máme své vzdělávací kroužky, recitační a pohy-
bový, kde naše obětavé terapeutky s námi šetr-
ně a s láskou cvičí. A to je co říct. Mimo toho i v 
noci náš spánek hlídají milé sestřičky a jednání 
všech zaměstnanců domova je uctivé, milé a lás-
kyplné. Tyto výhody máme všichni, aniž bychom 
hnuli prstem. 

A za toto všechno my senioři – uživatelé této 

organizace vděčíme vám všem, městu Hlučín, 
městskému úřadu, jeho radním, vedení domova v 
čele s naším spravedlivým a laskavým panem ře-
ditelem PhDr. Jančíkem. V dnešní hektické době, 
kdy se skoro všechno odehrává kolem peněz, 
těžko bychom našli něco podobného. Proto my 
všichni uživatelé našeho krásného Domova pod 
Vinnou horou prosíme, chraňte tento vzácný ma-
ják seniorů, který nám starým a nemocným lidem 
dává možnost dožít důstojně svůj podzim života. 

Děkujeme vám.                 
Valerie Cymorková

pohodlně na zem. V Ázerbajdžánu byste nikdy nic 
takového udělat nemohli, protože ázerbajdžánské 
školy nebývají tak čisté. Zadruhé se mi moc líbí, 
jak se všechny předměty učí s pomocí počítače. 
Děti tak mají větší chuť se učit. V Ázerbajdžánu 
dokonce ani informatiku nemíváme v počítačové 
učebně. A za třetí – samostatnost dětí. Tady, i když 
jsou děti „bez dohledu“, než přijde učitel, sedí v 
klidu. V Ázerbajdžánu, ač se děti učitelky bojí, i 
když nejsou tak volné a samostatné, jakmile uči-
telka odejde, hlučí. A z domu si české děti můžou 
přinést, co chtějí, nikdo se na ně nedívá divně. Ale 
v Baku bych se něco takového styděla udělat, pro-
tože tam si nikdo jídlo z domu nenosí, děti jej ku-
pují v obchodě. Už se však nestydím. Mí spolu-
žáci si nosí jídlo z domu, takže to dělám taky tak. 

Za čtvrté: Mí učitelé a spolužáci jsou přátelští. 
I když nerozumím, snaží se mi to vysvětlit. Mám 
velikou radost, že mám takové učitele a spolužá-
ky,“ říká Immi.

Markéta Haburová

Dne 3. 2. 2014 jsme reprezentovali Zá-
kladní školu Hlučín-Rovniny na soutěži, 
kterou organizovalo gymnázium 1st In-
ternational School of Ostrava. 

Pátý ročník soutěže nesl název Let the Superhe-
roes come to you. My jsme si připravili prezen-
taci, jejímž základem byla scénka proložená in-
formacemi o Batmanovi. Originalitu a jedinečnost 
do představení vnesl zpěv Hany Paskudové. Dob-
rý výkon v průběhu prezentace potvrdily i naše re-
akce na záludné otázky porotců.

 Po dlouhém čekání na vyhlášení jsme se dočka-
li výsledků. Pořadatelé soutěže nás napínali krát-
kým videem, v němž jsme se dozvěděli informa-
ce o hlavní ceně. Měli jsme obrovskou radost, že 
první cenu – týdenní outdoorový camp v ceně 24 
000 Kč jsme získali právě my. Za celý náš tým 
chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě, zejména panu učiteli Vladimíru Štalmacho-
vi za zrealizování celého projektu.

Daniel Tomašovský, Hana Paskudová,
Veronika Matýsková a Jan Tégláš

Rovninský Batman vítězí, aneb Angličtina nás baví!
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Ti, kteří cestují autobusem č. 34, ho zna-
jí. Visí na statném dubu u cesty, kousek 
před hřbitovem Březiny. Hned vedle stojí 
malý, hodně starý dubový kříž. Obrázek 
i kříž bývá ozdoben květinami, v létě čer-
stvě natrhanými z meze přilehlého pole, 
nebo z okolních zahrádek. Nejkrásnější 
kytička tu bývá na začátku léta, když kve-
tou kopretiny, chrpa a vlčí máky.

