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Evropský týden mobility a den bez aut v Hlučíně
Od 16. 9.  do 22. 9. se můžete v našem městě těšit na řadu akcí spojených s Evropským dnem bez aut 
a Evropským týdnem mobility. Například na společnou cyklojízdu po Hlučínsku nebo bleší trhy 
na Mírovém náměstí. Program a podrobnější informace najdete na straně 9
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Vážení spoluobčané!
Prázdniny jsou za námi, skončila doba 
letních dovolených. Mnozí jste je prožili
u moře nebo na horách, v zahraničí či
u nás doma, v tuzemsku. Poznali jste nové 
kraje, nové kultury a jiné zvyky. Vše, co jste 
prožili, co se vám líbilo, co vás nadchlo, 
nové zkušenosti, dobré i zlé, vás v dalším 
životě inspiruje a obohatí. Věřím, že jste si 
odpočinuli od každodenního pracovního 
shonu nejen fyzicky, ale i psychicky.  
Ne všichni však měli možnost odpočívat
a rekreovat se. Vlna povodní, která se 
přehnala i naším krajem, připravila řadu 
obyvatel doslova o vše, mnozí si zachrá-
nili holý život. Našemu městu se naštěstí 
hrůzné povodně vyhnuly. Buďme za to 
vděčni a vyjádřeme solidaritu těm, kteří 
doslova a do písmene začínají budovat své 
domovy od základů. Pro lidi postižené po-
vodněmi jsme připravili finanční sbírku,  do 
mobilních pokladniček či na zvláštní účet 
budeme moci přispívat až do prosince.   
Někde jsem četl, že kdo má nejméně, dává 
nejvíce. Pomozme všichni!!! V Hlučíně nás 
žije 14 300, kdyby každý přispěl alespoň 
desetikorunou …
Aby těch nepříjemných zpráv nebylo málo, 
máme tady hospodářskou recesi, chcete-
-li krizi. Registrovaná nezaměstnanost
ve městě Hlučíně činí 9,34 %, což předsta-
vuje téměř 700 lidí, kteří si hledají práci. Mi-
nistr financí zveřejnil nedávno vývoj výběru 
daní do státního rozpočtu. Situace je špat-
ná, očekávaný výběr daní se nenaplňuje
a pocítili jsme to i na příjmech našeho 
městského rozpočtu. Ty jsou bohužel mno-
hem nižší než jsme předpokládali, proto 
jsme již omezili běžné výdaje a nyní na 
podzim přijmeme další úsporná opatření. 
Samozřejmě jsme zaregistrovali i pozitivní 
zprávy. Mezi ně lze zařadit nabytí právní 
moci změny územního plánu č. 6. Nyní 
již nelze, ke spokojenosti všech,  provádět 
separaci, likvidaci a spalování odpadu 
na území podnikatelských aktivit a území 
průmyslu ve městě.
Je září a začíná nový školní rok. Učitelům
a vychovatelům přeji pevné nervy při vzdě-
lávání a výchově mladé generace. Žákům 
a studentům, aby byly zvídaví, ctižádostiví 
a snaživí, dobře se učili a přinášeli svým 
blízkým jen samou radost . 
Vám všem přeji, aby se vás současná špat-
ná ekonomická situace dotkla co nejméně  
a  aby vám ani v těžkých dnech nechyběl 
úsměv na tváři.

Bernard Ostárek
starosta

V polovině července byla za-
hájena rekonstrukce bašty č.5  
na ulici U Bašty před Základní 
uměleckou školou v Hlučíně.
Jedná se o zbytky městského 
opevnění z 16. století. Zhru-
ba do konce září z něj bude 
postupně odstraněna náleto-
vá zeleň včetně kořenového 
systému a vyjmuty, očištěny  
a znovuosazeny uvolněné ka-
meny.
Dále  bude středověká klen-
ba dozděna starými cihlami 
a kamenným zdivem, korunní 
zdivo bude uzavřeno plochý-
mi kameny břidlicového cha-
rakteru.
Rekonstrukce vyjde celkem  

Obnova městského opevnění 

na 243 tisíc korun. Polovina 
částky je hrazena z Programu 
regenerace městských pa-
mátkových zón vyhlášeného 

Ministerstvem kultury. Dru-
há polovina je financována
z rozpočtu města Hlučína.            

(ld)

Dělníci pracují na rekonstrukci městského opevnění, klenbu dozdívají starými cihlami a 
kamenným zdivem.                                                            Foto: Petr Gattnar

Město Hlučín vyhlásilo veřejnou sbírku na 
pomoc obětem záplav, které zasáhly města a 
vesnice na severní a střední Moravě v měsíci 
červnu 2009.
Velká voda si vyžádala lidské životy, zanechala 
za sebou vyplavené a stržené domy, desítky 
lidí zůstaly bez střechy nad hlavou.
Finančním příspěvkem do sbírky, která bude 
probíhat od 5. září do 10. prosince 2009, mo-
hou občané města Hlučína projevit solidaritu s 
obyvateli v oblasti, která se bude z následků 
přírodní katastrofy dlouho a těžce vzpamato-
vávat. Peníze je možné vložit do přenosných 
pokladniček zapůjčených Charitou Hlučín, se 
kterými se budou pohybovat po městě členo-
vé dětského parlamentu. 
Finanční příspěvky je možné poslat také na 

Veřejná sbírka
pro obec Kunín

bankovní účet 1862463329/0800, vedený 
u hlučínské pobočky České spořitelny, která 
sbírku podpoří bezplatným vedením účtu. Fy-
zické i právnické osoby si mohou darovanou 
částku odečíst ze základu daně.
Veškeré peníze získané veřejnou sbírkou bu-
dou zaslány do obce Kunín na Novojičínsku, 
kde budou rozděleny mezi postižené občany.

