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Kulturní dům roztančila Hlučínská lilie
Již po pětadvacáté se v Hlučíně představili tanečníci z celé ČR i Slovenska...

        
Čtěte na straně 8
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Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce března proběh-
lo v kulturním domě veřejné fórum 
k projektu Hlučín - Zdravé město. 
I když účast občanů nebyla tak 
hojná jako v loňském roce, přesto z 
jednání vyšly závěry,  které je nutné 
řešit. Účastníci fóra pojmenovali 
dvanáct problémů, které občany 
našeho města nejvíce trápí.
Mezi nejzávažnějšími problémy se 
objevila  nedisciplinovanost řidičů 
při dodržování pravidel silničního 
provozu a chování majitelů psů, 
kteří nechávají běhat své miláčky 
bez vodítek a  často zapomínají na 
úklid jejich  exkrementů „zkrášlují-
cích“ chodníky, trávníky i dětská  
hřiště. Při osobních jednáních s 
vámi, mými spoluobčany, registruji 
další nešvary,  na které  často pou-
kazujete. Je to hluk motorových pil 
a sekaček trávy v neděli, jsou to po-
ničené polní či lesní chodníčky od 
kopyt koní, schválnosti sousedů, 
odhozené smetí podél cest, atd.
Některé problémy lze řešit vy-
hláškou,  máme ji například na  
dodržování veřejného pořádku, i 
vyhlášky je ale nutné respektovat. 
Řadu věcí, především mezilidské 
vztahy, však  žádná vyhláška ne-
vyřeší. Jak definovat a vyžadovat 
slušnost  v zákoně?
Chybí nám porozumění, tolerance, 
úcta k druhému. Převažuje aro-
gance, nadřazenost jednoho nad 
druhým. Mnozí si pletou demokra-
cii s anarchií. Svou roli určitě hrají 
i mezigenerační názory. Nečiňme 
druhým to , co nám samotným 
vadí!
Buďme rádi, že si děti hrají na hřišti, 
mějme úctu ke starším, respektuj-
me právo druhých na odpočinek, 
dodržujme den pracovního klidu. 
Každý si potřebuje po náročné a 
namáhavé práci odpočinout, při-
spívá to k duševnímu i fyzickému 
zdraví.
Vážení spoluobčané, využijme 
máj - měsíc lásky k tomu, že bude-
me milí, laskaví a tolerantní nejen 
ke svým blízkým, ale i ke všem 
ostatním.

Bernard Ostárek
starosta

Hned dvě slavnostní přestřižení 
pásky čekají hlučínského staros-
tu v měsíci květnu. Jako první 
se otevření dočká Klidová zóna 
v blízkosti kulturního domu, na 
kterou jedním a půl milionem 
korun přispěla Nadace ČEZ. Její 
zástupci spolu s představiteli 
města Hlučína předají 5. května 
v 10 hod. nové hřiště k užívání 
především místním dětem. Na 
zelení osázené ploše  o rozloze 
cca 1300 m2 na ně čeká celá řada 
hracích a sportovních prvků. Vý-
stavba Klidové zóny stála téměř 
4.8 miliónů korun. Jejím zhoto-
vitelem byla firma ALL&ING, s r.o 
Kromě již zmíněné dotace byla 
finančně pokryta z rozpočtu 
města.                       (ld)

Klidová zóna už brzy ožije dětským smíchem

Další nemalé výdaje, více než 6 
milionů korun, byly z městské 
kasy Hlučína investovány do re-
konstrukce ulice Dlouhoveské. 
Ta bude slavnostně otevřena 11. 
května  v 10 hod. za účasti mno-
ha hostů, mimo jiné poslance 
za ODS, Ing. Miroslava Krajíčka. 
Oprava Dlouhoveské začala loni 
v létě. Na její realizaci poskytlo 
dotaci ve výši 25.863.000 korun 
Ministerstvo financí. Zhotovite-
lem prací, které zahrnovaly roz-
sáhlé opravy povrchu vozovky 
a chodníků včetně provedení 

bezbariérových úprav a přecho-
dů pro chodce, byla firma ODS 
– Dopravní stavby Ostrava, a.s. 
Došlo i na rekonstrukci kanaliza-
ce, vodovodu a uličních vpustí.
Do konce letošního roku by měly 
být opraveny i uličky, které na uli-
ci Dlouhoveskou navazují. Rada 
města již v dubnu vybrala firmu 
na zpracování projektové doku-
mentace, která bude stát zhruba 
200.000 korun. Náklady na sa-
motnou rekonstrukci přilehlých 
ulic se odhadují na více než dva 
miliony korun.                            (ld)

Pestrobarevné prolézačky za kulturním domem čekají na své první náštěvníky.     Foto: Michal Kubíček 

Po rekonstrukci Dlouhoveské
opravy okolních uliček

Rekonstrukce Dlouhoveské byla jednou z nej-
větších investic poslední doby. Vyšla na 32,5 
miliónů korun.                  Foto: Michal Kubíček

Hlučínští radní rozhodli o  vypsání výběrového ří-
zení na zhotovitele projektové dokumentace pro 
realizaci projektu „přístavba budovy A hlučínské 
radnice“.
Nové prostory je nutné zajistit   především v sou-
vislosti  se zvyšujícími se požadavky na zajištění 
státní správy na úseku správních agend -  vydá-
váním cestovních a občanských průkazů, pro 
sběrná podací místa a pro  úseky CZECHPOINT.
Přístavba budovy A hlučínské radnice ve stávají-
cím dvoře jednak zajistí  místo a zároveň umožní 
vybudovat bezbariérový přístup do přízemí bu-
dov „A“ a „B“ MěÚ Hlučín. Přístavba  musí být do-
končena do 1. 7. 2010, kdy  musí začít dle zákon-
ných podmínek  na poskytování služeb občanům 
fungovat nová pracoviště  odboru správních 
agend. 
Náklady na přistavbu by neměly přesáhnout pět 
milionů korun. Pokud budou vypsány příslušné 
dotační programy, mohlo by  město Hlučín získat 
na tyto účely peníze z Regionálního operačního 
programu, jinak budou finance čerpány z měst-
ské kasy.                                                                      (ld)

Nové klientské centrum Kniha o vojácích z Hlučínska
Vážení spoluobčané,
více než půl století uplynulo od konce 2. sv. vál-
ky, která těžce postihla jak povinně narukované 
muže z Hlučínska tak jejich rodiny. Již několik let 
pracujeme na knize o vojácích Hlučínska, slouží-
cích v německé armádě. Vydaným dílem bychom 
chtěli těmto lidem věnovat trvalou vzpomínku 
na jejich těžký osud ve válečných letech. Touto 
cestou se obracíme na pamětníky nebo jejich 
potomky s prosbou o pomoc. Cílem je sestavit 
pokud možno kompletní seznam všech vojáků, 
který bude obsahovat jména jak padlých, tak i 
vojáků, kteří válečné útrapy přečkali. 
Pokud máte doma jakékoliv doklady vztahující se 
k této tématice (povolávací doklady, propouštěcí 
listy ze zajetí, dopisy či fotografie z fronty, vyzna-
menání apod.) prosíme vás o jejich zapůjčení.
 

Kontaktní osoba: 
Metoděj Chrástecký tel.: 737 809 850 - Muzeum 
Hlučínska
O výsledcích naší dosavadní práce se můžete 
přesvědčit na webových stránkách:
www.hultschiner-soldaten.de.
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Zlepšit život v Hlučíně bude 
nyní úkolem  a prvořadým zá-
jmem nejen zastupitelů města.  
Zdatnými pomocníky jim budou 
školáci z Dětského parlamentu, 
jehož ustavující zasedání pro-
běhlo v obřadní síni města  ve 
středu 25. března. 
Parlament  je sestaven stejně 
jako zastupitelstvo  z 21 členů, v 
čele stojí sedmičlenná rada.
„Do parlamentu byly děti vybrá-
ny ve volbách, které proběhly 
na čtyřech hlučínských školách 
- ZŠ Rovniny, ZŠ Hornická, ZŠ Dr. 
M. Tyrše a Gymnáziu J. Kainara. 
Protože se jedná o parlament 
města Hlučína, voleb se mohli 
zúčastnit pouze  děti z našeho 
města a jeho městských částí,“ 
říká Ing. Marie Suchánková, pra-
covnice MěÚ v Hlučíně a koordi-
nátorka Dětského parlamentu.
V úterý 7. dubna se členové Dět-
ského parlamentu  představili 
také  na jednání Zastupitelstva 
města Hlučína, kde měli mož-

nost seznámit se s jednacím 
řádem a samotným průběhem 
jednání.
Nyní se budou scházet  mini-
málně 1x za měsíc v Domě dětí 
a mládeže,  3 - 4x do roka by se  
jejich schůze měli zúčastnit také 
hlučínští zastupitelé a radní, aby 
si vyposlechli jejich připomínky 
a náměty a diskutovali s nimi o 
tématech, která děti zajímají. 
„Parlament má vlastní stanovy, 
kterými se řídí. Všichni členové 
budou mít průkazku s fotografií,
která jim bude sloužit přede-
vším na akcích města.“ říká dále 
Suchánková.
„Prostřednictvím Dětského 
parlamentu mají děti  možnost 
upozornit na skutečnosti, které 
by chtěly řešit a já společně s 
nimi doufám, že alespoň někte-
ré jejich prosby a připomínky 
budou vyslyšeny a zdárně vyře-
šeny,“ dodává  Suchánková na 
závěr.

