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hlučínskénoviny

Dne 7. ledna přivítal na hlučínské radni-
ci prvního občánka města Hlučína roku 
2015 - malého Matyáška Otavu s rodi-
či Klárou a Josefem Otavovými, staros-
ta města Pavel Paschek s místostarostkou 
Blankou Kotrlovou. Jelikož byl Matyášek 
první i v rámci Moravskoslezského kraje, 
přijel za ním také hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák.

Když přišel klouček 1. ledna 2015 v 1:49 hod. 
na svět, měřil 50 cm a vážil 3400 g. Mamince Klá-
ře se začal ozývat už od 25. prosince. „Ještě jsme 
se vydali do kina, protože jsme si řekli, že až bu-
deme mít miminko, už se tam nedostaneme. Pak 
jsme chvílemi místo filmu sledovali „poslíčky“. 
Nakonec jsme film viděli celý, ale do porodnice 
jsme pro jistotu zajeli. Odtud nás po vyšetření ješ-
tě poslali domů,“ líčili s úsměvem šťastní rodiče 
zážitky, které předcházely narození syna.

Maminka z Brna a tatínek z Hati se poznali  
u známých v Kroměříži. Vzali se v roce 2013 v 
Hlučíně, kde se také zabydleli. Jméno pro chla-
pečka vybrali společně. Jak říká paní Klára Ota-
vová: „Už od začátku těhotenství jsem věděla, že 
to bude kluk. Prostě jsem to cítila. Při jeho naro-
zení jsem byla trochu utlumená prostředky proti 
bolesti, ale všechno proběhlo v pořádku. Matyá-
šek je naše zlatíčko, moc jsme se na něj těšili, mi-
lujeme ho.“

Po celou dobu setkání spal Matyášek tvrdým no-
vorozeneckým spánkem, ze kterého jej nevyrušil 
ani hovor ani osvětlení obřadní síně. Město Hlu-

Matyáš Otava - první dítko Hlučína i Moravskoslezského kraje v r. 2015

čín i Moravskoslezský kraj věnovali prvnímu ob-
čánkovi a jeho rodičům peněžní poukázky, drobné 
dárky a mamince květiny. S rodinou Otavovou se 
zástupci Hlučína setkají zakrátko ještě na vítání 
občánků, které město tradičně pořádá. A jak to vy-
padá podle vyjádření Kláry a Josefa Otavových, 
může se Matyášek zcela jistě těšit na další souro-
zence. Přejeme pevné zdraví, spokojenost a šťast-
ný život v Hlučíně.

Přívěsky s osobním alarmem Bodyguard 3
zakoupilo město pro seniory v rámci pre-
vence kriminality. Důvodem k pořízení 
160 kusů nenápadných přívěsků je rostou-
cí kriminalita pácháná na seniorech.

Přívěsky budou postupně rozdány seniorům po-
dle nastavených kritérií v rámci besed pořádaných 
městskou policií při společných setkáních v klu-
bech seniorů. 

Dle vyjádření velitele městské policie Bc. Luď-
ka Olšovského se jedná o lehkou plastovou bez-
pečnostní pomůcku, která se vejde do ruky, může 
se nosit v kapse, kabelce, tašce nebo i na krku 
či jinak. Aktivace alarmu je jednoduchá - stačí vy-
trhnout poutko a spustí se pronikavý zvuk sirény. 
Alarm tak může pomoci nejen při ohrožení kráde-
ží nebo napadení ať už člověkem nebo zvířetem, 
ale dobře poslouží také při úrazu nebo zdravotním 

Město přidělí seniorům Bodyguardy

problému na ulici i doma. Senior na sebe zkrátka 
výrazně upozorní, dá najevo, že potřebuje pozor-
nost, pomoc.

Pořízení alarmů a pořádání besed je dalším stříp-
kem z celé mozaiky prevence kriminality, kterou 
provádí jak město, tak i Městská policie Hlučín, 
či pracovní skupina pro seniory v rámci komunit-
ního plánování Hlučínska.                     

MP Hlučín

Zápis dětí do mateřských škol
pro školní rok 2015/2016
Mateřská škola Hlučín, Cihelní: středa 25 3. 
době od 9:00 do 15:00 hod.

Mateřská škola Hlučín, Severní: středa 25. 3. 
v době od 9:00 do 15:00 hod. 

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlu-
čín, Severní na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: 
čtvrtek 26. 3. v době od 9:00 do 12:00 hod.

Mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, Požár-
nická 42, která je součástí Základní školy  
a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky: čtvr-
tek 26. 3. v době od 9:00 do 14:00 hod.

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

Nová propojka z Rovnin
Více informací na str. 3

Slavná rodačka
Rozhovor na str. 9

Tříkrálová sbírka 2015
Vyhodnocení na str. 7
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Milí spoluobčané,
první měsíc roku 2015 utekl velmi rychle. 

Věřím, že většina z vás navštívila alespoň je-
den z mnoha plesů této sezóny a zpříjemnila 
si tím zimní období. Doufám, že se vám líbil  
i letošní ples města, který se uskutečnil  
v rámci oslav 15 let Kulturního centra.

7. ledna jsme spolu s paní místostarostkou 
a panem hejtmanem Novákem v obřadní 
síni přivítali malého Matyáše Otavu z Hlu-
čína, prvního občánka Moravskoslezského 
kraje roku 2015. Přeji mu hodně zdraví, 
lásky a štěstí.

Počasí v lednu připomínalo spíše apríl. 
Chyběla už snad jen bouřka. Někteří z nás 
smutní, že si neužijí zimních radovánek a 
my ostatní se radujeme z toho, o kolik méně 
zaplatíme za topení. A někdo chce ušetřit 
ještě více, a proto si ve svém kotli  spaluje 
kde co: plasty, hadry, směsný odpad. Bo-
hužel legislativa je na takové šetřílky zatím 
krátká. Tito lidé si ani nedovedou předsta-
vit, jak moc znečišťují své okolí karcinogen-
ními látkami.

I letos Charita Hlučín zorganizovala 
Tříkrálovou sbírku. Všem štědrým dárcům 
moc děkuji.

Na ZŠ Tyršova proběhla první seznamo-
vací schůzka s rodiči předškoláků, kde byli 
seznámeni s projektem alternativní výuky s 
prvky Montessori. Jeho realizací od nového 
školního roku si slibujeme nejen přilákání 
dalších žáků, ale i zvýšení prestiže školy. 
Budeme snad jediné město v republice, kte-
ré jako zřizovatel přímo podporuje alterna-
tivní výuku s prvky Montessori.

Letošním rokem začalo nové dotační ob-
dobí 2015-2020. Nejvíc peněz se investuje v 
prvních letech. Proto mě trochu zaráží fakt, 
že na příslušných odborech města je připra-
veno jen velice málo projektů. Vždyť pořád 
platí, že kdo je připraven, není překvapen.

V těchto dnech si připomínáme 95. výročí 
připojení Hlučínska k ČSR. Tehdejší situa-
ce jistě nebyla jednoduchá, mnoho obyvatel 
s tímto krokem nesouhlasilo. Ale stalo se 
a já pevně věřím, že jsme my, obyvatelé 
Hlučínska, za ta desetiletí dokázali zbytku 
republiky, že jsme plnohodnotnými občany. 
Že dokážeme být velmi pracovití, velmi spo-
lečenští, slušní, tolerantní. Jsem přesvěd-
čen, že tyto vlastnosti nám všem zůstanou 
i nadále.

 Pavel Paschek
starosta

Slovo starosty Rada města
n rozhodla o dodavateli zakázky „Dodávka ICT 

techniky na ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín“: Z + M 
Partner spol. s r.o., Ostrava, za 126.614 Kč  
vč. DPH, 

n udělila příspěvkové organizaci Správa sportov-
ně rekreačního areálu Hlučín souhlas k uzavře-
ní Nájemní smlouvy na pronájem elektronické-
ho pokladního systému s firmou NESSY, spol. 
s r.o.,

n rozhodla o poskytnutí záštity starosty měs-
ta Hlučína nad koncertem konaným v kostele  
Sv. Jana Křtitele v Hlučíně dne 31. 5. 2015 
v rámci mezinárodního hudebního festivalu 
„Janáčkův máj“, s finanční spoluúčastí města 
15.000 Kč, 

n zřídila komisi dopravní, komisi výstavby a 
rozvoje města, komisi pro tělovýchovu, sport 
a volný čas mládeže, komisi pro regeneraci 
městské památkové zóny, komisi pro zaměst-
nání a podporu podnikání, komisi kulturní, ko-
misi pro školství a vzdělávání a komisi sociální 
a jmenovala členy a předsedy komisí na funkč-
ní období Rady města Hlučína zvolené pro vo-
lební období 2014-2018,

n rozhodla o dodavateli zakázky „Zpracová-
ní generelu a energetického auditu veřejného 
osvětlení v Hlučíně“: ELTODO-CITELUM 
s.r.o., Praha 4, za 24.200 Kč bez DPH,

n s účinností od 1. 1. 2015 zvolila do funkce čle-
na dozorčí rady: 

 společnosti Teplo Hlučín, spol. s r.o.:  Ing. 
Rudolfa Gogolína, Ing. Pavla Reiského, Mgr. 
Jana Latoně a p. Pavla Řehu;

 společnosti TS Hlučín, s.r.o.: p. Tomáše Há-
jovského, pí. Blanku Kotrlovou, Ing. Drahomí-
ra Zbořila, Mgr. Miroslava Skotáka a Ing. Ber-
narda Ostárka;

 společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, 
s.r.o.: Ing. Rudolfa Gogolína, Mgr. Jana Krö-
mera, Ing. Petra Adamce a Ing. Libora Hrubé-
ho,

n schválila uzavření veřejnoprávních smluv 
s obcemi Závada, Kozmice, Dobroslavice, 
Markvartovice, Hať, Šilheřovice a Píšť o vý-
konu přenesené působnosti v oblasti sociálně-
-právní ochrany dětí,

n schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
obcí Dolní Benešov o výkonu přenesené pů-
sobnosti v oblasti projednávání přestupků, 

