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Doprava v Hlučíně 
Bude v Hlučíně kruhový objezd? Více parkovacích míst. Výměna řidičských průkazů...
 

Čtěte na straně 2 a 3
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rok počet ne-
hod

příčina usmrceno těžce zraněno lehce
zraněno

odhad 
škody

2008 11 5x přednost
6x způsob jízdy

0 1 4 194 500,- 

2007 14 10x přednost
4x způsob jízdy

0 0 5 461 500,-

2006 7 4x přednost
3x způsob jizdy

0 1 0 254 000,-

Budeme mít v Hlučíně kruhový objezd?

Statistika dopravních nehod na silnici I/56v úseku od křižovatky s ulicí ČSA (u supermarketu Billa) po křižovatku 
s ulicí Celní (u autobusového nádraží).

Třiašedesátiletou ženu srazil 
koncem ledna v Hlučíně au-
tobus. Žena šla po přechodu 
pro chodce. Utrpěla zranění, 
kterým na místě podlehla, řekl 
mluvčí opavské policie René 
Černohorský. Nehoda se stala 
23. ledna okolo 07:15. Dvaa-

třicetiletý řidič autobusu ost-
ravského dopravního podniku  
vyjížděl z autobusového ná-
draží a odbočoval směrem na 
Ostravu.
„Autobus chodkyni zachytil asi 
uprostřed silnice. Řidič ji pře-
hlédl. Až ve zpětném zrcátku 

si všiml, že na silnici leží tělo,“ 
dodal mluvčí. Podle záznamu 
kamerového systému nehodu 
vidělo několik svědků. „Pomoh-
ly by nám výpovědi řidičů pro-
jíždějících aut a chodců,“ řekl 
Černohorský.  

(mrc)

Hned, jakmile to počasí dovolí, 
bude zahájena stavba parkoviš-
tě na Školní ulici pod kostelem 
svaté Markéty, kde vznikne cel-
kem 24 nových míst. Hotové dílo 
za téměř 1,8 milionu korun by 
mělo být předáno k užívání ještě 
do konce letošního května.
Dalších 12 nových parkovacích 
míst, které vzniknou v rámci re-
konstrukce ulice Pode Zdí, by 
mělo být dostavěno s největší 
pravděpodobností do konce 
roku 2009.
„Kromě výše popsaných akcí, 
které zkvalitní parkování v cen-

tru města, připravujeme dvě 
stavby nad městským hřbitovem 
a jednu stavbu na sídlišti Hlučín-
-OKD,“ uvedl vedoucí odboru in-
vestic František Klíma. Dodal, že 
rozšířením stávajícího parkoviště 
a úpravou vozovky a chodníků 
na Hornické ulici za školní druži-
nou vznikne místo pro parkování 
43 vozidel. „Dalších 14 stání vy-
budujeme na doposud nevyuži-
té ploše mezi restaurací ADVIL a 
ZŠ M.Tyrše. Ulice Zahradní bude 
rozšířena o zhruba 20  podélných 
stání na jejím okraji, který přiléhá 
k oplocení Městského hřbitova,“ 

uvedl s tím, že další parkovací 
místa vyrostou za peníze spo-
lečnosti Byty Hlučín na sídlišti 
Hlučín-Rovniny u nově vybudo-
vaných bytových domů na ulici 
V. Balarina.
Na stavby parkovišť je v rozpočtu 
Hlučína letos připraveno 4,5 mi-
lionu korun. Město se navíc letos 
připravuje na zkvalitnění par-
kování ve městě také projekční 
přípravou akcí, které budou re-
alizovány v následujících letech. 
Na projekt s názvem „Řešení sta-
tické dopravy ve městě“ vyčleni-
la Rada města letos z rozpočtu 
1,1 milionu. Projekt řeší prioritně 
zkvalitnění a rozšíření možnos-
tí parkování na sídlišti Hlučín - 
Rovniny a Hlučín - OKD.         (ld)

Více parkovacích míst v ulicích města
Ve městě Hlučíně by se letos měla značně zlepšit situace ohled-
ně parkování. Radní totiž schválili výstavbu či rekonstrukci 
hned několika parkovišť a to v centru města i mimo něj.

Autobus srazil chodkyni, žena zemřela 

Tragická dopravní nehoda, která 
si na křižovatce u autobusového 
nádraží vyžádala lidský život, vy-
volala vlnu debaty na téma, zda 
se bude situace na této křižovat-
ce nějakým způsobem do bu-
doucna řešit. Dotazy se množí. 
Oslovili jsme proto představitele 
radnice a zeptali se vedoucího 
odboru výstavby MěÚ Hlučín 
Pavla Křižáka, zda se bude v Hlu-
číně budovat kruhový objezd.
Pavel Křižák: V červenci 2007 
byla zpracována studie umístění 
okružních křižovatek silnic I/56 a 
II/469 v Hlučíně, která řešila kři-
žovatky u autobusového nádraží 
a u Billy formou kruhových ob-
jezdů. Následně  byla tato studie 
dopracována do stupně inves-
tičního záměru a v dubnu 2008 
byla podána na Ředitelství silnic 

a dálnic (ŘSD) žádost o zařazení 
této akce  do plánu investic na 
rok 2009. 
Při jednání v listopadu 2008 bylo 
sděleno zástupcům města, že 
tato akce nebyla pro rok 2009 
vybrána ŘSD k realizaci z důvodu 
nedostatku financí. Pro zlepšení 
dopravní situace při průjezdu 
města rozhodla rada města dne 
1. 12. 2008 o vypracování studie 
„Návrh dopravních opatření na 
průtahu silnice I/56 v Hlučíně“.
 V současné době probíhá výbě-
rové řízení na zpracovatele této 
studie, která by měla sloužit jako 
základní koncepční dokument 
pro řešení dopravy ve městě i s 
výhledem do budoucna v rámci 
plánované výstavby. To zname-
ná, že ten, kdo bude vybrán jako 
zpracovatel studie, navrhne na 

daném úseku silnice konkrétní 
bezpečnostní opatření - zda tam 
bude kruhový objezd, semafory, 
i to, jak budou řešeny odbočova-
cí pruhy, tak aby se zvýšila bez-
pečnost a plynulost dopravy.
Starosta města Bernard Ostá-
rek dodal: Počátkem roku jsem 
oslovil nové vedení kraje, kon-
krétně náměstka hejtmana pana 
Miroslava Nováka, který má na 
starosti dopravu a předložil jsem 
mu navrhovaný investiční zá-
měr. Pan náměstek přislíbil, že v 
nejbližší době svolá schůzku za-
interesovaných – tedy zástupců 
Ředitelství silnic a dálnic, Morav-
skoslezského kraje a představi-
telů města Hlučína, kde se bude 
celá situace řešit.

(ld)

Vážení spoluobčané,

hospodářská recese je tady, auto-
mobilky přerušují výrobu a přední 
ekonomové se snaží svými návrhy 
oživit prodej aut. Samozřejmě, že s 
růstem životní úrovně roste i počet 
aut, jejich množství ale pomalu 
přesahuje kapacitu dopravní sítě. 
Vidíme to i u nás v Hlučíně.  Moto-
risté si stejně jako chodci stěžují na 
silniční provoz ve špičkách. Autobu-
sy mají problém vyjet z autobuso-
vého nádraží směrem do Ostravy, 
motoristé stojí dlouhé fronty na 
vedlejších komunikacích, než se 
dostanou na hlavní silnici a chodci 
mají obavy, zda přejdou bezpečně 
komunikaci. Bohužel, někdy dojde i 
k dopravní nehodě a tragédii. Je mi 
líto každého zraněného či usmrce-
ného účastníka silničního provozu. 
Město vynakládá nemalé finanční 
částky na bezpečné přechody, 
dopravní značení, na projekty 
řešící průtah městem I/56. Ani po 
dvouletém úsilí se však nepodařilo 
přesvědčit Ředitelství silnic a dál-
nic o potřebě vybudovat kruhové 
objezdy u autobusového nádraží a 
supermarketu Billa. Kdo viděl před 
třemi týdny reportáž České televize 
s ředitelem ŘSD, není překvapen. 
Sám ministr dopravy se podivoval 
nad jeho argumenty zpochybňují-
cími nutnost na některých úsecích 
dopravní situaci řešit. Začal jsem 
nová jednání o tomto projektu. 
Snad se ve spolupráci s prvním ná-
městkem hejtmana MSK, poslanci 
a senátory, podaří kruhové objezdy 
vybudovat. S narůstajícím počtem 
aut jde ruku v ruce i nedostatek 
parkovacích míst. I toto postupně 
řešíme. Uvědomme si však, že vý-
stavba jednoho parkovacího místa 
nás přijde v průměru na 45 tisíc 
korun. Někdy zapomínáme, že ve 
městě máme i hromadnou dopra-
vu. Ročně nás dopravní obslužnost 
přijde na 7 milionů korun z rozpoč-
tu města. 
A ještě malá douška pro pány. Zane-
dlouho si připomeneme výročí vel-
kého shromáždění za volební právo 
žen, které se konalo 8. března 1908 
v New Yorku. Je to svátek oslavující 
ženy a boj za jejich rovnoprávnost. 
Nezapomeňte na tento den!