(ld)

Školáci s koordinátorkou Dětského parlamentu Ing. Marií Suchánkovou během jednání v Domě dětí 
a mládeže.                                             Foto: Petr Gattnar

Školáci zasedají v parlamentu 
Je sobota 14. března a já stojím 
celá natěšená u školy spolu s dal-
šími spolužáky. Asi se sami sebe 
ptáte, proč jsem v sobotu u školy? 
Odpověď je víc než jednoduchá. 
Jedeme přece na zimní pobyt do 
Krkonoš! Ale nebude to jen tak 
ledajaký pobyt. Bereme s sebou i 
naši družební školu z polských Kr-
zanowic. Třesu se nadšením, vždyť 
na tento den jsem čekala celé dva 
měsíce!
A jak to všechno začalo?
Paní učitelka nám možnost zú-
častnit se tohoto zimního pobytu 
oznámila v hodině zeměpisu   a ve 
školním rozhlase. Neváhala jsem 
ani chvíli a když nám paní učitelka 
řekla, že je to projekt spolufinan-
covaný Evropskou unií, rychle 
jsem vstala a šla ukořistit jednu 
přihlášku. Teď už nezbývalo než si 
odškrtávat dny v kalendáři.
Teď je ten den konečně tady. Jedu 
v autobuse, pozoruji ubíhající kra-
jinu, na které však není ani stopa 
sněhu, přemýšlím a …… „Vstávej 

a podívej se z okna,“ volá na mne 
kamarádka. Všechno okolo je za-
sněžené. Jsme na místě. Čeká nás 
ještě „menší“ výšlap na chatu. 
Pak už každý den po snídani lyžu-
jeme na upravených svazích, vra-
címe se na oběd a pak znovu hurá 
na lyže. Nejlepší je, že družstva jsou 
vzájemně promíchaná a musíme 
se dorozumívat česko-polsky. Tak 
probíhá celý týden, jen odpočin-
kový den je bez lyžování. Pracovali 
jsme v česko-polských skupinkách 
a překládali různé věty.
Bylo to super a hlavně jsme si užili 
hodně srandy. Chodili jsme do 
bazénu, tančili na diskotékách, 
pouštěli si instruktážní video.
Když se přiblížil konec pobytu 
všichni byli unavení, ale šťastní i 
smutní zároveň. Nastal čas louče-
ní. Nepochybuji o tom, že to bude 
nezapomenutelný zážitek pro 
všechny, kteří se pobytu zúčastnili.

Tereza Kiowská, 8.A
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Hlučín

Sněženky a machři z Prajzké

Přednášku na téma „Jak se ne-
dostat do dluhové pasti“ pořá-
dá pro všechny občany Hlučína 
odbor sociálních věcí a zdravot-
níctví hlučínského městského 
úřadu. 
Jak Hlučínské noviny informo-
vala vedoucí oddělení pomoci v 
hmotné nouzi Anna Kačmařová, 
užitečná přednáška je pro všech-
ny zájemce samozřejmě zdarma 
a můžete ji navštívit koncem 

května, konkrétně v pondělí 
25. 5. 2009 ve 14 hod. v malém 
sále kulturního domu v Hlučíně. 
Přednášet bude zkušená lektor-
ka paní Bc. Lýdie Poláčková, kte-
rá nebude zájemcům radit, kde si 
vzít lepší půjčku či úvěr, ale uká-
že například, jak si lze sestavit 
osobní a rodinný rozpočet, jak si 
určit priority a navede na cestu 
pro odpovědné rozhodnutí zda 
se zadlužit či ne.                        (mk)

Jak se vyhnout dluhové pasti?

Výjezdová jednotka hlučínského sboru dob-
rovolných hasičů a jednotka Hasičského zá-
chranného sboru MSK z Hlučína se po tři dny 
společně účastnily na vrakovišti na Markvar-
tovické ulici výcviku v první pomoci a vypro-
šťování osob z havarovaných vozidel. 
Dobrovolní hasiči měli do minulého roku k 
dispozici vyprošťovací zařízení, které už ale 
na vozy novější výroby přestávalo stačit. 
Město Hlučín proto pořídilo koncem loň-
ského roku za 250 tis. Kč pro jednotku SDH 
novou vyprošťovací soupravu. Jedná se o za-
řízení fy HOLMATRO (kombinovaný nástroj, 
jednohadicový systém a lehký motorový 
agregát). Svými parametry zařízení splňu-
je rostoucí požadavky na vyprošťování. Pro 
použití u zásahu je důležité mj. i to, že celé 
zařízení je schopen odnést jeden hasič. 
Ve dnech 7. - 9. dubna tedy hasiči toto zaříze-
ní testovali, práci si vyzkoušeli všichni členo-
vé výjezdové jednotky. Výcvik byl zaměřen 

na techniku vyprošťování, poskytnutí první 
pomoci a způsob šetrného vyproštění zra-
něné osoby z havarovaného vozidla.
Pořízením vyprošťovacího zařízení, které je 
nyní  součástí vybavení vozidla CAS 24 MAN, 
se výrazně zvýšila akceschopnost jednotky 
při zásazích u dopravních nehod, kterých bo-
hužel stále přibývá. Dobrovolní hasiči města 
Hlučína jsou zařazení dle poplachového plá-
nu do kategorie III jednotek PO, což zname-
ná výjezd prvního družstva do 10 minut od 
vyhlášení poplachu. Svolávání jednotky se 
v převážných případech děje pomocí sms 
zpráv a voláním na mobilní telefony členů 
jednotky. Klasický způsob svolání pomocí 
sirény se dnes využívá minimálně. Aktuální 
dění, činnost dobrovolných hasičů a výjezdy 
jednotky můžete sledovat na www.hasici.
hlucin.com. Dotazy na sdh@hlucin.com.

Martin Türke
Sbor dobrovolných hasičů Hlučín

Hlučínští hasiči cvičili vyprošťováníVelikonoce v DDM
V neděli 5. dubna proběhla v Domě dětí a 
mládeže v Hlučíně velikonoční dílna pro 
děti i pro dospělé. Velikonoční dílnu, stejně 
jako dílnu adventní, pořádá DDM již několik 
let.
I přes krásné jarní počasí přišlo 16 dětí a 
dospělých. Pro všechny byla přichystána 
pestrá nabídka v podobě aranžování jar-
ních věnečků, pletení pomlázky, zdobení 
perníčků. Účastníci velikonočního tvoření 
malovali kraslice akrylovými barvami, zdo-
bili vajíčka netradičně kořením, zrním nebo 
třeba vločkami.
Domem dětí a mládeže vládla příjemná 
velikonoční atmosféra, všude voněly naře-
zané větvičky a vrbové proutky. Všichni si 
své vlastnoručně vyrobené ozdoby odnesli 
s sebou domů spolu s povídáním o veliko-
nočních zvycích.

Veronika Hubáčková
DDM Hlučín 
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Na Mírovém náměstí v Hlučíně  
proběhne ve středu 3. 6. 2009  
akce s názvem Den sociálních 
služeb a zdraví. 
V době konání akce od 9 do 17 
hod.  bude náměstí  uzavřeno 
pro vjezd motorových vozidel. 
Handicapovaným občanům, 
kteří se akce budou účastnit, 
bude k dispozici parkování před 
budovou městského úřadu. 
Během Dne se představí posky-
tovatelé sociálních služeb ve 
městě Hlučín a jiní, kteří projeví 
zájem se akce účastnit. Celá akce 
je směřována k široké veřejnosti,  
tedy nejen k lidem, kteří sociální 
služby  sami potřebují.
 „Rádi bychom oslovili  veřejnost 
a poskytli alespoň základní pře-
hled o tom, co vůbec jsou soci-
ální služby a že i s handicapem 
se dá žít život s radostí,“ říká k 
akci Marie Suchánková, koordi-

nátorka komunitního plánování 
města Hlučína.
Součástí bude také  doprovodný 
program, v  jehož rámci  vystou-
pí také  samotní  uživatelé soci-
álních služeb, tedy např. tělesně 
či mentálně postižení. „Po celou 
dobu bude na náměstí přítom-
na také laboratorní sestra, která 
případným zájemcům vyšetří 
hladinu tuku či cukru v těle, 
změří tlak a podobně. Podařilo 
se navázat spolupráci se Všeo-
becnou zdravotní pojišťovnou, 
která tato vyšetření bude zajiš-
ťovat,“ dodává Suchánková.
Konkrétní podoba doprovod-
ného programu se v době uzá-
věrky novin teprve dolaďovala. 
Hlučínští se ale určitě mohou 
těšit na vystoupení zpěváka Pe-
tra Bendeho, které je již domlu-
veno.

(ld)

Den sociálních služeb a zdraví

Darujte krev - darujte život

Darovat krev se rozhodli také starostové a pracovníci obecních úřadů patřících do Sdružení obcí Hlu-
čínska. Na snímku starostové Chuchelné Josef Kubný a Martin Štefek z Dolního Benešova.                   
                                                                     Foto: Petr Gattnar    

Odběrové dny
Krevní centrum FN Ostrava
Po, Út, ST, Pá: 7 –14.30 hod. 