Lada Dobrovolná

Tímto otevřeným dopisem chceme poděkovat městu Hlučín, zaměstnancům MěÚ Hlučín a 
občanům města Hlučína a obce Darkovičky podílejícím se jakýmkoli způsobem na zmírně-
ní utrpení při záplavách obce Bludovice u Nového Jičína, a to jak pomocí věcnou, finanční, 
fyzickou i duševní.
Můžeme bez nadsázky říct, že nás zasáhly hned dvě vlny. Jedna byla destrukční, povodňo-
vá, a to druhá, obrovská vlna solidarity a účasti, která nám mnohdy vháněla slzy do očí. 
Věříme, že se nám podaří naše domovy co nejdříve opravit a uvést život do normálních 
kolejí. Neradi bychom přitom shonu zapoměli na poděkování, a tak to činíme touto cestou. 
DĚKUJEME VÁM ZA POMOC. 

Občané Bludovic u Nového Jičína. 

POMOŽME OBĚTEM POVODNÍ

Likvidace následků po povodních bude na Novojičínsku trvat dlou-
hé měsíce.             Foto: Michal Polášek (polasek.net)

V pátek 26. 6. rozhodla mimořádně svolaná 
Rada města Hlučína o poskytnutí věcného 
daru v hodnotě 19 900 Kč na pomoc likvidace 
následků ničivé povodně na Novojičínsku.
Dalších 3 700 Kč přispěli pracovníci hlučín-
ského  městského úřadu. Ti poté za necelých 
24 000 korun nakoupili potřebné věci podle 
pokynů Krizového centra v Novém Jičíně, se 

kterým se  Městský úřad v Hlučíně zkontakto-
val. Přímo do jedné z nejvíce postižených obcí 
na Novojičínsku, do Bludovic, vyjel ještě ten-
týž den vůz hlučínských technických služeb 
naložený gumáky, kbelíky, škrabkami, pytli na 
odpadky, košťaty, gumovými rukavicemi, kar-
táči a hadry. Vezl také nářadí - lopaty, kolečka, 
krumpáče, motyky či barely na vodu.         (ld)

Hlučín zaslal dar postiženým Bludovicím



spol.ečnost Star, a.s., Hořovice, 
a zároveň rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo.

 že zhotovitelem stavby „Vý-
měna střešní krytiny a nové 
vyzdění komínových těles 
v byt. domě Dr. E. Beneše 24  
v Hlučíně“ se stává spol. FAST 
střechy s.r.o., Náchod,   a roz-
hodla o uzavření smlouvy o 
dílo v  ceně 1 089 998 Kč vč. 
DPH. 

 že zhotovitelem stavby „Roz-
šíření ul. Zahradní“ se stává 
spol. Technické služby Hlučín, 
a rozhodla o uzavření sml. o  
dílo v ceně  683 029 Kč vč. DPH. 

 že zhotovitelem stavby „Dům 
s pečovatelskou službou-vý-
měna oken a dveří“ se stává 
společnost  M–Glass plast, 
Ostrava,  a rozhodla o uzavře-
ní smlouvy o dílo v ceně 875 
477 Kč vč. DPH. 

 že zhotovitelem stavby „Re-
konstrukce uliček přilehlých 
k Dlouhoveské“ se stává 
společnost  ODS – Dopravní 
stavby Ostrava a.s., a rozhod-
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Z jednání rady města
Výtah z usnesení z 78. až 82. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:     
  poskytnout věcný dar  určený 

na pomoc likvidace následků 
ničivé povodně na Novojičín-
sku.

 o zařazení akce „Přístavba pa-
vilonu MŠ Cihelní“ do Akčního 
plánu na roky 2009 – 2010. 

 že zhotovitelem komplet-
ní projektové dokumentace 
stavby „Přístavba pavilónu MŠ 
Cihelní“ se stává společnost 
DUPLEX s.r.o., Architektonic-
ký ateliér, Ostrava-Mariánské 
Hory,  a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo v ceně 415 191 
Kč vč. DPH.

 o bezplatném přidělení 5-ti 
parkovacích stání na parko-
višti za DM pro Charitu Hlučín 
na dobu do 31. 12. 2010.

 že zhotovitelem akce „Parko-
viště ul. Tyršova u restaurace 

ADVIL“ bude společnost TS 
Hlučín  a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo v ceně 544 670 
Kč vč. DPH.

 že dodavatelem šatních skří-
ní pro akci s názvem „Rekon-
strukce šaten ZŠ Dr. M. Tyrše“ 
se stává firma  Hynek Vaníček, 
Opava, a  rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo v ceně 531 414 
Kč vč.  DPH.