Bernard Ostárek
starosta
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Řidiči, kteří vlastní řidičské prů-
kazy vydané v období od 1. led-
na 1994 až do 31. prosince 2000 
si musí tento doklad vyměnit za 
nový a to nejpozději do konce 
roku 2010. Výměna průkazu za 
nový EURO typ v podobě plasto-
vé karty je povinná a bezplatná.
Průkazy si mohou řidiči s trvalým 
pobytem ve správním obvodu 

Hlučín vyměnit na Odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
MÚ Hlučín v úředních hodinách. 
K výměně je potřeba donést s 
sebou fotografii o rozměrech 35
x 45 milimetrů, stávající řidičský 
průkaz a občanský průkaz.
„Ačkoliv na výměny ŘP mají řidi-
či ještě téměř 22 měsíců, chtěli 
bychom na ně apelovat, aby tak 

učinili co nejdříve. Sami se tak 
zaslouží o plynulý a bezproblé-
mový průběh vydání nového 
průkazu a vyhnou se tak dlou-
hým čekacím lhůtám, které mo-
hou nastat v případě, že všichni 
řidiči nechají výměnu dokladů 
na poslední chvíli,“ řekla mluvčí 
města Lada Dobrovolná.

(ld)

Povinná výměna řidičských průkazů

Pod vlivem alkoholu usedl v 
polovině února za volant pěta-
třicetiletý Ostravák. Jeho jízda 
skončila na sídlišti OKD na Se-
verní ulici.
Muž nedal přednost vozu přijíž-
dějícímu od Darkoviček, který 
řídil pětadvacetiletý mladík z 
Hlučína. 
„Policejní hlídka zjistila, že viník 
nehody před jízdou pil alkohol. 
V dechu mu naměřili policisté 
téměř jedno promile,“ doplnil 
mluvčí opavské policie René 
Černohorský.
Dodal, že hlídka na místě řidiči 
zadržela jeho řidičský průkaz a 
zakázala mu další jízdu s vozi-
dlem.                                 (mrc)

Opilý řidič 
havaroval

Z těchto peněz by byly zakou-
peny dvě nové otočné kamery 
a modernizován datový uzel v 
lokalitě autobusového nádra-
ží  tak, aby bylo možné na něj 
připojit dvě další nové kamery 
v části západně od Mírového 
náměstí. 
Zcela nový kamerový bod by 

pak byl umístěn v klidové zóně 
v blízkosti kulturního domu, v 
nově vybudovaném areálu dět-
ského hřiště. Zabírat by měl celý 
areál dětského hřiště, přilehlý 
chodník z Ostravské ulice na 
ulici Cihelní, zpevněnou plochu 
před vstupem na hřiště a přileh-
lý park.

Druhá nová kamera bude moni-
torovat celé parkoviště u koste-
la sv. Markéty, ulici Školní a čás-
tečně i ulici Ostravskou. 
Obě kamery by měly být otoč-
né. Jejich výhodou je mimo jiné 
i možnost zafixování a přiblíže-
ní, např. sledované osoby. Před-
pokládané náklady na realizaci 
tohoto záměru jsou vyčísleny 
na 850  000 korun. Půl milionu 
by chtělo město získat z výše 
zmiňované dotace, zbytek fi-
nancí by byl čerpán z městského 
rozpočtu. Celý záměr musí ještě 
schválit zastupitelstvo.          (ld)

Hlučín chce rozšířit kamerový systém

V prosinci loňského roku udělilo 
Ministerstvo vnitra Městskému 
Úřadu Hlučín ocenění „Organi-
zace zvyšující kvalitu veřejné 
služby“ za rok 2008. Úřad jej zís-
kal za realizaci projektu CAF, kte-
rý má za cíl zkvalitnit  jednotlivé 
činnosti na úřadě.
„Kromě změn ve vnitřním chodu 
úřadu se zlepšila i řada služeb 
pro samotné občany, bylo na-

příklad zřízeno kontaktní místo 
stavebního úřadu, navýšena 
provozní doba úřadu pro veřej-
nost, chystá se vybudování bez-
bariérového vstupu do budovy 
radnice. Připravují se také nové 
internetové stránky. K dispozici 
už je i brožura s názvem Prů-
vodce úřadem,“ uvedla tisková 
mluvčí města Lada Dobrovolná.
Cenu začátkem února převzal 

v Olomouci z rukou náměstka 
ministra vnitra Zdeňka Zajíč-
ka hlučínský starosta Bernard 
Ostárek. „Pro hlučínský úřad je 
to potvrzením toho, že se snaží 
svým klientům poskytovat služ-
by na takové úrovni, aby byli co 
nejméně ze strany úřadu zatěžo-
váni a aby byli se službami spo-
kojenější,“ uvedl starosta.

(ld)

Úřad získal cenu za zvýšení kvality práce

Město Hlučín se v letošním roce zapojí do projektu preven-
ce kriminality. V rámci tohoto programu Ministerstva vnitra, 
který podporuje investiční projekty jednotlivých obcí, hodlá 
radnice prostřednictvím Krajského úřadu požádat o dotaci v 
maximální výši 500 000 korun na rozšíření Městského kame-
rového dohlížecího systému. 

Technické služby nakoupí novou techniku
Hlučínské Technické služby v le-
tošním roce nakoupí nové stro-
je. Ve strojovém parku přibude 
například nákladní automobil, 
střední-hákový nosič kontejne-
rů v hodnotě okolo dvou mili-
onů korun, či rypadlonakladač 
střední třídy, jehož cena se po-
hybuje okolo 1,5 milionu korun. 

Uvedla to mluvčí radnice Lada 
Dobrovolná.
Dodala, že nově bude pohyb 
všech vozidel monitorovat sys-
tém pohybu vozidel GPS. Ná-
klady na jeho pořízení se budou 
pohybovat okolo 300.000 ko-
run.
„Cílem investic je doplnění a 

obměna zastaralého vozového 
parku a samozřejmě také efek-
tivnější a úspornější provoz. Sta-
rá technika se ukládá do depozi-
tářů nebo se nabízí k odprodeji,“ 
vysvětlila mluvčí. 
Plánované investice budou v 
plné výši uhrazeny z finančních
prostředků TS Hlučín.             (ld)

Zpět do školních lavic se vrátí 
čtyři desítky seniorů starších 55 
let, kteří se přihlásili na studium 
Univerzity třetího věku. Jejich 
imatrikulace se uskuteční 18. 
března v obřadní síni městského 
úřadu. Nejstarší účastník oslaví 
letos  v červnu 77 narozeniny.

Během dvouletého studia se 
senioři postupně seznámí s 
předměty počítač a já, cizí jazyk, 
právo a ochrana životního pro-
středí. Výuka bude probíhat jed-
nou týdně odpoledne vždy dvě 
vyučovací hodiny na Gymnáziu 
Josefa Kainara v Hlučíně.  Rozlo-

žena je celkem do čtyř semestrů. 
Zajišťovat ji budou lektoři Vyso-
ké školy podnikání v Ostravě. 
Školné činí 1500 korun za se-
mestr. Studenti hradí částku 500 
korun. Zbývající část za ně za-
platí město ze svého rozpočtu. 

(ld)

Senioři se vrátí do školních lavic

Dvanáct měsíců loňského roku 
ve městě Hlučíně si mohli 17. 
února v Kině Mír připomenout 
diváci, kteří se přišli podívat 
na premiéru dokumentu s ná-
zvem  „Filmová kronika - Hlučín 
2008“.  Šedesátiminutový pořad 
připravili pracovníci hlučínské 
městské televize. „Jedná se o 
ohlédnutí za celou řadou  akcí, 
které se uskutečnily ve městě v 
loňském roce,“ uvedla ke sním-
ku tisková mluvčí města Lada 
Dobrovolná. 

(mrc)

Filmová kronika 
připomněla rok 2008

Z krádeže obvinili policisté 
devětapadesátiletého muže z 
Hlučína. Začátkem února kradl 
v prodejně Lidl. Pod bundu si 
schoval láhev vodky v hodnotě 
90 korun a snažil se bez place-
ní projít kolem pokladen. Tam 
jej ale zadržel pracovník bez-
pečnostní služby, uvedl mluvčí 
opavské policie René Černohor-
ský.
Dodal, že muž bude muset za na 
první pohled banální krádež do 
vězení. Loni v březnu byl totiž 
odsouzen opavských okresním 
soudem za krádež. Soud mu 
udělil čtyřměsíční podmíněný 
trest se zkušební dobou trvající 
do letošního října. S ohledem na 
to, že se v podmínce neosvědčil, 
bude muset nenechavec do vě-
zení. 