Čt : 7  –19 hod.
Objednávky –   800 260 004 

(596 914 786)

Transfúzní oddělení SN 
Opava 

Po, Út : 6 –11 hod. 
Krev v další dny, plazma vždy 
pouze na základě objednávky 

– 553 766 493 nebo osobně

Lidská krev je tekutinou nejcen-
nější a i  přes veškeré  pokroky v 
biotechnologiích při transfúzích 
stále nenahraditelná. Celosvě-
tově se bohužel zatím nedaří  
trvale udržitelné zásoby krve 
zajistit.
 V České republice je situace 
poměrně příznivá. Díky dobro-
volným, bezplatným dárcům, 
mají nemocní přístup k potřeb-
né léčbě. Registrováno je téměř 
350 tis. dárců krve, z 90 % jde  
o dárce pravidelné. Stále se ale  
hledají dárci noví, potřebné jsou 
přitom všechny  krevní skupiny.
Dárcem krve a krevních složek 
může být každý  zdravý člověk, 
který neprodělal infekční žlou-
tenku nebo jiné závažné one-
mocnění. Při prvním odběru 
musí mít minimálně 18 a ma-
ximálně 60 let, v darování krve 
lze ale pokračovat až do 65 let. 
Minimální tělesná hmotnost je 
pro odběr krve 50 kg, pro odběr 
plazmy 60 kg. Před odběrem 
není nutná návštěva praktic-
kého lékaře, veškerá vyšetření 
jsou provedena na místě. Pokud 
se rozhodnete krev darovat, 
čtrnáct hodin před odběrem 
nejezte nic tučného, nepijte al-

koholické nápoje ani nekuřte. 
Ráno v den odběru se dietně na-
snídejte, nechoďte nalačno . Jak 
před , tak i po odběru dodržujte 
zvýšený příjem tekutin. K odbě-
ru je třeba vzít s sebou občanský 
průkaz a průkaz pojištěnce. 
Mezi výhody pro dárce krve a 
plazmy patří například pracovní 
volno (po dobu 24 hod od zahá-
jení cesty k odběru) s náhradou 
mzdy, poukázka na občerstvení, 
proplacení jízdného, důkladné 
bezplatné lékařské vyšetření 
včetně testů HIV, žloutenky B, C, 
krevního obrazu, krevní skupiny 
atd. Dárce může také počítat s 
výhodami poskytovanými jed-
notlivými zdravotními pojišťov-
nami – např. vitamíny, účelové 
poukázky apod. Neméně vý-
znamná je i možnost uplatnit 
odpočet ze základu daně z pří-
jmu - za každý odběr odpočet 
2000 Kč ze základu daně.
Nejblíže Hlučínu můžete krev 
darovat  buď  v Krevním centru 
Fakultní nemocnice v Ostravě  
nebo ve Slezské nemocnici v 
Opavě.            Lada Dobrovolná

Zdroj: www.fnspo.cz 
www.nemocnice.opava.cz

Dobrovolní dárci krve jsou za svou záslužnou 
činnost každoročně oceňováni cenami Čes-
kého červeného kříže. Za první odběr získá 
dárce odznak  v podobě  krůpěje krve. Za 10 
odběrů je oceněn Bronzovou medailí Prof.
MUDr. Jana Janského.
Stříbrná Jánského  medaile se uděluje  za 20 
bezpříspěvkových odběrů, zlatou plaketu  zís-
ká dárce, který svou krev daroval čtyřicetkrát.
Město Hlučín se může pochlubit již několika 
desítkami dárců, kteří  tuto zlatou medali ob-
drželi. Ještě vyšším vyznamenáním je Zlatý 
kříž  ČČK 3. třídy, který se uděluje za 80 odbě-
rů. Loni jej ve městě Hlučín získali Zdeněk Ku-
bica, Jan Jančík, Marek Liška a  Božena Mato-
vá. Za 120 bezplatných odběrů se dárce stane 
nositelem Zlatého kříže ČČK 2. třídy. Ten loni 
v Hlučíně obdržel Jiří Řezáč. Oceněním za 160 
odběrů je  Zlatý kříž ČČK 1. třídy.                  (ld)

Obětaví dárci krve z Hlučína

Staňte se dárci: Možná , že právě vaše krev pomůže zachránit lidský život.

 ...je 14. červen ustanoven Světovým dnem dárcovství? 
Oslavován je na počest narození vídeňského lékaře Karla 
Landsteinera. Ten získal za svůj objev AB0 systému krevních 
skupin u člověka v roce 1930 Nobelovu cenu. 

Na řadě transfúzních stanic proběhnou při této příležitosti  mimořádné náborové a propa-
gační akce - více informací na www.darujkrev.cz nebo www.transfuznispolecnost.cz. 
 ...ve skutečnosti bylo ve věci objevení krevních skupin v roce 1921 uznáno americkou 
lékařskou asociací prvenství jiného objevitele - českého lékaře Jana Jánského? Ten totiž 

definoval ne tři skupiny, jako Landsteiner, ale čtyři skupiny, tak jak je
známe dnes. MUDr. Jan Janský (1873 - 1921) byl profesor psychiatrie 
a neurologie, zabýval se také biochemickým a sérologickým výzku-
mem krve a mozkomíšního moku. 
Janský (na plaketě vlevo) se totiž snažil zjistit, zda existuje nějaká sou-
vislost mezi zkoumanými vlastnostmi krve a duševními nemocemi.  
Výsledky pokusů shrnul v práci Hematologické studie u psychotiků, 

otištěné v roce 1907. Na svou otázku si dal zápornou odpověď. Zato však jako první na svě-
tě konstatoval, že mnohá lidská krevní séra se vyznačují úplně stejnou aglutinační (shlu-
kovací) schopností a dají se podle své účinnosti rozlišit do čtyř skupin. Označoval je tehdy 
římskými číslicemi I až IV. Dnes se vyznačují kombinací písmen A, B a 0.

(mk)  

?víte, že...



Jak dokazuje snímek z předchozích ročníků, událost je tradičně hojně navštěvovaná. Do Hlučína tak 
každoročně přiláká stovky turistů ze širokého okolí.                         Foto: Petr Gattnar    
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA

Ve 4 případech byly nahlášeny 
černé skládky, „zřizovatele“  jed-
né z nich se podařilo vypátrat a 
ten ji musel uklidit. Ve dvou pří-
padech řešili strážníci porušení 
obecně závazné vyhlášky města 
Hlučína  o zákazu požívání alko-
holu na veřejnosti
V noci 3. 4. objevili strážníci bě-
hem pochůzky v Darkovičkách  
otevřenou garáž na ul. Pěkníko-
va. Informovali majitele, který si 
ji poté zabezpečil. Obdobný pří-
pad se stal v noci na středu 8. 4. 
na ulici Lelkova. Po poledni 5. 4.  
našli na ul. Jar. Seiferta strážníci 
ležet opilého muže se zraněnou 
hlavou. Byla přivolána záchranná 
služba, která ho převezla k ošet-
ření. Hned následující den dopo-
ledne byly uzavřeny z rozhod-
nutí PČR výjezdové komunikace 
na katastru města Hlučína. Ve 
spolupráci s Dopravním inspek-
torátem Opava a Cizineckou po-
licií Opava kontrolovali v  rámci 
bezpečnostního opatření řidiče. 
Během akce bylo provedeno 65 
kontrol osob, 83 kontrol vozů a 

zjištěno celkem 
17 přestupků, 
které byly vyříze-
ny na místě bloko-
vou pokutou. 
Podobná  preven-
tivní akce se usku-
tečnila za účasti hlu-
čínských strážníků 
také 15. 4. v Háji ve 
Slezsku.
Ve čtvrtek 9. 4. večer řešili strážní-
ci fyzické napadení mezi dvěma 
muži na  ul. J. Nerudy v Hlučíně. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o osoby blízké,  byly poučeny, že 
mohou podat návrh na zahájení 
řízení o přestupku do 3 měsíců 
ke správnímu orgánu, kde bude 
celá věc projednána. 
V pátek 10. 4. v 9.15 hod. přijala 
MP oznámení,  že nějaký mladík 
posprejoval budovu obchod-
ního domu Kosmos v Hlučíně a 
momentálně se nachází na Míro-
vém náměstí. Strážníci podle po-
pisu  mladíka  na náměstí zadr-
želi, ten se  k činu doznal. Šetření 
případu převzala Policie ČR.  (ld)

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 SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
II. čtvrtletí 2009

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu: 
 středa  6. květen 2009    svozová oblast A   
 středa 20. květen 2009 svozová oblast B
 středa  3. červen 2009 svozová oblast C
 středa 17. červen 2009 svozová oblast A
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý

V období od 15. 3. do 15. 4.  řešili strážníci Měst-
ské policie Hlučín celkem 261 událostí, z toho 
bylo 52 zjištěných závad a nedostatků. 

Ve dnech 22. a 23. května pro-
běhne v Areálu čs. opevnění 
Hlučín-Darkovičky již 16. ročník 
vzpomínkové akce u příležitosti 
71. výročí květnové mobilizace 
v roce 1938 a 64. výročí konce 
2. světové války. Ukázku boje o 
pevnosti  a dynamické ukázky 
pořádají společně Krajské vojen-
ské velitelství Ostrava, Velitelství 
společných sil, Velitelství sil pod-

pory, Slezské zemské muzeum 
Opava a město Hlučín.
V pátek 22. května proběhne v 
době od 10 do 12 hod. veřejný 
generální nácvik, a to ve stej-
ném rozsahu jako v návštěvní 
den. Odpoledne se bude na ná-
městí v Hlučíně konat koncert 
Posádkové hudby Olomouc a 
vystoupení mažoretek z Dolní-
ho Benešova.       (ld)

Na bunkrech se opět bude bojovat

9.00 Koncert Posádkové hudby

9.50 Zahájení vzpomínkové akce

9.55 Přelet formace letounů AČR, letová ukázka letounů AČR

10.00 Nástup pevnostní jednotky, přinesení bojového praporu, 
vztyčení státní vlajky, hymna,    obsazení pevnosti

10.15 Projevy představitelů státní správy, samosprávy a ředitele 
Slezského zemského muzea Opava

10.25 Ukázka boje o pevnost v pojetí taktiky roku 1938

10.45 Ukázka výcviku služebních psů

11.55 Činnost vyčleněných sil při likvidaci velitelského stanoviště 
nepřítele

11.05 Ukázka jízdních vlastností bojové techniky

11.15 Napadení přesunující se patroly

11.25 Vedení útočného boje vyčleněnými silami

11.40 Ukázka výcviku služebních psů

11.50 MUSADO

12.05 Ukázka činnosti odminovacího kompletu BOŽENA

12.15 Ukončení vzpomínkové akce

Volná prohlídka opevnění a vojenské techniky

Program návštěvního dne 23. května 2009

Vážení rodiče, v současné době 
připravujeme slavnostní přivítá-
ní pro děti narozené v roce 2009, 
které mají  trvalý pobyt na území 
města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček. Máte-li zá-
jem zúčastnit se se svým mimin-
kem slavnostního obřadu vítání 
občánků, dostavte se  maminky 
osobně na matriku MěÚ Hlučín 

(Po, St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 
hod.) a doložte originál rodného 
listu dítěte a svůj platný občan-
ský průkaz. 
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni po-
zvánkou.
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

SDĚLENÍ RODIČŮM: Vítání občánků
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Z jednání rady a zastupitelstva

V hlučínském kulturním domě  
proběhlo 17. 3. veřejné fórum k 
projektu Zdravé město, kde se 
občané měli možnost vyjádřit 
k problémům, které je ve městě 
nejvíce tíží. 
Prostřednictvím ankety se nyní 
mohou k problémům ve městě 
vyjádřit i ostatní spoluobčané, 
kteří se veřejného setkání ne-
zúčastnili. Nejpalčivějšími z nich 
(dle výsledku ankety) se budou 
zabývat představitelé města 
Hlučína  a  jejich řešení zařadí do 
strategického plánu města.   
Anketní lístek můžete odevzdat 
osobně, na MěÚ Hlučín v pří-

zemí budovy „A“ do schránky 
označené TOP problémy, nebo 
poštou na MěÚ Hlučín, Mírové 
nám. 23, 748 01 Hlučín, se zřetel-
ným označením ANKETA nebo v 
případě, že využijete elektronic-
ký formulář (ke stažení na www.
hlucin.cz, levá lišta –životní pro-
středí, MA21), e-mailem na ad-
resu praskova@hlucin.cz.
Termín odevzdání anketních 
lístků je do 31. 5. S výsledky 
ankety budete seznámeni na 
webových stránkách města a v 
Hlučínských novinách.    