n udělila souhlas k přijetí finančního daru pří-
spěvkové organizaci Dětská rehabilitace od 
Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, 

n rozhodla o vyhlášení výběrového řízení pro 
poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 
města Hlučína pro rok 2015,

n schválila Komisi Fondu rozvoje bydlení města 
Hlučína pro rok 2015,

n rozhodla o poskytnutí věcného daru do tombo-
ly Společenského plesu města Hlučína v hod-
notě do 10.000 Kč a Bálu Hlučínska v hodnotě 
do 5.000 Kč, 

n rozhodla o zhotoviteli zakázky „Zateplení ob-
jektu ZUŠ Hlučín“: Milimex s.r.o., Ostrava - 
Mariánské Hory, za 1.695.290,58 Kč bez DPH,

n rozhodla zakoupit 6000 sad větších tašek na 
třídění odpadů, 

n vzala na vědomí odstoupení Ing. Libora Hru-
bého z funkce člena dozorčí rady obchod-
ní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, 
s.r.o.,

n schválila podání žádosti o dotaci na realizaci 
projektu „Hlučín – Forenzní značení jízdních 
kol prostřednictvím syntetické DNA - II. eta-
pa“,

n schválila podání žádosti o dotaci na realizaci 
projektu „Hlučín – Městský kamerový dohlí-
žecí systém  - VI. etapa“,

n projednala varianty studie Parku volnočaso-
vých aktivit, Hlučín – Rovniny a rozhodla o 
výběru varianty č. 2 pro zpracování projektové 
dokumentace.

n schválila termíny zápisů dětí do mateřských 
škol.

Výtah z usnesení ze 4 . - 6. schůze Rady města Hlučína

V lednovém čísle Hlučínských novin 
byla zveřejněna informace, že bylo pro 
rok 2015 vyhlášeno výběrové řízení dle 
zásad pro poskytování zápůjček z Fon-
du rozvoje bydlení města Hlučína pro 
rok 2015.

Na jeho základě mohou fyzické a právnické 
osoby vlastnící budovy na území města Hlučí-
na nebo které jsou způsobilé vykonávat práva 
a zavazovat se ve věcech spojených se správou, 
provozem a opravami společných částí domů 
a vykonávat činnosti v rozsahu zákona  
č. 72/1994 Sb. a činnosti související s provozo-
váním společných částí domů (které slouží i ji-
ným fyzickým nebo právnickým osobám - Spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek obytných 
domů u obytných budov na území města Hlu-
čína), a které přijmou závazek poskytnutou zá-
půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvede-

ných pravidel ve prospěch těchto budov použít, 
požádat o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení 
města Hlučína. Chtěli bychom tímto občany 
upozornit na možnost využít účelu č. 4 -  „Zříze-
ní plynového, dřevoplynového, solárního apod. 
vytápění (včetně vytápění pomocí tepelného 
čerpadla) ve stávajícím domě nebo bytu, se zru-
šením možnosti topení na tuhá paliva“ - také pro 
zápůjčku na financování automatických kotlů na 
tuhá paliva emisních tříd III. a výše. 

Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi 
musí být podány do 6. 3. 2015 na odbor financí 
MěÚ Hlučín.               

Veškeré potřebné informace podá odbor finan-
cí, budova B 1. poschodí č. dv. B154 nebo B152 
(pí. Antončíková, Ing. Šoferová), tel. č. 595 020 
313, 595 020 204.

Blanka Kotrlová
místostarostka města Hlučína

DOPLNĚNÍ: Výběrové řízení dle zásad pro poskytování zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína pro rok 2015
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Od 1. ledna r. 2015 platí novela zákona č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, která dozna-
la podstatných změn v registraci vozidel.

Jedná se o to, že:
1. změna provozovatele vozidla (přepis vozi-

dla) se provádí na úřadě, který je místně přísluš-
ný v místě prodávajícího

2. prodávající i kupující předkládají jednu spo-
lečnou žádost

3. na příslušný úřad v místě prodávajícího se 
dostaví kupující i prodávající, v případě účas-
ti pouze jednoho účastníka, tj. prodávajícího či 
kupujícího, musí nepřítomný druhého účastníka 
zmocnit úředně ověřenou plnou mocí. K vyříze-
ní přepisu vozidla lze zmocnit také třetí osobu 
rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Nezbytné doklady a dokumenty:
n Občanský průkaz či jiný doklad totožnos-

ti (doklad o pobytu – pouze  pro cizince)

n Žádost o změnu vlastníka nebo provozova-
tele vozidla v registru silničních vozidel

n Doklady k vozidlu (technický prů-
kaz + osvědčení o registraci vozidla

n Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
n Protokol o evidenční kontrole vozidla

Pozor na polopřevody, hrozí 
vyřazení vozidla z provozu!!!

Pokud vlastníte vozidlo, které je z Centrální-
ho registru vozidel pouze odhlášeno předcho-
zím provozovatelem, musíte podat do 30. června 
2015 na úřad žádost o zápis vlastníka a provozo-
vatele do registru silničních vozidel. 

Pokud žádost nepodáte, vozidlo administra-
tivně zanikne a už nepůjde přihlásit.

K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný 
doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technic-
ký průkaz + osvědčení o registraci vozidla), do-
klad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, 
doklad o platné technické prohlídce, popř. plná 

moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte 
vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného  
vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně 
vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je 
v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 
na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho 
využití. 

Pokud termín nestihnete, vozidlo administ-
rativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V poz-
dějších případech dočasného vyřazení (po polo-
vině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit 
údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní 
zánik vozu, nýbrž finanční sankce. 

Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provo-
zovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provo-
zu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou 
lhůt – do 30. června 2015.

Odbor dopravy a SH

Upozornění vlastníkům vozidel – jak odhlásit
a přihlásit na úřadě ojeté osobní vozidlo z ČR

Počátkem letošního roku bylo dokonče-
no propojení ulic Ostravská a U Vodárny. 
Tato nově vzniklá křižovatka jednoznač-
ně ulehčí řidičům vyjet z Rovnin na hlav-
ní silnici I/56. 

Město Hlučín se dlouhodobě snaží najít způsob, 
jak zefektivnit průjezd městem a zajistit plynulost 
silničního provozu. V květnu 2014 proběhla mezi 
občany Hlučína anketa, ve které se řešení plynu-
losti dopravy objevilo jako jeden z tzv. TOP pro-
blémů města. Rekonstrukce křižovatek na křížení 
silnice I/56 jsou také zařazeny do hlavních priorit 
ve strategickém plánu města Hlučína. 

Jedním z  problematických míst ve městě je prá-
vě výjezd z ulice Rovniny na ulici Ostravskou  
u Mountfieldu. Tato křižovatka je přetížená a ze-
jména v dopravních špičkách je odbočení na hlav-
ní silnici do obou směrů pro řidiče opravdu ob-
tížné. 

Město Hlučín zahájilo realizaci projektu pro-
pojení ulic Ostravská a U Vodárny na podzim 
roku 2014 a práce byly ukončeny počátkem led-
na 2015. Požadavek na vytvoření propojky vzešel 
především z požadavku Osadního výboru Rovni-
ny a dopravní komise města Hlučína. 

Ulice U Vodárny byla v minulosti slepou ulicí  
a tak se nabízela možnost vybudovat v tomto mís-
tě další křižovatku - napojení na hlavní cestu, kte-
ré by řidičům ulehčilo výjezd z Rovnin. V rámci 
rekonstrukce ulice byly tedy na obou stranách vo-
zovky vybudovány krajnice a uprostřed trojúhel-
níkový dělící ostrůvek, který je po obvodu lemo-
ván zvýšenými silničními betonovými obrubníky. 
Povrch připojení je proveden v bezprašné úpravě. 
Odvodnění křižovatky bylo zajištěno vsakem do 
přilehlých silničních příkopů a částečně do stáva-
jících uličních vpustí ulice U Vodárny. Bylo in-

Nová propojka ulic usnadní řidičům výjezd z Rovnin

stalováno dopravní značení, které umožňuje od-
bočení z ulice U Vodárny na Ostravskou pouze 
ve směru doprava. Z ulice Ostravské ve směru do 
Hlučína je zakázáno odbočení doleva. Aby byla 
zajištěna bezpečnost silničního provozu, došlo 
také k úpravě dopravních značek na ulici Ostrav-
ská, kde byla ve směru do Ostravy posunuta do-
pravní značka „konec obce“ až za propojku. Řidi-
či jsou tedy v tomto úseku nově povinni dodržovat 
stanovenou rychlost 50 km/hod.  

V souvislosti s výstavbou propojky byl vybu-
dován nový chodník na celé ulici U Vodárny tak, 
aby se zvýšila bezpečnost i pro chodce. Následně 
byla provedena oprava povrchu celé komunikace  
U Vodárny.

Nové propojení ulic i výstavba chodníku byly re-
alizovány Technickými službami Hlučín, poklád-
ku povrchu zajistila společnost KARETA s. r. o. 
Celkové náklady všech tří části rekonstrukce se 
vyšplhaly na více než 1 630 tis. Kč. Propojka stá-
la více než 220 tis. Kč., rekonstrukce chodníku té-
měř 700 tis. Kč a pokládka nového povrchu vo-
zovky okolo 730 tis. Kč. Město realizovalo celou 
akci z vlastních zdrojů, na propojku a část chodní-
ku byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu 
Osadního výboru Rovniny. 

Doufejme tedy, že si řidiči na novou možnost vý-
jezdu z Rovnin brzy zvyknou, a že toto opatření 
zlepší plynulost dopravy ve městě.

Nikola Janková
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Třetí adventní neděli jste mohli shlédnout 
baletní představení na hudbu P. I. Čaj-
kovského „Louskáček“  v podání všech 
žáků tanečního oboru ZUŠ P. J. Vejvanov-
ského Hlučín.