 že zhotovitelem stavby „Opra-
va kanalizace a vodovodního 
potrubí v byt. domě Mírové 
nám. 25 v Hlučíně“ se stává 
firma Karel Ricka, Hlučín, a
rozhodla o uzavření smlouvy 
o dílo v ceně 410 136 Kč vč. 
DPH. 

 že zhotovitelem akce „Poskyt-
nutí  poradenských služeb 
v oblasti  dotačního manage-
mentu projektů Energetické 
úspory v ZŠ Hlučín-Rovniny, 
ZŠ Hlučín, Hornická a Domu 
dětí a mládeže Hlučín“ bude 

Krátké zprávy

Další zasedání Zastupitelstva 
města Hlučína proběhne 

8.9.2009 od 16 hod. v KD Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

la o uzavření smlouvy o dílo 
v ceně  1 773 433 Kč vč. DPH. 

 že dodavatelem veřejné za-
kázky „Regenerace panelo-
vého sídliště OKD, východ - 
I. etapa“  bude firma Lukáš Oli-
va, Lednice, za cenu 342 555  
Kč a schválila smlouvu o dílo 
dle předloženého návrhu.

 že zhotovitelem akce „Výstav-
ba chodníku na ul. Vřesinské,  
se stává spol. TS Hlučín s.r.o., 
a rozhodla o uzavření smlou-
vy o dílo v ceně 611 186 Kč vč. 
DPH.

21. září se začne v Domě s pečovatelskou službou na ulici 
1. máje v Hlučíně pracovat na kompletní  výměně oken. 
Více než stovka  starých dřevěných oken, včetně vchodo-
vých dveří, sklepních oken a oken  ve společných prosto-
rách, bude nahrazena  za okna plastová. Celá rekonstruk-
ce za zhruba 875 tisíc korun  by měla být dokončena do 
20. října.

V lokalitě OKD – východ se bude v brzké době jezdit podle 
nových pravidel. Konkrétně na ulicích Petra Bezruče, Ja-
selská, Pavla Strádala a Hornická bude zavedena přednost 
v jízdě účastníkům silničního provozu přijíždějícím zprava. 
Toto opatření by mělo zklidnit dopravní situaci v uvedené 
oblasti. Upozornění na  pravidlo přednosti zprava bude 
instalováno na všech vjezdech do této lokality.

Na konci července nabyla účinnosti změna č. 6 územního 
plánu Hlučína, kterou schválili zastupitelé. Ta mimo jiné 
mění regulativy pro území podnikatelských aktivit a úze-
mí průmyslu. Na těch bude nově nepřípustné realizovat 
stavby pro separaci, likvidaci a spalování veškerých odpa-
dů včetně biologických a staveb s těmito provozy souvi-
sejícími.

Hasiči z místních jednotek sboru dobrovolných hasičů 
budou na základě žádosti fotbalového klubu FC Hlučín 
zajišťovat požární hlídky na fotbalových utkáních tohoto 
týmu. Souvisí to se vstupem FC Hlučín do II. fotbalové ligy. 
Rada města rozhodla také o výši úhrady za tuto službu.

Občanské sdružení Centred počátkem srpna spustilo  
nový internetový server  pro seniory na  adrese www.se-
desatka.cz.   Na těchto webových stránkách najdou dří-
ve narození  nejen důležité  informace a rady z různých 
oblastí života, ale také fotografie či křížovky. Přispívat zde
mohou i vlastní tvorbou.                                                        (ld)

Rada města Hlučína rozhodla o záměru
pronájmu s právem přednostní koupě pozemků

 
parc. číslo 269/6,  273/9, 273/12,  273/1,  273/13 a  273/11 v k.ú. Bob-
rovníky /viz. schéma/ za účelem výstavby RD dle zpracované studie 
zástavby.

Výběrového řízení proběhne obálkovou metodou s určenou minimál-
ní kupní cenou za případný prodej pozemků , která je  stanovena ve 
výši  300 Kč/m2. Termín ukončení podávání nabídek je stanoven na 
31. 10. 2009. Bližší informace ve vývěsních skříňkách města, na úřední 
desce,  na www.hlucin.cz a na oddělení městského majetku u pí. Pav-
líkové 595 020 266



Když se před pár lety několik 
mladých lidí z Hlučína rozhod-
lo, že budou na břehu zdejšího 
jezera pořádat hudební festival, 
asi málokdo z nich tušil, do ja-
kých rozměrů se akce rozvine 
jen o pět roků později. 
Štěrkovna Open Music, tak teh-
dy nazvali vznikající festival, pro 
který horko těžko sháněli spon-
zory a mediální partnery, se 
stal respektovaným festivalem 
a přehlídkou mnoha známých 
kapel a zpěváků. Kdyby tehdy 
pořadatelé zvali Janu Kirschner 
nebo Petera Nagyho, asi by se 
jejich manažeři vymluvili na ča-
sovou zaneprázdněnost svých 
svěřenců a poslali by hochy 
pěkně zpátky do Hlučína. Dnes 
je situace jiná. Podobné hvěz-
dy hudebního nebe si na břehu 
štěrkovny předávají mikrofony 
vcelku běžně.
Letos tedy známá jména po-
myslně odstartovala v sobotu 
31. 7. hvězda dívčích pokojíků 
Ewa Farná. Následně ji vystřídal 
objev roku, kapela Toxique se 
svou excentrickou zpěvačkou. 
Ve skočném duchu pak navá-
zala klasika české SKA hudby, 
rytmičtí Sto zvířat.  Mnohem 
klidněji, až relaxačním dojmem 
z pódia působila zmiňovaná 
Jana Kirschner. Ta své vysoupení 
sestavila ze svých nejznámějších 
a nejlepších slovenských hitů a 
zároveň přidala „na ochutnáv-