Soňa Prášková
koordinátor projektu Zdravé město 

Problém města bez pořadí důležitosti
U dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte x

 Chování majitelů psů – psi pobíhají bez vodítka, majitelé 
po nich neuklízí odpadky, pobíhají po hřištích

 Nedostatečná kapacity MŠ zřizovaných městem

 Parkování na zeleni – více kontrolovat, sankcionovat

 Vyřešit parkování u domu s pečovatelskou službou

 Rekonstrukce kina na víceúčelové zařízení

 Revitalizace jezera

 Revitalizace školního hřiště při ZŠ Hlučín-Rovniny

 Rozšíření ploch zeleně ve městě

 Rozšíření sítě cyklotras ve městě, propojení s okolními 
obcemi

 Řešení obchvatu HLučína

 Řešit sociální bydlení

 Zvyšování disciplinovanosti, ohleduplnosti občanů (řidi-
čů), dodržování vyhlášek,  zákonů

Lidé mohou hlasovat
o problémech města

ANKETA: Největší problémy navržené účastníky veřejného 

fóra, konaným 17.3.2009 jako TOP problémy města Hlučína

Vzhledem  k novelizaci zákona  
o  dani z přidané hodnoty,  kte-
rá vstoupila v platnost 1. ledna 
letošního roku, se město Hlučín 
stane od 1. května plátcem daně 
z přidané hodnoty.  
Tato skutečnost se ale dle roz-
hodnutí rady města nepromítne  
v cenách nájmu u prostorů, kte-
ré nejsou určeny k podnikání a 
daň bude městem odváděna z 
cen doposud platných.

Město se stane 
plátcem DPH

Opatření k čerpání 
rozpočtu na 
provozní výdaje
V souvislosti s finanční krizí  a
očekávaným propadem  daňo-
vých příjmů města Hlučína  vy-
zval  starosta  města prostřed-
nictvím odboru financí MěÚ
Hlučín všechny příspěvkové or-
ganizace a organizační jednotky 
města k úsporným opatřením, a 
to snížením  výdajů na 90% část-
ky schválené v rozpočtu města 
na rok 2009.
Opatření se týká pouze běžných 
výdajů, nijak se nedotkne inves-
tičních akcí.

Výtah z usnesení zasedání  
Zastupitelstva města Hlučína 

Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo:
 závěrečný účet města Hlučín 

za rok 2008 s vyjádřením sou-
hlasu s celoročním hospoda-
řením, a to s výhradami.

 zadání změny č. 5 územního 
plánu Hlučín dle  příloh před-
loženého materiálu s úprava-
mi.

 zadání změny č. 7 územní-
ho plánu Hlučína dle přílohy 
předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města Hlučína 
rozhodlo:
 o poskytnutí dotací organiza-
cím nad 50.000,-Kč z rozpočtu 
města Hlučína .
 o uzavření smluv o poskytnutí 
dotace dle předloženého návr-
hu do celkové výše 200.000,- Kč.  
(více na str. 7)
 o přijetí Dodatku č. 1 Zásad 
postupu při prodeji bytových 
jednotek.

Zastupitelstvo města Hlučína 
projednalo informaci o možnos-
ti získání dotace na provedení 
Aktualizace územního plánu 
Hlučína a rozhodlo tuto aktuali-
zaci nyní neprovádět.
Zastupitelstvo města Hlučína 
vydalo obecně závaznou vy-

hlášku  č. 4/2009, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vy-
hláška č. 8/2005, o místních po-
platcích ve městě Hlučíně.

Výtah z usnesení  schůze 
Rady města Hlučína 

Rada města Hlučína rozhodla :
 poskytnout Poradenskému 
a informačnímu centru pro slu-
chově postižené, o.s. peněžitý 
dar ve výši dle návrhu na čin-
nost v roce 2009.
 revokovat usnesení o instalaci 
dvou zpomalovacích prahů na 
komunikaci vedoucí z Hlučína-
-Bobrovníků na Ludgeřovice-
-Vrablovec a zároveň rozhodla o 
instalaci jednoho zpomalovací-
ho prahu na této komunikaci.
 nezadávat zpracování doku-
mentace na realizaci autobuso-
vého zálivu na ul. Čs. armády na 
zastávce Petra Bezruče, směrem 
do města. 
 přístavbu budovy „A“ MěÚ 
Hlučín  realizovat dle předlože-
né koncepce a ukládá OI a SMM 
zadat zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení 
a pro stavební povolení k I. a II. 
etapě této akce.
 o poskytnutí peněžitého daru 
Sdružení rodičů a přátel školy při 
Základní umělecké škole Pavla 
Josefa Vejvanovského, Hlučín 
dle předloženého návrhu.

 o uzavření smlouvy o partner-
ství mezi Fondem ohrožených 
dětí a městem Hlučín.
 vypsat  nové  výběrové řízení 
na  zpracování „Studie variant-
ního řešení křižovatky stávající 
silnice I/56 a navrhované pře-
ložky silnice R 56 Dolní Benešov 
– Ostrava“.
 že zhotovitelem projektové 
dokumentace pro  stavební po-
volení stavby „Rekonstrukce uli-
ček přilehlých k Dlouhoveské“ 
se stává společnost TECHNICO 
Opava. 
 zařadit do rozpočtu města 
Hlučína na rok 2009 akci: „Pro-
jektová dokumentace klimatiza-
ce kuchyně ZŠ Hlučín-Rovniny“ 
v částce 40.000,- Kč.  

Rada města Hlučína projednala:
 sdělení Krajského úřad MSK 
Ostrava, odboru životního pro-
středí a zemědělství o zahájení 
zjišťovací řízení záměru „Zaří-
zení ke sběru a zpracování au-
tovraků (rozšíření)“ dle zákona 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí pro investora a se zá-
měrem nesouhlasí. 
 že zhotovitelem stavby „Sa-
nace vodovodního přivaděče ul. 
Rovniny“  bude firma WOMBAT, 
s r.o. Brno.

více inforamcí najdete na www.hlucin.cz/samosprava 
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Stálá expozice Muzea Hlučín-
ska by mohla vzniknout nově 
v podkroví hlučínského zám-
ku. Výstavní prostor by měl být 
rozdělen do několika menších 
prostor podle tematických částí 
expozice muzea. Pod střechou 
by mohla být badatelna s kni-
hovnou, návštěvníci by zde také 
mohli vidět „naživo“ v ukázce 
rub klenby a obnažený krov 
zámku. 
Radní již vyhlásili veřejnou za-
kázku na projektovou doku-
mentaci k architektonické studii. 
Studie architekta Halfara, který 
na projektu úzce spolupracoval 
s ředitelem muzea Metodějem 
Chrásteckým, řeší nejen rekon-
strukci zámecké půdy, ale také 
přístup, který bude řešený pří-
stavbou nového schodiště k 
jihozápadnímu křídlu zámku. 
Součástí projektu by bylo i ře-
šení okolních komunikačních 
ploch. Projektová dokumenta-
ce by měla být vypracována do 
konce července 2009. Pokud za-
stupitelstvo odsouhlasí financo-
vání a město na tyto účely získá 
peníze z operačního programu 
EU, mohlo by se s realizací začít 
na přelomu let 2010 a 2011. 

Muzeum v souvislosti s pláno-
vanou rekonstrukcí podkroví 
zámku založilo dokonce i „Klub 
přátel Muzea Hlučínska“.  Pod-
poruje ho nejen město, ale i sta-
rostové okolních obcí. Hlučín-
sko si zaslouží, aby si zachovalo 
svou identitu a uchovalo odkaz 
svých předků. Stálá expozice by 
měla shromažďovat nejrůznější 
dobové artefakty jako předměty 
denní potřeby v domácnostech, 
řemeslné, zemědělské a jiné 
pracovní náčiní, kroje, dobové 
písemnosti a fotografie, které
budou připomínat život na Hlu-
čínsku s životními osudy obyva-
tel. Expozice bez dochovaných 
historických předmětů, listin, 
fotografií ale i výpovědí pamět-
níků by neměla cenu. Členové 
klubu tedy apelují na všechny, 
kterým věc Hlučínska není lhos-
tejná, aby se porozhlédli kolem, 
po půdách, v pozůstalostech, 
po sklepech a poskytli pracovní-
kům muzea informaci, co obje-
vili. Ze strany Muzea Hlučínska 
pak je veřejný slib, že žádná 
vámi darovaná věc nebude pro-
dána a navždy ponese jméno 
laskavého dárce.