(mrc)

Zloděj kradl v Lidlu
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Dohodnou-li se obě strany ješ-
tě letos, kotelna za 110 milionů 
korun by mohla vyrábět teplo 
už v roce 2011. 
Teplo pro Hlučín zatím vyrábí 
společnost Teplo Hlučín, jejímž 
stoprocentním vlastníkem je 
město. Loni platili obyvate-
lé Hlučína za teplo průměrně 
544,18 Kč/GJ. Oproti roku 2007 
je to téměř o 30 procent více. 
„Proto hledáme možnosti, jak 
cenu tepla snížit. Zároveň ne-
chceme být závislí jenom na 
plynu. O diverzifikaci zdrojů

tepla uvažujeme už několik mě-
síců, nedávná plynová krize nás 
v tom utvrdila,“ uvedl starosta. 
Kotelnu na dřevní štěpku chce 
ve městě postavit společnost 
Bio Teplo Czechia. Zvažuje se 
lokalita vedle kotelny na sídlišti 
OKD. Teplo by dodávala měst-
ské společnosti, která by jím zá-
sobovala přes 2200 bytů, školy i 
úřady. „Využili bychom síť, která 
by vznikla propojením stávají-
cích čtyř tepelných zdrojů. Na 
jejich propojení bychom mohli 
získat dotaci,“ přiblížil plán ře-

ditel městské společnosti Petr 
Rončka. 
Hlučín zatím jedná se soukro-
mou firmou o cenách tepla z
alternativního zdroje. „Bude 
levnější. Dokazují to zkušenosti 
z jiných měst. Například České 
Velenice budou platit o 15 až 
20 procent méně oproti teplu 
ze zemního plynu,“ řekl Jaroslav 
Dvořáček z firmy Bio Teplo Cze-
chia. Firma začne letos jihočes-
kému městu dodávat teplo ze 
sousedního rakouského Gmün-
du. Podle starosty Českých Vele-
nic Jaromíra Slívy tak lidé ušetří 
zhruba 100 Kč/GJ. 
Dřevní štěpku by firma nakupo-
vala především od regionálních 
dodavatelů, spalovat by chtěla 

i čistý dřevní odpad z pil nebo 
dřevařských firem.
Bio Teplo Czechia se sídlem ve 
Znojmě patří do holdingu Eco 
Heat Czechia, který je dcerou 
rakouské společnosti Kelagwär-
me. Znojemská firma dodává
teplo z obnovitelných zdrojů 
například firmě Magna Cartech,
která v Českých Velenicích vyrá-
bí automobilové součástky. 
Na severu Moravy přistoupila 
k částečnému alternativnímu 
vytápění například energetická 
skupina Dalkia Česká republika. 
V Novém Jičíně loni zprovoznila 
kotelnu na biomasu za 32,5 mi-
lionu korun. Spalováním dřevní 
štěpky získá město desetinu 
tepelné energie.                   (mrc)

Byty, úřad i školy by mohla vytápět dřevní štěpka 
Vedení radnice zvažuje, že by v budoucnu mohla byty, školy 
či úřad vytápět dřevní štěpka. Kotelna, kterou chce postavit 
soukromá firma, by městu dodávala až 85 procent tepla. Lidé
tím ušetří a město přestane být plně závislé na výrobě tepla 
ze zemního plynu, řekl hlučínský starosta Bernard Ostárek.

V lednu nastoupila na hlučínskou radnici 
nová tisková mluvčí  Mgr. Lada Dobrovolná. 
Hlučínské noviny jí za vás položily několik 
otázek.
Kde jste pracovala, než jste nastoupila na 
místo tiskové mluvčí v Hlučíně?
Několik let jsem žila v Olomouci, kde jsem 
zůstala v roce 1996 po absolvování Univerzi-
ty Palackého. Tam jsem postupně pracovala 
jako redaktorka televize Kabel Plus, TV Mo-
rava, TV Prima a později jako šéfredaktorka 
krajského studia TV Prima. V roce 2003 jsem 
se vrátila do Opavy a začala pracovat jako 
reportérka zpravodajství ostravské České 
televize. Již při mateřské dovolené jsem pů-
sobila jako lektorka komunikace a PR mana-
žerka pro Centrum celoživotního vzdělávání 
Vysoké školy podnikání v Ostravě. 

Tak to byla práce. A prozradíte čtenářům 
také něco ze svého soukromí?
Bydlím v Malých Hošticích se svými třemi „ 
muži“. Kromě manžela mám ještě čtyřleté-
ho syna Lukáše a mladší Daniel oslaví teď 
v březnu rok. Do rodiny patří ještě andulák 
Ruda, tři suchozemské želvy a rybičky. Na 
akvárium se vydržím dívat celé hodiny, je to 
pro mne nejlepší relaxace.
A co děláte jinak ve volném čase?
Ráda čtu a podstatě všechno, co mi přijde 
pod ruku. Snažím se trochu sportovat a mi-
luji vědomostní soutěže. Protože máme dva 
roky nový dům, téměř veškerý volný čas za-
bere jeho údržba a zařizování a zahrada. A 
ráda spím, takže teď se ze nejvíc těším na to, 
až se syn Daniel přestane několikrát za noc 
budit a já se konečně pořádně vyspím. 

Mgr. Lada Dobrovolná
 narodila se v r. 1973 ve Vítkově u Opavy
 absolvovala PdF UP v Olomouci
 je vdaná, má 2 syny

Město má novou tiskovou mluvčí 

Hasiči trénovali. Jak pomoci tonoucím a ještě navíc v nepříznivých povětrnostních a klimatických 
podmínkách si koncem ledna vyzkoušeli profesionální záchranáři z Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje.

Velkou Raču si užijem! S tako-
vým mottem odjížděli letos žáci 
II. stupně ZŠ dr.M.Tyrše na lyžař-
ský výcvikový kurz. Na terénech 
známého slovenského střediska 
si s chutí a umem zalyžovali i ti 
nejzdatnější lyžaři, černá sjez-
dovka na Lalikách byla pro ně 
největším lákadlem a pro tzv. 
nelyžaře na konci kurzu nebyl 
problém sjíždět velký svah na 
Dědovce. Ubytování a stravová-
ní v hotelu Rača přispělo v ne-
malé míře k naší úplné spoko-
jenosti. Kurzu se zúčastnilo 32 
žáků, z toho 22 bylo ze 7. roční-
ku. Ti letos poprvé využili 2 000,-
-Kč příspěvku z MěÚ Hlučín.

J.W.Mrázová

Lyžařský výcvik 
podpořilo i město
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA
Lidský život se podařilo zachránit hlučínským 
městským strážníkům. 26. ledna okolo 14.40 
zasahovali na sídlišti OKD, kam vyrazila hlídka 
po telefonátu číšníka z restaurace Barborka. 
Ten policii sdělil, že na WC našel starší ženu, 
která leží na zemi a nehýbe se. Vyslaná hlídka 
na místě zjistila, že je  žena v bezvědomí. Nere-
agovala  na žádné vnější podněty, nedýchala a 
tep byl těžko hmatatelný. Strážníci ji z prostoru 
WC vytáhli ven a okamžitě započali s oživovací-
mi úkony a to s masáží srdce a umělým dýcháním. 
Samozřejmě  přitom volali záchrannou službu. Do 
příjezdu RZS , kdy byla žena předána lékařům, se ji strážníkům po-
dařilo rozdýchat a   částečně stabilizovat.
Ke zraněnému muži byli přivoláni strážníci 31. ledna kolem 16.00. 
Muž ležel na zemi na ul. J. Nerudy v Hlučíně, jevil známky opilosti 
a krvácel z  hlavy. Rychlá záchranná služba jej převezla k ošetření 
do nemocnice.
Při pokusu o krádež v prostorách velkoskladu zeleniny firmy Karo 
v Hlučíně byl dopaden 12. 2. ve 23.15 muž z Hlučína. Policisté ČR, 
kteří vyrazili na místo poté, co spustil v objektu alarm, požádali 
o pomoc městské strážníky. Společně pak 43 - letého  pachatele 
zadrželi. Další šetření případu převzala Policie ČR.
V době od 18. ledna do 18. února řešili městští strážníci celkem 135 
dopravních přestupků.
V 57 případech uložili blokovou pokutu, 78 případů řešili domlu-
vou a 23 přestupků proti veřejnému pořádku. V katastru město 
bylo zjištěno 59 závad. Třikrát byli strážníci přivoláni k odchytu 
volně pobíhajících psů.                  (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
I. čtvrtletí 2009

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu: 
 středa  11. března 2009  svozová oblast C
 středa 25. března 2009 svozová oblast A
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý 

Ve dnech 16. až 29. dubna se 
město Hlučín stane hostitelem 
již 3. ročníku  mezinárodního 
flétnového festivalu In Bona Fi-
dae.
Festival se bude konat pod zá-
štitou starosty města Hlučína 
Bernarda Ostárka. Kromě pěti 
koncertů, které proběhnou ve 
městě Hlučíně, se budou  dva 
konat také v Dolním Benešo-

vě a dva v Ostravě. Vstupné na 
všechny koncerty bude dobro-
volné. Výtěžek je určen azylo-
vému domu pro ženy a matky s 
dětmi v Opavě.
Podrobný program festivalu 
bude zveřejněn v příštím vydání 
Hlučínských novin a na webo-
vých stránkách města Hlučína 
www.hlucin.cz. 