Štěrkovna Open Music popáté ovládla okolí jezera
ku“ i několik nových skladeb. A 
na konec to byla, s vtipem, který 
nemá u nás obdoby, kapela Jiří-
ho Macháčka Mig 21.
Druhý den festivalu patřil dopo-
ledně doprovodnému progra-
mu. Některí si zahráli volejbal, 
jiní raději soutěžili v pojídání 
sýrových tyčinek. Většina se však 
soustředila raději na muziku, 
kvůli které do Hlučína přijeli z 
celé republiky a i ze zahraničí. Po 
představení několika méně zná-
mých,a ale i tak nadějných kapel, 
jako třeba o dívčí kapela Kaprio-
la nebo valašští mladíčci Without 
Money, odstartoval Tony Duchá-
ček se svou Garage, následován 
všem známým propagátorem 
rock&roll, Marcelem Woodma-
nem s jeho ansámblem. 
Na strunku nostalgie zahrál slo-
venský zpěvák Peter Nagy. Na 
pódium přišel v batikované plá-
těné sukni, čímž mnohé tak tro-
chu překvapil. Jakmile zazpíval 
pár svých hitovek, pozornost od 
svého oblečení rychle odpoutal 
a bezpečně si získal srdce nejen 
pamětníků. 
Finále festivalu bylo ale v na-
prosto jiném duchu. Na pódium 
vylezlo démonické seskupení 
finských Waltari a i když někomu
nemusel sedět spíš popový hlas 
hlavního zpěváka, Hlučín slyšel 
muziku, na kterou budou ná-
vštěvníci ještě dlouho vzpomí-
nat.                       Michal Kubíček

Peter Nagy proložil své vystoupení jak novými písničkami, tak i osvědčenými hity z let minulých. Jeho 
vystoupení bylo klasickou ukázkou, že zpěváci, kteří ovlivňovali dnešní střední generaci nepatří do 
starého železa a dokáží oslovit i mladé publikum.         Foto: Michal Szydlowski  
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Partnerská obec Hlučína, Nebelschütze v 
Německu, pořádala ve dnech 6. - 12. 7. mezi-
národní tvůrčí týden - workshop pro mládež.
V jeho rámci nabízela několik výtvarných 
dílen:  dílnu fotografie, malířství, sochař-
ství, žurnalistiky a bubnování. Kromě místní 
mládeže se workshopu zúčastnili mladí lidé 
z Polska, České republiky, Maďarska, Ruska a 
v závěru se připojili  také studenti z Francie 
a Dánska. Celkem se jich do Nebelschütze 
sjely tři desítky.
Město Hlučín reprezentovali tři studenti 
hlučínského gymnázia, Kristina Bialasová, 
Vojtěch Tvrdý a Adam Kubný, kteří se zapo-
jili do výtvarné dílny fotografie a malířství.
Jejich práce  se  setkaly s velkým ohlasem. 
Staly  se také součástí výstavy, která zaháji-
la  závěrečné víkendové slavnosti - tzv. Ju-
gendfest a je umístěna v prostorách radnice 
v Nebelschütze.
Studenty doprovázela zaměstnankyně 
Městského úřadu Hlučín, Mgr. Karin Vitásko-
vá, která jim byla k dispozici jako tlumočni-
ce a pomohla jim jak s věcmi organizačními, 

Hlučínští gymnazisté  na workshopu v Nebelschütze

Na workshop do německé obce Nebelschütze se sjely tři desítky studentů z celé Evropy.                                  Foto: Adam Kubný

tak s lepším začleněním do cizojazyčného 
prostředí. 
Workshop se  v saské obci Nebelschütze koná 

každé dva roky. Zástupci z Hlučína se jej zú-
častnili poprvé a již nyní se těší na další roč-
ník.                                                                      (ld)



Ve čtvrtek 25. 6. v 19.30 hod. na-
razili  policisté při pochůzce na 
hřišti u OKD  na silně podnapilé-
ho mladíka.  S 3,35 ‰  alkoholu 
v krvi jej odvezli na záchytku.
1. 7. v parku na sídlišti OKD  za-
drželi  a předali Policii ČR hleda-
nou osobu, která se vyhýbala 
nástupu výkonu trestu.Tentýž 
den společně s hasiči a včela-
řem odstranili roje včel v prosto-
rách družiny  MŠ na Rovninách.
V neděli 12. 7. nahlásil majitel 
ztrátu tašky z auta na ulici Ostrav-
ské u restaurace Kuchař. Kame-
rový systém zachytil dvě osoby, 
jak toto vozidlo otevírají. Podle 
záznamu policisté  oba pacha-
tele  zadrželi a předali Policii ČR.
21. 7. při pochůzce kolem 11  
hod. hlídka spatřila spícího 
muže na lavičce na dopravním 
hřiště. Po lustraci dokladů  bylo 
zjištěno, že se jedná o celostát-
ně hledanou osobu. Ve 20.40 
večer pak  přijala policie ozná-
mení občana, že v prostorách 
Sportovně - rekreačního areálu 
zahlédl mladíka, který sprejem 
stříká na zdi bufetu. Strážníci 
po příjezdu na místo zdálky pa-
chatele  zahlédli, ten se ihned 
ukryl. Po prohledání objektu byl 
17-iletý muž z Ostravy nalezen 