Kdo tady alespoň chvíli postál, toho pravděpo-
dobně ovanulo zvláštní kouzlo a příjemný pocit, 
který bývá na významných nebo posvátných mís-
tech. Podle mne vzniká takový pocit v místech, 
která jsou po generace navštěvována pokornými 
a věřícími lidmi. Možná, že na takovém místě ka-
ždý dobrý člověk zanechá nepatrnou část svého 
nehmotného Já. To se po generace sčítá a vytváří 
ten zvláštní, nepopsatelný pocit, který citliví lidé 
vnímají.

Jak dlouho se již kouzlo tohoto místa vytváří, 
mne napadlo teprve nedávno a hned jsem si přál 
tuto záhadu vyřešit. Jako první se mi vynořila my-
šlenka změřit průměr dubu s obrázkem a spočítat 
letokruhy na podobném dubovém pařezu, což ne-
byl problém. Zjistil jsem, že dub má přibližně 80 
let. To je velmi málo informací, proto jsem začal 
pátrat po nějakém  pamětníkovi, který místo zná. 
Podařilo se, našel jsem člověka, který u obrázku 
i u kříže vyměňuje květiny a příběh obrázku zná 
z vyprávění svých dědů, když byl ještě chlapcem.

 Za starých časů nebyly široké cesty, které jsou 
dnes. Chodilo se hlavně pěšky a jediná cesta z 
Hlučína do Bobrovníků vedla kolem starého mlý-

na, který byl vpravo od rybníčku na Jasénkách a 
pokračovala úvozem k Malánkám a Bobrovní-
kům. Hlavní cesta k Ostravě vedla přes Vrablo-
vec a Petřkovice, jiné cesty zde nebyly. V prosto-
ru mezi těmito cestami byla sice skromná políčka, 
ale převážně husté a hluboké jedlo-bukové lesy.  

 Mlýn na Jasénkách si ještě dovedu vybavit, za-
vedla nás tam v první třídě paní učitelka Pavlíč-
ková. Bylo to na školní vycházce v roce 1953 a 
dodnes si pamatuji, že to byl krásný, slunný den. 
V úvozu za mlýnem jsme sbírali mateřídoušku a 
paní učitelka nás učila poznávat jednotlivé rostli-
ny a kytičky. Ještě dnes, po šedesáti letech, když 
procházím tímto místem a zavoní mateřídouška, 
na to vzpomínám. Cestou zpátky nás paní učitel-
ka Pavlíčková, kterou jsme všichni milovali (byla 
mladá a krásná), zavedla do mlýna na jeho pro-
hlídku. Dřevěným náhonem pod cestou se kdysi 
přiváděla voda z rybníka k mlýnskému kolu, které 
v té době už ale neexistovalo. K pohonu se použí-
val velký pístový motor na uhelný plyn. K mlýnu 
a k hospodářským stavením patřila i velká stodola, 

Svatý obrázek která s ostatními budovami vytvářela dvůr, po kte-
rém běhalo mnoho slepic, kachen i husí. Ve chlé-
vě byly koně, krávy, ovečky, prostě všechno co k 
mlýnu a hospodářství patří. 

Asi o sto let dříve muselo hospodářství ve mlýně 
vypadat podobně, jenom byla větší bída, více dětí 
a větší pracovní shon. Dnes už nikdo nezjistí proč, 
jestli museli všichni utíkat sklízet seno před blí-
žící se bouří nebo z nějakého jiného důvodu, ale 
na dvorku zůstala sama, dvouletá Maruška, dcer-
ka mlynáře. Dříve se děti tak úzkostlivě nehlída-
ly jako dnes, na prvním místě bylo vždy hospo-
dářství, které muselo všechny uživit. Až po jisté 
době, když se všichni vrátili z pole a vše bylo ukli-
zeno, se začala hledat Maruška. Přišla noc a Ma-
ruška nikde. Utopila se v rybníku? Vzala ji voda, 
nebo vyšla otevřenými vraty a zatoulala se do 
lesa? Nebylo jí večer, nebylo jí ráno. Všichni se 
rozeběhli Marušku hledat, ale vše bylo marné. Vo-
lali, hledali, modlili se a plakali, ale ani druhý den 
ji nenašli. V Hlučíně žil v té době starý a zkušený 
hajný, který mlynáře i Marušku dobře znal. Ne-
řekl nic, když za ním přišli, vzal pušku, hvízdnul 
na psa a šel hledat. Vždyť kdo jiný zná lépe zdejší 
kraj s Opavicí a hlubokými lesy? 