Text a foto: Michal Kubíček

Památky na staré Hlučínsko v podkroví zámku

Název projektu Žadatel Výše grantu

1. III. mezinárodní In Bona Fidae Flétnový festival Hlučín 2009 o. s. In Bona Fidae 30 000

2. Darkovičky v pohybu – sportuj a soutěž s námi Fotbalový klub Darkovičky 30 000

3. Velká cena Hlučína 2009 – stíhací závody veteránů, 2. ročník UVB Technik s. r. o. 30 000

4. Zimní závod Hlučín pod záštitou města Hlučína, XVI. ročník Kynologický klub Hlučín-Rovniny 9 000

5. Hlučín CUP 2009 – soutěž TFA Sbor dobrovolných hasičů Hlučín 15 000

6. Memoriál Oldy Dvoroka, závod záchranných psů, IX. ročník Záchranná brigáda kynologů MSK 17 000

7. Přeborník Darkoviček AVZO TSČ – Střelecký klub Darkovičky 5 000

8. Prajzská hůlka 2009 SK Mažoretky Paprsky Hlučín 20 000

9. Czesko-Polski przyjaźń Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, p. o. 30 000

10. „Mňam přebor Hlučínska“ – kuchařská soutěž Sdružení přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně, o.s. 14 000

GRANTY Zastupitelstvo města  rozhodlo na svém zasedání dne 7.4. 2009 o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína. Celková 
částka 200 000,- Kč byla rozdělena mezi následující  žadatele. Umístění je sestaveno na základě počtu získaných bodů.



Příležitost

pro děti

pátých tříd!

Základní škola
dr. Miroslava Tyrše
 s rozšířeným vyučováním
tělesné výchovy, fakultní škola

Přijímáme dívky a chlapce do
sportovní třídy 6. ročníku  
školního roku 2009/2010.

Rozšířená výuka tělesné výchovy 
bude zaměřena na atletiku a gym-
nastiku.

Sportovní příprava bude probíhat v 
novém sportovním areálu, ve spor-
tovní hale a tělocvičně.

Uzavření přihlášek je 16. června 2009.

Přihlášky jsou k dispozici u tajemnice 
školy nebo na www.zsmt.cz.

Srdečně zveme všechny zájemce.
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Přes tři stovky tanečníků se sjely první 
aprílový víkend do Hlučína. Ne však proto, 
aby si zde dělali ze sebe navzájem legraci. 
Přilákala je již tradiční soutěžní přehlídka 
tanečního umění Hlučínská lilie. V našem 
městě se konala již po pětadvacáté. Běžně 
přijíždí na hlučínskou taneční soutěž obsa-
da nejen z tuzemska, ale i zahraničí. Nejinak 
tomu bylo i tento rok, i když se zahraniční 
účastníci rekrutovali výhradně od našich 
východních sousedů. Zato jich však byla 
polovička.  Novinkou letošní Lilie byla nová 

kategorie - Senioři Hobby, do které se  při-
hlásilo hned 16 párů - celá desetina všech 
přihlášených soutěžících. „Sám jsem zvědav, 
jak to bude vypadat,“ prozradil Hlučínským 
novinám ještě před promenádou prvních 
seniorů vedoucí pořádajícího Kulturního 
domu Miroslav Houžvička. Ale abyste se 
nepletli, když se mezi tanečníky hovoří o 
kategorii seniorů, spadají do ní tanečníci již 
od nějakých pětatřiceti let. Pohárů bylo na 
pódiu za tanečníky, kde seděla nesmlouva-
vá porota, nepočítaně, však také zde byla 

celá řada dalších kategorií. Ten hlavní nako-
nec předával starosta města. Vítězství byla 
pro jednotlivé páry cenná, vždyť Hlučínská 
lilie patří do tzv. postupových soutěží, tak-
že si její účastníci svým umístěním v nižších 
kategoriích pomáhají v postupu do kate-
gorií vyšších a náročnějších. Nebyly to ale 
jenom poháry, dámy a dívky si za umístění 
odnášely domů i symbol soutěže, křehkou 
a voňavou lilii, děti navíc i plyšovou hračku 
a nezbytné sladkosti. O své figury se ale bát
nemusely, s gustem je vytančili nejenom v 
klasických tancích jako třeba valčík, ale i při 
skočné polce, ohnivé latině či rychlém jive.  
Soutěž podpořil svým grantem i Morav-
skoslezský kraj a jak říká zastupitelka kraje 
a předsedkyně grantové komise Iva Tichá, 
„podobné akce, zvláště, jsou-li jubilejní a 
mají tradici, jako tomu u 25. ročníku této ta-
neční přehlídky bezesporu je, zasluhují po-
zornost nejenom diváků, ale i kraje.“ Celkem 
přitom organizátory přišla soutěž letos na 
150 tisíc korun. A jak na tom byli naši místní 
tanečníci? Ostudu nám neudělali. Na titul-
ní stránce Hlučínských novin vidíte vítěze 
kategorie Děti-II-D Reného Dihela s Klárou 
Rumpovou (oba ročník 1998). Ve zmiňova-
ných seniorech nakonec získal druhé místo 
pár Vlastimil a Alena Koneční. „Všechny naše 
taneční páry nezanedbatelným způsobem 
zviditelňují město Hlučín v celé České re-
publice a příhraničí a patří ke skutečné špič-
ce,“ dodává Miroslav Houžvička, který sotva 
zaklaply dveře kulturního domu za posled-
ními tanečníky, začíná připravovat další - 
šestadvacátý ročník. 

Text a foto: Michal Kubíček

Hlučínská lilie letos jubilejně - po pětadvacáté

Argentinské tango je tanec vášnivý a důrazný. Je důležité pevně držet partnera i linie vlastního těla. S touto podmínkou pak zvládnete 
i prudké záklony, aniž byste skončili na podlaze.

Možná právě váš syn nebo dcera jsou bu-
doucími houslovými virtuózy, prvním hla-
sem operní scény Národního divadla, vyni-
kajícím malířem nebo tanečníkem.
To ovšem ale nezjistíte, pokud jim nedáte 
šanci se projevit a projít prvními krůčky pod 
vedením zkušených profesionálů. Právě ta-
koví vás přitom čekají na Základní umělecké 
škole Pavla Josefa Vejvanovského v  Hlučí-
ně. 
V těchto dnech vedení školy vyhlásilo letoš-
ní termíny přijímacích zkoušek do hudební-
ho oboru pro školní rok 2009/2010.
Zkoušky proběhnou v pátek 22. května 2009 
od 14 do 17 hod. v hlavní budově školy v uli-
ci U Bašty 4 (za Městským úřadem), a to ve 
třídách č. 3 a 5 v přízemí budovy.
ZUŠ přijímá děti ve věku od 5 do 7 let do 
přípravné hudební výchovy a děti starší do 
prvního ročníku studia.
„Nabízíme výuku hry na klavír, klávesové ná-
stroje, smyčcové nástroje jako jsou housle,  
violoncello nebo kontrabas, dále na decho-
vé nástroje, akordeon, cimbál, kytaru, zpěv a 
výuku hry na varhany,“ vyjmenovává jednot-

livé obory ředitelka školy Eva Niedobová. 
Ve stejný den a ve stejnou dobu pořádá  den 
otevřených dveří pro zápis nových žáků do 
výtvarného oboru i sekce výtvarníků. Ti tvoří 
v prostorách hlučínského zámku. 
Přijímá ale i taneční obor. Ten hledá pohy-
bově nadané dívky a chlapce. Zájemci se 
mohou hlásit v průběhu května a června 
každé pondělí a středu od 14.30 do 17 hod. 
v budově ZUŠ ve 2. patře v učebně č. 12. 
A nakonec je to literárně dramatický obor. 
Ten hledá hlavně hravostí, veselostí a fanta-
zií vybavené  holky a kluky.
„Do přípravného ročníku se těšíme na děti 
od 6 do 8 let, do vyšších ročníků se těšíme 
na všechny!!! Stáří nerozhoduje. Podstatná 
je chuť si hrát, poznávat sebe sama, nové 
kamarády, objevovat svět kolem sebe, svět 
divadelní, ale též hudební, pohybový a hlav-
ně svět naplněný tvořivostí a radostí ze hry. 
Navštívit nás můžete v pondělí a úterý, ale 
klidně i ve středu a ve čtvrtek v květnu i v 
červnu,“ zakončuje ředitelka školy svou po-
zvánku.                         (mk)

Máte doma budoucího Šporcla nebo Pawlovskou?



Příležitost

pro děti

pátých tříd!

      [09] hlučínskénoviny

Nejlepší pedagogové z obcí 
sdružených ve svazku obcí Hlu-
čínska  převzali v pátek 27. břez-
na ocenění za svou práci. Před-
seda SOH  Ing. Herbert Pavera a 
místopředsedové Ing. Andreas 
Hahn a Ing. Bernard Ostárek pře-
dali v obřadní síní MěÚ v Hlučíně 
25-ti oceněným učitelům spolu 
s růží také pamětní list a DVD s 
dokumentárním filmem vzpo-
mínek hlučínských pamětníků.
Ocenění byla udělena ve dvou 
kategoriích: I. kategorie - Vý-
razná pedagogická osobnost 
roku a II. kategorie - Ocenění za 

dlouholetou tvůrčí pedagogic-
kou činnost. 
Na ocenění mohli navrhnou své 
kolegy  a školská zařízení ředite-
lé škol  a pedagogické kolektivy.
Rozhodujícími kritérii pro výběr  
byla  např. odborná a publikační 
činnost ,  péče o žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami, 
významná prezentace školy na 
veřejnosti, zpracování projektů , 
zapojení do mezinárodních pro-
gramů a další. Mezi pětadvaceti 
oceněnými pedagogy bylo také 
šest učitelů z Hlučína. Ještě jed-
nou gratulujeme!                      (ld)

Obce ocenily učitele z Hlučínska

Mgr. Radek Mazgaj (ZŠ Velké Hoštice) byl jedním z oceněných učitelů. Na snímku mu gratulují  
předseda Sdružení obcí Hlučínska Ing. Herbert Pavera a mistopředseda Ing. Andreas Hahn.  
                                                                         Foto: Petr Gattnar

Milým jarním překvapením pro 
hlučínské pedagogy bylo pozvání 
pana starosty k oslavě jejich svátku. 
Setkání u příležitosti Dne učitelů 
se konalo 26. března v Kulturním 
domě Hlučín. 
Po srdečném přivítání všech přítom-
ných předvedli „Raubíři“, ochotnický 
spolek z Ludgeřovic, skvělé divadel-

ní představení Werichovy „Lakomé 
Barky“, které vyvolalo bouřlivé 
nadšení. Příjemnou atmosféru do-
tvářela četbou ze své tvorby místní 
spisovatelka Jana Schlossarková. 
Po skončení oficiálního programu
se pan starosta osobně pozdravil se 
zúčastněnými kantory. Touto ces-
tou děkujeme panu starostovi, Ing. 