a zadržen i se 
dvěmi spreji na 
toaletách bufetu.
V červenci hned dva-
krát  (8. 7. a 24. 7.)  za-
jistili strážníci otevření 
dveří zabouchnutých 
vozidel, ve kterých 
zůstaly zamčené děti.
V sobotu 1. 8. ve 2.40 
ráno zaznamenal kamerový 
systém ležícího muže na ulici 
Pode zdí. Přivolaná záchran-
ka jej odvezla do nemocnice.
3. 8. v 15.30 hod. nahlásili pra-
covníci marketu Billa, že dva 
muži a dvě ženy přenesli přes 
kasy bez zaplacení čtyřitašky 
plné zboží. Podle popisu hlídka 
pachatele asi po 40 minutách 
i s lupem zadržela.                   (ld)
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA

Vážení rodiče, v současné době připravujeme slavnostní přiví-
tání pro děti narozené v roce 2009, které mají trvalý pobyt na 
území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček. Má-
te-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu 
vítání občánků, dostavte se  maminky osobně na matriku MěÚ 
Hlučín (Po, St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte originál 
rodného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni pozvánkou. Bližší informace na tele-
fonním čísle 595 020 224, 595 020 283.

Sdělení rodičům: Vítání občánků

V období od  15.6. do 15.8. 2009 řešili strážníci 
Městské policie Hlučín 307 událostí, 18 x přijali 
oznámení o ztrátě či nálezu, odchytili celkem 
osm psů.

Hlučín Cup 2009 - jen 
nejtvrdší hasič přežije!

Hasičskou soutěž  v simulaci 
zásahové činnosti Hlučín Cup 
2009 pořádá v sobotu 12. 9. 
od 13 hod  přímo na Mírovém 
náměstí v Hlučíně Sbor dob-
rovolných hasičů Hlučín ve 
spolupráci s městem. 
Napínavé a dynamické klání, 
které je  atraktivní pro diváky a 
vyčerpávající pro soutěžící, pro-
běhne na  dvou soutěžních dra-
hách - pro muže a pro ženy. 
Dvoučlenná družstva budou 
soutěžit  ve třech kategoriích: 
muži s dýchací technikou, muži 
bez dýchací techniky a ženy bez 
dýchací techniky. 
V „nultém“ ročníku v r. 2007 sou-
těžilo 26 družstev, v r. 2008 už 
jich bylo 40 a dá se předpoklá-
dat, že letos jich bude ještě víc.

Prvky na trati pro muže - obě 
kategorie:
bariéra, natažení hadicového 

vedení ze čtyř nezavodněných 
hadic B75, tunel, přenesení ha-
dicových košů, pneumatiková 
překážka, výstup na lešení, vy-
tažení 20 kg barelu a sestup z 
lešení, transport 70 kg figuríny,
hammer box – 30 úderů.

Prvky na trati pro ženy:
natažení hadicového vedení 
ze dvou nezavodněných hadic 
B75, tunel, přenesení hadico-
vých košů, pneumatiková pře-
kážka, výstup na lešení, sestup, 
přenesení 2 ks nastavovacího 
žebříku k překážce „okno“, prů-
lez oknem, přenesení svinuté 
hadice B75.

Další informace:
www.hasici.hlucin.com

Za úsek krizového řízení 
a PO MěÚ Hlučín 

Ing. J. Harazinová

Klání dobrovolných hasičů se v Hlučíně konalo poprvé v roce 2007.                         Foto: Petr Hlubek 

Od 1. 1. 2009 došlo ke změnám vzoru zelené 
karty (ZK). Nový vzor  má lépe strukturované 
a přesněji vymezené povinné rubriky. Kro-
mě toho nabízí nový prostor v rubrice Uži-
tečné informace. Nejpodstatnější změnou 
je skutečnost, že již neobsahuje rubriku 
pro podpis pojistníka a budou tak platné, 
i když na nich není vlastník podepsán. V 
platnosti jsou však stále i karty dosavad-
ní, lhůta pro jejich používání uplyne 31. 12. 

2010.  V období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010  
je  tedy možné prokazovat existenci pojiš-
tění odpovědnosti jedním z následujících  
typů vzoru ZK: 
a) původním vzorem ZK – bez vyznačené 

územní platnosti pro území Ruska, avšak 
s podpisem pojistníka 

b) modifikovaným vzorem původního vzoru
ZK s rozšířenou územní platností o Rusko 
(„RUS“),  také s podpisem pojistníka 

c) novým vzorem ZK bez podpisu pojistníka 
Rozměry jednotlivých rubrik nejsou závaz-
ně stanoveny, musí však být zachován jejich 
sled a veškeré obsahové náležitosti. Ma-
ximální formát ZK je velikost A4, není však 
vyloučeno použití  formátu menšího. Pokud 
zůstane zachován sled  rubrik, vzhled, čitel-
nost a zelená barva celého dokumentu, jed-
ná se i v těchto případech o  kartu platnou.