 Představení se uskutečnilo v hlučínském kul-
turním domě a bylo zcela vyprodáno. Podle ohla-

sů publika to byl opravdu velký zážitek a všichni 
žáci si zde našli své uplatnění: menší děti v ma-
lých rolích, zkušenější žačky předvedly velké sbo-
rové tance na špičkách – např. známý „Růžový 
valčík“. A ti nejstarší ztvárnili náročné hlavní role: 
V. Vlčková „Mášenku“ a F. Solař „Prince Lous-
káčka“. Taneční obor také plánuje reprízy určené 
jako dopolední představení pro školy. Vše napoví-
dá tomu, že zájem o balet v Hlučíně je velký. Již 
nyní se zajímají noví zájemci o studium taneční-
ho oboru na naší ZUŠ. Taneční obor je kapacitně 
zcela naplněn. A tak pro další zájemce,  kteří se již  
do naší kapacity nevešli, vznikl „Balet pro děti“. 
Jsou to lekce baletu pro děti již od 3 let. Ale šanci mají 
i starší děti až do 10 let. Baletní lekce probíhají ka-
ždé úterý na Gymnáziu J. Kainara. Více informací 
se dozvíte na www.balethlucin.cz.

Hlučínská interpretace baletu LouskáčekPoděkování bobrovnickým
dobrovolným hasičům
Odbor životního prostředí a komunálních služeb 
MěÚ Hlučín děkuje členům Sboru dobrovolných 
hasičů Bobrovníky za obětavou a rozsáhlou po-
moc při vydávání nádob na bioodpad v Bobrov-
níkách. Hasiči nejen uvolnili prostory k uložení 
nádob, ale každý den byli k dispozici pro jejich 
zpřístupnění.                                                                  (jh) 

Občanské sdružení POVEDESE, se síd-
lem v Hlučíně, již sedm let pomáhá stu-
dentům, nezaměstnaným, podnikatelům 
a důchodcům s řešením jejich potřeb  
a s uskutečněním osobních změn.

POVEDESE o.s. má motto: „Snažím se tě po-
chopit, abych ti mohl pomoci.“. Toto sdružení re-
prezentuje několik pomáhajících, podnikajících 
a pozitivních lidí, kteří rádi přijmou do sdružení 
další podobné lidí. 15. ledna sdružení založilo v 
Hlučíně Podnikatelský klub, posláním kterého je 
vytvořit prostor na setkávání, diskusi s lidmi, kte-
ří mají podobné smýšlení o vzdělávání, penězích, 
hledání práce, projevech stáří, nebo podnikání. A 
také o realizaci vlastní změny. 

Na první setkání do restaurace „U Kubinů“ do-
razili zájemci a prezentovali svá očekávání.  Pro-
jevili zájem pravidelně navštěvovat Podnikatelský 
klub. 

Pokud máte i vy zájem diskutovat s lidmi se zku-
šenostmi s „vašimi problémy“ pište na e-mail: po-
vedese@gmail.com ohledně dalšího setkání.

Štefan Mikulášek

Povede se? Povede!

Od nového roku vznikla v turistickém od-
díle Zálesák nová družina Lištiček. Tato 
nová družina je určena pro menší děti ve 
věku od 5 do 9 let. Věku dětí je pak přizpů-
soben i program, který je více zaměřen na 
zábavu a základní tábornické dovednos-
ti jsou předávány postupně. Vzhledem k 
menšímu počtu děti v družině je pak pří-
stup více individuální. Lištičky se schází 
každý čtvrtek od 16 do 17.30 v Zálesácké 
klubovně v budově bývalého Agiťáku na 
ulici Na Závodí.

Lištičky mají také vlastní celoroční program, 
který budou tvořit hlavně jednodenní výpravy, ale 
zúčastní se i méně náročných akcí celooddílových 
a pokud budou mít zájem a budou šikovní, pak 
i letního tábora. Většinu členů Lištiček pak tvoří 
mladší sourozenci současných či bývalých členů, 
ale už i děti bývalých členů či vedoucích. Zálesá-
ci si tak vychovávají další zanícené členy, kteří se 
s činností oddílu setkávali prostřednictvím svých 
starších sourozenců na oddílových akcích, které 
byly určeny pro jejich rodiny, ale také získávají 
členy nové, kteří doposud neměli o činnosti turi-
stického oddílu ani ponětí. Založením nové, nebo 
spíše staronové družiny, jelikož Lištičky již kdysi 
fungovaly, se počet členů oddílu mladších 18ti let 
přehoupl přes 40, opravdu aktivních je pak přes 30 
a celkový počet členů včetně vedoucích překročil 
50. Chcete-li vy nebo vaše děti rozšířit počet čle-
nů, rádi vás uvítáme na kterékoliv schůzce.

Zálesák pro nejmenší

V nadcházejícím druhém pololetí nabízí-
me již zaběhnuté, ale také nové kroužky a 
programy pro děti ve věku 1 - 7 let. 

Rozšiřujeme nabídku o výuku angličtiny s prv-
ky Montessori pro děti od 2 - 6 let a navštívit 
můžete také naši otevřenou hernu v pondělí od 
14:00-17:00 hod., kde pod vedením zkušené lek-
torky můžete společně s dítětem vyzkoušet prá-
ci s Montessori pomůckami a dozvědět se více o 
Montessori filozofii. 

Kroužky začínají od 1. únorového týdne a zahr-
nují 13 lekcí + 2 náhrady. Podrobnější informa-
ce a formulář k přihlašování do kroužků naleznete 
na našem webu: www.montessori-hlucin.web-
node.cz.

Velice nás těší vzrůstající zájem rodičů o Monte-
ssori pedagogiku a shledáváme jako velký úspěch 
otevření 1. Montessori třídy na ZŠ Dr. M. Tyrše  
v následujícím školním roce.

Montessori centrum Hlučín

Od února do května s Montessori v Hlučíně

Od dubna 2015 bude pro všechny rodin-
né domy povinnost separovat bioodpady 
do nádob na BIOodpady. 

Na jeden rodinný dům je vydávána jedna hně-
dá nádoba na bioodpad o objemu 240 litrů. Vý-
dej probíhal organizovaně v listopadu a prosinci. 
Většina majitelů rodinných domů si již nádobu 
vyzvedla, ale rozhodně ne všichni. 

Do nádoby na BIOodpad budou občané rodin-
ných domů ukládat především trávu, listí, drobné 
větve a rostlinné odpady z domácností. V době 
od dubna do listopadu pak budou tyto nádoby v 
pravidelných 14-ti denních intervalech vyváženy. 

Aby se celý systém likvidace komunálních 
odpadů výrazně neprodražil, bude v době od 
1. května do 31. října svoz všech popelnic 
na směsný tuhý komunální odpad u rodin-
ných domů probíhat pouze jednou za 14 dnů.  
A to i u těch rodinných domů, kde si občané ná-

dobu na BIOodpad nevyzvednou. Tento systém 
již dva roky bez problémů funguje v Darkovič-
kách a omezený svoz směsného komunálního od-
padu v letních měsících, v případě, že občané od-
pad náležitě třídí, je zcela dostatečný. 

Celý projekt se realizuje proto, aby se stále více 
odpadů separovalo a do směsných komunálních 
odpadů se ukládaly opravdu jen zbytkové odpa-
dy, jejichž další využití již není možné.

Proto vyzýváme občany, kteří si ještě nádobu na 
BIOodpad nevyzvedli, aby tak učinili na dvoře 
TS Hlučín na ulici Markvartovická nejpozději do 
konce března. Nádoba bude předána osobě, která 
při převzetí předloží občanský průkaz s trvalým 
pobytem v nemovitosti, případně aktuální výpis  
z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu.

Provozní doba dvora je: Po - Pá: 8:00 - 18:00 
hodin, So:  8:00 - 12:00 hodin.

Odbor ŽPaKS

Opakované upozornění všem občanům
bydlícím v rodinných domcích

Název kroužku/programu Doporučený věk dítěte Doba Cena
Angličtina s prvky Montessori 2-6 Pondělí dopoledne Bude upřesněna
Miniškolička A 2-4 (bez rodičů) Úterý, 8:30-12:00 3.000 Kč
Předškolák 4-7 let (bez rodičů) Úterý, 15:30-17:00 1.200 Kč
Miniklub A 1-3 Středa, 8:45-9:45 1.000 Kč
Miniklub B 1-3 Středa, 10:00-11:00 1.000 Kč
Miniškolička B 2-4 (bez rodičů) Čtvrtek, 8:30-12:00 3.000 Kč
Kosmická výchova
(hrajeme si se světem)

3-6 Čtvrtek, 15:15-16:45 1.200 Kč

Montessori klub A 3-6 Čtvrtek, 17:00-18:00 1.000 Kč
Miniškolička C 2-4 Pátek, 8:45-11:45 2.500 Kč
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Rada města Hlučína vyhlašuje
v souladu se „Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“ v platném znění

VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2015 na podporu 
Místní agendy 21 – kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány 

na území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín.

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

2. Okruh oprávněných žadatelů
- občanská sdružení,

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

O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Hlučínem.

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

pro veřejnost, které se vyznačují svou jedinečností a zviditelňují město Hlučín navenek. Podpořeny budou aktivity 
realizované na území města Hlučína v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v maximální výši 80 % skutečných nákladů.

4. Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2015 zaslané doporučenou poštou na níže uvedenou 

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

Městský úřad Hlučín
Odbor školství a kultury 

Mírové náměstí 23
748 01  Hlučín

5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který obsahuje:
- vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína“ - obecná a specifická část, podrobný 
rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína),

- čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním 
pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu Města 

Hlučína (viz Vzor 1 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“),
- čestné prohlášení o přijetí/nepřijetí podpory de minimis  v uplynulých třech letech, pokud se 
na žadatele vztahuji pravidla Evropské Unie a České republiky pro poskytování veřejné podpo-
ry (viz Vzor 2 „Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“),

- kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení 
identifikačního čísla, zřizovací listina, živnostenský list apod.), případně vyplněnou Přílohu č. 3 „Zásad pro hodnocení a posky-
tování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“, (pokud výše požadované doklady byly předloženy v předcházejících letech)

Úplný formulář žádosti (Příloha č. 2, Příloha č. 3 a Vzor 1 a 2) je k dispozici 
na internetových stránkách města Hlučína: www.hlucin.cz – v menu „Granty, dotace 

a půjčky“ nebo v menu „Potřebuji si vyřídit – Finance – poplatky, půjčky, dotace, granty“.