Ocenění pedagogové z Hlučína

Mgr. Jana Wehowska-Mrázová ZŠ Dr. M. Tyrše, Hlučín

Mgr. Veronika Kadlecová ZŠ Rovniny, Hlučín

Jiřina Fichnová ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky

PhDr. Emília Benešová MŠ Severní, Hlučín

Jana Adámková MŠ Severní, Hlučín

Mgr. Růžena Vidurová ZŠ Hornická, Hlučín

Učitele potěšilo netradiční poděkování

Bernardu Ostárkovi, a všem, kteří 
se podíleli na přípravě, za krásně 
prožité odpoledne.

Pedagogičtí pracovníci
Gymnázia J. Kainara

28. březen je dnem narození vý-
znamné osobnosti našich dějin J. 
A. Komenského, který je právem 
označován za „učitele národů“. 
Tento den slaví učitelé svůj svátek, i 
když označení Den učitelů z kalen-
dářů již vymizelo.
Pedagogové i nepedagogičtí 
pracovníci ZŠ dr. Miroslava Tyrše 
v Hlučíně u příležitosti Dne učitelů 
2009, kromě tradičního posezení, 
navštívili na hlučínském zámku 
zajímavou výstavu  Mgr. Arnolda 

Dudka „Vzpomínky z cest nejen 
na pohlednicích…“. Autor výstavy 
se s bývalými kolegy podělil o své 
bohaté zážitky z cest nejen po ev-
ropských zemích.
Tradiční každoroční oslava svátku 
učitelů, v letošní netradiční podobě, 
se všem zúčastněným líbila.
Stejně netradičně, ale velmi pří-
jemně jsme oslavili svůj již téměř 
zapomenutý svátek dne 26. 3. 2009 
v kulturním domě v Hlučíně.
Pozvání z městského úřadu nás 
nejen mile potěšilo, ale hlavně pře-
kvapilo. Ani nejstarší z řad našich 
pedagogů podobnou akci nepa-
matuje. Děkujeme.

Mgr. Renata Kovaříková
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše

Koláčky voněly
Hlučínem
Pečení koláčů má na Hlučínsku 
dlouhou a významnou historii. 
Pro nezaměnitelné koláčky s ty-
pickou posypkou se na Prajzkou 
sjíždí lidé ze širokého okolí. Když 
loni na jaře uspořádalo kulturní 
centrum akci „První koláčobraní 
na Hlučínsku“, možná jeho pořa-
datelé ani netušili, že tak vlastně 
zakládají novou tradici. Tradici, 
díky níž se i letos, konkrétně v 
neděli 19. dubna, sjelo se svými 
sladkými a voňavými koláčky do 
Kulturního domu šest pekáren z 
celého Hlučínska.
Barvy Hlučína zde hájila paní 
Marie Michalská z pekárny M+K. 
„Koláčky peču pro lidi už pat-
náct let,“ prozradila na sebe paní 
Michalská. Koláčobraní právě za-
čínalo a ona zrovna na stůl před 
oknem vybalovala svou nabídku. 
Objevili se zde tradiční hlučín-
ské koláče s velkou posypkou, 
ale také nezvyklé malé koláčky, 

které mi připomínaly návštěvy 
jihomoravských sklípků. „Ano, to 
jsou koláčky z Jižní Moravy, můj 
tatínek pochází z Kroměříže a 
tam se dělají takovéhle miniko-
láčky. Tak jsme to jednoho dne 
zkusili a lidem tu zachutnali. Je 
to něco trošku jiného. Místní 
sice dávají přednost hlavně tady 
hlučínským – velkým koláčům, 
ale když třeba rozváží svatební 
koláče, naučili se dávat kolem i 
nějaké ty malé,“ říká Michalská. 
A jak dodává, když jede naopak 
za příbuznými na jih Moravy, 
nikdy s sebou nezapomene vzít 
hlučínské koláče, po těch prý 
tamní doslova blázní. 

Zajímalo mne také, zda je v kla-
dení posypky nějaká zákonitost, 
velké kousky posypky jsou totiž 
to první, co člověka na koláčích 
mimo vůně zaujme. „My dáváme 
posypku v řádcích na tvarohové, 
do kytičky zdobíme povidlové a 
makové. Ty pak vždy uprostřed 
dozdobíme jinak barevnou po-
sypkou, to aby prodavačky v 
obchodech poznaly jednotlivé 
náplně,“ vysvětluje pekařka. 
A z čeho se takový koláč vlastně 
skládá? Je to snadné – mouka, 
tuk, máslo, cukr, droždí a mlé-
ko. No a pak už jen náplň pod-
le toho, co vám chuťové buňky 
naporoučí. Někdo raději tvaroh, 

ten je prý na Hlučínsku nejoblí-
benější, někdo naopak ořechy. 
Bohužel poměr nám paní Mi-
chalská neprozradila. Jak dodá-
vá, takový přesný recept je pro 
každou pekárnu něco jako státní 
tajemství.
Je dobře, že Hlučínsko má po-
dobnou akci, i díky ní se na pe-
čení tradičních koláčů nezapo-
mene. Nakonec svou měrou se 
na tom podílí i Kulturní centrum, 
které pořádá pravidelně kurzy 
pečení pravých hlučínských ko-
láčů. Že je o kurzy i koláče vždy 
veliký zájem snad není nutno 
ani dodávat. 

Text a foto: Michal Kubíček
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Naše škola - ZŠ Hlučín-Rovniny se 
každoročně aktivně účastní svátku 
Den Země, který je věnovaný pla-
netě Zemi, příchodu jara a ekologii.
Den Země jsme pojali jako prezen-
taci přístupu člověka k přírodě. Pod 
vedením naší výtvarnice paní uči-
telky Vlasty Vltavské jsme tvořili vý-
tvarné práce různými technikami. 
Naše díla byla k vidění až do konce 
dubna na výstavě v Kulturním 
domě v Hlučíně, která je přístupná 
nejem žákům škol, ale i celé široké 
veřejnosti našeho města a okolí.
Dalšími aktivitami k tomuto dni 
jsou akce jako čištění lesa, úklid 
školního hřiště a okolí školy, třídění 
odpadu přímo ve škole, soutěž ve 
sběru papíru a plastových víček 
a další. I tyto činnosti provádíme 
společně s kantory. Zapojili jsme se 
také do velké akce „Recyklohraní“, 
která byla vyhlášena ministerstvem 
školství v září 2008.
22. duben se stal Mezinárodním 
dnem Země a nám všem se „vryl 
do kůže“. Zřetelně si uvědomujeme, 
jak je důležité podílet se aktivně na 
očistě naší planety Země, zvláště 
v dnešní přetechnizované době. 
Svým příkladem vyzýváme všechny 
lidičky, aby se společně s námi za-
pojili také!  Přejeme hodně zdaru!

Žáci ZŠ Hlučín-Rovniny

Den Země

Nevím, jestli je nejšťastnějším ře-
šením problému „psích hovínek“ 
instalace stojánků s papírovými 
sáčky. Vidím je totiž často rozhá-
zené kolem. Taky si nejsem jista, 
zda pejskaři jsou ochotni v případě 
potřeby doběhnout pro sáček 100 
nebo více metrů. Je třeba jim však 
stále připomínat udržování čistoty 
a pořádku. Mám proto jednoduché 
a levné řešení: U kynologické orga-
nizace nebo v prodejnách pro psí 
potřeby je možno zakoupit přívěsek 
k vodítku s igelitovými sáčky asi za 
35 Kč. Nebo levněji: zakoupit nebo 
ušít kapsičku na uzávěr, připevnit 
k vodítku a doplňovat igelitovými 
sáčky, které míváme po různých ná-
kupech. Ať je naše životní prostředí 
čistší a zdravější . 

E. Svobodová, Hlučín

Jak na psí „památky“

OKÉNKO
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Kulturní centrum, Ostravská 18, 558 270 100, KD 595 043 397

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, Tyršova 5a,
595 043 677, 595 043 690, www.sra-hlucin.cz

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Přivítali  jsme
Karolína Černotová *2009 

Jubilanti
Anna Tomíčková *1922
Božena Motyčková *1923
Anna Krabičková *1928
Zdeňka Urbánková *1938
Marta Dzieržová *1924
Helena Benhartová *1924

Rozloučili jsme se
Marie Vařechová *1914
František Bojko *1933
Božena Krupová *1920
Františka Oleksyová *1925
František Parma *1928

16. a 17. 5. Hlučínský talent, pořádá DDM ve spolupráci KC

21. 5. 17.00 Vernisáž a výstava fotografií Martiny Dornové
Výstava v KD potrvá do 11. 6.

22. 5. 19.00 The Rangers team – oblíbený pořad pro dámy

27. 5.   9.00 S loutkami ke hvězdám: představení pro děti z 
MŠ a I. st. ZŠ

29. 5. 10.00 Děti dětem, školy školám – akce na náměstí

2. 5./3.5 19.30/17.00 Vévodkyně

Film VB, Itálie, Francie – historický, drama. MP

5. 5. 17.00 Monstra vs. Vetřelci 

Film USA – animovaný, sci-fi. V českém znění. MP

8. 5. 19.30 Kurýr 3

Film USA, Francie – akční komedie.

