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Nejtvrdší hasičky máme v Bobrovníkách
Přestože jsou obě ještě studentky středních škol, bodují již mezi týmy dospělých žen. Bobrovničtí dobro-
volní hasiči poslali do soutěže Hlučín Cup 2009 svá želízka v ohni a vyplatilo se jim to...

Další informace hledejte na straně 9
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Vážení spoluobčané,

před rokem jsem započali s obsahovou 
změnou Hlučínských novin. Co vše se 
změnilo? Prvním krokem bylo ustanovení 
redakční rady. Po té se měnila uspořádání 
náplně, článků  a rubrik tak, aby bylo nej-
lépe vystiženo dění v našem městě. Bylo 
ustoupeno od dlouhých reportáží, zmen-
šila se velikost fotografií i jejich množství. 
Dnešní podoba by se neměla již měnit. 
Doufám, že vyhovuje hlavně vám, čte-
nářům, a je pro vás dobrým zdrojem 
informací. Naším cílem bylo rovněž snížit 
náklady na vydávání tohoto periodika. 
Proto jsme se s vydavatelem dohodli na 
změně počtu stran. Přidali jsme 4 stránky, 
z toho 2 stránky pro naše články a vyda-
vatel rozšířil komerční inzerci o 2 stránky. 
Tím bylo dosaženo snížení ceny pro měs-
to. Komerční inzerce, o které si rozhoduje 
vydavatel, se vyskytuje na posledních 
pěti stránkách novin, zbývající stránky 
slouží jen pro potřeby města.

Naše město je velice rozsáhlé, a ne 
všechny pozemky jsou v majetku města. 
Každý vlastník  by se měl o svůj pozemek 
starat,  o což se snažíme i  my ve spolu-
práci s vámi, aktivními občany. Občas se 
objeví dotaz, proč je zeleň v jedné části  
souvislého pozemku pěkně posekána  
technickými službami a  ve druhé  již ne. 
To je dáno  právě tím, že  na první pohled 
ucelená plocha patří ve skutečnosti  více 
vlastníkům, kteří provádějí sečení ne vždy 
stejně intenzivně. 

Obdobné je to i  s  činností stavební. 
Často se nás ptáte, proč město investuje 
na tom či onom místě, když jsou peníze 
potřebné úplně jinde. Je třeba si uvědo-
mit, že řada akcí, např. opravy mnoha 
bytových domů, výstavba a rekonstrukce 
inženýrských sítí či oplocení židovského 
hřbitova, je financována a realizována 
ze soukromých nikoliv městských peněz. 

Milí spoluobčané, přeji vám, aby jste si 
co nejvíce užili babího léta a  posledního 
podzimního sluníčka. 

Bernard Ostárek 

V říjnu  budou zahájeny práce na první etapě 
projektu Regenerace panelového sídliště OKD 
východ v Hlučíně, která zahrnuje obnovu ze-
leně. Na základě terénního průzkumu byla 
zpracována projektová dokumentace, ve kte-
ré byly vyčísleny  jednak dřeviny  zdravotně a 
kompozičně vyhovující a jednak ty, které jsou 
kvůli poškození a nebezpečnosti navrženy
k asanaci.
Na sídlišti v současnosti najdeme mnoho stro-
mů, např. řadu bříz bělokorých, které již svým 
věkem a zdravotním stavem nevyhovují, 
ohrožují bezpečnost nebo nepřiměřeně zasti-
ňují objekty. Ty budou postupně vykáceny a 
nahrazeny jinými kvalitními stromy. Nová vý-
sadba by měla krášlit prostor sídliště dlouhá 
léta.

Keře k výsadbě jsou navrženy nižšího vzrůs-
tu, aby byla zajištěna bezpečnost  obyvatel a 
zaparkovaných aut. Stejně tak alejové stromy 
a stromy v blízkosti domů budou nižší, aby
v budoucnu nedocházelo k zastiňování bytů. 
Vysoké stromy budou vysazeny pouze do 
volných prostor. Dodavatelská firma začne 
na podzim s asanací, celkem bude vykáceno
48 stromů a řada keřů. Na jaře pak proběhne 
výsadba dřevin nových, sídliště oživí celkem 
58  stromů a téměř 350 keřů.  
Na první etapu projektu získalo město zhruba 
170 tisíc korun z dotačního  programu „Rege-
nerace panelových sídlišť“, který vypisuje Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. Stejnou částkou 
přispěje město také ze svého rozpočtu.      

Lada Dobrovolná

Sídliště OKD východ oživí nová zeleň 

Sídliště OKD  se již brzy dočká obnovy zeleně, vykácené stromy a keře budou nahrazeny novými.                                          Foto: Michal Kubíček

Od 1. července letošního roku jsou postupně 
zřizovány orgánům veřejné moci a právnic-
kým osobám zapsaným v obchodním rejstří-
ku tzv. datové schránky, a to bezplatně a bez 
žádosti. Pro tyto subjekty je zřízení datových 
schránek povinné. 
Nyní běží tzv. přechodné období až do konce 
října 2009. Během něj se mohou výše uvedené 
subjekty samy rozhodnout, zda aktivují svou 
datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, 
bude jim schránka aktivována k 1. listopadu 
2009. 
Ostatní právnické osoby a osoby fyzické 
(tedy občané i živnostníci) si mohou o zřízení 
schránky zažádat, schránka jim bude zřízena 
zdarma. Žádost o zřízení datové schránky je 
možné podat na kontaktním místě veřejné 
správy Czech Point, kde žadatel obdrží své pří-
stupové údaje. Je nutné mít u sebe občanský 
průkaz a případně také doklad o podnikání.
Způsob podání žádosti je možný i osobně 
předáním vyplněného formuláře na podatel-

nu ministerstva vnitra, poštou  na adresu mi-
nisterstva vnitra nebo elektronickou poštou. 
Žádost vždy musí obsahovat  úředně ověřený 
podpis.

Co jsou to datové schránky?
Datové schránky jsou nástroje pro efektivní 
doručování dokumentů právnickým osobám, 
fyzickým osobám, podnikatelům a úřadům. 
Měly by zcela nahradit papírovou poštu. Cílem  
zřizovatele, ministerstva vnitra, bylo vytvořit 
státem garantovaný systém pro elektronic-
kou komunikaci. Pomocí datových schránek 
je možné odesílat a přijímat zprávy, zjišťovat 
stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o 
dodání a doručení či ověřovat, zda má adre-
sát datovou schránku. Díky zřízení datových 
schránek bude jasné kolik je úřadů, jaké jsou 
to úřady a jaké kompetence mají. Bude mož-
né hodnotit, nakolik je veřejná správa v ČR 
efektivní a kvalitní.

(ld)

Datové schránky mají zrychlit komunikaci
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Z jednání rady města a zastupitelstva 
Výtah z usnesení z 83. a 84. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:     
 podat žádost o dotaci na 

„Bezbariérový přístup do 
Kulturního domu Hlučín“ do 
programu „Národní rozvojový 
plán mobility pro všechny“ a 
uložila odboru financí zahr-
nout potřebnou částku do 
rozpočtu odboru investic na 
rok 2010.

 že zhotovitelem projektové 
dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povo-
lení akce „Regenerace pane-
lového sídliště OKD – II.etapa“ 
bude ASA expert a.s., Slezská 
Ostrava, a rozhodla o uza-
vření smlouvy o dílo v ceně  
200 515,- Kč vč. DPH.

 že zhotovitelem  stavby  
„Oprava vodovodu na ul. 
Osvoboditelů“, bude firma
Gassmont spol. s r.o.,  Ludge-
řovice.

Rada města Hlučína projed-
nala:
 návrh na využití prostor v I. 

nadzemním podlaží budovy 
č.p. 1083 na parc. č. 3411/2 
v kat. území Hlučín  pro po-
skytování soc. služby  „Níz-
koprahové  zařízení pro děti 
a mládež  ve městě Hlučín“ 
a  rozhodla, že je  záměrem 
města využit tyto prostory pro 
tuto sociální službu a  zároveň 
souhlasí  s  úpravou prostor k 
navrhovanému využití. 

 rozsah zimní údržby na rok 
2009-2010 a rozhodla pro-
vádět zimní údržbu všech 
komunikací a chodníků, kte-
ré jsou ve vlastnictví města. 
Uložila odboru ŽPaKS v tomto 
rozsahu  připravit operační 
plán zimní údržby komunika-
cí 2009/2010.

 žádost 1. DFC Hlučín a roz-
hodla o ukončení nájmu ob-
jektu čp.1468 a pozemků parc.
č.  2919/2, 2919/3, 2919/4 a 

2918 v k.ú. Hlučín dohodou 
ke dni 30.9.2009.

Rada města Hlučína  vzala na 
vědomí:
 sdělení společnosti NVB LINE 

s.r.o.   o  částečné uzavírce a 
zvláštním užívání komunikace 
I/56 v Hlučíně.

Výtah z usnesení z 25. zase-
dání Zastupitelstva města 
Hlučína         
 
Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo:
 3. úpravu rozpočtu města k 

31. 7. 2009, jejíž součástí je 
snížení rozpočtových výdajů 
dle předloženého návrhu. 
 

Zastupitelstvo města Hlučína 
vzalo na vědomí :
 plnění rozpočtu města k  

31. 7. 2009. 
 formulované problémy vze-

šlé z veřejného projednání a 

Krátké zprávy

Další zasedání Zastupitelstva 
města Hlučína proběhne 

22.10.2009 od 16 hod
v Obřadní síni MěÚ Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

ověřené anketou, stanovilo 
garanty za jednotlivé problé-
my dle předloženého návrhu 
a uložilo jejich řešení.