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

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

Kontaktní osoba:
Petra Řezáčová

Tel.: 595 020 293
e-mail: rezacova@hlucin.cz

Klub seniorů Hlučín hledá nové členy
Máte již důchodový věk? Tak neváhejte 
a zapojte se do aktivního dění v klubu se-
niorů Hlučín. 

Klub nabízí nejenom společenské a kulturní vy-
žití, ale také možnost seznámit se se svými vrs-
tevníky nebo potkat staré známé. Členové se pra-
videlně scházejí každý čtvrtek od 12:00 - 17:00 
v Zámeckém klubu – prostory hlučínského zám-
ku. Roční poplatek činí 100,- Kč na osobu. V pří-
padě zájmu kontaktujte Terezu Kubinovou, MěÚ 
Hlučín, odbor školství a kultury, tel: 595 020 317 
nebo e-mail: kubinova@hlucin.cz.

Klub seniorů na Vrablovci
oslavil v prosinci 20 let působení
Klub seniorů Vrablovec byl založen paní 
Markétou Jurčkovou dne 1. 12. 1994. ta 
klub vedla plných 15 let.

Od 11. 8. 2010 vedl po dva roky klub pan Her-
bert Tkaczik. V současnosti je klub pod taktovkou 
paní Evy Vojevodové. 

Klub nabízí během roku svým členům spoustu 
aktivit např. plesy, oslavy Dne matek, vzájemné 
navštěvovaní okolních klubů, zájezdy, oslava Sv. 
Mikuláše a další. Klub je známý také svými ,,Har-
monikáři‘‘, kteří k tanci a poslechu hrají po celém 
Hlučínsku.  Není divu, že tento klub v hojném po-
čtu navštěvují také senioři z Hlučína a především 
z Rovnin. 

Do dalších let přejeme klubu hodně spokojených 
členů a spoustu zážitků na společných akcích.

Svoz kontejnerů na separovaný sběr pro-
bíhá v těchto intervalech:
n žluté kontejnery na plasty – 1x za týden (středa)
n modré kontejnery na papír – 1x za 2 týdny (li-

ché úterý)
n bílé a zelené kontejnery na sklo – 1x za 3 týd-

ny (středa)
V případě odůvodněné potřeby se však může 

svozový den měnit (zejména kolem dnů státních 
svátků). Městská policie v rámci svých pochůzek 
kontejnery kontroluje a v případě jejich přeplně-
ní to hlásí a je zajištěn jejich mimořádný vývoz. 

Pokud potřebujete nahlásit přeplněný kontej-
ner, podeje informaci na Městský úřad pí. Vjač-
kové (595 020 219) nebo RNDr. Práškové  
(595 020 233).

Informace pro občany

Rozsvícení vánočního stromu
V letošním roce nás mile překvapila akce 
rozsvícení vánočního stromu v našem Do-
mově pod Vinnou horou.

Potěšila nás i účast pana starosty Pavla Paschka, 
paní místostarostky Blanky Kotrlové a pana kap-
lana. Byli bychom rádi, kdyby se tato akce stala 
tradicí a všem nám tak připomnělo zvyky, které 
jsme měli doma. U stromečku se sešli uživatelé 
zdraví i nemocní i někteří rodinní příslušníci. At-
mosféru nám zpříjemnil chrámový sbor z Kozmic 
svými krásnými písněmi. Za to vše moc děkuji p. 
ředitelce Mgr. Marcele Mikulové.

Tkačíková Zdeňka
uživatelka domova
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Bydlíte na vesnici nebo v místech, kde nefunguje veřejné 
osvětlení, nebo se často pohybujete pěšky v místech, kde je 
snížená viditelnost?

Ministerstvo dopravy připravuje návrh, aby chodci nosili reflexní vesty 
či alespoň oblečení vybavené reflexními prvky, a to za situace, kdy pů-
jdou po silnici nebo jiné pozemní komunikaci bez veřejného osvětlení 
a za snížené viditelnosti. To se týká zejména rozbřesku, soumraku a noci, 
během dne pak zejména mlhy a hustého deště.

Důvodem návrhu je bezpečí chodců. Zejména za snížené viditelnosti 
se významně zkracuje vzdálenost, na kterou je řidič schopen zahlédnout 
chodce pohybujícího se bez reflexních prvků na pozemní komunikaci, 
což vede k nehodám, často se smrtelnými následky. Polovina chodců 
umírá za snížené viditelnosti, stejné riziko se týká také cyklistů. 

Reflexní materiál je totiž v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé ob-
lečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré.

Rozdíl viditelnosti

Chodci, buďte viditelní!

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska, z. s. eviduje v poradnách během 
listopadu a prosince zvýšený počet dotazů 
na téma životní pojištění. Důvod je zřej-
mý. U životního pojištění začnly od ledna 
tohoto roku platit nové přísnější podmín-
ky pro daňové zvýhodnění soukromého 
životního pojištění. 

K 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela Zákona 
o daních z příjmů a oproti dosavadní právní úpra-
vě již nebude možné prostředky ze životního 
pojištění vybírat formou mimořádného výběru 
a současně na tutéž smlouvu uplatňovat daňové 
výhody.

Stávající klienti pojišťoven, kteří mají v mi-
nulosti sjednanou životní pojistku, by měli být  
v tomto období obezřetní, zvláště pak nečinit 
ukvapená rozhodnutí a nerušit pod tlakem stávají-
cí životní pojistky. Nemusí se to vyplatit! Jak tedy 
připravovaná změna zasáhne do stávajících smluv 
o životním pojištění? Na daňový odpočet, v ma-
ximální výši 12 tisíc korun ročně, mají nárok jen 
lidé se smlouvami uzavřenými minimálně na pět 
let a přinejmenším do 60 let věku. Tyto základní 
podmínky novela nezměnila. Kdo však bude chtít 
i nadále čerpat daňové výhody, bude si muset po-
hlídat, aby jeho smlouva neumožňovala předčasné 
výběry (tzv. částečné odkupy). 

Většina pojišťoven k tomu však přistoupila po 
svém, toto hlídá za své klienty a pojistné podmín-
ky pro jistotu změnila u všech smluv, které do-
posud podmínky pro uplatnění daňových odpočtů 

SOS varuje: Pozor na podvodníky se životním pojištěním

splňovaly, a to tak, aby je splňovaly také v novém 
roce. Tyto pojišťovny v této době rozesílají svým 
stávajícím klientům informační dopisy, ve kterých 
je se změnou seznamují. Pokud klient dává před-
nost možnosti mimořádných výběrů před využí-
váním daňových výhod, má možnost pojišťovnu 
o tomto informovat a původní smlouva zůstane  
v platnosti beze změny.

Pojišťovny však k této problematice mohou při-
stoupit rozdílně, je proto důležité věnovat zvýše-
nou pozornost korespondenci od pojišťovny a in-
formacím, které obsahuje!

Pro některé spotřebitele může být situace nepře-
hledná, čehož mohou zneužít nepoctiví finanční 
poradci. Ostatně tak je tomu vždy, když dochází 
z důvodu změny v právní úpravě, k nutnosti úpra-
vy obchodních podmínek. Obezřetní by pak měli 
být spotřebitelé zejména v okamžiku, kdy je fi-
nanční poradce, či zástupce pojišťovny (stávající 
nebo jiné) bude přesvědčovat o tom, že v souvis-

losti se změnou zákona, je potřeba starou smlou-
vu vypovědět a uzavřít novou. Rozhodně tomu tak 
není. „Poradce“ v takovém případě často nesledu-
je zájem klienta, ale většinou zájem svůj vlastní. 
Za sjednání nové smlouvy dostává totiž velmi vy-
soké provize. Výše nastíněný postup se spotřebi-
telům může velice prodražit a to hned z několi-
ka důvodů. Nejen, že s uzavřením nové smlouvy 
budou spojeny náklady na jejich uzavření, které 
bývají často nemalé, ale nová pojistka často bude  
z důvodu vyššího věku klienta a tedy i vyšší rizi-
kovosti dražší než ta původní, anebo může obsa-
hovat více výluk z pojištění.

Mezi informace, které vám nepoctivý finanční 
poradce často zamlčí, patří i skutečnost, že v pří-
padě předčasného ukončení životní pojistky bude-
te muset „dodanit“ daňové úlevy z minulých let! 
Z původní pojistky vám bude sice vyplaceno tzv. 
odbytné, ale to bývá zvláště v prvních letech trvá-
ní pojištění minimální a navíc samo podléhá 15% 
dani z příjmů. 

Rady na závěr. Před podpisem jakéhokoliv do-
kumentu, který se týká vašeho životního pojištění, 
zvažte předem všechny důsledky! Pozorně čtěte 
a nespoléhejte pouze na informace, které vám fi-
nanční poradce sdělí ústně! Pokud něčemu nero-
zumíte, zeptejte se, můžete tak předejít nemalým 
finančním ztrátám. Životní pojištění je dlouhodo-
bý produkt, a proto k němu tak i přistupujte, před-
časné rušení se nevyplácí!

Marcela Reichelová
SOS MS

Pravidla soutěže
Název soutěže: VODA ŽIVÁ…
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. 2015 do 31. 10. 2015

• Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál)
• Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účast-
ník, že souhlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie poří-
dil osobně 

• Všechny zaslané fotografie budou k zhlédnutí na uvedených interneto-
vých stránkách Kulturního centra Hlučín 

Do soutěže lze zasílat pouze fotografie z přírody zaměřené na detail 

• Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovna velikosti 1500 px
• Fotit můžete od data vyhlášení soutěže do 31. října 2015  
• Každý fotograf může poslat do soutěže maximálně 15 fotografií 
• Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPG a to až v termínu  
od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

• Fotografie může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora 
• Fotografie musí mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvá-
žení autora. 

• Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, 
  pro případné oslovení
• Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplat-
né prezentaci v rámci připravované výstavy ke Dni stromů

• Všichni autoři zaslaných snímků obdrží pamětní grafický list a 3 nejú-
spěšnější obdrží věcné 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 Hlučín  

Město Hlučín připravuje v rám-
ci projektu Hlučín zdravé město  
7. ročník fotografické soutěže  
u příležitosti Dne stromů. V letoš-
ním roce bude tématem voda.
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Tříkrálová sbírka 2015
Již od roku 2001 jsou první lednové dny 
neodmyslitelně spojeny s Tříkrálovou 
sbírkou. Ani v roce 2015 tomu nebylo ji-
nak. Skupinky tříkrálových koledníků 
opět zaklepaly či zazvonily u našich dveří. 

Od původního biblického příběhu uplynulo již 
více než dva tisíce let, ale i dnes jsou Tři králové 
symbolem vzájemného obdarovávání a sounáleži-
tosti. Během prvních dvou víkendů v tomto roce 
lidé na Hlučínsku plnili tříkrálové kasičky svými 
finančními dary a dostalo se jim za to od koled-
níků přání dobra a pokoje. Označení veřejí dveří 
písmeny K+M+B a balíček cukru jako bílého zla-
ta k Tříkrálové sbírce rovněž neodmyslitelně patří, 
stejně jako fakt, že její výtěžek je určen potřebným 
lidem, o které se stará Charita Hlučín.

Výsledek Tříkrálové sbírky na Hlučínsku v roce 
2015 opět předčil všechna očekávání. Součet vý-
těžků z jednotlivých kasiček činil 1 861 909 Kč.  
Z této částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně 
určeného klíče 1 210 241 Kč. Deset procent z cel-
kové vykoledované částky je určeno na humanitár-
ní pomoc do zahraničí. Výsledek je oproti loňské-
mu roku o 100 312 Kč vyšší. Sbírka se konala ve 
25 obcích Hlučínska a zúčastnilo se jí 269 koled-
nických skupinek. 

Všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli, patří 
obrovské poděkování. Bez nasazení a obětavosti 
koordinátorů a koledníků, bez pomoci pracovníků 
úřadů, farářů a bez štědrosti dárců by se sbírka v 
takovém rozsahu nikdy nemohla konat.

Vybrané finanční prostředky budou tentokrát po-
užity především na tyto účely: Pro terénní pečova-
telskou službu zakoupíme bazénky na mytí hlavy 

u nepohyblivých klientů a další nezbytné pomůc-
ky pro péči v domácím prostředí (toaletní křesla, 
polohovací lůžka, atd.). Do sociálně terapeutické 
dílny zakoupíme nové pracovní židle pro klien-
ty a necháme nainstalovat venkovní lavičky, aby 
mohly být v letních měsících prováděny terapeu-
tické činnosti i mimo budovu dílen. V našem do-
mově pro seniory zrekonstruujeme elektronický 
protipožární systém, který již nevyhovuje bez-
pečnostním normám a také kuchyňskou linku, je-
jíž životnost dávno skončila. Doplníme zde také 
chybějící vybavení (např. koupací lůžko, mobilní 
vanu), vyměníme poškozená polohovací lůžka a 
skříně pro klienty. Pro terénní služby zakoupíme 
automobil jako náhradu za vůz, který byl při váž-
né havárii na samém konci minulého roku zcela 
zdemolován.

Antošovice 13 193 Kč
Dolní Benešov + Zábřeh 116 106 Kč
Bělá 18 273 Kč 
Hlučín - Bobrovníky 39 941 Kč
Bohuslavice 87 866 Kč
Bolatice Borová 102 447 Kč
Darkovice 52 161 Kč
Hlučín - Darkovičky     63 313 Kč
Hať 98 400 Kč 
Hlučín - město 210 556 Kč
Chuchelná 48 614 Kč
Kobeřice 124 062 Kč
Kozmice 66 984 Kč
Kravaře Kravaře-Kouty 214 061 Kč
Ludgeřovice 132 093 Kč
Markvartovice 50 987 Kč
Píšť 71 018 Kč
Rohov 27 180 Kč
Strahovice 41 668 Kč
Sudice 22 914 Kč
Šilheřovice 59 450 Kč
Štěpánkovice 118 652 Kč 
Třebom 6 145 Kč
Vřesina  50 278 Kč
Závada 25 547 Kč
Celkem 1 861 909 Kč

Dovolte mi, abych za celou Charitu Hlučín ještě 
jednou poděkoval. To, že jsou lidé na Hlučínsku 
štědří, nebereme jako samozřejmost, ale jako vel-
ký závazek pro naši další práci.

Lukáš Volný
ředitel Charity Hlučín

V termínu od 9. 3. - 12. 3. 2015:
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 první-
ho dne svozu, během termínu budou po naplně-
ní odvezeny, znovu přistaveny (platí pro všechna 
místa a termíny). Poslední odvoz bude dne 12. 3. 
mezi 7 a 12 hodinou.

V termínu od  16. 3. - 19. 3. 2015:
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
Poslední odvoz bude dne 19. 3. mezi 7 a 12 ho-
dinou.

V termínu od 23. 3. - 26. 3. 2015:
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
Poslední odvoz bude dne 26. 3. mezi 7 a 12 ho-
dinou.

 V termínu od 30. 3. - 2. 4. 2015:
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
Jasénky - pod Mušálem
Bobrovníky: Malánky - odbočka na Vrablovec
ul. Požárnická - Hrabová
ul. Lesní - u hasičské zbrojnice
křižovatka ul. Na Sídlišti a Sokolská
ul. Střední + Křivá - křižovatka
ul. U Hájenky
U BOBRY CLUBU
Poslední odvoz bude dne 2. 4. mezi 7 a 12 ho-
dinou.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu
bude probíhat na jaře od 9. března do  2. dubna 2015
Kontejnery budou v Hlučíně a městských částech rozmístěny takto:

Od podzimu minulého roku došlo v našem 
domově k vícerým změnám a můžeme 
s povděkem konstatovat, že se jedná 
o změny velmi pozitivní. Týká se to nejen 
technických úprav uvnitř, ale též celkové 
organizace společenského vyžití klientů.

Na terasu, která je využívána k tělocvičným úče-
lům a společenským akcím, je bezbariérový pří-
stup, čímž se ulehčilo sestřičkám při navážení 
vozíčkářů do tohoto prostoru. Byl vyřešen letitý 
problém vytápění kapličky a místnost, dosud tak 
studená, je vytápěna plynem.

Pěkným zážitkem pro naše seniory bylo rozsví-
cení živého vánočního stromu venku před budo-
vou, které se konalo v historii našeho domova po-
prvé. Zahájení tohoto malého svátečního obřadu 
se zúčastnil p. starosta a pí. místostarostka Hlučí-
na a p. kaplan zdejší farnosti. Následně se ve ves-
tibulu domova zpívaly koledy a vznikla tak nád-
herná předvánoční atmosféra.

Stojí zajisté též za zmínku, že kromě dosavad-
ních pravidelných aktivit seniorů, pod vedením 
našich šikovných terapeutek Karin a Aničky, obo-
hacuje v poslední době život klientů v našem za-
řízení „středeční zpívání s harmonikou“ v čele se 
zdatnou harmonikářkou terapeutkou Radkou. 

Věříme, že pobyt klientů v Domově pod Vinnou 
horou bude mít i nadále tendenci vylepšovat se, 
jak tomu je doposud.                                           A.V. 

uživatelka domova

V Domově pod Vinnou horou
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V sobotu 24. 1. se uskutečnil tradiční Spo-
lečenský ples města Hlučín. Tentokrát 
 na účastníky čekalo nejedno milé pře-
kvapení. Jednou z nich bylo hned úvod-
ní zahájení plesu, do kterého se svým zpě-
vem zapojil i pan starosta města Hlučína.  
Za což byl oceněn bouřlivým potleskem.

Po zahájení plesu se představili děvčata a chla-
pec z baletního studia při ZUŠ J. P. Vejvanov-
ského z Hlučína pod vedením Kláry Krejčířové. 
Předvedeným kankánem otevřeli taneční parket, 
který se po nástupu hudební skupiny BACARDI  
již zcela zaplnil návštěvníky plesu.

Dalším překvapením bylo unikátní vystoupení  

Light Art v provedení Alexe Dawise (mnozí si ho 
pamatují z vystoupení Česko-Slovensko hledá ta-
lent). Ve zcela zatemnělém sále před zraky divá-
ků ožívaly světelné obrazy, ve kterých se objevily 
i stavby z Hlučína. Malovaný příběh ohromoval 
a překvapoval po celou dobu. Když se v závěru 
objevil na plátně znak našeho města, byli diváci 
ohromeni a potlesk nebral konce. 

Dalším velkým hostem se stala rodačka z Hlu-
čína Eva Burešová, která všem předvedla, že to 
nebyla vůbec náhoda, když v roce 2011 skončila 
na druhém místě v soutěži Česko-Slovensko hle-
dá talent. Zpívala nádherně a svým vystoupením 
okořenila plesový program.

Následující půlnoční tombola rozhodla o tom, 
kdo měl toho dne štěstí a mohl se radovat z krás-
ných cen od sponzorů.  Tím ples samozřejmě ne-
končil, zábava pokračovala dál a každý si vybíral 
podle chuti. Někdo si vychutnával pohodu u cim-
bálové muziky Tolar, která hrála v přízemí po celý 
večer.  Jiní si nenechali ujít  diskotéku DJ Misha, 
který po půlnoci doplňoval  hudební skupinu Ba-
cardi. 

Když k tomu přidáme dobře fungující servis re-
staurace Brick, nezbývá než konstatovat, že se le-
tošní ples města opravdu mimořádně vydařil. 