9. 5. 17.00 Příběh o Zoufálkovi

Film VB, USA – animovaný. MP

16. 5. 19.00 Strážci – Watchmen

Film USA, VB – akční, sci-fi. MP od 12 let.

23. 5. 17.00 a 19.30 Marley a já

Film USA – komedie, rodinný. MP

29. 5. 19.30 Rychlí a zběsilí

Film USA – akční. MP od 12 let

30. 5. 17.00 Bolt – pes pro každý případ

Film USA – animovaný, komedie. V českém znění. MP

31. 5. 17.00 Válka nevěst

Film USA – romantický, komedie. MP

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

2. 5. RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ „O pohár MO ČRS Hlučín“. V lovu ryb 
udicí na plavanou. Pro děti do 15 let (včetně) se zájmem 
o rybářský sport. Soutěží se od 7.00 – 12.00. Sraz v areálu 
štěrkovny u velkého „oka“. Info: Edita Studená

7. 5. RADOST - vyhodnocení fotografické soutěže. V 17.30 pro-
běhne vyhodnocení fotografické soutěže a zahájení výsta-
vy v DDM Hlučín. Info: Veronika Hubáčková

16. 5. 
17. 5.

HLUČÍNSKÝ TALENT 2009 - XII. ročník soutěžní přehlídky 
moderního, scénického a orientálního tance dětských, 
mládežnických a dospělých kolektivů „O pohár města Hlu-
čína“. Začátek od 13.30 v KD Hlučín. Vstupné 50 Kč dospělí, 
30 Kč děti a mládež. Předprodej v IC na Zámku a v KD Hlu-
čín. Srdečně zvou pořadatelé DDM a KC Hlučín. Děkujeme 
sponzorům.

22. 5. KLUB PATCHWORK. Od 16.00 v DDM, srdečně zveme všech-
ny šikovné ženy a dívky. 

Připravujeme:

6. 6. DEN DĚTÍ - Zábavné odpoledne pro děti v areálu SRA Hlu-
čín (za restaurací Laguna). Akce ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Hlučín. 

AKCE BOWLING: od 1. 6. pouze 160,- Kč/hod.

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

Provoz sauny v měsíci květnu:

Út, Čt 16.00 – 20.00 muži

St, Pá 16.00 – 20.00 ženy

6. 5. 16.30 Utkání MSFL:
FC Hlučín – FC Zábřeh

9. 5. 16.30 Utkání MSFL:
FC Hlučín – Frýdek-Místek

23. 5. 17.00 Utkání MSFL:
FC Hlučín – Uničov

23. 5.   8.00 III. ročník Prajzské hůlky - Mažoretky, 
soutěž dětí a juniorek ve věku 5 - 14 let.

9. 5. 6.00 XIV. ročník Slezské výstavy psů 

15. 5. 20.00 KISSMANIA 2009 

30. 5. 20.00 Extaze live rádia HELAX 

Sportovně rekreační areál – Štěrkovna, Celní 12a

MUZEUM ČS. OPEVNĚNÍ DARKOVIČKY

8. 5. Dopolední setkání příznivců historických vozidel při 
příležitosti státního svátku Dne osvobození. Info: www.
oldracing.cz

22. a 23. 5 16. ročník vzpomínkové akce u příležitosti 71. výročí 
květnové mobilizace v roce 1938 a 64. výročí konce 2. 
světové války.  
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Starosta města Hlučína podle § 
32 zákona č.62/2003 Sb., o vol-
bách do Evropského parlamen-
tu a o změně některých zákonů 
oznamuje:

1. Volby do Evropského parla-
mentu se uskuteční dne 5. 
června 2009 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 6. červ-
na 2009 od   8.00 hodin do 
14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Ev-
ropského parlamentu:

 ve volebním okrsku č.1 je 
volební místnost v budově 
Domu dětí a mládeže v Hlu-
číně, Zámecká 285/6, Hlučín 
pro voliče bydlící v Hlučíně, 
v ulicích Bochenkova, Celní, 
Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, 
Mírové náměstí, Na Valech, Na 
Krásné Vyhlídce, Opavská, Os-
travská, Pode Zdí, Promenád-
ní, Růžová, U Bašty, U Cihelny, 
Úzká, Zámecká

 ve volebním okrsku č.2 je vo-
lební místnost v budově Zá-
kladní školy dr. Miroslava Tyr-
še v Hlučíně, Tyršova 1062/2, 
Hlučín pro voliče bydlící v 
Hlučíně, v ulicích Dr.Ed.Bene-
še, Gen. Svobody, Hluboká, 
Komenského, Na Včelínku, 
Školní, Tyršova, U Stadionu, 
Zahradní, K Pile

 ve volebním okrsku č.3 je vo-
lební místnost v budově Zá-
kladní školy Hlučín – Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín pro vo-

liče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
Dukelská, Jaroslava Seiferta, 
Okrajová, Viléma Balarina

 ve volebním okrsku č.4 je 
volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín – Rov-
niny, Cihelní 1417/8, Hlučín 
pro voliče bydlící v Hlučíně, v 
ulicích  Boční, Dělnická,  Dru-
žební,  Kosmonautů,  Lelkova,  
Mánesova, Mládežnická, Na 
Závodí, Rovniny, Slovanská, 
Svornosti, U Vodárny

 ve volebním okrsku č.5 je 
volební místnostv budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Bobrovníkách, Požárnická 
129/32, Hlučín - Bobrovníky 
pro voliče bydlící v Hlučíně 
- Bobrovníkách a na ulicích 
Hrabová a Malánky

 ve volebním okrsku č.6 je 
volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro 
voliče bydlící v Hlučíně, v uli-
cích 28. října, Ivana Olbrachta, 
Jasénky, Jilemnického, Marie 
Majerové, Okružní, Písečná, 
Vladislava Vančury

 ve volebním okrsku č.7 je 
volební místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně, 
Ostravská 124/18, Hlučín pro 
voliče bydlící v Hlučíně, v uli-
cích Antonína Dvořáka, Cihel-
ní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, 
Markvartovická, Moravská, 
Vinná Hora, Vinohradská, Zá-
humenní, Zátiší a v objektech 
určených pro bydlení, uby-

tování nebo individuální re-
kreaci, jímž je přiděleno číslo 
evidenční

 ve volebním okrsku č.8 je vo-
lební místnost v budově Kul-
turního domu v Hlučíně - Dar-
kovičkách, Nový Svět 302/2, 
Hlučín - Darkovičky pro voliče 
bydlící v Hlučíně - Darkovič-
kách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, 
Kolejní, Kozmická, Malá, Nový 
Svět, Pěkníkova, Pionýrská, U 
Zámečku, Vřesinská

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

 ve volebním okrsku č.10 je 
volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlu-
čín pro voliče bydlící v Hlučí-
ně, v ulicích Krátká, Severní, 
Vařešinky

 ve volebním okrsku č.11 je 
volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlu-
čín pro voliče bydlící v Hlučí-
ně, v ulicích 1. máje, Boženy 
Němcové, Jana Nerudy, Jarní, 
Jaselská, Květná, Pekařská, Pe-
tra Bezruče, Příční

 ve volebním okrsku č.12 je vo-
lební místnost v budově Zá-

kladní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín 
pro voliče bydlící v Hlučíně, v 
ulicích Čs. armády, Hornická, 
Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky (platným 
občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České re-
publiky, cestovním průkazem 
České republiky), nebo totož-
nost a státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie 
a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou do-
dány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb do Evropského 
parlamentu hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb do Evropské-
ho parlamentu  volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních 
důvodů, Městský úřad v Hlu-
číně a ve dnech voleb do Ev-
ropského parlamentu okrsko-
vou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena.

Ing. Bernard Ostárek
starosta města Hlučína 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Další informace týkající se voleb do Evropského parlamentu lze nalézt na www stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz
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Volte kandidáta za náš kraj

- číslo 8 na kandidátce ČSSD

Volby do Evropského parlamentu
5. a 6. červen 2009
 
 

pátek 22. 5. od 10.00 hod. Hlučín, Mírové náměstí
  
 
kandidát č. 2 do EP Evžen Tošenovský
a další kandidáti budou s vámi diskutovat o těchto tématech:

  řešení proti ekonomické krizi                                                              
  řešení pro zachování pracovních míst
  řešení pro energetickou bezpečnost
  řešení pro spravedlivý sociální systém
  řešení pro ČR v Evropě



Čím jste chtěl být jako malý 
kluk?
Protože pocházím ze sportovní 
rodiny, často jsem si v dětství před-
stavoval, že se budu živit sportem 
jako profesionál. Ale samozřejmě 
mi imponovala i klasická klukovská 
povolání jako popelář či voják. Na-
opak kosmonautem nebo letcem 
jsem nikdy být nechtěl, protože mi 
bylo vždycky špatně na houpač-
kách, kolotočích i v autobuse.

V současnosti jste místosta-
rostou města. Kde jste praco-
val předtím?
Po absolvování hlučínského gym-
názia jsem vystudoval obor tepelné 
a jaderné stroje a zařízení na Vysoké 
škole báňské. Poté jsem pracoval 
v MSA Dolní Benešov jako referent 
na odboru energetiky, tři roky jsem 
strávil v soukromé firmě jako technik 
pro přípravu a realizaci projektů v 
oblasti měření a regulace v energe-
tice. Pak jsem se vrátil do „armatur-
ky“, kde jsem pracoval jako vedoucí 
na kotelně a posléze jako vedoucí 
odboru investic a správy majetku 
až do podzimu 2006.