(ld)

V Hlučíně se představí flétnisté 

Vážení rodiče, vzhledem k plat-
nosti zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zá-
kona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon 
o evidenci obyvatel), není mož-
né využívat údaje z ISEO pro jiné 
účely než stanoví zákon. Z toho-
to důvodu jsme nuceni se na Vás 
obrátit touto cestou.
Slavnostní přivítání se nyní při-
pravuje pro děti narozené v dru-
hé polovině roku 2008 (červenec 
- prosinec) a v roce 2009. Týká se 
dětí, které mají  trvalý pobyt na 

území města Hlučína a jeho částí 
Bobrovníků a Darkoviček. 
Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem slavnostního 
obřadu vítání občánků, dostavte 
se  maminky osobně na matriku 
MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 – 17:00 
hod.; Út, Čt 8:00 – 14:00 hod.) a 
doložte, k ověření těchto sku-
tečností, originál rodného listu 
dítěte a svůj platný občanský 
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.

Jak na vítání občánků

V muzeu voní čokoláda. Kaka-
ovými boby platili už staří Azté-
kové. Za stovku si pořídili otro-
ka. Čokoládu, ochucenou chilli 
a pepřem, považovali za účinné 
afrodisiakum. Hořkou čokoládu 
pili jen Mayští králové a šlechti-
ci. To a další zajímavosti nejen o 
čokoládě a pěstování kakaovní-
ku se návštěvníci dozví na nové 
výstavě v Hlučínském muzeu. 
„Výstavu jsme doplnili infor-
macemi o firmách na Opavsku, 
i ukázkami z dílny kravařské 
firmy Jařabová,“ přiblížil ředi-
tel muzea Metoděj Chrástecký.  
Fotografie je z vernisáže, která 
proběhla v muzeu 19.2.
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Z jednání rady a zastupitelstva

TS Hlučín s.r.o. budou dle roz-
hodnutí Městského úřadu Hlučín 
v době od 16.3.-9.4. 2009 
zabezpečovat svoz velkých kusů. 
Kontejnery budou v Hlučíně  a  
městských částech rozmístěny 
takto:

V termínu od 16.3.-19.3. 
Hlučín   
Hornická  ul. - u kotelny
Hornická  ul. - u věžáků
křiž. Hornická + P. Strádala
křiž. Jarní + Severní
křiž. Bož.Němcové + Severní 
1. Máje - vedle kavárny
křiž. Tyršova + Komenského 
Opavská - za bytovými domy
ČSA naproti polikl. - za byt. domy
Poslední odvoz 19.3. do 12 hod.

V termínu od 23.3.-26.3. 
Hlučín
Hrnčířská - u parčíku
Dr. Ed. Beneše
Na Krásné Vyhlídce - na konci 
ulice
Dlouhoveská - klub důchodců 
Darkovičky
Kulturní dům
K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
Patorie
Poslední odvoz  26.3. do 12 hod.

V termínu  od 30.3.-2.4.
Hlučín
Cihelní - u kotelny
Dukelská - parkoviště 
28. října + Písečná- křižovatka
Rovniny - bývalá školka

Rovniny + Na Závodí - křižovatka
křiž. I.Olbrachta + Vinohradská 
Moravská + Ke Kořeni- křižovatka
P. Jilemnického - v zatáčce
Dělnická - uprostřed ulice
Mánesova - konec ulice
Poslední odvoz  2.4.  do 12 hod.

V termínu od 6.4.-9.4. 
Hlučín
Nad cihelnou - na pravé straně
Jasénky - pod Mušálem
Bobrovníky
Malánky - odbočka na Vrablovec
Požárnická - Hrabová
Lesní - u hasičské zbrojnice
Na Sídlišti - konec ulice
Střední + Křivá - křižovatka
U Hájenky
U BOBRY CLUBU
Poslední odvoz  9.4. do 12.hod.

Kontejnery budou vždy během 
termínu budou po naplnění 
odvezeny a znovu přistaveny.  
Do kontejnerů ukládejte jen 
velkoobjemový odpad, ne-
přeplňujte je a neukládejte do 
nich nebezpečný odpad , který 
můžete denně, včetně sobot, 
uložit na sběrném dvoře v areálu 
TS Hlučín s.r.o. na Markvartovic-
ké ulici. Svoz velkých kusů je 
určen pouze pro občany-fy-
zické osoby! Právnické osoby 
odevzdávají odpady na skládce 
SOMA Markvartovice.       

Múdrik Radim
vedoucí provozu        

Umístění velkoobjemových
kontejnerů na odpad

Výtah z usnesení  zasedání 
Rady města č . 66 a 67

Rada města rozhodla: 
 poskytnout  Dívčímu fotbalo-

vému klubu 1. DFC Hlučín pe-
něžitý dar ve výši 10 000 ,- Kč  
na zakoupení pohárů a me-
dailí pro mezinárodní turnaje 
v halové kopané žen – Slezský 
pohár a halové kopané žá-
kyň – Hlučínský pohár v roce 
2009.   

 navrhnout na ocenění u pří-
ležitosti Dne učitelů 2009 v 
rámci Sdružení obcí Hlučínska 
pedagogického pracovníka.

 o  vyhodnocení výrazných 
osobností a reprezentantů 
města Hlučína za 2008 a o po-

skytnutí peněžitých darů hod-
noceným reprezentantům 
města  Hlučína za rok 2008

 o uzavření Smlouvy o zajiště-
ní Univerzity třetího věku ve 
městě Hlučíně s Vysokou ško-
lou podnikání, a. s. 

 schválit návrh Plánu zlepšo-
vání Projektu Zdravé město 
a Místní agendy 21 ve městě 
Hlučíně na rok 2009 

 rozhodla schválit aktualiza-
ci akčního plánu pro období 
2009 až 2010

Rada města projednala a do-
poručila zastupitelům:
 schválit Zásady pro poskyto-

vání půjček z Fondu rozvoje 
bydlení města Hlučína a Fon-

du na  opravy a rekonstrukci 
fasád města Hlučína

 pojmenovat novou ulici v k. 
ú. Darkovičky  názvem  Polní 
s účinností od 1.4.2009

 schválit aktualizaci Strategic-
kého plánu 

Výtah z usnesení mimořád-
ného zasedání Zastupitel-
stva města ze dne 24.2.2009

Zastupitelstvo města :
 schválilo zapojit město Hlučín 

do Programu prevence krimi-
nality na rok 2009  a  realizo-
vat projekt v oblasti situační 
prevence – Rozšíření Městské-
ho kamerového  dohlížecího 
systému

 schválilo „Projekt regenerace 
panelového sídliště OKD – vý-
chod“  a podat žádost o dota-
ci na „Podporu regenerace pa-
nelových sídlišť pro rok 2009“  
pro realizaci staveb vybraných 
pro první etapu výstavby

 schválilo podmínky Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace na 
rozšíření kontaktního místa 
CzechPOINT

 vzalo na vědomí informaci o 
postupu projekčních a pří-
pravných prací souvisejících 
se zpracováním a realizací 
investičního záměru stavby 
„SANACE, REKULTIVACE A RE-
VITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ 
ŠTĚRKOPÍSKU U HLUČÍNA“ 

Chcete, aby se v našem městě lépe žilo?
Ovlivněte příští rozvoj našeho města!

Hlučín
 člen Národní sítě zdravých měst

  
zve všechny občany

na fórum s veřejnou diskusí

Kdy:    ve středu  17.3.2009  v 16,00 hod.
Kde:    v Kulturním domě v Hlučíně

Diskusní témata:
rozvoj města, podnikání, bydlení

životní prostředí, zdravý životní styl
sociálně zdravotní oblast

vzdělávání, školství, cestovní ruch
volný čas, sport, kultura
doprava, infrastruktura

Chceme Vám naslouchat…
A hlavně chceme zodpovědně rozhodovat…

Na diskusi s Vámi a na Vaše otázky
budou připraveni:

- politici
(starosta, místostarosta, členové rady města)

- vedoucí odborů MěÚ Hlučín
- koordinátoři projektů 

Zdravé město a Komunitního plánu
- ředitelé SRA a KCH

Pro účastníky je připraveno občerstvení a tombola
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Místo, termín a doba zápisu 
pro přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2009/
2010 v jednotlivých mateřských 
školách zřizovaných městem 
Hlučínem.