Text: Zdeněk Kačor
Foto: Naděžda Hladišová

Společenský ples města se tento rok vydařil
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Když jsem se s ní setkal poprvé, bylo to v roce 2005. Tehdy jsme 
v KC Hlučín realizovali projekt Studio NENUDO, kde si žáci 
základních škol zkoušeli práci moderátorů a natáčeli svůj po-
řad.  Jedno televizní okénko mělo název „Jak se rodí hvězdy“.  
V něm se 11-ti letá talentovaná dívka vyznávala ze svého snu,  stát 
se jednou opravdovou zpěvačkou. Jmenovala se Eva Burešová.  
Uplynulo 10 let a já se s ní setkávám opět.  Tentokrát s opravdovou 
zpěvačkou a herečkou. Přijala pozvání od starosty města pana Pa-
schka a na ples města přišla v doprovodu svých rodičů. Má vystou-
pit jako host plesového programu.  Do vystoupení zbývá ještě dost 
času, a tak jsem  jí požádal  o kratičký rozhovor.  Neodmítla. 

Evo, šla jste za svým snem stát se zpěvačkou a povedlo se vám to.  V čem 
je základ vašeho úspěchu?

Nejvíce vděčím samozřejmě svým rodičům, jak mě vychovali a připravi-
li na nelehký život. Jsou oba muzikanti a od malička mě vedli k hudbě. Za-
čala jsem tedy chodit na hodiny zpěvu k paní Sylvě Pivovarčíkové a cesta  
ke konzervatoři už byla jasná. Jen u nás se nevyučoval obor Muzikál - tak 
jsem musela cestovat do Prahy. Tam jsem v prvním ročníku zkusila konkurz 
do muzikálu Baron Prášil.  A vyšlo to.

Hned jako zpěvačka?
Ano, dostala jsem jednu z hlavních rolí. Po boku zkušených hvězd jako Dan 

Hůlka, Helena Vondráčková nebo Marta Jandová. Byla to obrovská zkuše-
nost.  

Na nějaký čas jste se ztratila z dohledu občanům Hlučína. Teprve když 
jste se objevila v soutěži  Česko-Slovensko má talent, všichni koukali, 
viděli ve vás zpěvačku  s obrovským potencionálem.

V Praze mě už pár lidí znalo z divadel. Soutěž mi otevřela dveře mnohem 
dál. Díky soutěži si mne všiml Ota Balage, se kterým jsem zažila nádherné 
koncerty s orchestrem a hudbou A.L.Webbera. Tam jsem si mohla zazpívat  
s Danem Bártou, Bárou Basikovou, Vojtou Dykem nebo Matějem Rupper-
tem.  Díky soutěži a divadlu jsem se potkala i s Ondrou Brzobohatým, díky 
kterému jsem dostala roli Renaty Koberové v seriálu Gympl s (R)učením 
omezeným nebo teď také nově činoherní roli Roxany v díle Cyrano z Berge-
racu v divadle Radka Brzobohatého. 

Vidím, že opravdu na svůj věk už toho zvládáte hodně, jste muzikálová 
herečka, hrajete v klasickém divadle, v televizi a ještě vystupujete jako 
sólová zpěvačka. Prozraďte, kde se cítíte lépe - v divadle nebo před te-
levizní kamerou?

Určitě v divadle. Miluju kontakt s diváky. Tu okamžitou reakci, když pláču 
- pláčou se mnou, smějí se se mnou a potlesk samozřejmě nabíjí nádhernou 
energií. Do každé role se snažím obout, aby divák nebyl obelhán, ale každou 
větu mi věřil. Např. v divadle Radka Brzobohatého jsou herci, kterým je přes 
70 let! Pomáhají mi a podporují. Hereckou zášť jsem nezažila. 

Za chvílí vás čeká na podiu role zpěvačky.  Jak se na ni těšíte?
Velmi! V hlučínském kulturním domě jsem zpívala naposledy možná před 

10-ti lety. Jsem ráda, když můžu lidi potěšit hudbou. Tento rok vyjde mé só-
lové album. I dnes dvě autorské věci představím. Jsem zvědavá, jak budou 
lidé reagovat. Nicméně na albu mě čeká ještě spousta práce a já se těším,  
až bude hotové a já vám ho budu moct představit třeba i naživo s kapelou  
na další krásné hlučínské akci.

Od svých 15 let jste už vlastně v Praze a pohybujete se v šoubyznysu, 
ale jak vás tak poslouchám, nijak jste nezpychla a ani nemáte móresy 
některých mladých hvězdiček.

(s úsměvem) Myslím, že jsem zatím ještě nedokázala nic tak velkého, abych 
si mohla dovolit nějaké moresy. Miluju svou práci a dělám ji naplno. Jsem 
vděčná za to, že věc, která mě baví, je zároveň mou obživou. To nemá každý 
a já si toho musím každý den vážit.

Ještě než vás pustím na jeviště před natěšené účastníky dnešního plesu, 
malá otázka: Nestýská se vám v té stověžaté Praze po Hlučínu?

Stýská, velmi! Chybí mi hlučínské barvy a srdeční lidé.  Vždy, když přijedu 
za rodiči, oplakávám odjezd. Ale v některých věcech je zase Praha Prahou - 
to se nedá neříct:-) Čím jsem ale po každé návštěvě překvapena, tak tím, jak 
se  Hlučín neustále mění. 

Cesta za snem: Eva Burešová

Po tom náš rozhovor skončil, jelikož nadešel čas, připravit se na vystoupení. 
To jsem Evě ale neprozradil, že dříve než ji  uvedu, pustíme na sále (na velko-
plošné projekci) všem divákům ono vzpomínané okénko, natočené s ní před 
10 let. Když se viděla na plátně, jako 11ti letá holka, byla z toho doslova na 
měkko. Ale jako  správná profesionálka  se rychle soustředila  a předvedla vý-
kon, který nikoho nenechal  na pochybách, že je opravdu vynikající zpěvač-
ka. Taneční parket se zaplnil a lidé nadšeně tleskali jejímu výkonu.  Na závěr 
ji osobně poděkoval přímo na podiu pan starosta Paschek a předal jí kytičku. 

Eva zase neskrývala radost z toho, že mohla zpívat právě před hlučínským 
publikem. Skromná, milá, sympatická mladá žena, která jde cílevědomě za 
svým snem, ale zároveň plná pokory. Ještě dříve než odešla, nechala mi vzkaz 
pro hlučínské čtenáře: 

Děkuji za vaši podporu. Snad se brzy uvidíme na další akci, kde si budeme
moci zase společně zazpívat. Hlučín je nekrásnější město měst.

Jsem hrdá Hlučíňanka! 

Zdeněk Kačor
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Jako v profesionálním instruktážním fil-
mu to vypadalo v útulné pracovně kera-
mického kroužku na ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše 9. 12. 2014.

Ve spolupráci s našimi šikovnými žáčky jsme 
opět pořádali Vánoční keramickou dílnu pro rodi-
če. Dívat se na videu na někoho, kdo umně dává 
hlíně tvar pomocí hrnčířského kruhu nebo pozo-
rovat řemeslníky na četných vánočních trzích,  
to je jednoduché a může to snadno vyvolat do-
jem, že tvořit rukama není žádná složitá činnost. 
Opak je však pravdou a rodiče našich žáků tak pod 
přísným vedením svých ratolestí okusili doslova 
na vlastní kůži, že hlína se nezkušeným rukám 
jen nerada poddá a že kdejaká keramická placka  
s vyrytými ornamenty je vážně uměleckým dílem. 
Nejen rukodělná práce byla programem letošní-

ho setkání, a tak jsme poslouchali koledy, uvařili  
si vánočně vonící čaj a věnovali se diskuzi o roz-
ličných tradicích dodržovaných v té či oné rodině. 
Alespoň na okamžik tak mohly nákupy a přípra-
vami na vánoční čas vytížené maminky zapome-
nout na spěch a shon a nasát příjemnou atmosféru, 
o kterou se postaralo především lektorské nadše-
ní jejich dětí.  Někteří po sobě po glazování zane-
chali prosté placky, jiní předvedli výtvory složitěj-
ší. Avšak všichni rodičové bez rozdílu odcházeli 
s oním potutelným zábleskem v očích, výrazem, 
který značí, že je jejich děti v něčem překonaly. 
V celém rodičovství není sladšího momentu a my 
jsme pyšní, že jsme součástí této chvíle každý rok 
nejen v předvánočním čase.   

Ivana Bukačová
vychovatelka školní družiny

Keramická hlína není žádná dřina

Jsme sdružení lidí z Hlučínska. I když 
máme různá povolání, náš zájem je stejný 
– chránit přírodu na Hlučínsku a pomá-
hat ke zlepšení jejího stavu. 

Mnohým lidem se může zdát zbytečné například 
vysadit strom či vyhloubit tůň, ale my věříme, že 
pokud se dílo dělá s nadšením, odborně a se sys-
tematickou pečlivostí, pak se jistě podaří. Každý 
může přispět svou troškou do mlýna a kdo tomu 
nevěří, ten ať si osvěží zápletku pohádky O veli-
ké řepě. 

V minulých letech se nám podařilo získat pod-
poru pro naši činnost z různých stran. Jsme ve-
lice rádi, že Agentura Ochrany Přírody a Kraji-
ny ČR nám poskytla finanční výpomoc na sečení  
a odkřovnění. Zásadní finanční injekcí bylo v roce 
2012/2013 získání dotace z programu O2 Think 
Big. Díky tomuto počinu jsme byli schopni vy-
budovat novou tůň pro obojživelníky, vyvěsili 
jsme desítku ptačích budek, vybudovali studánku 
a umístili na námi spravovanou lokalitu „U Cihel-

ny“ lavičku a naučnou stezku, která popisuje jed-
notlivé biotopy všem, kdo sem rádi zavítají. I pro 
nadcházející rok máme spoustu plánů – nepolevit 
v našem úsilí, ale naopak udržet vše, co jsme již 
dokázali vybudovat a přidat další kousky přírody, 
které stojí za ochranu. 