Kdy jste začal působit ve ve-
řejném životě?
Členem zastupitelstva města Hlu-
čína jsem už od roku 1994. V letech 
1998-2002 jsem byl členem rady 
města a od října 2006 jsem uvol-
něným členem zastupitelstva na 
funkci místostarosty. To znamená, 
že tuto funkci vykonávám takzvaně 
„na plný úvazek“.
Už od počátku jsem se zaměřoval 
nejvíce na ty oblasti veřejného 
života, které jsou mi blízké profes-
ně nebo důležité z hlediska mých 
osobních hodnot.

A co tedy vlastně spadá na 
radnici do vašich kompetencí?
Mám na starosti především zále-
žitosti v oblastech školství a kul-
tury, investic a správy městského 
majetku, životního prostředí a 

komunálních služeb, sociálních 
věcí a zdravotnictví a záležitosti 
živnostenského úřadu. Kromě toho 
jsem jako místostarosta pověřen 
komunikací a řízením věcí ve vzta-
hu k příspěvkovým organizacím a 
obchodním společnostem města. 

Zbývá vám ještě vůbec čas na 
rodinu a koníčky?
Jako každý smrtelník mám denně 
k dispozici 24 hodin. Ty se snažím 
rozdělit mezi práci a rodinu, občas 
z toho pomyslného koláče zůstane 
něco pro moje záliby. Musím přiznat, 
že umění hospodaření s časem je 
pro mne neustálou výzvou. Přitom 
největším dlužníkem jsem asi svým 
nejbližším – dětem a manželce. Prá-
vě mým malým dětem bych se měl 
právě teď věnovat co nejvíc, za pár 
let už mě tolik jako teď potřebovat 
nebudou. 
Doma mám naštěstí skvělé zázemí, 
moje žena se opravdu stará, seč ji 
síly stačí, a já se to snažím dohnat 
alespoň o večerech a víkendech. Na 
koníčky už mi zbývá času opravdu 
poskrovnu. Občas si zajdu na tenis, 
zpívám ve smíšeném sboru. Ke spor-
tu a hudbě se snažím vést i své děti. 
Učíme se bruslit, lyžovat, jezdíme na 
kole, zkoušíme hrát tenis. Šestiletý 
Vojta začal letos jako novopečený 
prvňák chodit do „lidušky“ do har-
moniky. K mé radosti by se určitě 
přidal i můj táta, nadšený harmoni-
kář. Uvidíme, jestli vnuk půjde v jeho 
šlépějích.

Jak byste chtěl prožít ideální 
den?
Samozřejmě se svou rodinou, v zimě 
na lyžích na horách, v létě na výletě 
na kolech. Mám rád dobré jídlo 
(bohužel už je to na mě příliš vidět), 
takže s dobrým obědem, odpoledne 
trochu plavání nebo sauna. Večer s 
manželkou na pěkný koncert, aby 
se našla troška potravy také pro 
dušičku. Předpokladem pro takový 
závěr dne je dobré babičkovské 
zázemí pro „odložení“ dětí a rodi-

hlučínskénoviny [14]
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Na slovíčko s místostarostou

Ing. Pavel Reiský 
 hlučínský rodák, narodil se v roce 1965
 vystudoval VŠB v Ostravě
 je ženatý, má 3 děti

čovských starostí. To funguje v naší 
rodině velmi dobře. No a na závěr, 
pokud bychom stihli návrat domů 
včas, nezbytná společná chvilka s 
pohádkou pro děti. A klidný spá-
nek až do rána, což zatím pro nás 
doma, především ale pro moji paní, 
není úplnou samozřejmostí.

Jaké roční období máte nejra-
ději?

Mám rád zimu, protože miluju 
zimní sporty, ale nejhezčí měsíc v 
roce je podle mě květen. Všecko 
raší, kvete a chystá se plodit. To je 
období, které mě vysloveně nabíjí.  
Možná je to proto, že jsem koncem 
května přišel na svět. 

Za rozhovor poděkovala
Lada Dobrovolná

Foto: Michal Kubíček
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 Půjčovna trubkového lešení. 776 204 142
 Hledám práci na vedl. úvazek. Úklid, nákupy. 605 871 875
 Salon Kočky nově zřízené služby, manikůra, pedikůra, neht. mod. 

Kontakt 736 402 887
 Nabízím k pronájmu nebyt. prostory - 62 m2 + soc. zařízení. Tel: 

606 554 949
 Pronajmu prostory - 70 m2 na pěší zóně v Hlučíně. Tel: 777 010 

444
 Prodáváme levný hutní materiál a plotové pletivo v areálu sta-

vebnin v Hlučíně, ČSA 13a. Více informací na webu www.pletivo.
hlucin.com nebo na tel: 603 323 733.

Řádková inzerce (kupóny v infocentru)

Ve čtvrtek 25. června v Hlučíně 
předvedou své umění žijící le-
gendy světového stolního teni-
su. Při exhibici ve sportovní hale 
se představí švédské legendy 
Jan Ove Waldner a Jörgen Pers-
son. Hlučínské noviny o tom 
informoval ředitel Sportovního 
a rekreačního areálu Petr Breit-
kopf. 
Jan Ove Waldner a Jörgen Pers-
son jsou představiteli „zlaté 
švédské generace“, která v roce 

1989 ukončila dlouholetou nad-
vládu čínských stolních tenistů. 
Získali ve své kariéře nesčetné 
množství titulů, které nemá ve 
světě obdoby. Waldner, nazý-
vaný také „Mozartem stolního 
tenisu“, byl postrachem hned 
několika generací čínských hrá-
čů. Persson se i ve věku 42 let 
impozantně vrátil na světovou 
scénu, když vybojoval před ro-
kem  4. místo na Olympijských 
hrách v Pekingu.

Waldner je mezi stolními tenisty 
považován za jednoho z vůbec 
nejlepších hráčů historie. Pat-
ří sice k útočným, avšak velice 
technickým hráčům s velmi jis-
tým oboustranným topspinem, 
drivem i smečí.  K oceňovaným 
mimořádnostem jeho hry patří 
variabilní servisy,  přesná a jistá 
„krátká hra“ kolem síťky, účinné 
střídání tempa hry, skvělé bloky 
a flipy nad stolem, efektivní prá-
ce nohou a poziční hra.

Jörgen Persson je silný pravák s 
s útočnou technickou hrou a ev-
ropským držením pálky. Na roz-
díl od svého reprezentačního 
kolegy Waldnera je Perssonova 
hra založena více na švihovém a 
převážně forehandovém topspi-
nu ze střední vzdálenosti. Spolu 
s Waldnerem oba sdílí vynikající 
práci nohou i skvělou krátkou 
hru nad stolem, včetně příjmu 
podání.

Michal Kubíček

Legendy světového stolního tenisu v Hlučíně

Jan Ove Waldner (narozen 3. 10. 1965 ve Stockholmu), olympijský 
vítěz ve dvouhře, dvojnásobný mistr světa ve dvouhře, mistr Evropy ve 
dvouhře, 4x mistr světa v družstvech, 2. místo na olympijských hrách ve 
dvouhře, vítěz Světového poháru, čtyřnásobný Mistr Evropy v družstvech, 
sedminásobný vítěz turnaje TOP 12

Jörgen Persson (narozen 22. 4. 1966 v Halmstadu), mistr světa ve 
dvouhře, mistr Evropy ve dvouhře, čtyřnásobný mistr světa v družstvech, 
vicemistr světa ve dvouhře, vítěz turnaje TOP 12, čtyřnásobný Mistr Evropy 
v družstvech, 4. místo na olympijském turnaji ve dvouhře v letech 2000 a 
2008, mistr Evropy ve čtyřhře.

V letošním  roce bude  KC Hlučín  
realizovat  čtyři společné akce s 
partnerským městem Namyslów  
v rámci zrcadlového  projektu   s 
názvem  HLUČÍNSKO NAMYS-
LÓWSKI GEJZÍR SPOLUPRÁCE  za 
podpory  Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Silésia. 
První společnou akcí bude Tvůr-
čí dílna v Namyslówě. Děti ze 
souboru  Sluníčko ze ZŠ Rovni-
ny  pojedou na 4 dny do  pol-
ského partnerského města, aby 
společně s polským souborem 
GAMA nacvičily  autorský pís-
ničkový program Zdeňka Ka-
čora  „Hudební  Tramtárie“. Celý 
pořad  je přeložen do polštiny. 
Příprava už začala naplno v obou 
městech, neboť v rámci pobytu 
se bude program už pouze dola-

ďovat, aby s ním mohly vystou-
pit oba soubory  v rámci velkých 
oslav v Namyslówě 30.5. 
Druhou akcí  v rámci projektu  je 
GEJZÍR – Namyslów v Hlučíně, 
kdy do našeho města  přijede 
30ti členná delegace dospělých 
z Namyslówa.  Kromě toho, že se 
zde  předvedou se svým kultur-
ním programem, bude součástí 
delegace družstvo reprezentu-
jící Namyslów v soutěži „Zábava 
bez hranic“, která  bude součástí 
programu Hlučínských slavností 
(27. 6.).
I když v této soutěži jde pře-
devším o pobavení a zábavu, 
dokázali jsme před  dvěmi léty 
postavit  takový  tým, který vy-
hrál jak v Namyslówě, tak i na 
domácí půdě. Proto zájemci o 
reprezentaci v této soutěži za 
město Hlučín  (27. 6. v Hlučíně 
a  odveta 11. 9. – 14. 9. v Namys-
lowě)  můžete se přihlásit  v KD 
Hlučín  tel. 558 270 111 , kde zís-
káte bližší informace.

Zdeněk Kačor
ředitel KC

V květnu začíná  Hlučínsko
– Namyslówski GEJZÍR spolupráce 

S platností od 1.5.2009 má redakce Hlučínských novin nový e-mail, a to  
redakce@hlucinskenoviny.cz. Upozorňujeme, že příspěvky zaslané na jiné mai-
lové adresy nebudou do redakce doručeny.

NOVÝ KONTAKT NA REDAKCI HLUČÍNSKÝCH NOVIN





U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 605 937 531, 605 161 372

zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen

thuje 60 cm od 60,- Kč
macešky od 6,- Kč
JAHODNÍK OD 6,-
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