Mateřská škola Hlučín, Cihel-
ní: středa 4. 3. 2009 v době od 
9:00 – 15:00 

Odloučené pracoviště Mateř-
ské školy Hlučín, Severní na 
adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: 
středa 4. 3. 2009 v době od 9:00 
– 12:00 

Mateřská škola na adrese Hlu-
čín-Bobrovníky, Požárnická 
42, která je součástí Základní 
školy a mateřské školy Hlučín-
-Bobrovníky:  středa 4. 3. 2009 
v době od 9:00 – 15:00

Mateřská škola na adrese 
Hlučín-Darkovičky, Nový svět 
4/286, která je součástí Zá-
kladní školy a mateřské školy 
Hlučín-Darkovičky: středa 4. 3. 
2009 v době od 9:00 – 15:00

Mateřská škola Hlučín, Sever-
ní: středa 18. 3. 2009 v době od 
9:00 – 11:00, 13:00 - 15:00 a čtvr-
tek 19. 3. 2009 v době od 9:00 
– 11:00

Na zápis je nutné s sebou vzít 
rodný list, kartičku pojišťovny a 
očkovací průkaz dítěte.

Kdy na zápisy
do školek?

Novou knihu věnovanou třem 
příhraničním oblastem – Hlu-
čínsku, Valticku a Vitorazsku vy-
dalo Muzeum Hlučínska. Jde o 
knižní zpracování výstavy z roku 
2007, která poukázala na jejich 
podobnou minulost. Česko-pol-
sko-německá publikace je urče-
na nejen historikům, ale také tu-
ristům. „Obyvatelé tří dotčených 
oblastí se mohou dozvědět, že 
jejich předci měli podobné osu-
dy,“ řekl ředitel muzea Metoděj 
Chrástecký. 
Při sestavování knihy s názvem 
„Hlučínsko, Valticko, Vitoraz-
sko... podobná minulost“ vychá-
zel Chrástecký ze stejnojmenné 
putovní výstavy, která by se 
měla letos přesunout do Valtic. 
„Sedm desítek panelů bylo pro 
návštěvníky muzea náročné 
pročíst. Často se nás ptali, jest-
li je nemáme v knižní podobě,“ 
vysvětlil Chrástecký.

Na 240 stran proto uspořádal 
dobové dokumenty i fotografie,
které dokládají podobnou mi-
nulost moravskoslezského Hlu-
čínska, jihomoravského Valticka 
a jihočeského Vitorazska, které 
se rozkládá kolem Českých Vele-
nic. „Hlučínsko patřilo bezmála 
dvě století Prusku, Valticko a Vi-
torazsko bylo téměř osm století 
součástí Dolních Rakous. Přesto 
tato území prezident Masaryk v 
roce 1920 dodatečně připojil k 
Československu,“ uvedl historik.
„Mezi lidmi stále přežívá mylný 
názor, že tyto regiony měly osud 
Sudet, které odjakživa patřily 
českým zemím, i když v nich žilo 
převážně německy mluvící oby-
vatelstvo. Zde tomu bylo ale ji-
nak – dnešní regiony Hlučínsko, 
Valticko i Vitorazsko, byly dlou-
hodobě součástí jiných státních 
útvarů se smíšeným obyvatel-
stvem,“ dodal Chrástecký. „Se 

Sudety je však spojuje skuteč-
nost, že po druhé světové válce 
byli jejich „němečtí obyvatelé“ 
ve větší či menší míře odsunuti.“
Popisované oblasti měly podob-
ný osud i během druhé světové 
války, v roce 1938 byly přiřaze-
ny ke třetí říši. „Hitler tím dal 
najevo, že nehodlá respektovat 
výsledky pařížské mírové kon-
ference po první světové válce,“ 
řekl historik s tím, že tamní muži 
museli povinně narukovat do 
německé armády.
Kromě historických souvislostí 
kniha obsahuje i profily jednot-
livých obcí v regionech a pouka-
zuje na turisticky atraktivní mís-
ta. Díky trojjazyčnému překladu 
si ji mohou přečíst i obyvatelé 
sousedních příhraničních ob-
lastí Polska a Rakouska. Knihu je 
možné zakoupit za 250 korun v 
Muzeu Hlučínska na informač-
ním centru.                             (mrc)

Kniha přibližuje podobné osudy regionů

Další zveřejněnou hvězdou le-
tošního ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu Štěrkovna 
Open Music, který se letos usku-
teční 31. července a 1. srpna, 
bude slavná česká hudební sku-
pina 100 zvířat, která vyznává 
hudební styl označovaný jako 
ska. Ska vzniklo směsicí tradič-
ního jamajského folkloru a ame-
rických stylů, jako byli Rythm& 
Blues a jazz.
Kapela 100 zvířat vystoupí podle 
pořadatelů v pátek. Další hvěz-
dou letošního programu bude 

finská legenda Waltari. Stejně
jako loni jsou už v těchto dnech 
k dostání první vstupenky za 
nejvýhodnější předprodejní 
cenu. V Hlučíně jsou k dispozici 
v restauraci Hospoda 56. 

Cena je nyní 260 korun. Pořada-
telé zatím do prodeje uvolnili 
prvních 100 vstupenek.
Štěrkovna Open Music se letos 

uskuteční popáté. Během své 
existence si festival získal své 
publikum a poslední dva nej-
úspěšnější ročníky v průměru 
navštívilo 8000 lidí. 
Loni hudebním fanouškům za-
hráli například Tata bojs či Sup-
port lesbiens. V minulých letech 
Štěrkovna hostila Pražský výběr, 
Michala Prokopa, ale také slo-
venské No name. 
Podrobnosti o chystaném pro-
gramu zájemci mohou sledovat 
na www.sterkovnamusic.com.

(mrc)

100 zvířat roztančí Štěrkovnu Open Music
Městská knihovna v Hlučíně 
uspořádá v týdnu od 16. do 20. 
března 2009 bezplatnou burzu 
knih. Uskuteční se v prostorách 
Zámeckého klubu v přízemí 
hlučínského zámku denně od 9 
do 17 hodin. Do výměnné bur-
zy knih můžete nabídnout čis-
té a zachovalé knihy pro děti i 
dospělé, knihy naučné i beletrii, 
pro které již nemáte v rodinné 
knihovně místo a myslíte si, že 
by udělaly radost někomu jiné-
mu. Stejně tak si může knihu 
bezplatně odnést domů i ten, 
kdo žádnou knihu nepřinesl a 
nabízené tituly ho zaujmou.
Přijďte, jste zvaní - těšíme se na 
vaši návštěvu.

Burza knih 
v  knihovně



Kresba mamuta z jeskyně Font 
de Gaume (níže) ve Francii mi 
jako lapací past nebo boření 
stanů nepřipadá a nabízím jiné 
možné vysvětlení.

Dovedu si představit přebytky 
zvěře a mamutů v době jejich 
migrace a někdy dlouhé měsíce 
nedostatku a nejistoty přežití.
V takové realitě žili paleolitičtí 
lovci. Jistě usilovali o udržování 
nějakých živých zvířat, nejspíše 
mláďat, coby potravní rezervy 
pro horší časy. Samozřejmě že 
se k tomu hodí jenom některá 
zvířata, například zebry vůbec 
ne. Velmi vhodný je slon indic-
ký, nejbližší příbuzný mamuta, 
který byl využíván a cvičen v 
Jihovýchodní Asii již před 5 000 
lety. Zobrazený mamut, který žil 
v době, z které obrázek pochází, 
patří k druhu, který byl menší 
než slon indický. 
Tak jako dnes vzniká spousta 
užitečných zlepšení z přirozené 
snahy ulehčit si práci nebo zvý-
šit produktivitu s co nejmenší 
námahou, jistě uvažovali i naši 

předkové. Mamut musel stejně 
jako slon hodně konzumovat a 
zřejmě potřeboval i vodu nebo 
sníh. Zajištění takového servisu 
by byla práce pro několik lidí, 
kteří ale musí odcházet na mno-
hadenní lovecké výpravy.  
No a teď přichází moje myšlen-
ka, pohyblivá klec nesená ma-
mutem, omezující ho v pohybu a 
zabraňující mu v migraci. V křovi-
natém terénu, který se na konci 
doby ledové vyskytoval, by se 
zvíře nesoucí takovou konstrukci 
mohlo pohybovat jenom v pro-
storu, který vypase. Nastavením 
výšky nesené konstrukce nad 
zemí by se jednoduše dal regu-
lovat rozsah a rádius pohybu dle 
místní vegetace a terénu. 
Pokud by se tehdejším lidem 
něco takového povedlo, mohli 
žít celoročně s nadbytkem potra-
vin, nezávisle na nejistém lovu a 
počet obyvatel by se mohl něko-
likanásobně zvýšit.
Zdánlivě nevýznamný detail, 
přední nohy sahající pod kon-
strukci a zadní mezi konstrukci, 
se stávají nejdůležitější z celé 
kresby, konstrukce je nesena 
mamutem. 
Nákres nemůžeme posuzovat 
jako technický náčrt pro jeho 
výrobu, ale jako záznam odpo-
zorované skutečnosti. Přirozené 
spojení konstrukce na bocích 