Až druhý den pozdě večer hajný Marušku našel 
a přinesl do mlýna. Spala pod stromem v hustém 
lese, na místě, kde dnes stojí statný dub se sva-
tým obrázkem. Z vděčnosti za nalezení Marušky 
nechal mlynář postavit na tom místě kříž. Čas od 
času obnovovaný kříž tam stojí dodnes, jako při-
pomínka události, která už málem vešla v zapo-
mnění.   

Podle vyprávění Bruna Balarina napsal
Jiří Sonnek

Po přečtení článku „Spalujte v lokálních 
kotlích jen paliva pro kotle určená“ v úno-
rovém vydání Hlučínských novin jsem se 
zamyslel, jak se staráme nejen o ovzduší, 
ale i o přírodu. 

Vždyť hlavně ovzduší má velký vliv na půdu, 
vodu, zeleň. Živé organismy mohou v přírodě 
existovat pouze tehdy, jestliže mají zdravé, vitál-
ní a reprodukce schopné jedince, kteří žijí v příz-
nivém prostředí. Proto chraňme životní prostředí. 
Bez spousty věcí se můžeme v životě obejít, ale 
bez zdravé rodící půdy nebude potrava, bez zeleně 
nebude kyslík, bez dýchatelného vzduchu a čisté 
vody nebude ani další život. A jak si stojíme v péči 
o tyto zdroje? S půdou hospodaříme jako marno-
tratná žena se svým věnem. Každoročně jí ubývá 
o stovky hektarů. 

S vodou jsme na tom stejně. Co všechno pouští-
me do našich řek? Našim předkům stačila horká 
voda na nádobí a pomyje vypil dobytek. Dnes si 
naše hospodyňky neumí představit pomývání bez 
chemie. A kam to stéká? To už nikoho nezajímá. 
Vždyť je jiná doba. Na naše území žádná voda ne-
přitéká, vždyť žijeme na střeše Evropy, takže jen 
odtéká. Podzemní vody ubývá, napřimováním 
vodních toků urychlujeme odtok vody z našeho 
území. O ovzduší už napsal odbor ŽP a KS. Pro-
to nežijme jen na svém písečku a starejme se dle 
svých možností, abychom z přírody měli skutečný 
požitek a uměli svůj volný čas trávit tak, jak naši 
předkové. 

Blíží se doba, kdy nám bude čistý vzduch bez 
smogu a špinavé přírody vadit. Zabraňme tomu, 
každý z nás.                                        Josef Hlubek

Zamyšlení nad ochranou přírody
Letos budeme slavit výročí! Náš hlučínský 
hudební festival bude mít už 10. ročník, a 
samozřejmě zase uvidíme a uslyšíme nej-
větší hvězdy české i slovenské hudební 
scény. 

Z té české se představí například Mig 21, Sky-
line, Zrní, ze slovenské se můžeme například těšit 
na skupinu DesMod, či Horkýže Slíže. 

S dalšími ještě intenzivně vyjednáváme. 
Pokud chcete mít všechny průběžné informace 

o pěkně z první ruky, tak si přidejte stránku festi-
valu na Facebooku, kde jsou i pravidelné soutěže 
volné vstupenky.