Odb. dopravy a silničního hospodářství

Informace pro  řidiče -  nový vzor zelené karty 

Výzva městské 
policie

Dne 8. 7. 2009 byl 
nalezen na Mírovém 

náměstí  digitální 
fotoaparát, majitel si jej 
může vyzvednout pří-
mo na stanici městské 

polici v Hlučíně
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Program koncertů v Hlučíně
Středa 16. září v 18.30 hod., kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

Zahajovací koncert
W.A.Mozart, K.Stamitz, J.K.Stamitz, B. Bartók
Účinkují: Kristina Vaculová - flétna, vítězka IBF flétnové soutěže
2008, Komorní orchestr Bohuslava Martinů
Na zahajovacím koncertu festivalu se představí vítězka 1. flétnové sou-
těže IBF 2008 a jeden z nejvýraznějších talentů současného flétnového

Svátek pro milovníky hudby
Ve dnech 16. – 26. září proběhne pod záštitou
starosty města Hlučína, Ing. Bernarda Ostárka,

a ve spolupráci s Římskokatolickou farností Hlučín

III. mezinárodní  In Bona Fidae 
flétnový festival Hlučín 2009

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 pro-
bíhat 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. 
Přihlášky přijímáme od 5. 9., kapacita je omezena. 

Město Hlučín, Městský úřad Hlučín ve spolupráci s pracovní skupinou „Senioři“ 
pro komunitní plánování pořádá: 

       ZÁJEZD PRO SENIORY
           Po krásách Hlučínska s průvodcem
KDY? 24. 9. 2009
KAM? vesnice po celém Hlučínsku s výkladem průvodce, zastávka v hospůdce
ZA KOLIK? 150 Kč (v ceně: doprava, občerstvení, služby průvodce)
CO JE TŘEBA UDĚLAT? Přihlásit se u koordinátorky (kancelář C301 MěÚ Hlučín). Přihlášky budou 
přijímány od 5. 9. od 9 hodin. Kapacity jsou omezeny. Rozhodne datum přihlášky.                     

---------------------------------------------------- zde odstřihněte -----------------------------------------------------

Přihlašuji se na zájezd pro seniory z města Hlučína                             Datum přihlášení: _____________

Jméno a příjmení: ___________________________________________________ 
Bydliště:________________________________________________________
______________________________________________________________

Zaplacená částka: __________Kč

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby města 
Hlučína, a to konání zájezdu pro seniory města Hlučína. 

Podpis: ___________________________                                                                        
      Bližší informace získáte na telefonu  

595 020 317 nebo osobně u koordinátorky.

Jako odstupující umělecký ředitel výše uvedeného In Bona Fidae meziná-
rodního flétnového festivalu v letech 2007 a 2008 chci tímto poděkovat
Městu Hlučín za materiální a organizační podporu festivalu. Bylo mou 
snahou představit řadu vrcholných děl flétnového repertoáru a jsem vel-
mi šťasten, že ke spolupráci jsem získal špičkové umělce jak klávesových 
nástrojů, tak i avantgardního flétnového repertoáru.  

Lituji, že závažné skutečnosti a okolnosti mě znemožňují další spolupráci 
se správní radou občanského sdružení In Bona Fidae (paní Radmila Kot-
terbová a  ing. Eva Appeltová).

Prof. Zdeněk Bruderhans
Research Fellow of the American

Biographical Institute

Slovo odstupujícího uměleckého ředitele festivalu In Bona Fidae

nebe - Kristina Vaculová, za doprovodu jednoho z historicky nejstarších 
brněnských komorních orchestrů. Přednesou  skladby světového repertoá-
ru, prezentované na všech významných pódiích.

Pondělí 21. září  v 18.30 hod., kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

Flétna a harfa
Louis Spohr, Jindřich Feld, Bruno Hilse, A.Doppler / F.Zamara
Účinkují: Jana Boušková – harfa, Václav Kunt – flétna
Poměrně málo frekventované spojení flétna-harfa nabízí jak interpretům,
tak posluchačům, vstup do jiného, barevnějšího a senzitivnějšího hu-
debního prostoru. Repertoár i účinkující slibují nevšední hudební zážitek. 
J.Boušková je sólistkou orch. České filharmonie a profesorka AMU v Praze.

Neděle 27. září ve 18.30 hod., kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

Koncert  Julia Somogyi, József Gábor 
Franz Doppler, Bohuslav Martinů, Francis Poulenc, Ernst von Do-
hnányi, Paul Taffanel
Účinkují:  Julia Somogyi - flétna, József Gábor – klavír
Mladá, půvabná a ještě k tomu toho moc umí.  Čerstvá  laureátka  a nosi-
telka  3. ceny Mezinárodní soutěže  Pražské jaro 2009.To je charakteristika 
maďarské flétnistky, která na svém recitálu přednese skladby, jenž svojí zá-
važností a obtížností tvoří kostru repertoáru každého výborného flétnisty.
Spolupracovat s ní bude s jeden z nejlepších specialistů na flétnový reper-
toár, maďarský klavírista Jószef Gábor.