Ve spolupráci s dalšími odborníky i nadšenci 
chceme vytvořit na nových pozemcích další tůně, 
vybudovat hnízdiště pro samotářské včely a úto-
čiště pro další živočichy a obnovit původní odrů-
dy ovocných stromů vytvořením vhodných ovoc-
ných sadů. Myslím, že mluvím za všechny členy, 
pokud prohlásím, že věřím v podporu veřejnos-
ti a nadšení místních lidí, kterým není lhostejné, 
kde žijí a jak mohou pomoci životnímu prostředí.  
Držím nám palce. 

Pro více informací navštivte naše stránky:  
www.agrinostra.cz nebo sledujte náš Facebook 
(www.facebook.com/agrinostra).

Kateřina Ondrušová
předsedkyně

Představujeme se… AGRI NOSTRA

V současné době se stále více hovoří o pro-
blémech týkajících se znečišťování naší pla-
nety. Jedním z mnoha problémů, který vý-
razně zasahuje i do našich životů, je světelné 
znečištění. Jen málo z nás si ale uvědomuje, 
že takové znečištění vůbec existuje, respekti-
ve jeho důsledky, přestože se s ním setkává-
me každou noc.

Světelné znečištění je velkým problémem dneš-
ní civilizace. Pod tímto pojmem se rozumí všechno 
zbytečné světlo, vyrobené člověkem, rozptýlené v at-
mosféře, uměle přidávané do noční krajiny, a je vý-
sledkem nehospodárného, nepotřebného a častokrát 
nesmyslného svícení. Lidé si vytvořili (zlo)zvyk sví-
tit na místa, které není potřebné osvětlovat a svítit 
mnohem víc, než je nutné. 

Mezi hlavní producenty světelného znečištění pa-
tří veřejné osvětlení, protože často jsou instalovány 
nevhodné typy svítidel, či pouličních lamp, které ne-
osvětlují pouze určené místo (chodník, cesta, pře-
chod), ale svítí bez užitku i nad horizont či do nebe. 
Podobným zdrojem světelného znečištění je i osvět-
lení památek. Důvodem je, že většina z nich je osvět-
lována zdola, takže světlo přesahuje okraje stavby. 
Dále osvětlení reklamních ploch, které je nebezpečné 
i pro řidiče, osvětlení sportovních areálů, lyžařských 
středisek, skladišť, či stadiónů a mnohé jiné. 

Světelným znečištěním se nejenom ochuzujeme o 
přirozenou tmu a pohled na oblohu plnou hvězd, ale 
vážně si tak zasahujeme i do vlastního zdraví. Při-
rozená tma je totiž důležitá pro zdravý a klidný spá-
nek, při kterém se tvoří důležitý spánkový hormon 
melatonin, který představuje jakousi “ručičku našich 
vnitřních hodin“. Je to také nejúčinnější antioxidant 
v našem těle, který chrání buňky před rakovinovými 
nádory, brzdí nádorový růst a zároveň zvyšuje obra-
nyschopnost organismu. Důsledkem světelného zne-
čistění jsou i spánkové problémy, kardiovaskulární 
onemocnění, prokázána byla i jeho souvislost s obe-
zitou a mnohými dalšími.

Světlo však neškodí pouze nám, ale zasahuje i do 
životů a biologických rytmů zvířat a rostlin. I když 
lidé většinou v noci spí, většina zvířat je aktivních 
naopak v noci a jsou zcela přizpůsobena nočnímu ži-
votu, čili životu ve tmě. Vlivem světelného znečiš-
tění mnohá zvířata začala měnit svá chování, krmné 
území, reprodukční cykly, či dokonce začala hynout. 
Toto znečištění může způsobit i změny životních 
rytmů, ptáci například pokračují v krmení, či zpívání 
i v noci, byly zaznamenány i případy zimního hníz-
dění, kdy mláďata buď umrznou nebo nemají dosta-
tek potravy na přežití. Hromadné úhyny, či změny 
životních rytmů samozřejmě postihuji i jiné druhy, 
například netopýry, želvy ale i žáby, či rostliny. 

Světelné znečištění je zároveň plýtvání elektrickou 
energií a v konečném důsledku financemi a nepřímo 
přispívá i ke globálnímu oteplování.

Řešení je přitom jednoduché. Abychom odstranili, 
nebo alespoň minimalizovali dopad světelného zne-
čištění, stačí, že budeme svítit pouze na místa a jen  
v takové intenzitě a v takovém čase, kdy je to oprav-
du potřebné. Měli bychom se řídit pravidlem: „Sviť-
me si na cestu, ne na hvězdy.“           

Veronika Foldynová
Gymnázium Josefa Kainara

Světlo - dobrý sluha, 
zlý pán
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Velký adventní věnec na Mírovém náměs-
tí v Hlučíně spojil několik občanů, kteří 
byli ochotni ve svém volném čase udělat 
něco, co se málokde vidí. 

Nebyla to honba za penězi, nýbrž snaha si při-
pomenout křesťanské kořeny naší společnosti. Na 
sestrojení velkoplošného adventního věnce a roz-
svícení čtyř svící obětovali svůj čas, práci, mate-
riál, zručnost a nadšení. Ale věnec by nebyl také 
bez ochotných občanů, kteří darovali chvojí na 
jeho sestrojení.  Na výzdobě se podíleli žáci ze 
Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Gymnázia 
Josefa Kainara a Základní školy Hlučín – Rovni-
ny. Velká pomoc přišla od mladých mužů z flor-
balového týmu. Nejde všechny jmenovat jednot-
livě, ale velký dík patří panu Janu Hermannovi  
a paní Janě Kameničkové. Rovněž děkuji účinku-
jícím, kteří hudbou či zpěvem přispěli k nádherné 
atmosféře po čtyři neděle při rozsvěcení jednotli-
vých svící. 

Josef Hlubek

Adventní věnec
v centru Hlučína

Nákupní chování obyvatel Moravskoslez-
ského kraje mapoval průzkum, který pro 
společnost BILLA Česká republika pro-
vedla společnost Datank. Typický obyva-
tel Moravskoslezského kraje měsíčně za 
nákup potravin utratí mezi 4 000 a 7 000 
korunami a preferuje středně velké náku-
py v kratších časových intervalech.

Z průzkumu dále vyplynulo, že obyvatelé Mo-
ravskoslezského kraje se příliš nezajímají o slo-
žení potravin. Pouze necelá čtvrtina z nich (23 %) 
uvedla, že se o složení potravin rozhodně zajímá, 
33 % se o složení potravin zajímá spíše. Co je pro 
ně ale důležité, je vlastní dobrá zkušenost s da-
ným výrobkem. Na druhém místě je potom kvali-
ta a cena až na místě třetím. Další roli hraje fakt, 
zda je výrobek ve slevě, poté následuje značka  
a znalost z reklamy.

Necelá polovina, přesně 46 % dotázaných oby-
vatel Moravskoslezského kraje uvedlo, že nikdy 
nekupuje biopotraviny ‒ to je o 5 % více, než je 
průměr v celé České republice. Svou roli v ná-

kupním chování obyvatel v kraji také hraje blíz-
kost Polska, téměř čtvrtina dotázaných totiž uved-
la, že rozhodně nebo spíše preferuje potraviny  
s původem u našeho severního souseda. Oproti 
celorepublikovému průměru, který činí 7 %, je to 
značný rozdíl. Nejoblíbenější u nich ale zůstávají 
potraviny s českým původem následované potra-
vinami slovenskými.

Většina obyvatel kraje dává přednost cenově vý-
hodnějším nabídkám tzv. privátních značek – ce-
lých 90 %. Privátními zančkami se označují ty vý-
robky, které si nechávají supermarkety a řetězce 
vyrábět na míru pod svou - privátní - značkou. 

Téměř 95 % obyvatel kraje sleduje letáky s akč-
ními nabídkami potravin, je to o 6 % více, než 
je celorepublikový průměr. Obyvatelé Moravsko-
slezského kraje také raději nakupují dle předem 
připraveného nákupního seznamu – dopředu roz-
myšlený nákup má 91 % dotázaných, i když 73 % 
uvádí, že i tak jej občas doplní o další produkty, 
které uvidí až v obchodě. I v tom se liší od obyva-
tel zbytku republiky. 

Průzkum: Jak lidé z našeho kraje nakupují? Podle seznamu

Po celý leden 2015 mohli žáci i dospělí ná-
vštěvníci zhlédnout výstavu, kterou pořá-
dala Základní škola Hlučín-Rovniny ve 
spolupráci s Židovským muzeem v Praze 
a Anne Frank House Amsterdam.

Všichni, kdo přišli, se dozvěděli spoustu infor-
mací o době 2. světové války, holokaustu i příbě-
zích lidí, kteří válku nepřežili. Působivý byl ob-
raz doby, který návštěvníci poznali přes osudy 
Anny Frankové a její rodiny, které se povedlo dva 
roky skrývat v nizozemském Amsterdamu v tzv. 
Zadním domě. Třináctiletá Anna si psala po ce-
lou dobu deník, který její tatínek po válce vydal 
knižně. Otec byl jediným členem rodiny, jenž vál-
ku přežil. Časem se kniha stala velmi slavnou – v 
současnosti je vydána v několika milionech výtis-
ků a přeložena do mnoha jazyků.

Rolí průvodců výstavou se výborně zhostili žáci 
9.A a 9.B. Návštěvníci oceňovali jejich přehled 

o historických souvislostech,  o osudech rodiny 
Frankovy a v neposlední řadě se jim líbily i pre-
zentační schopnosti deváťáků. Součástí výstavy 
bylo i promítání krátkého dokumentárního filmu 
o Anně Frankové. Žáci měli možnost na závěr vý-
stavy vyplnit pracovní list.

Několik ukázek z návštěvní knihy:
„Děkujeme za výstavu, která nás donutila zamy-

slet se nad životem.“
„Osud této rodiny je smutný. Obdivuju všechny, 

kteří v této době dokázali vydržet.“
 „Výstava byla zajímavá a přiblížila mi atmosfé-

ru té doby.“
 „Výstava byla pro mne velmi emotivní. A mys-

lím si, že my proti nim žijeme jednoduchý život.“
„Buďme rádi, za to, že žijeme v dnešní době a ne-

nechme si vlastní leností a zbabělostí a hloupostí 
ovládnout naši společnost podobnými režimy.“

                                         Jarmila Polomská

Anna Franková – odkaz pro současnost

Rovninský úspěch v celostátní
soutěži o romském holokaustu
V listopadu 2014 proběhla na ZŠ Hlučín 
– Rovniny beseda o romském holokaus-
tu, kterou organizovala pražská institu-
ce Živá paměť. Součástí byl i poslech zá-
znamu rozhovoru s pamětnicí paní Emilií 
Machálkovou rozenou Holomkovou. 