Zastupitelstvo města Hlučína 
zvolilo:
 přísedícími Okresního soudu 

v Opavě pro volební období 
2009-2013 tyto osoby:

 RNDr. Vítězslav Jiřík              
 JUDr. Gert Wanderburg
 Ing. Josef Selník
 pan Josef Šlosar

Sídliště OKD východ oživí nová zeleň 

Město bude šetřit. Vzhledem 
k tomu, že se díky dopadům 
hospodářské krize nenaplňují 
předpokládané daňové pří-
jmy, schválilo zastupitelstvo 
města další úpravu rozpočtu,  
kterou došlo ke snížení příjmů, 
a tím i výdajů  města o cca 10 
milionů korun. Již v červnu byl  
přitom rozpočet zkrácen také 
zhruba o 10 milionů.  Dotklo 
se to všech příspěvkových or-

Počátkem příštího roku dojde 
ve městě Hlučín k navýšení re-
gulovaného nájemného v by-
tech, které jsou ve vlastnictví 
města.   
Cena nájmu byla rozhodnutím 
rady města stanovena:
1) u standardních bytů na 38,05 
Kč/m2/měsíc
2) u bytů se sníženou kvalitou 
na 34,24 Kč/m2/měsíc
Za třípokojový byt I. kategorie 
o výměře 75 m2 tak nájemníci 
od ledna zaplatí 2853 korun 
měsíčně, což je stále mnohem 
méně, než je tomu u bytů sou-
kromých.
„Dle zákona se jedná o po-
slední možnost jak dosáhnou 
maximální výše regulovaného 
nájemného, protože v dalších 

letech již nebude možné zvýšit 
regulované nájemné, toto zá-
kon neumožňuje. Tím, že vybe-
reme více na nájmech, můžeme 
více peněz vložit do údržby, 
oprav a rekonstrukcí městských 
bytů tak, aby z toho měli naši 
nájemníci větší užitek a zlepšil 
se vzhled jednotlivých domů,“ 
vysvětluje krok radnice starosta 
Bernard Ostárek.
Město Hlučín patří velikostně 
mezi města s počtem obyva-
tel od 10 do 50 000. V těchto 
městech končí podle zákona č. 
107/2006 Sb. možnost jedno-
stranného zvyšování regulova-
ného nájemného v roce 2010, 
tzn., že další roky již nájemné 
zvyšováno být nemůže. Stejně 
jako Hlučín přistoupila na navý-

šení nájemného také řada dal-
ších měst. 
„Jsme si vědomi toho, že to pro 
lidi není dobrá zpráva, nicméně 
rádi bychom městské byty co 
do kvality v budoucnu dostali 
na úroveň bytů soukromých, 
na což momentálně nemáme 
peníze. Letos půjde z městské-
ho rozpočtu na opravy a rekon-
strukce bytů ve vlastnictví měs-
ta o 5,5 milionů korun více než 
se vybere na nájemném, což 
činí v průměru na jeden byt 13 
000 korun“ pokračuje starosta. 
Obyvatelé Moravskoslezského 
kraje, do něhož město Hlučín 
spadá, platí po kraji Ústeckém  
doposud druhé nejnižší nájem-
né. 
Zatímco v našem kraji je cena 

Nájemné v městských bytech od 1. 1. 2010 bytu za m2 stanovena na 38,05 
Kč, v sousedním Olomouckém 
kraji zaplatí nájemníci ve srovna-
telně velkém městě za m2 bydle-
ní  47,00 Kč, v kraji Středočeském 
pak dokonce 68,41 Kč. 
„V případě, že  se nájemník do-
stane do hmotné nouze a ne-
bude schopen nájemné platit, 
může se samozřejmě obrátit na 
městský úřad a zažádat na od-
dělení pomoci v hmotné nouzi o 
příspěvek na živobytí a doplatek 
na bydlení.  Druhou možností je 
podat žádost o přidělení dávky 
ze systému státní sociální pod-
pory, tzv. příspěvek na bydlení, 
a to na kontaktním místě Úřadu 
práce“ dodává na závěr Jindřiš-
ka Peštová z oddělení pomoci v 
hmotné nouzi Městského úřadu 
Hlučín.

Lada Dobrovolná

ganizací města Hlučína, kterým 
byl rozpočet snížen o 10 % z pů-
vodně přidělené částky, a také 
veškerých odborů zabezpečují-
cích chod města. Ačkoliv   byla 
snaha  snižovat jen  výdaje pro-
vozní, muselo město nakonec 
sáhnout i na  investice. Realizo-
vat se nebude  rekonstrukce uli-
ce Promenádní, čímž se  ušetří 
zhruba 5,3 milionů korun. Roz-
počet města je stále sledován, 
v případě potřeby  mohou být 
přijata další úsporná opatření.

Sbírka pokračuje. Veřejná sbír-
ka pro obec Kunín, která byla 
letos postižena povodněmi, 
stále trvá. Až do 10. 12. mohou 
lidé finančně přispět na účet
1862463329/0800. Peníze je 
možné vložit také do  přenos-
ných pokladniček zapůjčených 
Charitou Hlučín, se kterými se 
po městě při různých příležitos-
tech pohybují členové dětského 
parlamentu. Fyzické i právnické 
osoby si mohou  darovanou 
částku odečíst ze základu daně.

Oprava vodovodu. V polovině 
září začala oprava vodovodu na 
ulici Osvoboditelů v Hlučíně. 
Rekonstrukce si vyžádá náklady 
ve výši 1.147.000 korun. Zhoto-
vitel prací, ludgeřovická firma
Gassmont, má na realizaci stav-
by celkem 45 dní, předpokládá 
se, že práce budou skončeny do 
konce října.  Řidiči se nemusejí 
obávat neprůjezdnosti komu-
nikace. Kromě drobných dočas-
ných omezení bude silnice bě-
hem stavby průjezdná.                 (ld)
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Vyřešení těchto problémů vidí 
občané jako základní předpo-
klad pro zlepšení kvality života 
ve městě Hlučíně. Vzhledem k 
tomu, že se na veřejném projed-
nání sešlo jen 37 účastníků, pro-
běhlo následně ověření těchto 
problémů anketou, aby mohly 
být vytypované problémy klasi-
fikovány jako opravdu zásadní.
Tato anketa probíhala ve městě 
od 10. 4. 2009 do 31. 5. 2009.
Anketní lístky byly distribuová-
ny co nejširšímu okruhu adre-
sátů (osloveno bylo celkem 850 
respondentů) – a to zejména 
prostřednictvím příspěvkových 
organizací města (ZŠ, MŠ, Dět-
ské rehabilitace),  dále prostřed-
nictvím Hlučínských novin a we-
bových stránek města. 

Do ankety se zapojilo celkem 
261 respondentů.
Tak byla naformulována koneč-
ná sada ověřených problémů, 
která je průmětem problémů, na 
jejichž významnosti se shodli jak 
účastníci veřejného projednaní, 
tak respondenti v rámci otevře-
né ankety.

Problémy jsou následující:

 Řešení obchvatu Hlučína  
 Chování majitelů psů – psi 

pobíhají bez vodítka, majitelé 
po nich neuklízí odpadky,

    pobíhají po hřištích
 Revitalizace jezera
 Rozšíření sítě cyklotras ve 

městě, propojení s okolními 
obcemi

Ověřené TOP problémy města

Třetí ročník mezinárodního flétnového fes-
tivalu In Bona Fidae je už historií. V Hlučíně 
se letos konaly celkem tři koncerty z festi-
valu, který postupně behem let expando-
val i do jiných měst a míst v našem kraji. 
V Hlučíně se však původně narodil, a tak 
zde organizátoři naplánovali i samotný za-
hajovací koncert. Návštěvníci jej mohli vy-
slechnout v důstojných prostorách kostela 
sv. Jana Křtitele. Na programu byly skladby 
Wolfganga Amadea Mozarta, Bély Bartóka 
a otce a syna Karla a Johanna Stamitzů. 
Jejich skladby interpretovala vítězka první-
ho ročníku flétnové soutěže In Bona Fidae

Kristina Vaculová spolu s brněnským Ko-
morním orchestrem Bohuslava Martinů
V pondělí 21. září  na stejném místě mohli 
návštěvníci vychutnat příjemné spojení 
dvou minimálně co do ovládání a velikos-
ti rozdílných nástrojů, které však společně 
nacházejí neobyčejně harmonické souzně-
ní. Byli jimi flétna a harfa. Harfenistka Jana
Boušková  a flétnista Václav Kunt společně
zahráli skladby od Spohra, Felda a dalších 
skladatelů.
A třetím koncertem, který měl  být situo-
ván do Hlučína, bylo plánované nedělní 
vystoupení maďarských interpretů, Julie 

Somogyi a Joszefa Gábora. Milovníci hud-
by mohli jméno maďarské flétnistky zare-
gistrovat v souvislosti s jejím ohodnocením 
na Mezinárodní soutěži Pražské jaro 2009. 
Společně s jedním z nejlepších specialistů 
na flétnový repertoár, maďarským klavíris-
tou Jószefem Gáborem měli zahrát skladby 
Bohuslava Martinů, Franze Dopplera nebo 
třeba Ernsta von Dohnányi. Jen několik dní 
před konáním koncertu však organizátoři 
oznámili, že plánovaný koncert bude pře-
sunut na jiný termín. Do uzávěrky tohoto 
čísla Hlučínských novin však nebyl znám.

(mk)

Mezinárodní flétnový festival In Bona Fidae je již historií

Město Hlučín, jako člen sítě Zdravých měst, zorganizovalo 
17. 3. 2009 „Fórum Zdravého města Hlučín“. Zde byly veřej-
ností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.

 Revitalizace školního hřiště 
při ZŠ Hlučín-Rovniny

 Nedostatečná kapacita MŠ 
zřizovaných městem

 Rozšíření ploch zeleně ve 
městě

 Rekonstrukce kina na víceú-
čelové zařízení

 Zvyšování disciplinovanosti, 
ohleduplnosti občanů (ři-
dičů), dodržování vyhlášek, 
zákonů 

 Řešit sociální bydlení

Tento soubor problémů byl 
předložen zastupitelstvu, které 
je vzalo na svém jednání dne 
8. 9. 2009 na vědomí, stanovilo 
garanty za jednotlivé problémy 
a uložilo jejich řešení. Ne všech-
ny problémy však je schopno 
vyřešit samo město. Zejména 
problém, který cítí jako priorit-
ní většina občanů – řešení ob-
chvatu Hlučína  – může město 
pouze připomínkovat a urgovat 
u odpovědných organizací, tj. 
Moravskoslezského kraje a ŘSD. 

A právě na toto téma „doprava“ 
proběhla 18. 9. v Zámeckém 
klubu beseda s občany, které 
se kromě zástupců samosprávy 
zúčastnili i zástupci Správy sil-
nic Moravskoslezského kraje a 
ŘSD a OO PČR Hlučín. Byla pro-
jednávána tři základní témata:

 záměr vybudování rychlostní 
komunikace R 56

 stávající komunikace a bez-
pečnost provozu

 statická doprava ve městě

Ze všech těchto témat byl na-
točen televizní záznam, který 
bude vysílán na internetové te-
levizi: www.mtvh.cz. 
Občané budou pravidelně in-
formováni, jak řešení nejen 
tohoto problému dopravy, ale 
i všech  ostatních výše uvede-
ných  problémů postupuje.