Změna programu a účinkujících vyhrazena. Informace o festivalu obdržíte v IC Ostrava, IC Hlučín. Program naleznete na www
stránkách výše uvedených. Vstupné: dobrovolné. Pořadatel: o. s. In Bona Fidae, S.K. Neumanna 608/9, 702 00 Ostrava 

Kontakt: Radmila Kotterbová, tel. 603 473 286, email: fletnafestival2009@centrum.cz
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V rámci Operačního programu 
„Životní prostředí  – Zkvalitnění 
nakládání s odpady“ hodlá měs-
to Hlučín požádat o dotaci na  za-
vedení systému pro separaci bi-
oodpadů.  Záměrem je nakoupit 
kompostéry pro občany města, 
kteří bydlí v rodinných domcích 
a mají pozemek, kde vznikají 
bioodpady. Tyto kompostéry by 
občanům byly poskytnuty na 
základě smlouvy o výpůjčce na 
dobu nejméně 5-ti let. Dle zásad 
programu musí zůstat po tuto 
dobu v majetku města, poté by 
na základě darovací smlouvy 
mohly přejít do vlastnictví jed-
notlivých občanů.
Pro zpracování projektu potře-
bujeme zjistit, kolik občanů by 
mělo o kompostéry zájem. Pro-
to  žádáme všechny, kteří  chtějí 
tuto možnost využít, o vyplnění 
přiložené návratky.
O přidělení kompostéru mohou 

zažádat občané, splňující tyto 
podmínky: musí mít trvalý pobyt 
na území města Hlučína a jeho 
místních částech, musí být  vlast-
níkem nebo nájemcem pozem-
ku ležícího na území Hlučína a 
jeho místních částech (pozemek 
musí být využíván jako zahrada) 
a nesmí být dlužníkem obce
Pokud žadatel splní podmínky 
pro přidělení kompostéru, žá-
dost bude schválena a požado-
vaný kontejner zařazen do zpra-
covávaného projektu o přidělení 
dotace.
Na přidělení kompostéru ne-
vzniká přijetím žádosti právní 
nárok.  V případě jeho přidělení 
bude město po nabyvateli poža-
dovat vratnou zálohu, její výše v 
současné době není ještě upřes-
něna. 
Pokud město dotaci obdrží,  pro-
běhne distribuce komposterů na 
jaře roku 2010 .                          (ld)

Jméno a příjmení

Adresa

Kontakt telefon:  

e- mail:

Vlastník pozemku p.č.:                                    

k.ú:

Nájemce pozemku p.č.:

k.ú:

Požadovaná velikost  
kompostéru*

Podpis žadatele

Datum

Návratka 
(vyplnit pouze v případě zájmu o kompostér)

Návratku zasílejte do 18. 9. 2009  na MěÚ Hlučín, Mírové ná-
městí 23, odbor životního prostředí a komunálních služeb nebo 
odevzdejte osobně na podatelnu úřadu

* Volba vhodného objemu kompostéru a doporučení o jaký kontejner požádat:  zahrada do 600 m2 
objem cca 400 l, zahradou nad 600 m2 objem cca  700 l

Máte zájem o kompostér?

Podzimní termíny svozů velkých kusů odpadu
TS Hlučín s.r.o. budou dle rozhodnutí Měst-
ského úřadu Hlučín v době od 21. 9. - 15. 10. 
zabezpečovat svoz velkých kusů odpadu.

V termínu od 21. 9. - 24. 9. budou kontej-
nery rozmístěny v Hlučíně v následujících 
lokalitách:
 Hornická  ul. - u kotelny a u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1.Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za bytovými 

domy
Kontejnery budou přistaveny  dne 21.9., bě-
hem  termínu budou po naplnění odvezeny, 
znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
24. 9. 2009 do 12 hod.

Od 29.9. - 2.10.  v lokalitě Hlučín:
 Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice
 Dlouhoveská - u klubu důchodců. 
V lokalitě Darkovičky:
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie. 
Kontejnery budou přistaveny dne 29.9., bě-
hem termínu budou po naplnění odvezeny, 
znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
2. 10. 2009 do 12 hod.

Od 5. 10. – 8. 10. v lokalitě Hlučín:   Cihelní 
- u kotelny
 Dukelská - parkoviště

 28.října + Písečná - křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova - konec ulice
Kontejnery budou přistaveny dne 5.10., bě-
hem termínu budou po naplnění odvezeny, 
znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
8.10. 2009 do 12 hod.

Od 12. 10. – 15. 10. v lokalitě Hlučín:
 Nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky - pod Mušálem. 
V lokalitě Bobrovníky: 
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti - konec ulice,
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU 
Kontejnery budou přistaveny  ve dnech 12. 
10., během termínu budou po naplnění od-
vezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz 
bude dne 15. 10. 2009 do 12 hod.

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemo-
vý odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do 
nich stavební odpaď a suť, bioodpad jako 
např. zeleň, klestí, tráva nebo další organické 
zbytky. Kontejnery nejsou také určeny pro  
nebezpečný odpad, který můžete denně, 
včetně sobot, uložit na sběrném dvoře v are-
álu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
Svoz velkých kusů je určen pouze pro obča-

ny - nepodnikající fyzické osoby! Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby odevzdá-
vají odpady na skládce SOMA Markvartovi-
ce.       

Radim Múdrik
vedoucí provozu

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

HARMONOGRAM 
SBĚRU A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH 

PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 
HLUČÍN, DARKOVIČKY, 

BOBROVNÍKY - září 2009
---------------------------------------

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vy-
stavit před šestou hodinou ráno v den 
svozu!