Matěj Ostárek

Štěrkovna Open Music 2014

Děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům 
a známým za projevenou soustrast, květino-
vé dary a za účast při posledním rozloučení 
s panem Brunem Novákem. Poděkování patří 
také pohřební službě Breuer, s.r.o. za vstříc-
nost a vzorné zajištění všech záležitostí sou-
visejících s uspořádáním pohřbu, panu faráři 
P. Mgr. Martinu Šmídovi za důstojný průběh 
celého obřadu a také nosičům, varhaníkovi a 
zpěvačkám. 

Za celou zarmoucenou rodinu
manželka a dcery s rodinami.

Před hlučínským hřbitovem, vlevo od 
hlavního vstupu, stojí  betonový kříž. 
Chystáme jeho obnovu, ale nemůžeme se 
dopátrat nápisu, který byl na něm vyte-
sán. 

Nápis byl kdysi poškozen a zamazán. Pokud ně-
kdo z vás vlastní starou fotografii tohoto kříže s 
nápisem, byli bychom velice rádi, kdyby nám ji 
poskytl. Budeme všem majitelům těchto fotogra-
fií vděčni. Informace o případné fotografii může-
te sdělit mě osobně, anebo tiskovému mluvčímu 
města Hlučína.                                 Josef Hlubek

Hledáme starou fotografii Poděkování

MIG21
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místních i návštěvníků.

Mapujeme Hlučínsko
Rozhovor s ředitelem muzea 
nejen o aktuální výstavě.

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

6. března od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Zástupci obcí a regionů převzali během 
10. Národní konference kvality ve veřejné 
správě v Hradci Králové ocenění za svo-
je aktivity. V rámci slavnostního večera v 
Kongresovém centru Aldis byly předány 
ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a ino-
vaci ve veřejné správě za rok 2013. 

Starosta Pavol Kubuš převzal za město Bronzo-
vou cenu za uplatňování místní Agendy 21. Město 
Hlučín získalo tuto cenu jako jediné z našeho re-
gionu spolu s dalšími osmi českými městy. Mezi 
oceněnými za rok 2013 mají výrazné zastoupe-
ní členové Národní sítě Zdravých měst ČR, mezi 
které se od roku 2007 řadí i Hlučín.

Ceny Ministerstva vnitra jsou každoročně udě-
lovány místním samosprávám za úspěšné postupy 
v oblasti kvality veřejné správy. Členové Národ-
ní sítě Zdravých měst získali ocenění za praktic-
ké uplatňování zásad udržitelného rozvoje a ak-
tivní spolupráci úřadů s veřejností. Mezi hlavní 
cíle udržitelného rozvoje patří zachování životní-
ho prostředí dalším generacím v co nejméně po-
změněné podobě.

Program konference byl zaměřen na výmě-
nu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a 
kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání 

úředníků a inovace ve veřejné správě. Akce byla 
určena zástupcům veřejného sektoru a dalším od-
borníkům a zájemcům z praxe.

Program v rámci Místní agendy 21 plní město už 
řadu let a naše aktivity ke Dni Země, Dni bez ta-
báku nebo Evropskému týdnu mobility bezespo-
ru přispívají k lepšímu životnímu stylu ve městě. 

Důležitým prvkem je i zapojení veřejnosti do roz-
hodování o městských záležitostech v rámci veřej-
ného fóra nebo komunitního plánovaní. Udělení 
ceny je pro nás nejen oceněním práce městského 
úřadu, ale i celkového přístupu vedení a zastupi-
telstva města.

(mp)

Významné ocenění pro město

Na podzim se sportovní hala dočkala cel-
kové revitalizace, která si vyžádala bez-
mála čtyři miliony korun.

Hlavním cílem celé akce byla především úspo-
ra energie a rekonstrukce zdroje tepla v objek-
tu sportovní haly. V rámci prací se tak zateplily 
obvodové stěny a střecha polystyrenem a s no-
vou šedočervenou fasádou nevzhledná budova 

značně prokoukla. Nové jsou také všechna okna 
a dveře. Celý objekt byl během zimy poprvé vy-
tápěn nově instalovaným tepelným čerpadlem. 
První sezónu provozu hodnotí zaměstnanci haly 
pozitivně. Zlepšily se tepelné podmínky v celé 
hale, a přestože je na vyčíslení úspor zatím ještě 
brzy, tak určitě nebudou malé. Teplé únorové po-
časí také poprvé umožnilo využít k ohřevu teplé 

užitkové vody nový solární systém, který je na 
střeše budovy.