Soňa Prášková
Koordinárorka projektu MA21 a 

Zdravé město Hlučín

Město Hlučín, jako člen Národ-
ní sítě zdravých měst,  se letos 
připojuje již popáté k oslavám 
Dne stromů, které připadají na 
20. říjen
Slavit den stromů má dlouhou 
tradici. Poprvé byl tento svátek 
slaven v r.1872 v Nebrasce. Nad-
šený propagátor a ochránce 
přírody Julius Sterling Morton 
navrhl vyhlášení Národního 
dne stromů s cílem vyzdvihnout 
důležitost stromů při zvyšová-
ní kvality životního prostředí.       
Myšlenka oslav Dne stromů se 
rychle rozšířila po celých Spo-
jených státech, později i na 
evropský kontinent a dokonce 
i do Číny či Japonska. Datum 
oslav dne stromů je v různých 

zemích odlišné. Liší se podle 
klimatických podmínek a toho, 
kdy je možné stromy vysazovat.
V Čechách byly stromové slav-
nosti poprvé masově pořádány 
v r. 1906. V roce 1920 minister-
stvo školství a osvěty podpořilo 
konání Stromkového dne svým 
výnosem.
Stará tradice byla v České re-
publice znovu obnovena v roce 
2000 a datum oslav bylo stano-
veno na 20. října.
Nadace Partnerství myšlenku 
oslav Dne stromů rozvinula. Na 
tento den se již tradičně vyhla-
šují výsledky celostátní ankety 
Strom roku a k oslavám se rok 
od roku připojuje více měst a 
obcí po celé zemi.

Den stromů je příležitostí pro to, 
aby se konaly výstavy, semináře, 
či koncerty inspirované stromy, 
výlety za stromy do přírody, ale 
hlavně pro to, aby se stromy sá-
zely. A kdo nestihne zasadit svůj 
strom právě 20. října, má na to 
ještě zbytek podzimu až do prv-
ních mrazů.
Město Hlučín v současné době 
realizuje několik velmi rozsáh-
lých akcí, které se týkají přímo 
revitalizace zeleně ve městě. 
Jedná se zejména o vykácení 
starých topolů na fotbalovém 
stadionu a výsadbu nových dře-
vin, první část revitalizace zele-
ně na sídlišti OKD, ořez lipová 
aleje pod Vinnou horou a první 
část revitalizace prvků místního 

územního systému ekologické 
stability u cihelny.
Pro veřejnost město Hlučín ve 
spolupráci s Kulturním centrem 
Hlučín letos připravilo několik 
osvětových akcí:
 Fotografickou soutěž„Stromy

v Hlučíně a okolí“, které měla 
uzávěrku 30. 9.

 Výstavu nejzdařilejších foto-
grafií z této soutěže v Zámec-
kém klubu pro veřejnost v 
termínu 19. – 30. 10. 2009

 Cestopisnou přednášku pro 
veřejnost „MEXIKO“, která pro-
běhne v pátek 23.října od 18 
hod v Zámeckém klubu 

 Vzdělávací zájezd pro studen-
ty Gymnázia do Arboreta Bílá 
Lhota                Odbor ŽP a KS

V říjnu společně oslavíme v Hlučíně Den stromů



V neděli 16. 8. se podařilo najít  
majitele dvou psů, kteří byli  již  
třetí týden umístěni v hlučín-
ském  útulku. Jeden ze psů měl 
v uchu tetování, podle kterého 
za pomoci  Českomoravské ky-
nologické unie policisté vyhle-
dali chovatele a posléze i maji-
tele obou zvířat. Muž z Plesné, 
kterému chovní  psi v hodnotě  
zhruba 20 tisíc korun před ča-
sem utekli, je po celou dobu in-
tenzivně hledal a nešetřil slovy 
díků.  
V úterý 18. 8. městští strážníci 
předali  Policii ČR vyhodnocení 
záznamu kamerového systému, 
na jehož základě byl zadržen 
mladistvý pachatel trestného 
činu loupeže, který byl spáchán 
na území města Hlučína.
V pátek 28. 8. byl ve 14:30 hod 
zadržen pachatel drobné krá-
deže, který v prodejně Centrál 
v Hlučíně na Mírovém náměstí 
odcizil zboží v celkové hodnotě 
80 Kč.
O dva dny později, 30. 8. v době 
kolem 18:45 hod. si při kontrolní 
pochůzce  na sídlišti OKD  hlíd-
ka všimla ležící  silně podnapilé 
osoby  v prostoru autobusové 
zastávky. Na místo byl  přivolán 
lékař, který rozhodl o převozu 
21-letého muže na Protialkohol-
ní záchytnou  stanici v Opavě.
V úterý 1. září byli strážníci 
Městské policie ve 22:30 přivo-
láni na ul. Severní 2,  kde oby-

vatelé upozornili na 
rušení nočního klidu. 
Na dvaašedesátile-
tou nájemnici si sou-
sedé stěžovali již po-
několikáté. Vzhledem 
k tomu, že na klepání a zvonění 
policistů nikdo nereagoval, ti 
věc zadokumentovali a předali 
správnímu orgánu k dořešení.
V pátek 4. 9 okolo 14:00 hod 
hlídka zastavila na ul. J. Seiferta 
automobil s řidičem, o kterém 
věděla, že má vysloven zákaz ří-
zení motorových vozidel. Celou 
věc si na místě přebrala Policie 
ČR.
V sobotu 12. 9. po druhé hodině 
ranní  řešili strážníci po ukončení 
diskotéky  na parkovišti u Bobry 
clubu v Bobrovníkách vzájemné 
napadení několika osob ve věku 
okolo 20ti let. Vzhledem k tomu, 
že dvě osoby byly zraněny, byla 
na místo přivolána záchranná 
služba a Policie ČR, která si pří-
pad  přebrala k dořešení.    
Ve stejný den v době kolem 
19:40 hod. vyjela hlídka MP 
na ul. Opavskou do prodejny 
BILLA, kde byla zadržena 19 
–tiletá žena  podezřelá z drobné 
krádeže. Na místě se zjistilo, že 
dotyčná, která nebyla schopna 
prokázat svou totožnost, v pro-
dejně odcizila zboží v celkové 
hodnotě cca 800 Kč. Případ pře-
vzala Policie ČR.

(ld)
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA

Vítání občánků dne 16. 10. 2009

S počátkem školního roku začali městští stráž-
níci v Hlučíně  opět  dohlížet na bezproblémový 
přechod školáků přes komunikace  v blízkos-
ti škol.Každý den v době od 7.00 do 8.00 hod. 
ranní hlídkují u  vybraných přechodů pro chod-
ce.  V prvním školním týdnu byli na přecho-
dech také odpoledne po skončení vyučování.

Vážení rodiče,
v pátek 16. října 2009 proběh-
ne v obřadní síni MěÚ Hlučín ve 
14.30 a 15.30. hod slavnostní 
přivítání nových občánků měs-
ta Hlučína. Obřadu se mohou 
zúčastnit pouze předem přihlá-
šené děti. Rodiče přihlášených 
dětí  obdrží s předstihem k to-
muto obřadu pozvánku.
Maminky, máte-li i vy zájem  
zúčastnit se svým miminkem  
dalšího připravovaného vítání 
občánků, dostavte se osobně 
na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 

8 – 17 hod; Út, Čt 8 – 14 hod) a 
doložte originál rodného listu 
dítěte a svůj platný občanský 
průkaz. 
V současné době připravujeme 
slavnostní přivítání pro děti na-
rozené od 1. 7. 2009, které mají  
trvalý pobyt na území města 
Hlučína a jeho částí Bobrovníků 
a Darkoviček. O přesném datu 
konání akce budete předem in-
formováni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

Matrika MěÚ Hlučín

Řidiči v Hlučíně se dočkali 
nových parkovacích míst

Během srpna  vyrostlo   na ulici Tyršova v Hlučíně  vedle ZŠ  Dr. M. Tyrše nové parkoviště. Realizace 
stavby  trvala 16 dní, během nichž bylo vybudováno14 stání pro osobní automobily včetně jednoho 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  Zároveň byl zrekonstruován také chodník po-
dél parkoviště. Stavba, do které město investovalo z městské kasy celkem  545 000,- Kč, významně 
přispěla k vyřešení situace s nedostatkem parkovacích míst v dané lokalitě.           Foto: Petr Gattnar

Náměstí patřilo cyklistům

Město Hlučín letos opět oslavilo Evropský den bez aut. Ten letos připadl na úterý 22. 9., v Hlučíně se 
však připomínal v rámci nejrůznějších akcí, přednášek a setkání již od 16. 9. Jednou z připomínek 
byla i nedělní cyklojízda pro veřejnost po cyklostezkách Hlučínska. Start byl na Mírovém náměstí a 
cíl u Hlučínského jezera.                        Foto: Petr Gattnar

Stojíme na prahu nového škol-
ního roku, je za námi období  
bilancování roku uplynulého. 
Hodnotíme, jak úspěšní byli 
žáci naší školy, ZŠ Dr. Miroslava 
Tyrše,  v různých soutěžích. A že 
těch úspěchů nebylo málo!
V okresním kole olympiády z 
matematiky byla úspěšným ře-
šitelem Hana Kryglerová ze 6.B. 
Pěkné umístění se podruhé za 
sebou podařilo Danielu Grat-
zovi, 7.B v olympiádě ze země-
pisu. Po loňském 7. místě byl 
letos šestý.  Tentýž žák obsadil 
2. místo v okresním kole Pytha-
goriády.
Velmi dobře reprezentovali naši 
žáci školu v okrskovém kole re-
citační soutěže. Jan Novák z 5.A, 
obsadil 1. místo. 
Letos znovu zabodovali naši žáci 
jako sběratelé druhotných suro-
vin a výhrou v městské soutěži 
ve sběru papíru získali pro školu 

3000,- Kč na nákup pomůcek. 
Velké  úspěchy jsme zazname-
nali na poli soutěží sportovních. 
Prokázali jsme své schopnosti 
nejen ve fotbale – např. v Mc 
Donald´s cupu 4.- 5. tříd jsme 
byli v kraji druzí. Prosadili jsme 
se i v atletických  soubojích 
– trojbojích, čtyřbojích.  
Za všechna skvělá umístění 
v okrese bych chtěla jmenovat 
1. místo Patrika Ságnera, 4.A v 
jednotlivcích v Atletickém čtyř-
boji 4. tříd a Karoliny Wehowske 
mezi dívkami 3. tříd v Atletickém 
trojboji 2. a 3. tříd. Radek Wicker 
byl vyhlášen nejlepším sportov-
cem města Hlučína.
Vedení školy děkuje všem žá-
kům, kteří se ve školním roce 
2008/09 zapojili do soutěží a 
blahopřeje všem, kteří naši ško-
lu skvěle reprezentovali.