mamuta, případně provaz ve-
doucí přes hřbet na druhou 
stranu konstrukce je ukrytý v 80 
cm dlouhé srsti, nebo ještě lépe 
-  konstrukce je spletenou srstí 
k mamutu přivázána a dalšími 
chlupy překrytá.
Kreslíř si nedovedl přesně pora-
dit se zobrazením, proto některé 
důležité části z druhé strany ma-
muta naznačil rentgenovým sty-
lem, ale nedokreslil. Spodní stra-
na konstrukce nebude zdvojená, 
ale je nakreslena perspektivně 
správně, horní jako zadní, na 
druhé straně mamuta. Dokres-
líme-li chybějící čáry v obraze s 
minimální korekcí, zjistíme, že 
pozorovatel zaznamenal obraz 
ve stejné perspektivě, jak se to 
kreslí dnes (viz níže).

Z čeho takovou konstrukci vyro-
bit? Nejlépe z  toho, čeho je po-
řád a všude dost, dá se spojovat 
a je odolnější než kmeny strom-
ků - z vrbových prutů spletených 
jako pomlázka do mnoha copán-
ků, ovinutých dohromady kůží 
nebo šlachami. 
A jak takovouto konstrukci k ma-
mutovi připoutat? V našich před-
stavách divoké zvíře mamut, by 
se s takovou hračkou na hřbetě 
vypořádal za pár vteřin. Nemusí 
to tak ale být.  Ti co se povozili na 
nejbližším příbuzným mamuta, 
slonu indickém, třeba v Thajsku 
a viděli, co všechno se dá se slo-
ny dělat, (nosí postroje, klády, 

tančí a malují obrazy, například) 
již mohou mít názor  zcela od-
lišný (na koně nemám odvahu 
nasednout, ale na slonech jsem 
bez obav najezdil dvě desítky 
kilometrů v thajských horách a 
v nepálském Čitvanu dokonce i 
mezi nosorožci a tygry). Mamu-
ti vychovávají slony od nejra-
nějšího věku. Slůňata oddělí od 
matky a nedovolí jim přirozený 
rozvoj v  časovém období, kdy 
jsou schopni se učit důležitým 
věcem, nezbytným pro přeži-
tí. Nahrazují jim vlastně matku, 
která jim úmyslně nedovolí pro 
život důležitý rozvoj, ale učí je 
návykům, které pak využívají 
třeba pro přenášení klád nebo 
k různým cirkusovým kouskům. 
Proč by to samé neodpozorovali 
a nesvedli lidé před 20 000 lety 
stejně nebo ještě lépe?  S mamu-
ty byli ve styku, oddělit mládě a 
na připoutanou konstrukci ho 
zvykat, by pro ně nemusel být 
problém. 
Odpůrce pokusu o vysvětlení 
kreseb, upozorňují na nejnovější 
výzkumy, které potvrzují tech-
nickou zručnost lovců mamutů, 
podobnou zručnosti eskymáků 
a že genetický vývoj lidstva stag-
nuje již asi 200 000 let.  Dokonce 
ani duševní výbava člověka se od 
té doby příliš nezměnila. Mozek 
je velmi pružný a schopný učení, 
když dovede vymyslet mobilní 
telefon, proč by tentýž mozek 
nevymyslel zařízení, které uleh-
čuje život? Rozvoj lidské popula-
ce umožnila právě domestikace 
zvířat, s které dodnes žijeme, a 
zmiňovanou konstrukci nahradi-
ly dnes stáje a ohradníky.                 

  Jiří Sonnek
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Hlučínský rodák zkoumá kresbu mamuta z Francie

Hlučínský rodák Jiří Sonnek, který před časem rozluštil záha-
du hlučínského kamene zvaného bábovka, se nyní pustil do 
dalšího bádání a pátrání. Tentokrát si vybral téma z mnohem 
dávnější historie a pro svá tvrzení sáhl k indiciím, které zdán-
livě s Hlučínem tak moc nesouvisí - ke pravěkým kresbám, 
nalezeným ve Francii. Jeho tématem jsou nyní mamuti a teo-
rie, že pravěký člověk si toto obrovské zvíře dokázal ochočit. 
Nakolik je jeho myšlenka přesvědčivá, se můžete dočíst v 
následujícím článku.
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Vajcovod skončil koncertem
Poslední koncert má za sebou dnes už legendární hlučínská sku-
pina Vajcovod. Po letech společného hraní a řadě vystoupení se 
členové skupiny dohodli na ukončení činnosti. Naposledy si fa-
noušci mohli oblíbené hudební seskupení poslechnout v únoru 
na oslavě desátých narozenin hlučínské Hospody 56.

Kolik nás je?
Statistika – obyvatelé města Hlučína  k 31.01.2009

Celkový počet obyvatel města Hlučína   14 385
Počet občanů města Hlučína    14 283
Počet cizinců ve městě Hlučíně                 102

Počet přistěhovaných občanů do města (rok 2008)    246
Počet odstěhovaných občanů z města (rok 2008)            220
Počet narozených dětí (rok 2008)                            161   
Počet zemřelých osob (rok 2008)                     150

Věkové složení občanů:

věk. ktg. muži ženy celkem

0 70 73 143

1-4 318 277 595

5-9 312 304 616

10-14 384 339 723

15-19 459 407 866

20-24 449 386 835

25-29 456 478 934

30-34 577 630 1207

35-39 574 520 1094

40-44 546 526 1072

45-49 467 463 930

50-54 478 496 974

55-59 505 559 1064

60-64 406 528 934

65-69 429 503 932

70-74 238 262 500

75-79 167 264 431

80-84 72 190 262

85-89 27 104 131

90-94 6 28 34

95-99 1 5 6

100 0 0 0

celkem 6 941 7 342 14 283

Jednotné tísňové číslo   112
integrovaného záchranného systému
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín  950 746 011
tísňové volání     150
Zdravotní záchranná služba Opava   595 041 026
tísňové volání     155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín   595 041 210
tísňové volání     158
Městská policie Hlučín    595 020 202 
     595 041 885
Městský úřad Hlučín    595 020 211

Další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.   595 042 369
pohotovost     595 043 333
Severomoravská plynárenská a.s.   553 651 111
havarijní služba     1239
Severomoravská energetika a.s.   840 840 840
hlášení poruch    840 850 860

Důležité telefony a kontakty

V týdnu od 9. do 15. 2. 2009 proběhly jarní prázdniny okresu Opava. 
Dům dětí a mládeže Hlučín připravil dětem pestrou nabídku akcí.  
Pro ty, kteří rádi lyžují či snowbordují, nebo těm, kteří se těmto 
zimním sportům chtěli naučit, jsme nabídli Zimní lyžařsko-snow-
borďácký tábor. Ubytování bylo zajištěno v kouzelném prostředí 
Beskyd, na Pustevnách, na chatě Slalomák. 
Pro ostatní byly připraveny akce v DDM Hlučín – přírodovědná 
akce „Svět plazů“, „Hravá angličtina“ a  „Výtvarné tvořeníčko“, ze kte-
rého je i naše fotografie. Uskutečnily se rovněž dva výlety: Zájezd 
do Cinestaru Ostrava na film „Kdopak by se vlka bál“  a  zájezd do 
Aquaparku do Wisly. Po celý týden probíhal v budově DDM Hlučín 
příměstský tábor pro děti ze Střediska volného času Duha Jeseník.

Veronika Hubáčková

Jarní prázdniny v DDM



Devátý ročník mezinárodního 
halového turnaje v kopané žá-
kyň  - Hlučínský pohár - proběhl 
ve sportovní hale Hlučín. Turna-
je se v druhé polovině února zú-
častnilo deset mužstev z Polska, 
Slovenska a České republiky, 
která byla rozdělena do dvou 
skupin. 
Domáci na soupisku napsali 
hned dva týmy. Tým označený 
Hlučín II porazil jen polskou Kie-
trz. Se Žilinou I., Gliwicemi a Slo-
váckem hráčky prohrály a skon-
čily na celkovém 10. místě. 
Lépe se dařilo prvnímu týmu. 
Ten dvakrát remizoval (se Slova-
nem Bratislava a Žilinou II), pora-
zil Zabrze a podlehl Štramberku. 
Nakonec se hráčky s týmem z 
Gliwic porvaly o páté místo. Zá-
pas se dostal až do penaltového 

rozstřelu a v tom byly úspěšnější 
domácí hráčky.
Vítězem turnaje se stalo Slovác-
ko, které ve finále zdolalo Žilinu
I. nejtěsnějším možným rozdí-
lem. 