K získání finančních prostředků na stavbu se 
město přihlásilo do dotačního titulu vyhlášeného 
Ministerstvem životního prostředí v rámci ope-
račního programu životního prostředí. Získali 
jsme tak na stavbu finanční prostředky ve výši 
60% způsobilých nákladů.                              (mp)

Zateplená sportovní hala má za sebou první zimu
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - únor 2014

Místo kytičky

n Prodám dr. byt 3+1 Hlučín–Rovniny, po 
rekonstrukci, 8 p. Tel.: 606 576 355.

n Hledáme paní na hlídání chlapečka 2 roky. 
Dlouhodobě. 724 416 891.

Soukromá řádková inzerce

Přivítali jsme:
Julie Barátová *2013
Daniel Duda *2014
Vojtěch Badura *2013
Nela Bernhardtová *2014
Ema Tesařová *2013

Jubilanti:
Zdenka Antončíková *1931
Věra Holaňová *1931
Hildegarda Drobková *1925
Jan Biskup *1928

Rozloučili jsme se:
Anděla Kladivová *1927
Bruno Novák *1928

Chtěli bychom vás touto cestou seznámit, 
co nás čeká v našem fotbalovém klubu a 
informovat vás o změnách.

Naší školičce jsme dali zbrusu nový název - 
Tygříci z  Hlučína. Chtěli bychom ostatní děti po-
zvat mezi nás, kde je formou zábavy seznámíme 
se základy gymnastiky, atletiky a pohybových 
her. Rozvíjíme všestranné pohybové vlastnosti 
a samozřejmě také základy herních dovedností, 
ovládání míče a individuálních herních činností. 
Zorganizovali jsme také pro děti s ročníkem naro-
zení 2008 a mladší Školka Cup, který se uskuteč-
ní 21. 5. 2014. Pitný režim, ceny, rozhodčí, hřiš-
tě zajišťuje pořadatel, přihlásit se může jakákoliv 
školka s minimálním počtem dětí 6+1 a vedoucí 
mužstva.  Každý účastník dostane tričko s logem 
tygříka a znakem FC Hlučín.

Dále jsme připravili k našim 10 turnajům čtyři 
velké turnaje. Dva turnaje se odehrají v zimním 
období, zbylé dva turnaje v letním období. Prv-
ní turnaj, O pohár města Hlučína se uskuteční ve 
dnech 22. 2. - 23. 2., kde vítěz je pozván Hert-
hou Berlín na špičkový turnaj do hlavního města 
Německa. Po konzultaci s manažerem klubu Da-
nielem Černajem se vytvořil tým lidi, který výše 
zmiňované akce připravuje několik měsíců. Věří-
me, že již dva letní turnaje O pohár starosty a O 
pohár předsedy klubu, kterého se má zúčastnit až 

Fotbaloví Tygříci z Hlučína

pět set 8 - 11 letých dětí, budou mít hlavně u těch 
nejmenších velký ohlas. Základem těchto spor-
tovních akcí je, aby se děti bavily, dostaly každý 
medaili a odcházely spokojeni. Kdo bude první, 
není tak důležité. 

Jsme velmi rádi, že město Hlučín, v čele se sta-
rostou panem Kubošem a místostarostou panem 
Laňkou, všechny tyto projekty zastřešilo a pod-
poruje. K nim se připojila i základní škola Dr. 
M.Tyrše. Nesmíme zapomenout na žádného spon-
zora a i touto cestou jim poděkovat. Jedná se: fa 
JTA, fa Canis, lešení Piecha a restaurace Na Hřiš-
ti. Doufáme, že další se přidají. V dnešní době by 
to bez jejich podpory nešlo.