Mgr. Hana Demlová
zástupce ředitele

Bilance uplynulého školního roku
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Tak jako pro každého z nás 
jedinkrát za život, nastal i pro 
předškoláky den D, a to 1. září. 
Den, kdy se každý těšil na to, 
až se stane školákem, který se 
bude mnohému učit a pozná-
vat svět kolem sebe. Na paní 
učitelku, která laskavým slo-
vem pomůže, vysvětlí a stane 
se jakýmsi „průvodcem“ škol-
ními léty. 
Již tradičně vstoupili obřadem 
pasování prvňáčci do řad žáků 
naší školy. 
V tomto významném dni pro 
děti i rodiče jim blahopřál sta-
rosta města Hlučína Ing. Ber-

nard Ostárek a patronka školy 
paní Jana Schlossarková.
Pan starosta předal dětem pa-
mětní list  Města Hlučína a kni-
hu  Jak ševci zvedli vojnu pro 
červenou sukni, která všem 
udělala radost.
Starší žáci předvedli ve svém 
vystoupení co se v loňském 
roce naučili a přijali mezi sebe 
nové spolužáky. 
Po obřadu čekalo na děti slad-
ké překvapení, které udělalo 
za tímto slavnostním dnem 
pomyslnou tečku.

Mgr. Simona Kovaříková
učitelka 1. třídy

ZŠ Hornická v Hlučíně organizu-
je už po několik let pro své žáky 
zájezd do Anglie spojený s po-
bytem v hostitelských rodinách. 
Letos v červnu této možnosti 
využilo přes 40 žáků v doprovo-
du 3 vyučujících (p. Švrčinové,  
p. Čaniové a p. Zavadské).
Program devítidenního zájez-
du byl vskutku nabitý. Už cesta 
trajektem přes moře byla nád-
herná.
V Anglii pak žáci navštívili Ox-
ford, Stratford - město Shake-
speara, Chester, podnikli výlet 
do severního Walesu, Liverpoolu, 
Blackpoolu - zde byla třešničkou 
na dortu návštěva lunaparku. Ti 
odvážnější se dokonce svezli na 
jedné z největších horských drah 
světa. Cesta pokračovala návště-
vou Manchesteru a celý posled-
ní den strávili žáci v Londýně, 
kde mohli vidět ty nejznámější 
pamětihodnosti včetně výměny 
stráží u paláce. Pak celou skupi-
nu čekala cesta domů.

Po dobu pobytu byla s žáky 
kromě vyučujících paní průvod-
kyně, která je vždy podrobně 
informovala o všech navštíve-
ných místech. Kromě nezapo-
menutelných zážitků z historie, 
geografie a kultury, bylo také
obrovským přínosem to, že žáci 
po celou dobu pobytu byli uby-
tovaní po dvou či třech v hosti-
telských rodinách.
To znamená, že museli komu-
nikovat s rodilými mluvčími při 
každodenním kontaktu, poznali 
jiné zvyky, jiný způsob života, 
kulturu, tradice, naučili se samo-
statnosti.
Angličtině byli vystaveni na kaž-
dém kroku - obchody, nápisy, 
reklamy, TV apod. Vše jistě neo-
cenitelná zkušenost, která jistě 
také přispěla k pochopení ang-
lického jazyka. Děti se jen nera-
dy loučily s Anglií a jistě mají na 
co vzpomínat.

Mgr. Iva Landová
učitelka

Byli jsme ve Velké Británii

Pasování prvňáčků 
na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

Již potřetí se v Hlučíně konala přehlídka volnočasových aktivit ve městě Hlučíně a jeho okolí.  Na 
nádvoří hlučínského zámku a v prostranství před Domem dětí a mládeže se mohli seznámit rodiče a 
samozřejmě i děti s rozsáhlou nabídkou volnočasových aktivit, které město nabízí a inspirovat děti 
k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času. Přehled nabízených kroužků DDM najdete na 
straně 15.                                                                                                                               Foto: Petr Gattnar

Burza kroužků na nádvoří zámku 

Pro některé malé školáky bylo pasování skutečně slavnostní událostí, také se na to pečlivě vy-
strojili.

A skutečně. Při pohledu na mi-
moškolní aktivity, které tato 
škola svým žákům nabízí, musí 
každého napadnout, že nuda, ta 
se tady prostě nenosí. 
Místní školní družina například 
nabízí tvůrčí vyžití ve školní 
keramické dílně. „Pracujeme s 
pravou keramickou hlínou a po-
užíváme různobarevné glazury,“ 
prozradila Hlučínským novinám 
vedoucí vychovatelka školní 
družiny Hedvika Jandová s tím, 
že keramické kroužky jsou roz-
děleny podle náročnosti  prací 
pro pokročilé i mladé začínající 
výtvarníky.
„Volné termíny keramických 
kroužků jsou  v pondělí,  úterý a  
čtvrtek,   vždy od  14.30 do 17.00 
hod. Dílna je umístěná v bočním 
traktu a má samostatný vchod 
ze dvora školy,“ dodává paní vy-
chovatelka.
Samotná škola pak připravuje 
řadu dalších kroužků a kurzů.          
Tradiční jsou samozřejmě  
kroužky sportovních. Zejména 
pak fotbal, vždyť to je sport, na 
který se Tyršovka zaměřuje nej-
více. Pomyslnou červenou ale 

nedostávají ani jiné sportovní 
kroužky, například ty s převa-
hou atletiky.
Místo se v průběhu celého týd-
ne najde ale i pro ty žáky, kteří 
dávají přednost tvůrčí činnosti 
nebo třeba umění. A že si mo-
hou vybírat. Co třeba hra na flét-
nu, sborový zpěv, kroužek vaře-
ní, literárně-žurnalistický nebo 
kroužek rukodělný?
Nové vědomosti a zkušenos-
ti, které dozajista pomohou v 
dnešní době i v budoucím pra-
covním uplatnění, mohou děti 
získat v několika počítačových 
kroužcích. 
Zajímavou novinkou a vhodným 
doplněním výuky je kroužek 
dopisování v anglickém jazyce 
nebo také kroužek počítačové 
grafiky pod vedením externího
odborníka. Rodiče mají možnost 
přihlásit své děti do logopedic-
kého kroužku. 
Pro deváťáky už několik let po-
řádá škola Dr. Miroslava Tyrše 
kroužky přípravy na přijímací 
zkoušky z jazyka českého i z ma-
tematiky.           

Michal Kubíček

Nuda v Hlučíně? To tu neplatí!
„Škola nemusí být jen místem, kde se děti vzdělávají, ale 
může být i místem, kde mohou žáci trávit volný čas a místem, 
kde získají další znalosti nebo zajímavé dovednosti,“ říká zá-
stupkyně ředitelky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Hana 
Demelová. 
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Město Hlučín, Městský úřad Hlučín, 
ve spolupráci s pracovní skupinou 

„Senioři“ pro komunitní plánování pořádají

Počítačové
kurzy pro seniory

Termín kurzu je 26. – 30. 10. 2009, v této době budou 
probíhat 4 kurzy, max. počet účastníků v jednom kurzu je 

14 osob. Cena za kurz pro seniora je 100 Kč, 200 Kč uhradí 
město Hlučín. Rozsah kurzu je 6 hodin (kurz je rozdělen do 
dvou dnů po 3 hod). Co je potřeba udělat? Přihlásit se do 

kurzu u koordinátorky, kancelář C301 MěÚ Hlučín. Přihláš-
ky přijímáme od 5. 9., kapacita je omezena. 

Bližší informace získáte na telefonu  

595 020 317 nebo osobně u koordinátorky.

Letos v březnu byl v Hlučíně 
otevřen první ročník Univerzity 
třetího věku pro občany starší  
55 let, který se  mezi  seniory se-
tkal s nebývalým zájmem. Čtyři-
cítka studentů nyní na podzim  
nastoupila do druhého semestr, 
kde ji čeká výuka angličtiny a v 
příštím roce bude pokračovat 
studiem druhého ročníku.
„Je to pro staré lidi opravdu vel-
ký přínos. Já osobně jsem se ko-
nečně naučila pracovat na počí-
tači,  aktivně používat  Internet, 
Skype, Word a řadu dalších pro-
gramů. Teď už se těším na ang-
ličtinu a  příští rok na právo  a 
další předměty,“ říká studentka 
univerzity Lubomíra Šulcová
„Určitě bych studium všem do-
poručila. Člověk tak získá nové  
poznatky a tím samozřejmě i 
sebevědomí. V neposlední řadě 
potká nové zajímavé lidi,“ dodá-
vá  šestašedesátiletá  seniorka. 
Po zkušenosti z letošního roku  
by město Hlučín chtělo v přípa-
dě zájmu veřejnosti  otevřít prv-

Začíná další semestr Univerzity třetího věku

ní ročník Univerzity třetího věku 
znovu na jaře příštího roku. Výu-
ku, která bude probíhat  jednou 
týdně odpoledne vždy 2 vyučo-
vací hodiny,  budou zajišťovat 

stejně jako  letos lektoři Vysoké 
školy podnikání v Ostravě. 
Další informace  a přihlášku ke 
studiu najdete  v příštím čísle 
Hlučínských novin.                  (ld)

První imatrikulace proběhla v Hlučíně letos březnu. Do prvního ročníku bylo zapsáno celkem 40 stu-
dentů starších 55 let, nejstarší z nich oslavil v létě 77. narozeniny.                    Foto: Ingrid Křižáková

VÝZVA  HLUČÍNSKÉHO
SMÍŠENÉHO SBORU

Hledáme posily pro náš sbor do všech hlasových skupin 
– přijďte s námi zpívat!

Především potřebujeme posílit ženské hlasy – soprány
a mužské hlasy, jak tenory, tak i basy. 

Zkoušky sboru jsou  každé úterý v malém sále 
Kulturního  domu  v Hlučíně  - obvykle od 17 do 20 ho-

din. V současné době připravujeme  nácvik  lidových 
i vánočních písní pro vystoupení v Hlučíně a okolí.  

Zpíváme pro radost sobě i druhým – přijďte mezi nás!

Zájemci se mohou přihlásit u sbormistryně Barbory 
Bortlové prostřednictvím t.č. 605 843 325, nebo přijít 

přímo na zkoušku sboru do Kulturního domu v Hlučíně.  