Po přednášce byli žáci vyzváni, aby se zúčastni-
li soutěže v rámci projektu KAPURA – brána do 
světa Romů. Úkolem bylo napsat krátkou úvahu 
na téma: Co Tě zaujalo na přednášce o dějinách 
Romů a romském holocaustu? Do soutěže se za-
pojil žák 9.A Jaroslav Hrubý: „Jakmile jsem zjistil, 
že se koná přednáška, byl jsem šťastný kvůli dvě-
ma věcem. Za prvé ,,volná hodina“- to samozřejmě  
a za druhé, že se dozvím něco nového, protože vždy 
jsem slýchával jenom o Židech a vězních v koncen-
tračních táborech, ale nikdy ne o Romech. Jejich 
historie byla velmi zajímavá, jak velký kus cesty 
museli ujít, aby se dostali až k nám. Sice to byli 
kočovníci, ale měli zajímavá zaměstnání - např. 
košíkáři, kováři atd. Také mě v přednášce zaujaly  
i koncentrační tábory u nás. Nejdůležitější bylo po-
dle mě ale video paní Holomkové, kde tato stará  
a určitě hodná paní vysvětlovala svůj život v Čes-
koslovensku a protektorátu. Byl to docela smutný 
příběh, ale s dobrým koncem...“

Jarkův text byl pražskou porotou vybrán jako 
nejlepší. Byl odměněn fotoaparátem Olympus.

(jp)
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7.2. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - Sokol Bučovice Volejbal Sportovní hala
7.2. 20:00 Country bál s Karavanou Ples Kulturní dům
8.2. 10:00 KP kadetek TJ Hlučín - TJ Ostrava-B Volejbal Sportovní hala
9.2. 17:00 Hlučínské stolení - představení komiksu Přednáška, beseda Zámek

10.2. Výlet za krásou a fantazií Pro děti DDM
13.2. 19:00 Ples seniorů Ples Kulturní dům
17.2. 18:00 Svět objektivem Ivony Trojkové - Čína Přednáška, beseda Zámecký TV klub
19.2. 13:15 Okrskové kolo dětské recitace Pro děti DDM
21.2. 9:00 KP kadetek TJ Hlučín - Tatra Kopřivnice Volejbal Sportovní hala
21.2. 11:00 2.liga muži TJ Hlučín - ŠSK Beskydy Volejbal Sportovní hala
21.2. 15:00 Keramická dílna pro radost Pro děti DDM
21.2. 20:00 Tradiční Hasičský Ples Ples Kulturní dům
23.2. 19:00 Mandarínková izba Divadlo Kulturní dům
27.2. 15:00 Klub Patchwork Pro děti DDM
28.2. 20:00 Maškarní ples pro dospělé Ples Kulturní dům
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Dne 7. ledna přivítal na hlučínské radni-
ci prvního občánka města Hlučína roku 
2015 - malého Matyáška Otavu s rodi-
či Klárou a Josefem Otavovými, starosta 
města Pavel Paschek  s místostarostkou 
Blankou Kotrlovou. Jelikož byl Matyášek 
první i v rámci Moravskoslezského kraje, 
přijel za ním také hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák.

Když přišel klouček 1. ledna 2015 v 1.49 hod. na 
svět, měřil 50 cm a vážil 3400 g. Mamince Kláře 
se začal ozývat už od 25. prosince. „Ještě jsme se 
vydali do kina, protože jsme si řekli, že až budeme 
mít miminko, už se tam nedostaneme. Pak jsme 
chvílemi místo filmu sledovali „poslíčky“. Nako-
nec jsme film viděli celý, ale do porodnice jsme 
pro jistotu zajeli. Odtud nás po vyšetření ještě po-
slali domů,“ líčili s úsměvem šťastní rodiče zážit-
ky, které předcházely narození syna.

Maminka z Brna a tatínek z Hati se poznali u 
známých v Kroměříži. Vzali se v r. 2013 v Hlu-
číně, kde se také zabydleli. Jméno pro chlapeč-
ka vybrali společně, a jak říká paní Klára Otavo-
vá: „Už od začátku těhotenství jsem věděla, že to 
bude kluk. Prostě jsem to cítila. Při jeho narození 
jsem byla trochu utlumená prostředky proti boles-
ti, ale všechno proběhlo v pořádku. Matyášek je 
naše zlatíčko, moc jsme se na něj těšili, miluje-
me ho.“

Po celou dobu setkání spal Matyášek tvrdým no-
vorozeneckým spánkem, ze kterého jej nevyrušil 
ani hovor ani osvětlení obřadní síně. Město Hlu-

Matyáš Otava - první dítko Hlučína i Moravskoslezského kraje v r. 2015

čín i Moravskoslezský kraj věnovali prvnímu ob-
čánkovi a jeho rodičům peněžní poukázky, drobné 
dárky a mamince květiny. S rodinou Otavovou se 
zástupci Hlučína setkají zakrátko ještě na vítání 
občánků, které město tradičně pořádá. A jak to vy-
padá podle vyjádření Kláry a Josefa Otavových, 
může se Matyášek zcela jistě těšit na další souro-
zence. Přejeme pevné zdraví, spokojenost a šťast-
ný život v Hlučíně.

Přívěsky s osobním alarmem Bodyguard 
3 zakoupilo město Hlučín pro seniory v 
rámci prevence kriminality. Důvodem k 
pořízení 160 kusů nenápadných přívěsků 
je rostoucí kriminalita pácháná na senio-
rech.

Přívěsky budou postupně rozdány seniorům po-
dle nastavených kritérií v rámci besed pořádaných 
městskou policií při společných setkáních v klu-
bech seniorů. 

Dle vyjádření velitele městské policie Bc. Luď-
ka Olšovského se jedná o lehkou plastovou bez-
pečnostní pomůcku, která se vejde do ruky, může 
se nosit v kapse, kabelce, tašce nebo i na krku či 
jinak. Aktivace alarmu je jednoduchá - stačí vy-
trhnout poutko a spustí se pronikavý zvuk sirény. 
Alarm tak může pomoci nejen při ohrožení kráde-
ží nebo napadení ať už člověkem nebo zvířetem, 

Město přidělí seniorům Bodyguardy

ale dobře poslouží také při úrazu nebo zdravotním 
problému na ulici i doma. Senior na sebe zkrátka 
výrazně upozorní, dá najevo, že potřebuje pozor-
nost, pomoc.

Pořízení alarmů a pořádání besed je dalším stříp-
kem z celé mozaiky prevence kriminality, kterou 
provádí jak město, tak i Městská policie Hlučín, či 
pracovní skupina pro seniory v rámci komunitní-
ho plánování Hlučínska.                     MP Hlučín

Zápis dětí do mateřských škol
pro školní rok 2015/2016
Mateřská škola Hlučín, Cihelní: středa 25 3. 
2015 době od 9:00 do 15:00 hod.

Mateřská škola Hlučín, Severní: středa 25. 3. 
2015 v době od 9:00 do 15:00 hod. 

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlu-
čín, Severní na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: 
čtvrtek 26. 3. 2015 v době od 9:00 do 12:00 
hod.

Mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, Požár-
nická 42, která je součástí Základní školy a 
mateřské školy Hlučín-Bobrovníky: čtvrtek 
26. 3. 2015 v době od 9:00 do 14:00 hod.

Mateřská škola Hlučín-Darkovičky, Nový 
svět 4/286, která je součástí Základní školy 
a mateřské školy Hlučín-Darkovičky: středa 
25. 3. 2014 v době od 9:00 do 14:00 hod.

Nová propojka do Rovnin
Více informací na str. 3

Slavná rodačka
Rozhovor na str. 9

Tříkrálová sbírka 2015
Vyhodnocení na str. 7
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n Prodám byt 3+1 v Hlučíně ul. Cihelní 3, 
78 m2, 4. patro. Tel.: 605 530 144 (po 16,00 
hod.).

n Hledám spolehl. a pečlivou p. na úklid r. 
domu, jedna byt. jednot. 4 h./1x t. + firma 3 
h./1 t. Tel.: 724 588 001.

n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v 7. p. na 
OKD. Tel.: 604 244 855.

n Pronajmu byt 1+1 Hlučín-Rovniny. Tel.: 
721 545 928.

n Prodám byt 3+1 v Hlučíně, ulice Ostrav-
ská, 78 m2. Osobní vlastnictví, možnost par-
kování u domu, rekonstrukce v r. 2004. Tel.: 
725 258 163.

n Nabízím k pronájmu řadovou garáž v Hlu-
číně OKD. Tel.: 608 816 015.

Soukromá řádková inzerce

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým 

za projevenou soustrast, květinové dary a za účast 
při posledním rozloučení s mým manželem panem 
Aloisem Lasákem. 

Poděkování patří také pohřební službě Breuer za 
profesionální služby, které nám prokázala.

Manželka a dcera Andrea s rodinou

Blahopřání
Chtěli bychom touto cestou poblahopřát naši mi-

lované babičce Hance Filipové k životnímu jubi-
leu. Hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody 
do dalších let. 

Syn Alexandr a dcera Zuzana s rodinou

Přivítali jsme:
Matyáš Otava *2015
Markéta Plintová *2014
Václav Kosak *2014
Jan Hrbáček *2014

Jubilanti:
Hermína Červenková *1932
Gertruda Reiská *1928
Hildegarda Drobková *1925
Dorota Prchalová *1933
Josef Thomas *1932
Květuška Kozlovská *1930
Zdeňka Dardová *1934
Ing. Drahomír Navrátil *1935
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