Sestavy:
Hlučín I.: Linda Bečicová, Gab-
riela Krzikalová, Klára Poštulko-
vá, Alžběta Marková, Veronika 
Mikolajská, Martina Kalvarová, 
Aneta Krahulcová, Nela Šobo-
rová. 
Hlučín II.: Vendula Hrubá, Jana 
Schwarzerová, Marie Strnadelo-
vá, Karolína Patschková, Barbo-
ra Botková, Zuzana Martincová, 
Monika Bizonova, Adéla Obor-
ná, Eliška Rzehulková. 
Trenéři: Stanislav Schwarzer a 
Roman Mikolajský.

Hala hostila mezinárodní turnaj

Druholigový Třinec prověřil v 
rámci přípravy domácí fotbalis-
ty. Za hustého sněžení si v prv-
ním poločase vypracoval Třinec 
dvougólový náskok. „Soupeři 
jsme svým nedůrazem umožnili 
střílet branky. S postupem času 
se ale naše hra zlepšovala, bo-
hužel jsme nebyli schopni vstře-
lit gól,“ řekl hlučínský trenér Petr 
Samec. Góly hostů obstarali Ve-
selý s Hanusem. „Od druhé půle 
začali ale hráči plnit to, co od 
nich vyžaduji. Hra se zlepšila a 
dočkali jsme se i vyrovnání,“ po-
kračoval trenér. Na 1:2 snížil Žiž-

ka, vyrovnání obstaral doroste-
nec Šupolík. „Nakonec jsme ale 
odešli přece jen poraženi, když 
soupeř vstřelil čtyři minuty před 
koncem po naší chybě vítězný 
gól,“ povzdechl si Samec. Na ko-
nečných 2:3 upravil Szmek. 
Hlučín - Třinec 2:3 (0:2) Branky: 
Žižka, Šupolík - Veselý, Hanus, 
Szmek. 
Hlučín: Kosmál (60. Hampel)Štý-
bar, Bogdaň, Lesniak (46. Drozd), 
D. Barcal - Valášek, Melecký (70. 
Poštulka), Kovář (70. M. Prokeš), 
H. Prokeš (46. Žižka), Koubek - 
Růžička (70. Šupolík). (rob)

Hlučín doma v přípravě 
prohrál se Třincem

Chlebek skončil
V jarní části soutěže se hlučínský fotbalový klub bude muset obe-
jít bez zkušeného záložníka Michala Chlebka, který v minulosti hrál 
například v Opavě a Karviné. Nyní si dal od profesionálního fotbalu 
pauzu. „Dal přednost pracovním povinnostem,“ řekl opavskému a 
hlučínskému deníku    trenér Samec. „Domluvili jsme se, že se zkusí 
u svého zaměstnavatele domluvit tak, aby některé tréninky stíhal. 
Uvidíme, ale příliš naději tomu nedávám,“ přiznal trenér.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 18. 3. 2009                  

tiráž hlučínskénoviny

Hráči TJ Hlučín změřili 7. úno-
ra své síly s volejbalisty SKV 
Hošťálková. Bilance byla 3:1 
a 3:0.
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Pronájem sportovní haly – badmintonová hřiště:
150,-/hodina/hřiště

Od 1.2.2009 masáže lávovými kameny v době
od 09.00 do13.00 hod. - Sportovní hala Hlučín

Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690

Každé 
pondělí

18.00 -  19.00 STEP AEROBIC s Ondrou Peterkou

Každou 
středu

18.00 - 19.00 BODY TRAINING s Markétou Stoklasovou

7. 3. Basketbal turnaj neregistrovaných hráčů

14. 3. 9.00 – 15.00 II. liga volejbalu mužů - TJ Hlučín – Bučo-
vice

21. 3. 8.00 – 15.00 Florbalový turnaj, Ostrava

28. 3. 9.00 – 16.00 Volejbal TJ Hlučín, Okresní přebor smíše-
ných družstev

29. 3. 8.30 – 12.00 Basketbal, krajský přebor minižáků

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

6. 3. 18.00 EVA a VAŠEK – koncert populární dvojice

8. 3. 18.00 Zahájení tanečního kurzu pro pokročilé

12. 3. 17.00 Podvečer s Janou Schlossarkovou - EK

14. 3. 19.00 Ples tak trochu jinak aneb jak paříme na Prajzké..?

20. 3. 10.00 Jarní běh pro základní školy a gymnázium

24. 3.   9.00 Výchovná přednáška o drogové problematice – pro 
II.st. ZŠ

Připravujeme na duben:
  1. 4.        Divadlo Háta – komedie: „ Když ty, tak já taky, miláčku“
  4. 4.  XXV. ročník Hllučínské lilie
19. 4. Koláčobraní 
 Den Země

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY - výstava potrvá do 21. 4. 2009

Arnold DUDEK, vzpomínky z cest nejen na pohlednicích – výstava 
potrvá do 14. 4. 2009

Cestopisné besedy v muzeu s Arnoldem Dudkem: Přírodní krásy, 
historické památky a zajímavosti  Turecké riviéry, Anatolie a pohoří 
Taurus - 12. 3. 2009 - 16.00 hod.

Cestopisné besedy v muzeu s Arnoldem Dudkem: Postřehy z Alsas-
ka, Südtirol, Korutan a dalších zajímavých míst střední Evropy - 26. 
3. 2009 - 16.00 hod. 

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

5. 3. RECITAČNÍ SOUTĚŽ - okrskové kolo celostátní přehlídky 
dětských recitátorů určeno žákům ZŠ. Prezence 13:00, za-
hájení soutěže v 13.30.

7. 3.
14. 3.
21. 3.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD - pro děti, mládež a do-
spěláky Odjezd v 7:00 od DDM, návrat do 18:30, pedago-
gický dozor pro děti zajištěn. Rezervace míst v DDM po 
zaplacení , cena 200,- Kč. informace: schreier.leo@seznam.
cz, tel: 724366987, 595041156

14. 3. ŠACHOVÝ TURNAJ - pro děti a mládež. Od 9:00 h v DDM 
Hlučíně, svačinku a přezůvky s sebou, startovné 30,- Kč. 
Přihlášky a platba předem v DDM - Veronika Hubáčková, 
tel.: 595041156

14. 3. JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA I. - pro začátečníky i pokročilé, 
děti i dospělé. Od 10.00 do 13.00 h v ateliéru DDM. Cena 
100,- Kč dospělí, 50,- Kč děti (v ceně zahrnuta i druhá část 
- glazování). Přihlášky a platba předem v DDM - Veronika 
Hubáčková

20. 3. KLUB PATCHWORK - od 16.00  v DDM. Srdečně zveme 
všechny šikovné ženy a dívky. Výroba velikonočních ko-
šíčků, zajíčků, kuřátek, vzor simple simon. Informace: 
DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

DDM Hlučín vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „RADOST“ Pro 
děti, mládež a dospělé -  soutěž je vhodná pro amatérské fotografy. 
Fotky v libovolném formátu ( od 10x15 cm ) zasílejte na adresu: 
DDM Hlučín, Zámecká 6, 748 01 Hlučín, a to  nejpozději do 20.4. 
2009. Přejeme fotografům hodně štěstí. Dne 29.4.2009 v 17:00 h 
proběhne v DDM vyhodnocení soutěže a zahájení výstavy.