V úterý 13. října proběhne v 15 
hodin v Kulturním domě Hlu-
čín kulturní akce pro Kluby se-
niorů s názvem Kluby klubům 
2009. Sjedou se zde seniorské 
spolky z širokého okolí Hlučí-
na - z Kobeřic, Petřkovic, Chu-
chelné, Vřesiny a dalších obcí. 
Očekává se více než 150 dů-
chodců. Některé kluby mají 
připraven i kulturní program 
– tance, písničky, hrané scén-
ky či cvičební sestavy. Akce, 
kterou pořádá město Hlučín 
ve spolupráci s Kulturním cen-
trem, má v Hlučíně již svou 
tradici. Koná se zde již potřetí,  
vždy u příležitosti Dne senio-
rů, který se každoročně slaví 
1. října. 
Den seniorů vyhlásila na první 
říjnový den Organizace spo-
jených národů (OSN) v roce 
1990. K celosvětovému dni se 
připojila také Česká republika. 

(ld)

Setkání klubů 
v Hlučíně
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HARMONOGRAM 
SBĚRU A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ

Z DOMÁCNOSTÍ 
HLUČÍN, DARKOVIČKY, 

BOBROVNÍKY 

IV. čtvrtletí 2009
----------------------------------------------------------------
Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou ho-
dinou ráno v den svozu!

Termíny svozu:
středa  7. října 2009   svozová oblast C
středa 21. října 2009  svozová oblast A
středa  4. listopadu 2009  svozová oblast B     
středa 18. listopadu 2009   svozová oblast C
středa  2. prosince 2009   svozová oblast A
středa 16. prosince 2009   svozová oblast B
středa 30. prosince 2009   svozová oblast C

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden 
- lichý

Město Hlučín ve spolupráci  s fir-
mou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín 
uskuteční opět sběr autovraků 
(vozidel určených k likvidaci).
Místem sběru bude jako již 
tradičně areál Technických slu-
žeb na Markvartovické ulici. 
Sběr vraků proběhne v úterý 
13. 10. 2009  od  11 – 15 hod.
Samotná likvidace kompletní-
ho autovraku je bezplatná, při 
odevzdání vozidla v místě sběru 
majitel uhradí pouze poplatek 
za přepravu autovraku ve výši 
100 Kč za vozidlo. 
Likvidace nekompletního au-
tovraku, například bez motoru, 
kol, převodovky nebo baterie 
je zpoplatněna. V případě au-
tovraku bez motoru částkou 
600,-, za vrak bez převodovky 
zaplatí majitel 350,-, bez kola                
100,- a taktéž za vůz bez auto-
baterie. Samozřejmě poplatek 
za odvoz ve výši 100 korun platí 
i u nekompletních autovraků. 
A co k likvidaci potřebujete? 
Jste-li majitel vozu, tak potom 
občanský průkaz a velký tech-
nický průkaz vozidla. Nejste-li 
přímo majitel, budete potřebo-
vat navíc plnou moc od majitele 
vozidla jako souhlas k likvidaci 
(nemusí být notářsky ověřena). 
Majitelé (nebo doručitelé) tak-
to předaných autovraků obdrží 
na místě od ŽDB GROUP, a.s. 
(vlastnící souhlas KÚ Moravsko-
slezského kraje pro sběr, výkup 
a využívání autovraků a ostat-
ních dopravních prostředků) 

„Potvrzení o převzetí autovraku 
do zařízení ke sběru autovraků“ 
– doklad potřebný pro vyřazení 
vozidla z evidence motorových 
vozidel. 
Pokud nemáte sami možnost 
autovrak na místo sběru do are-
álu TS dopravit, je zde nabídka 
odvozu z místa odstavení. Platí 
nejen pro občany Hlučína, ome-
zena je jen vzdáleností (do cca 
5 km). Zájemci se však musí při-
hlásit minimálně dva dny pře-
dem na telefonu 604 228 312, 
kde budou zapsáni do pořadní-
ku. Potvrzení o převzetí vozu k 
likvidaci bude předáno na místě 
po předložení výše uvedených 
dokladů a poplatku za odtah ve 
výši 200,- Kč za vrak.  
Využijte tuto možnost ekolo-
gického odstranění autovraků! 
Pamatujte na to, že bez patřič-
ného potvrzení dnes staré, byť i 
nepojízdné vozídlo, neodhlásí-
te. A pokud už neřešíte odhláš-
ky, ale stejně se budete snažit 
zbavit vraku jiným způsobem, 
například ho někde odstavit a 
„zapomenout“, vystavujete se 
riziku pokuty až do výše 20 000 
korun.
Bližší informace vám poskytnou 
pracovníci odboru  životního 
prostředí  a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín, tel.: 
595 020 233 a  ŽDB GROUP a.s. 
Bohumín, provoz Recyklace tel. 
596 083 671, 596 082 673, 604 
228 312, 604 228 455.

(mk)

Máte doma autovrak? 
Nechte ho zdarma zlikvidovat

Tradiční hlučínský krmáš přilákal k jezeru tisíce lidí

Zpěvačka Petra Janů byla určitě jedním z lákadel letošního hlučínského krmáše.                    Foto: Petr Gattnar

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

Tradiční hlučínský krmáš se konal první zářijový 
víkend u hlučínského jezera. Po oba dny přilákal 
dva až tři tisíce lidí, odhaduje Petr Breitkopf, ředitel 
Správy rekreačního areálu, která společně s rádiem 
Čas lidovou veselici pořádá.
„Myslím, že letos si návštěvníci přišli na své. Pro děti 
jsme měli připravené atrakce, jako nafukovací hra-
dy, kolotoče a různé soutěže. Vznášel se tu horko-
vzdušný balón, pro rodiče vystoupení populárních 
zpěváků jako třeba Petry Janů nebo vítěze televizní-
ho X-Faktoru Jirky Zonygy,“ říká Breitkopf.
Rádio Čas které se jako nejposlouchanější regio-
nální stanice postaralo v rámci své letní šňůry Poutí 
Rádia Čas o propagaci, pak dodalo hudbu a kapelu 
HEC k pravé pouťové tancovačce, která zakončila 
první den veselení. 
V neděli pak měl svoje pásmo připraven oblíbený 
klaun Hopsalín, pamětníkům zazpíval Josef Vágner 
a již zmiňovaná Petra Janů.  

(mk)
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Na slovíčko v hasičárně
Když vstoupíte do kanceláře Emila Pospiecha, 
jako první vás musí zaujmout dlouhé řady  zla-
tých i křišťálových či porcelánových pohárů a 
váz. Je jich tu nepočítaně, možná kolem dvou 
stovek. Každý jednotlivý pohár nebo váza zna-
menají litry potu a metry odmotaných hadic. 
Každá jednotlivá váza nebo pohár je totiž od-
měnou za vítězství v některé ze soutěží v ha-
sičském sportu. Emil Pospiech má totiž svou 
kancelář přímo pod požární hláskou. Jakby 
ne, vždyť je také posledních pět let starostou 
Sboru dobrovolných hasičů Bobrovníky. 
HN: Pět let jste starostou místních dobro-
volných hasičů, jak dlouho jste přitom sám 
ve sboru?
Tak to už je dlouho. Však už mám doma i stuž-
ku za věrnost. Ta se dává po 30 letech. Do ha-
siče jsem přišel v roce 1974. Takže je to pěta-
třicet let. Celkem 22 let jsem pak dělal velitele 
sboru.   
HN: Sboru, který je, pokud vím, jedním z 
největších v okrese Opava...
...kdepak, v okrese jsme největší. Máme na 
180 členů, takže určitě budeme v první pětce 
nebo desítce i v rámci celé republiky. Sbor byl 
založený v roce 1924, takže nepatříme mezi 
nejstarší, ale mezi největší určitě.
HN: Říkáte založení 1924, takže to letos sla-
víte 85 let...
Ano, oslavy jsou v podstatě v průběhu celého 
roku. Oslavili jsme to už s Hošťálkovickými. 
Takové vyvrcholení a hodnocení bude 5. 12. 
na naší valné hromadě.
HN: A čím se budete na valné hromadě 
chlubit? Na co jste nejvíc pyšný?
Asi to bude práce s mládeží. Ta je dneska pro 
požární sport moc důležitá. Bez mládeže ne-
bude dorost, bez dorostu nebudou dospělí a 
nepůjde to zkrátka dál. 
Taky si chválím spolupráci s městem Hlučín. Ať 
už je to jejich pomoc při opravě automobilové 
techniky - máme tu jednu Avii a jednu Tatru , 
i když to už je vlastně veterán. I tak bude na-
dále dobře sloužit. Radnice pomohla i s no-

vou sportovní dráhou, zpevněním povrchu 
a zlepšením podmínek. Cvičiště tak bude 
mnohem bezpečnější. Ne jako dřív, kdy 
čtvrtý pátý tým už běhal v bahně.
Jezdíme na závody, reprezentujeme Bob-
rovníky i Hlučín, soutěže též pořádáme. Já 
sám dělám i rozhodčího.
HN: Město určitě reprezentujete dobře, 
nakonec i na poslední přehlídce dobro-
volných hasičů v Hlučíně vaše děvčata 
vyhrála. 
To je pravda, na ženy jsem pyšný zvlášť. A to 
i přesto, že jsem kdysi býval odpůrcem člen-
ství žen. Myslel jsem si tehdy, že ženské mezi 
hasiče nepatří. Že je to jako s námořníky. A 
dneska vidíme, že to holkám jde často lépe 
než mužským. Smekám před nimi, chlapi 
jsou sice tvrdí a drsní, ale ženské si s nimi 
nijak nezadají.
Nakonec už jsem chlapům říkal, že se na Mi-
kuláše budou muset ženským složit a něco 

jim koupit. Jako takovou pokutu. A pokud 
se jim to povede příští rok obrátit, tedy že 
budou muži lepší v soutěžích než ženy, mů-
žeme to pak obrátit i s tou pokutou a ženské 
budou kupovat chlapům. 
HN: V Bobrovníkách příliš mnoho spolků 
nepůsobí, připisujete i tomu vaši širokou 
členskou základnu a úspěchy při „verbo-
vání“ mladých?
Asi ano, máme tu stolní tenisty, ti jsou dobří 
a také zahrádkáře, tam to je ale spíš o starší 
generaci. Je to problém, získat mládež. Ur-
čitě je pro ně snazší jezdit po dědině na mo-
torce než chodit pravidelně sem, cvičit a dřít 
na soutěže. Zatím se nám to ale daří.
A tak co říct nakonec? Věřme, že dobrovolní 
hasiči v Bobrovníkách mají před sebou mi-
nimálně dalších 85 let. A přejme jim úspěch 
nejenom při soutěžích, ale i sílu a vytrvání 
v jejich záslužné práci s mládeží.