Samozřejmě všechny kategorie už dávno zahá-
jily kvalitní zimní přípravu a pevně věříme, že v 
soutěžních utkání se to projeví na výsledcích a 
předvedené hře. Co se týká dalších informací a 
třeba nejen o výše zmiňovaných akcích se dozvíte 
na našich stránkách, kde jsou i uvedené kontakty 
na případné dotazy.

Roman Holiš

Český rybářský svaz MO Hlučín
zve všechny své členy

na výroční členskou schůzi
dne 16. 3. 2014 v 8 hod. v Kulturním domě.

Účast členů je nutná z důvodu
voleb do výboru MO.

Srdečně zvou pořadatelé.

Padesát let společného života oslavili 1.brezna 
2014 pan Hynek a Julie Pieranovi. Milovat zna-
mena chtít s druhým zestarnout. S láskou a přá-
ním všeho nejlepšího dcera Marcela s rodinou  

do 3.3. Výstava obrazů - Michal Georgiev Výstava Červený kostel
5.3. 17:00 Lidé Vítkovska - Jindřich Štreit Výstava Červený kostel
7.3. 17:00 Kytice pro ženy Posezení Kulturní dům
8.3. 9:00 Šachový turnaj Soutěž DDM Hlučín
8.3. 10:00 2. liga mužů TJ Hlučín - Sokol Bučovice Volejbal Sportovní hala
11. 3. 17:00 Čarodějnické procesy v Evropě a na Moravě přednáška TV klub 
14.3. 15:00 Klub Patchwork pro dospělé Kurz DDM Hlučín
14.3. 16:30 Keramický klubík pro rodiče s dětmi od 3 let Pro děti DDM Hlučín
18.3. 16:30 Keramický klub pro školní děti Pro děti DDM Hlučín
15.3. 14:00 Kloboučkový turnaj Volejbal Sportovní hala
16.3. 10:00 KP žen TJ Hlučín - OU Ostrava Volejbal Sportovní hala
16.3. 16:00 Pohádky babky Miládky Pro děti Zámecký klub
od 17.3. H2O aneb Voda všude kolem nás Výstava DDM Hlučín
17. - 21. 3. Bezplatná burza knih Knihy Knihovna
21.3. 17:00 Klub drátování Kurz DDM Hlučín
21.3. 17:00 Omlazovna Posezení Kulturní dům
22.3. 10:00 2. liga mužů TJ Hlučín - TJ Znojmo Volejbal Sportovní hala
25.03. 18:00 Svět objektivem Tomáše Fellera - Lanzarote Přednáška TV klub
27. 3. 17:00 Karibik – velká trojka Beseda TV klub
29.3. 8:00 Turnaj ve stolním tenisu Sport KD Darkovice
29.3. 10:00 KP žen TJ Hlučín - Slezan Orlová Volejbal Sportovní hala
do 4.4. Nebojte se fyziky Výstava Muzeum

Rádi bychom poděkovali všem příbuzným a zná-
mým za projevenou soustrast, květinové dary a 
účast při posledním rozloučení s panem Janem Ja-
nišem. Poděkování patří také panu faráři Martinu 
Šmídovi za vlídná a procítěná slova útěchy.

Za celou rodinu a děti manželka Anna



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 17.00 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,
jabloně od 90,-

  

Čištěni interiéru vozidel
Slovanská 23, Hlučín

Kompletní mytí a čištění interiéru 
vozidel, sedadel a čalounění, ošetření 

plastu a kůže. Cena od 800,-

Strojní leštění karoserie odstranění 
asfaltu, náletové rzi a oxidace laku, 

ošetření laku nanovoskem. Cena od 800,-

Dlouholeté zkušenosti
Pondělí – Neděle 24 hodin

Objednávky na 606 811 022



Nabízím  k pronájmu
obchodní prostory 90 m

čtverečných
na ul. Hrnčířská 35, Hlučín

tel.: 608 816 015

STOP CHŘIPKA A

NACHLAZENÍ
posílení imunity - 100% přírodní mlezivo

www.kolostrum.info

I PRO DĚTI!