Připravujeme 
5. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNA - od 13:00  v DDM Hlučíně. Pro děti, 
mládež a dospělé. Malování a zdobení kraslic, pletení pomlázky, 
výroba jarního přání a věnečku. S sebou přezůvky a 4 vyfouknutá 
vajíčka. Cena 100,- Kč, přihlášky a platba předem v DDM - Veronika 
Hubáčková

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

8. 3. 8.00 Výroční členská schůze místní organizace Českého 
rybářského svazu - Kulturní dům Hlučín

Český rybářský svaz

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

7. 3. 17.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník - Film USA 
– muzikál, komedie. V českém znění.MP

8. 3. 15.00 Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky

8. 3. 17.00 Hlídač č. 47 - Film ČR – drama, thriller. MP od 12 
let

10. 3. 19.00 Líbáš jako Bůh - Film ČR – komedie. MP

11. 3. 17.00  
19.00

Líbáš jako Bůh - Film ČR – komedie. MP

12. 3. 17.00 Lovecká sezóna - Film USA – animovaný. V čes-
kém znění. MP

15. 3. 15.00  
17.00

Cesta na měsíc 3D - Film USA – animovaný. V čes-
kém znění. Ke každé vstupence 3D brýle zdarma. 
MP

20. 3. 17.00  
19.30

Peklo s princeznou - Film ČR – pohádka. MP

21. 3. 15.00  
17.00

Peklo s princeznou - Film ČR – pohádka. MP

27. 3. 19.30 Ocas ještěrky - Film ČR – drama. MP

28. 3. 17.00 Ocas ještěrky - Film ČR – drama. MP

Přivítali  jsme
Barbora Glonková *2008 
Filip Plaček *2008
Štěpán Fojtů *2008
Jakub Brózda *2009
Bořivoj Vokřínek *2008
Tereza Neuwirthová *2008
Dominik Wallný *2009
Magdalena Benianová *2009

Rozloučili jsme se
Vlasta Kulaviaková *1934

Jubilanti
Gertruda Reiská *1928
Františka Peschková *1919
Josef Fűrster *1927
Jozef Rybár *1915
Gertruda Hajduková *1934
Anna Lasáková *1927
František Parma *1928
Antonie Rončková *1925
Herta Foltynová *1929
Eva Kačmařová * 1930
Štěpánka Ostárková *1914
Antonín Hrubý *1917

Další pozvánky na akce v Hlučíně najdete na 

http://info.hlucin.com/
Pořadatelé akcí, chcete, aby se pozvánky na vaše akce objevi-

li na stránkách InfoCentra a zde v Hlučínských novinách? 
Posílejte je na e-mail infohlucin@centrum.cz
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Chcete mě?

Psí útulek v Hlučíně
Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:
PO - PÁ: 6:00 - 18:00 hod.
SO - NE: 8:00 - 12:00 hod.

Odběr pejsků:
PO - PÁ: 6:00 - 14:00 hod. 

odbor ŽPaKS

V útulku pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází 7 psů, kteří čekají  na své nové pány. 

Bak - dlouhosrstý kříženec, pes, 
nalezený v lokalitě cihelny dne 
25. 10. 2008

Bety -  dlouhosrstý, rezavý je-
zevčík, fena, stáří asi 4 roky, na-
lezená na ul. Školní 12. 9. 2007

Judy -  rezavý kříženec, fena, 
stáří asi 5 let, nalezená v Hlu-
číně – Darkovičkách u bunkrů 
dne 18. 2. 2008, vhodná ke star-
ším lidem

Tina - kříženec německého ov-
čáka, fena, nalezená u areálu 
spol. Agrozea v Darkovičkách 
15. 8. 2008

Filip 
- hnědý kříženec, pes, stáří asi 6 
měsíců (štěně), nalezený u MŠ 
Cihelní 19. 12. 2008

Lajka
- světle hnědý kříženec, fena, 
stáří asi 2 roky, nalezená 3. 1. 
2009, vyžaduje pohyb.

Pro účely soupisu díla a přípravy výstavy v Muzeu 
Hlučínska hledáme obrazy akad.malíře Václava A. 

Navrátila, působícího na UŠ v Hlučíně. 
Informace zašlete na vaclav.navratil@volny.cz, 

tel/fax 596 118 182, mobil 603 183 359 

Školička Malí Bobři nově nabízí pedagogické pora-
denství, nápravu a prevenci poruch učení, včetně lo-
gopedie, doučování angličtiny pro žáky ZŠ, kroužek 
angličtiny pro předškoláky a školáky.
 
Mgr. Veronika Kubenková, 776 120 371
www.mali-bobri.estranky.cz



Tyršova 5a, Hlučín
tel: 595 043 690, 595 043 677
Tyršova 5a, Hlučín
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Sportovní hala Hlučín | relax po celý rok a pro celou rodinu | www.sra-hlucin.cz 

Z nabídky volných pracovních míst ÚP Opava po-
bočky Hlučín aktuálních ke dni 17.2.2009. Denně 
aktualizovaná volná místa naleznete na www strán-
kách http://portal.mpsv.cz

Volná pracovní místa

PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ
Vzděl. – vyučen/a, praxe v oboru vítána, PD: dvousměnná, mzda ná-
stupní: 10000 Kč, nástup dle domluvy. Kontakt: Osobně u vedoucího 
na prodejně. 
Zaměstnavatel: Lidl Česká republika v.o.s. - pracoviště Hlučín

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Vyučen/a výhodou nebo stačí zaučen,  postačuje min. praxe, krátký/
dlouhý týden. Kontakt: paní Balejková Alžběta, tel.: 595 042 145. Za-
městnavatel: ALŽBĚTA BALEJKOVÁ - Hlučín

KUCHAŘ
Vyučen/a v oboru, praxe výhodou, minutková kuchyň, schopen samo-
statné práce, PD: dle dohody, úvazek dle dohody (plný nebo zkrácený), 
mzda dohodou. Kontakt: 59 50 42 917 p. Pientková.
Zaměstnavatel: Olga Pientková - Restaurace Perla

UKLÍZEČKA – POKOJSKÁ
Zkrácený úvazek od 6:00 do 10:00. Kontakt: pan Pustelník Vilibald, tel.: 
595 043 346.
Zaměstnavatel: Vilibald Pustelník, Hlučín

STAVEBNÍ DĚLNÍK ZEDNICKÝCH PRACÍ
Kontakt: 552 308 255, 777 749 062.
 Zaměstnavatel: Ing. Robert Němec, Darkovičky, U dvora 4,  (areál firmy 
Agrozea)

OBKLADAČ, DLAŽDIČ
Vyučen, vhodné i pro absolventy, ŘP sk. B, PD: jednosměnná, plat do-
hodou. Kontakt: 777 299 663. 
Zaměstnavatel: Jaroslav Baier, Hlučín

 Hledám Lucii, vdanou 24.9.2005. Mám prstýnek. Tel.: 776 006 261
 Koupím byt 3+1 v Hlučíně nebo vyměním za 2+1. Tel.: 777 835 

727
 Pronajmu obchodní  (kancelářské) prostory. Samostatný vstup, 

62 m2. Tel.: 606 554 949
 Koupím v Hlučíně stavební pozemek. Tel.: 603 772 774.
 Hledám paní na zajištění nákupu a úklid. 1 x týdně. Tel.: 732 

272 855
 Pronajmu byt 1+1, Rovniny, ihned, pěkný. Tel.: 737 461 195
 Doučím němčinu. Cena a čas dohodou. Tel.: 603 953 483
 Doučuji přírodovědné předměty. Tel.: 777 148 467
 Prodám zahradu v Hlučíně na Vinohradech. Cena dohodou. Tel.: 

739 208 775, 605 427 571
 Zveme Vás do nové prodejny Quelle a obuvi Eduardo. Ostravská 

10 - 1.patro
 Srdečně děkuji pohřební službě Breuer za mimořádně laskavý 

přístup a pomoc při vyřizování pohřbu mé maminky Marie Lacné. 
Také děkuji panu faráři Františku Zehnalovi za velikou obětavost, 
slova povzbuzení a slova útěchy. Panu kaplanovi a všem, kdo se 
zúčastnili pohřbu.

 Děkujeme všem, kteří doprovodili maminku Eriku Tomíčkovou 
na její poslední cestě a kaplanu Rolandu Manowskému za po-
hřební obřad a pěkné kázání. Dcera Magda Gliwitzka s rodinou.

 Děkujeme tímto MUDr. Jaromíře Kazdové a sestřičkám A. Os-
mančíkové a A. Doubkové za dlouholetou odbornou a obětavou 
péči věnovanou p. Vilému Kotzurovi. Velice si vážíme zejména 
ochoty, se kterou poskytovaly lékařkou pomoc a péči nemocné-
mu v domácím prostředí. Dcera Anna s rodinou. 

 Ráda bych touto cestou poděkovala za velice ochotné a zod-
povědné městské policisty, kteří mi pomohli ve zvláštní situci a 
brzkých ranních nedělních hodinách. Přijeli během chvilky, byli 
profesionální a lidští. Pomohli, když ti, co měli pomoci, mi pomoc 
odmítli. Moc jim za vše děkuji a přeji vše nej v jejich nelehké prá-
ci!!! Pánové děkujeme Vám, že jste! Ž. Machalová

Řádková inzerce (kupóny v infocentru)

solarium

bowling

masáže 
sauna



Technické služby Hlučín s.r.o.

nabízí k pronájmu

novinový stánek 

Od 1. 3. 2009 v prostorách

autobusového nádraží

informace:  595 041 445 

TAXI HLUČÍN
602 855 888

Při objednávce předem 
možnost přistavení vozidla 

pro 6 pasažérů. 
Zajištění Drink Service 
(odvoz Vás i s Vaším 

vozidlem)
VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

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

JABLONĚ OD 80,- Kč
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