Za rozhovor poděkoval Michal Kubíček

I když v titulku by spíš mělo být 
mladé a na konci slova bodova-
li místo měkkého „I“ písmeno  
ypsilon. Proč? Byla to totiž prá-
vě děvčata z Bobrovníků, která 
zabodovala 12. září ve druhém 
ročníku hasičské soutěže Hlučín 
Cup 2009.
Hana Plátková a Nikola Ságne-
rová přitom přes svůj věk (16 
a 15) nejsou žádné nezkušené 
začátečnice. Nikola se například 
nedávno probojovala v katego-
rii dorostu v hasičských kláních 
až do krajského kola, kde skon-
čila v první desítce. Tentokrát 
však obě dívky startovaly v ka-
tegorii žen. Přesto nenašly pře-
možitelky. 

Dnes obě děvčata studují střed-
ní školy, Hana obchodní akade-
mii a Nikola stavební průmys-
lovku. Mezi dobrovolnými hasiči 
jsou však už od útlého dětství. 
„Přišly jsme po náboru, který u 
nás měli hasiči, tehdy jsme cho-
dily do druhé a třetí třídy,“ vzpo-
mínají dívky.
Obě berou vše jako sport, nic 
jiného jim jako ženám nezbývá. 
Přece jen jsou u hasičů určité 
limity a ty říkají, že něžnější po-
hlaví na zásah nepatří. „Mokrá“ 
hasičina byla a i nadále zůstává 
doménou mužů. 
To ale neznamená, že to ženy 
nemohou chlapům natřít třeba 
na soutěžích...                 (mk)

Hlučín Cup 2009: Bodovali mladí z Bobrovníků

Emil Pospiech se po pětatřiceti letech u hasičů přesvědčil, že ženy mohou být v hasičských sportech často úspěšnější než jejich mužští 
kolegové.          Foto: Michal Kubíček

Hana Plátková a Nikola Ságnerová (zleva) se 
svou nejnovější cenou.    Foto: Michal Kubíček

Výsledky Hlučín Cup 2009
Muži s dýchací technikou
1. PŘEROV 2
2. DEZA
3. PŘEROV 1
..
7. HLUČÍN /OV

Ženy
1. BOBROVNÍKY 2
2. BOBROVNÍKY 1
3. MILOTICE 2

Muži bez dýchací techniky
1. DARKOVICE 2
2. HAŤ 3
3. HOŠŤÁLKOVICE
..
6. BOBROVNÍKY





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

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

Pokladna otevřena Po: 16.00 – 18.30, čt: 13.00 – 16.00.

Z organizačních důvodů dochází k nepravidelnému promítání 
filmů v kině Mír. Samozřejmě budeme pro Vás nadále vybírat 
projekci nejatraktivnějších titulů. Sledujte programové nabídky 
v HN, na plakátech a na www.kc-hlucin.cz

Houžvička Miroslav
Vedoucí KD Hlučín

Do neděle 29. 11. trvá výstava „SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZ-
SKÉHO KRAJE“

10. 10. Drakiáda. Sportovně rekreační areál Hlučín.Pouštění 
draků, ukázky práce leteckých modelářů, výtvarná sou-
těž - „Pouštíme draka“. Zahájení 14 hod. Bližší informace  
v DDM - Petr Palkovský, tel.: 595 041 156

17. 10. Výšlap na Praděd. Odjezd v 7:00 od DDM Hlučín, příjezd 
v 19:00 k DDM. Pro děti i dospělé. Výjezd na Ovčárnu, 
výšlap na Praděd, sestup na Švýcárnu, bojová hra. Děti 
do 8 let pouze s doprovodem rodičů, pro starší pedago-
gický dozor zajištěn. Platba předem v DDM Hlučín 260,- 
Kč. Bližší informace v DDM - Petr Palkovský, tel.: 595 041 
156

23. 10.   
16.00

Klub patchwork v DDM. Srdečně zveme všechny šikov-
né ženy a dívky. Bližší informace: DDM Hlučín, tel.: 595 
041 156

27. 10.   
16.30

Dušičková dílna. V DDM. Po děti i dospělé. Výroba věn-
ců k Památce zesnulých, dušičkové svátky, porovnání s 
Halloweenem, zdobení dekoračních dýní, vyřezávání 
dýně, výroba strašidélka. Cena 100,- Kč, s sebou dýni na 
vyřezávání. Přihlášky a platba předem v DDM - Veronika 
Novosadová.

28. 10. Zájezd do aquaparku Wisla. Parní sauna, eukalyptová 
sauna, solné jeskyně, vířivky, pára, tobogány, mrazící 
box, dětské vířivé brouzdaliště s vodopádem, mořské 
vlny. Cena pro děti a dospělé: 250,- Kč. S sebou asi 35 
zlotých, platný cestovní pas nebo OP, svačinu, plavky. 
Bližší informace: Edita Studená, tel.: 595041156.

Připravujeme:

11. 11           Hlučínský slavíček

12. – 13. 12      Vánoční výlet do Prahy

3. 10. 9.00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota. Start 
na Mírovém náměstí v Hlučíně

3. 10. 18.00 Svatováclavský hudební festival: účinkuje 
Janáčkův komorní orchestr - Kostel sv. Jana 
Křtitele

6.,7.,8. 10. 9.30 Znáš, umíš, dokaž  - velká soutěž pro Zá-
kladní školy Hlučínska

  9. 10. 18.00 Půlkolona tanečního kurzu

10. 10. 18.00 Půlkolona tanečního kurzu

12. 10. 19.00 KOZA aneb KDO JE SYLVIE – divadelní 
agentura Sophia Art uvádí komediální 
představení. V hlavní roli alternují Kateřina 
Macháčková a Světlana Nálepková.

13. 10.  9.00 O chytré princezně – divadelní představení 
pro MŠ a ZŠ

13. 10. 15.00 Kluby klubům – zábavné odpoledne pro 
seniory

28. 10. 17.00 Omlazovna – taneční zábava pro všechny 
věkové kategorie

3. 10. 17.00 Transformers: Pomsta poražených

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

4. 10. 16.00 Harry Potter a Princ dvojí krve

Film Velká Británie, USA – dobrodružný, mysteriózní. V českém 
znění. MP

17. 10. 15.00 a 
17.00

Doba ledová 3: úsvit dinosaurů

Film USA – animovaný. V českém znění. MP

17. 10.  19.00 Jánošík. Pravdivá historie

18. 10. 17.00 Jánošík. Pravdivá historie

Film Polsko, Slovensko, Česko – historický. MN

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

Fotbal

11. 10. 16.00 FC Hlučín - Sokolov

24. 10. 14.30 FC Hlučín - Opava

7. 11. 14.00 FC Hlučín - Čáslav

Volejbal II. liga mužů

3. 10. 10:00 Hlučín – Holubice

17. 10. 10:00 Hlučín – Drásov

24. 10. 10:00 Hlučín – Palkovice

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

Tyršova 5a, Hlučín
tel: 595 043 690, 595 043 677

Sportovní hala Hlučín

bowling

sauna

pronájem sportovní haly
hřiště pro badminton
bowlingová dráha
sauna
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Oddíl házené HC Hlučín pořádá 
nábor nových členů. Hledáme 
dívky ročník 1996, 1997, 1998, 
1999 až 2001. A kluky ročník 
1999 až 2001. Zájemce očeká-
váme každou středu a pátek od 
16:30 do 18:00 ve Sportovní hale 
v Hlučíně . Další informace Vám 
rádi poskytnou trenéři družstev 
na níže uvedených tel. číslech. 
Slívová Šárka – tel. 775 956 305 
(minižáci)
Janoš Josef – tel. 724 950 025 
(ml.žačky)
Švihora Jiří – tel. 775 719 445 
(st.žačky)
Schmack Martin – tel. 604 361 
048, organizační pracovník

Již třetí v řadě se dostává ke čtenářům kuchařka ze Slez-
ska. Po Kuchařce z Hlučínska a Opavska je tady Hornická 
kuchařka z Ostravska. Proč právě hornická? No protože 
nebylo ve Slezsku snad rodiny, kde by nebyl někdo horní-
kem, zedníkem či hutníkem. A tak tato knížka je také při-
pomenutím nejen stravy, ale také zvyků a slavností. Vždyť 
dnes málokdo ví, že např. jednou za rok se na Velký pátek, 
vyváželi koně ze šachet a konala se tzv. Havířská jízda po 
okolí? Nebo, že ve čtvrtek před Štědrým dnem se konal 
v Ostravě pečkový jarmark, či co je to skok přes kůží? Co 
je to havířský řízek, havířina či pecoky? Jak chutná havíř-
ská vařonka, ostravský grog nebo pravá havířská vlajka či 
achtlík?  To všechno a ještě mnoho dalšího se z této knížky 
čtenář doví. 
Muzeum Hlučínska Vás srdečně zve na autogramiádu 
Hornické kuchařky a na povídání o všech těchto zajíma-
vostech s autory knížky: Zdeňkem Buchtou, Evou Peter-
kovou, Miloslavem Ruckim a Annou Wenzlovou. 
Datum a čas konání: 26. října 2009 v 16 hodin

Nálada byla výborná hned od 
samotného nástupu do autobu-
su a myslím, že nás neopustila 
po celou dobu pobytu. Ihned 
po příjezdu do Namyślowa se 
nás ujala naše „opiekunka“ Ewa, 
která se o nás jako vždy výborně 
starala. Nejen že nás ubytovala, 
postarala se o bezedný přísun 
vynikajícího jídla, ale zajistila 
nám i možnost navštívit nově 
vybudovaný bazén kdykoli se 
nám zachce. Tuto možnost jsme 
využili už v pátek a někteří z nás 
i další rána, protože takové vyži-
tí doma nemáme.
Druhý den pobytu ráno jsme vy-
razili autobusem na poznávací 
výlet do skanzenu Veś opolska 
nedaleko města Opole. Počasí 
nám stále přálo, průvodci byli 
skvělí a ochotní vysvětit nám 
vše, o co jsme měli zájem. Po 
návratu do Namyślowa a po 
obědě jsme odpoledne věno-
vali přípravě na nedělní hry bez 
hranic - v bazéně, na městské 
Krakowské věži, procházkou po 
městě či posezením v cukrár-
ně- zkrátka jak si kdo přál. Večer 
jsme opět poseděli na terase 
hotelu v  přátelské společnosti 
našich polských hostitelů.
V neděli těšně před polednem 
jsme autobusem dojeli do Kra-
sowic, kde se konala dožínková 

slavnost, jenž byla zahájena mší. 
Po velmi chutném obědě přišly 
na řadu netrpělivě očekávané 
hry bez hranic. Na tomto mís-
tě musím vzdát hold polským 
borcům, kteří konečně pokořili 
naše družstvo a zaslouženě nad 
námi vyhráli. Tento fakt však nic 
nezměnil na pohostinnosti a 
srdečnosti našich přátel. V prů-
běhu skvělého odpoledne měli 
návštěvníci slavností možnost 
prohlédnout si „koruny“, které 
vyrobily všechny zúčastněné 
vesnice, poslechnout si hlučín-
skou skupinu KG Band, nebo se 
zasmát u představení naší šer-
mířské skupiny. Vyvrcholením 
večera byla polská hudební sku-
pina Fanatici, která roztančila i 
zapřísáhlé odpůrce tance.
 Po takto náročně prožitém od-
poledni a večeru se málokomu 
chtělo v pondělí ráno, kdy jsme 
museli opustit Namyślow s naši-
mi přáteli, vstávat. Ale všechno 
jednou skončí. A když jste ještě 
k tomu ve společnosti příjem-
ných lidí, zdá se, že čas ubíhá 
rychleji než jindy.
 Pokračování „Gejzíru“ bude na 
konci listopadu, kdy k nám do 
Hlučína přijede i dětský sbor. 
Všichni se již teď velmi těšíme.

 Mgr. Milena Svrčinová

Gejzír spolupráce tentokrát na polské straně

Atmosféru hlučínské delegace, která v polském Namyślowě hájila české barvy zachytila fotografka 
Martina Dornová.

Hornická kuchařka - autogramiáda Nábor do 
házené

V rámci projektu Hlučínsko-Namyślowski gejzír spolupráce 
jsme v pátek 11. září tohoto roku vyjeli směr Polsko. 
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Pro Městský orchestr mladých 
z Dolního Benešova (MěOM), 
ve kterém hraje rovněž i něko-
lik mladých muzikantů z Hlu-
čína, je letošní rok opět velmi 
hektický, ba v poslední době se 
zdá, že jeho členové jsou více 
na cestách než doma. Během 
jednoho měsíce stačili potěšit 
svou hudbou diváky v několika 
městech Pikardie a Normandie. 
Poté zahráli svým dlouholetým 
přátelům a hudebním partne-
rům v Nové Dubnici. Po návratu 
ze Slovenska hudebníci stačili 
nanejvýš vyleštit své nástroje, 
aby je opět sbalili na cestu, ten-
tokrát do německého Bőselu. 
Jinak poklidné městečko v Dol-
ním Sasku se ve dnech 10. až 13. 
září stalo svědkem velkolepého 
hudebního svátku EURO Musik-
tage 2009. Jeho 48. ročníku se 
zúčastnilo 30 souborů, na tisíc 
mladých hudebníků či tanečníků 
nejen z Německa, ale i z Holand-
ska, Dánska, Polska, Bulharska a  
z České republiky. 
Slavnosti byly oficiálně zahájeny
v pátek 11. září večerním kon-
certem a proslovy organizátorů  
prestižního festivalu, avšak již od 
rána zde probíhaly různé dopro-
vodné akce. MěOM z Dolního 
Benešova vystupoval pro děti 
ze základní školy v Petersdorfu a 
také pro sponzory. 
Neobyčejně příjemným zážit-
kem bylo sobotní vystoupení v 
krásném lázeňském městečku 
Bad Zwischenahn. Představte 
si uprostřed krásně sestřižené-
ho trávníku malé kaskádovité 
pódium, na němž usedá asi še-
desátičlenný dechový orchestr. 
Na promenádě před lázeňskou 
budovou usedají desítky lázeň-
ských hostů. Kolem se vinou 
chodníčky lemované bronzový-
mi soškami, většinou s hudeb-
ními motivy. Česká hudba při-
tahuje i náhodně kolemjdoucí. 
Ladně pochodující mažoretky  
souboru „Variace“ z Havířova, 
které během více než hodinové-
ho koncertu předvedou několik 
různých choreografií, jsou nepo-
chybně ozdobou celého koncer-
tu. A orchestr? Ten rozmazluje 
posluchače tím nejlepším, co 

Triumfální návrat 
Městského orchestru 
mladých z Dolního Be-
nešova z Mezinárodního 
hudebního festivalu Euro 
– Musiktage Bősel.

Úspěch mladých muzikantů z Hlučínska v Evropě

má v repertoáru. Diváci neskrý-
vají nadšení.
Další den - neděle se od před-
cházejících dnů bude lišit, vždyť 
je dnem soutěžním. Ráno se sice 
hraje v petersdorfském kostele, 
ale poté následuje průvod, jež je 
součástí divácké soutěže.  Bude-
me se líbit, dostaneme od divá-
ků nějaký ten hlas? Uvidíme.
Odpoledne bőselští čekají na 
velkolepý průvod, přehlídku 
všech souborů, vždyť kromě růz-
ně krojovaných orchestrů jsou 
tu folklórní soubory, mezi jiný-
mi i z Moravy. Diváci ještě mají 
možnost se zapojit do hlasování 
a vybrat svého favorita soutěže. 
Po průvodu následuje přehlídka 
všech souborů na pódiu.
Každý soubor přihlásil do soutě-
že jednu skladbu. Úroveň před-
vedených skladeb byla různá, 
soutěžilo se v několika kategori-
ích. Čekalo se s napětím na vy-
stoupení Poláků, jejichž páteční 
koncert byl pro naše muzikanty 
signálem, že pro obhajobu ví-
tězství z roku 2001 bude třeba 
vyburcovat hudební dovednosti 
všech členů orchestru.
Z našich souborů vystupují nej-
dřív „Variace“ se skladbou Baby 
face, samozřejmě za doprovodu 
dolnobenešovského orchestru. 
Jejich nástup je precizní, bílé 
kroje s fialovým lemem působí
velmi jemně, dívky jsou skoro 
stejně vysoké, celkově jsou ele-
gantní. Zdá se, že se všem líbí.
Městský orchestr mladých z Dol-
ního Benešova nastoupí na pó-
dium v pořadí 21. Hudebníci se 
usadí, chvilička soustředění. Tak-
tovka pana dirigenta Nováka se 
zvedá. První tóny Skočné Bedři-
cha Smetany se linou obrov-

ským stanem. Jemné partie této 
nádherné pasáže z Prodané ne-
věsty se chvílemi ztrácejí v šumu 
unavených diváků. Snad to neo-
vlivní vnímání porotců. Skladba 
je však dynamická a rozkmitává 
těžký vzduch. Taková změna 
po těch všech skladbách jiných 
orchestrů, jejichž základními 
nástroji jsou xylofóny a flétny.
Klobouk dolů, pane Bedřichu, 
jak jste to jen dokázal vymyslet 
takový mistrovský kousek. Teď 
nám držte palce, Mistře, ať to 
naši naservírují divákům tak, jak 
byste si to sám přál. Ano, je tu 
finále a velikánský potlesk. Divá-
ci se vzchopili a pochopili, že tu 
slyšeli něco výjimečného.
Za námi vystoupí ještě bube-
níci z Německa, velmi zajímavý 
kousek, a bulharské baletky. Od 
vyhlášení výsledků soutěže nás 
dělí několik okamžiků. Na scéně 
se připravují poháry a další ceny. 
Kdopak si je odnese?
Na pódiu se shromažďují všich-
ni dirigenti a vedoucí tanečních 
souborů. Začíná se od vyhlášení 
ceny publika, třetí místo získá-
vají Holanďané, druhé Dánové, 
následuje vyhlášení prvního 
místa. Pohár jako cenu publika 
se přiznává MěOM z Dolního Be-
nešova! Tleskáme, ale ne všichni 
chápou, za co to je. Vyptávají se 
a pak si oddychnou, že se nám 
podařilo alespoň něco. Vyhlašu-
je se další vítězi z různých kate-
gorií. Bravo, získali jsme pohár 
za vystoupení mažoretek, jejich 
choreografka paní Edita Chwist-
ková získává ocenění jako nej-
lepší vedoucí taneční sekce. 
Přichází řada na mezinárodní 
kategorii, vyhlašuje se umístění 
od 5. místa, Polsko překvapivě 

získává 4. místo. Jak se to bude 
vyvíjet? Oceněno je Holandsko 
a Dánsko. Z našich nikdo ani 
nedutá. „Rozumím tomu dobře, 
jsme to my?“, říká si z počátku 
nedůvěřivým pohledem jeden 
z hráčů našeho orchestru, trum-
petista Štěpán Drobík z Hlučína. 
Ano, MěOM se stává vítězem  ka-
tegorie. Radost zvedá ze židle, k 
pódiu se nese popěvek „Richard 
je hvězda, Richard je naše hvěz-
da, Richard je nejlepší….“  Neví-
te, kdo je Richard? Pan dirigent 
přece. Dirigent, který hned  nato 
dostává medaili jako nejlepší 
dirigent eurosoutěže. Vážení, 
to není všechno. Zbývá vyhlásit 
absolutního vítěze EURO Mu-
siktage Bősel 2009. Stává se jím 
na základě největšího počtu zís-
kaných bodů  …. MĚSTSKÝ OR-
CHESTR MLADÝCH!!!
„To pravidelné trénování na hu-
dební nástroje a docházení na 
zkoušky se konečně projevuje a 
přináší pro nás všechny dokona-
lý výsledek“, komentuje úspěch 
orchestru další z jeho hráčů po-
cházející z Hlučína, klarinetista 
Petr Cyrus.
Bombastické vítězství. Počítejte 
s námi - 4 poháry a 2 medaile. 
Výkon těchto mladých lidí před-
čil výborný výsledek souboru z 
roku 2001. Jsme opět na pódiu, 
všichni, abychom popřáli panu 
dirigentovi a on poděkoval sou-
boru za mravenčí práci a skvělou 
souhru každého jedince, když 
šlo o všechno. 
Ještě téhož večera odjíždíme. 
Sbalit, uklidit a nashledanou 
někdy příště. Co takhle okořenit 
bőselským 50.ročník soutěže? 
Nu, uvidíme.

Mgr. Danuta Kulová

Mladí hudebníci ukázali co se v nich skrývá na evropské přehlídce v Bőselu a přivezli si nejenom nezapomenutelné zážitky, ale i několik cen vítěze.
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OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Matěj Kuchař *2009
Nela Šusterová *2009 
Matouš Červený *2009 
Laura Hudečková *2009 
Kateřina Nováková *2009
Michaela Kundrátová  *2009 
Kristina Hájovská *2009 
Ella Nawrathová *2009 
Jiří Dvořáček *2009 

Jubilanti:
Anna Mižičová *1935

Anna Grundová *1917
Lydie Konečná *1925
Hildegarda Jankůjová *1923
Anna Kofláková *1922
Hedvika Dobiášová *1929
Emilie Pochopienová *1925
Ludmila Beková *1925
Alžběta Schullová *1917
Gertuda Popková *1924
Anna Guřanová *1930

Rozloučili jsme se:
Vlasta Štěpánková *1927

ZACHYTILI JSTE NA 
FOTOGRAFIÍCH PRŮBĚH 
LISTOPADOVÝCH UDÁ-
LOSTÍ V ROCE 1989 NA 

HLUČÍNSKU?
Prosíme o jejich

zapůjčení.
Kontakt:

Muzeum Hlučínska
tel 595 041 617

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat Městskému úřadu a paní 
ředitelce ZUŠ za velmi pěknou 
vzpomínku na mého manžela 
Bernarda Bedrunku v minulých 
Hlučínských novinách.
Vřelý dík patří také pohřební 
službě pana Alfréda Breuera, 
panu  faráři, Smíšenému sboru 
a všem těm, kteří svou účastí  a 
bohatými květinovými dary  při-
spěli k důstojnému  rozloučení s 
mým manželem.

Za celou rodinu
manželka Věra

Chtěla bych tímto poděkovat 
všem, kteří se zúčastnili pohřbu 
mé maminky paní Anastazie Ga-
jdové dne 21. 8. 2009 v kostele 
sv. Jana Křtitele. Poděkování ná-
leží také p. faráři Mgr. ICLic. Fran-
tiškovi Zehnalovi za odsloužení 
mše svaté, sboru sv. Cecílie za 
pěvecký projev, pohřební služ-
bě Breuer za vyřizování formalit, 
Městské policii za asistenci při 
organizování pohřbu a restaura-
ci HEVIL za smuteční hostinu. 

Ludmila Antončíková

Dne 24.9.2009 oslavili 60. let 
společného života manželé Eliš-
ka a Zdeněk Holinkovi z Bobrov-
níků. 
Do dalších let jim přejí hodně 
štěstí, zdraví a božího požehná-
ní děti Šárka, Eva a Zdeněk s 
rodinami.

Dne 5. 9. se pod záštitou města 
Hlučín konaly na Hlučínské štěr-
kovně mezinárodní závody ve 
wakeboardingu a wakeskatein-
gu X-Cup 2009 Open.
V rámci těchto závodů se jelo 
také Mistrovství ČR a finálový 
závod prvního ročníku Českého 
poháru. Ve velké konkurenci byli 
za Českou republiku úspěšní 
především jezdci ze dvou hlučín-
ských klubů Cable Wakeboard 
Club Hlučín a Ski Club Hlučín. 
Vyborných výsledků dosáhli 
nejen v rámci Mistrovství ČR a 
celkovém hodnocení Českého 
poháru, ale také v mezinárodní 
kategorii závodu. Tím potvrdili 
stoupající úroveň tohoto sportu 
na Hlučínské štěrkovně.

Umístění hlučínských závodníků:

X-CUP Muži:
2. Jan Miketa (Ski Klub Hlučín)
4. Pavel Zátopek (CWC Hlučín)
5. Bohumil Januška (CWC Hl.) 15let

Mistrovství ČR 2009 Muži:
1. Jan Miketa
2. Pavel Zátopek 
3. Bohumil Januška

Český pohár Muži: celkové výsledky 
po 3 závodech
1. Pavel Zátopek
2. Bohumil Januška
3. Jan Miketa

Tomáš Pělucha
předseda Cable

Wakeboard Clubu Hlučín

Wakeboardisté opět úspěšní

Kurz se konal pod záštitou Kultur-
ního domu Hlučín již po desáté. 
Po dva dny se zde vystřídalo 30 
zájemců. Kurz je veden pod do-
hledem paní Jany Schlossarkové 
a dvou pomocnic z Učňovského 
střediska v Hlučíně. Každý rok se 
kurzu pečení zúčastní i mužská 
část populace. Kurz pečení Hlu-
čínských koláčů se koná tradičně 
na konci srpna, tzn. že příští rok 
se bude konat ve stejném termí-
nu.    Foto: Martina Dornová

17.11.8917.11.89

Kurz pečení koláčů

VAŠE DOPISY V TÉTO RUBRICE
Vážení čtenáři, je-li to možné, prosíme, 
zasílejte nám vaše příspěvky elektro-
nickou poštou ve formátu DOC (Word)
mailem na elektronickou adresu:

redakce@hlucinskenoviny.cz
Děkujeme
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUČÍN
Kroužky 2009/2010



§
placená inzerce

Zveme vás na bezplatné
dermokosmetické vyšetření pleti

a poradenství

Péče o citlivou pokožku

Těšíme se na Vás ve dnech
14.10., 11.11. a 9.12. 2009

vždy od 13 do 17 hod
v LÉKÁRNĚ U HRADEB,

Mírové náměstí 1, Hlučín

Mgr. Josef Struhař
advokát

se sídlem Hlučín, Vladislava Vančury 161/19
(naproti točny BUS 34 Nové Rovniny)

   oznamuje široké veřejnosti, že od 1.října 2009 
rozšířil své úřední hodiny o středu.

Poskytuje tak právní služby od úterý do pátku v 
době od 8.00 hod do 16.30 hod.

v oborech:
- občanského práva
   - rodinného práva
 - obchodního práva
- pracovního práva

 
Převody nemovitostí (sepisování kupních a 

darovacích smluv), smluv o zřízení věcných bře-
men, zástavních smluv a dalších.

Telefonicky lze dohodnout individuální termín.
Tel: 602 753 875, 59 50 43615

mail: jstruhar@volny.cz



§
SATELITY

ANTÉNY

placená inzerce

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

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

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
skalničky od 25,- Kč

vřes od 24,- Kč
jabloně od 85,- Kč

po - pá  8.00 - 12.00   14.00 - 18.00

SATELITY
ANTÉNYplus

Provádíme montáž, prodej a servis digitálních 
satelitních a anténních systémů a příslušenství.

Rychlost, kvalita a dobré ceny!

Jiří Schenk
Ostravská ul. 50, Hlučín

tel 595 056 397
mobil 608 720 535

775 720 535

www.satelityplusanteny.cz
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 Prodám stav. pozemek v Darkovičkách 895m2, 890 tis., 733125215
 Pronajmu garáž v RD u točny autobusu č.34. Mob 728926637
 Koupím pozemek 250-500 m2 za účelem zahrady v Hlučíně. 

723549942
 Doučím děti angličtinu, kvalifikovaně s praxí. 603218509
 Pronajmeme rodinný domek se zahradou. Možnost nastěhování 

ihned. telefon. 777965055
 Prodám byt 3+1 os.vl. 2 balkóny, komora, plast okna, Hlučín - Rov. 

773120692
 Koupím pozemek k výstavbě chaty, od 250 m2 na Hlučínsku, 

602544376
 Koupím chvojí thuje v říjnu na dušičky tel. 732655851
 Firma K. Fojtů vám nabízí zed. a obkl. práce, malířské práce, rekon-

strukce bytů, byt.jader, domů apod. Více na tel. 603737744. www.
stavimeradi.cz

Práce na PC  -  www.internetjob.cz/kov

Návrh - Dovoz - Realizace
> Lino, PVC
> Koberce
> Nivelace podlah
> Plovoucí podlahy

Při předložení inzerátu
sleva 10%

Tel.: 737 455 470

PODLAHY
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

Tomáš Závada, majitel spole�nosti
INTOZA p�ichází s doporu�ením:

Regenerujte sv�j d�m
nyní s dotací až 100 %

Sv��te energetickou náro�nost svého obydlí do rukou
profesionál�m, získejte státní dotaci a �adu dalších výhod:

uspo�te 40 % náklad� na energie (n�kde i 60 %)•
zvyšte tržní hodnotu svého obydlí min. o 20 %•
získejte dotaci až do výše 100 % svých investic•
zajistíme vše od projektu, p�es dotaci až po realizaci•

Nemocni�ní 2902/13, 702 00 Ostrava
tel./fax: 596 618 979, mobil: 605 267 623

e-mail: intoza@intoza.cz

www.intoza.czvolejte zdarma 800 888 506

PROGRAM PANEL

ZELENÁ ÚSPORÁM

Pronájem

nebytových 

prostor v Hlučíně, 

M
írové nám

. 3, dům
 po cel-

kové rekonstrukci s výtahem
 a 

parkováním
 ve dvoře. Tel. 728 207 920

Zahradnictví

chryzantémy a macešky v paletě barev, okrasné zelí 
jen za 18 Kč
trvalky, skalničky a vřesy, stále čerstvé pokojové 
rostliny
tradiční prodej ovocných stromů a keřů
široká podzimní nabídka okrasných jehličin a listn.
dřevin
speciální podzimní hnojiva, substráty, postřiky, 
podzimní cibuloviny
aranžování suchých květin, dušičková vazba lesní
i exotická
okrasné dýně a mnoho dalších podzimních dekorací

 

BAREVNÝ PODZIM U NÁS

 

 
 

 

 

 

Po - Pá 8 - 17,  So 8 - 12

Celní 4A, Hlučín
(směr Děhylov)
tel 595 041 140

www.skolky-novak.cz

Veterinární ordinace HERRIOVET s.r.o.
MVDr. Martin Ostárek

Pode Zdí 5
Hlučín 748 01, tel. 602 743 813

Ve spolupráci s Firmou Hill´s Vás zveme od  1.10.2009  
v rámci programu „Čas správné péče“ na preventivní 
prohlídku Vašich pejsků a kočiček zaměřenou na zajištění 
čtyř základních podmínek lepšího zdraví:

            o Vyváženou stravu
            o Aktivní pohyb
            o Vnitřní rovnováha
            o Veterinární prevenci zaměřenou na onemocnění  
 močových cest a dutiny ústní

V rámci této akce, která potrvá až do konce roku získáte:

            o Preventivní prohlídku pro svého psa nebo kočku 
 zdarma, kromě prohlídky vás čeká i zajímavý dárek.
            o Podrobný plán péče a doporučení veterináře dle 
 individuálních potřeb svého mazlíčka
            o Přívěsek na obojek s logem programu jako důkaz 
 správné péče o zdraví a spokojenost svého mazlíčka.

www.spravnapece.cz  www.herriovet.cz
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