Termíny svozu:
středa   9. září 2009 - svozová oblast A
středa 23. září 2009 - svozová oblast B
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 
týdnů svozový týden - lichý



hlučínskénoviny [08]

Během měsíce července a srpna 
proběhlo první a druhé kolo Čes-
kého poháru ve wakeboardingu. 
První poběhlo 25. 7. na vodním 
elekrickém vleku ve Stráži pod 
Dalekem, podruhé se wakebo-
ardisté sjeli počátkem srpna na 
Těrlickou přehradu.
Velké úspěchy slavili v obou zá-
vodech členové Cable Wakebo-
ard Clubu Hlučín.
Ve Stráži se mezi  třemi desítkami 
závodníků v kategorii mužů  tři 
hlučínští závodníci probojova-
li až do finále: 1. místo obsadil 
čtyřiadvacetiletý Pavel Zátopek, 
čtvrtý  skončil junior Bohumil Ja-
nuška (14 let)  a skvělého výkonu 
dosáhl teprve 11-ti letý  junior 
Vojtěch   Krčmář, který  vybojoval  
skvělé páté místo. 
Obdobně se hlučínským vedlo 
i na Těrlicku. Mezi  jednadvaceti  
závodníky v kategorii mužů  ob-
sadil Pavel Zátopek  2. místo, Voj-
těch Krčmář 4. místo a Bohumil 
Januška  6. místo.
Pro mnohé je wakeboarding  za-
tím zcela neznámým sportem. 
„Je to akrobacie na vodě, na 
prkně podobném snowboardu. 
Wakeboardista je  tažen na laně  
za motorovým člunem nebo 
vodním elektrickým vlekem,“ vy-
světluje předseda hlučínského 
Cable Wakeboard Clubu Tomáš 
Pělucha.

Hlučínští wakeboardisté jsou úspěšní 

Podle jeho slov se s tímto spor-
tem dá začít v každém věku.  
A nemusí se ho bát ani ženy.  
V hlučínském oddíle je jich zatím 
jenom hrstka  a sportu se věnují 
spíše rekreačně, v budoucnu se  
ale klub náboru dívek rozhodně 
nebrání. Naopak mezi chlapci 

už nyní rostou v Hlučíně výrazné 
talenty, což potvrzují i výsledky 
závodů.   
„Kluci trénují i 4krát týdně,  
v zimě  se zaměřují  na snowbord, 
trampolínu a gymnastickou 
průpravu, v létě máme ideální 
podmínky  k tréninku na hlučín-

ské štěrkovně,“ dodává Pělucha. 
Právě na štěrkovně proběhne ve 
dnech 4.- 6. 9. 2009 finálový zá-
vod Českého poháru ve wakeb-
oardingu, a to pod názvem 
X-cup 2009, kam  se sjedou ne-
jen špičky  z celé ČR, ale i okol-
ních  států.    Lada Dobrovolná

I když je Vojtovi Krčmářovi teprve 11 let, již nyní sbírá ocenění v kategorii mužů.               Foto: Zdeněk Zátopek 

Na štěrkovně zápolili dálkoví plavci z celé země
Poslední červencový víkend se 
na hlučínském jezeře konal již 
13. ročník závodu v dálkovém 
plavání O putovní pohár města 
Hlučína. Dálkoví plavci z opav-
ského oddílu Slezan se schází 
organizovaně na štěrkovně již 
patnáct let, posledních třináct 
ale mají pro své zápolení na 
otevřené vodě záštitu města 
Hlučína. 
Zdejší závody přitom nejsou jen 
tak nějaké lokální přebory. Ten-
tokrát zde probíhalo mistrovství 
republiky v dálkovém plavání v 
kategorii žactva. Deseti až dva-
náctiletí plaváčci zdolávají na 
čas tři kilometry, starší žáci mají 
vyměřenou trať v délce pěti 
kilometrů. Dospělí plavou pět 
a deset kilometrů, s tím, že se 
sčítá čas obou tratí. I proto jsou 
závody dvoudenní, první část se 
plave v sobotu, druhá v neděli.
Jak řekl Petr Wolf z pořadatel-

ského oddílu, závodu se zúčast-
nilo na 170 plavců, z toho 40 
dětí.
Plavci se museli poprat nejen 
mezi sebou, ale i s nepřízní po-
časí. První den dokonce bouřky 
vyhnaly plavce z vody a zne-
možnilo jeden ze závodů. Plav-

ba mužů byl přerušen po 1. kole, 
v polovině závodu. Proměnlivé 
počasí a ani relativně chladná 
voda závodníky nikterak ne-
znervóznili. Taková už je otevře-
ná voda, cross-country plavec-
kých disciplín.

Michal Kubíček

Pořadatelé si v Hlučíně tento rok testovali novinku - elektronickou čipovou časomíru. Snímací rošt je 
pověšený na tyči nad hlavami závodníků blížícído cílového protoru u mola.   Foto: archiv

Na kurtech v Hlučíně se tento 
rok  hrála II. liga, a to v katego-
rii dospělých. „Družstvo skon-
čilo na 4. místě. Od druhého 
místa nás dělilo jen horší skóre 
z jednotlivých zápasů,“ stýská si 
předseda klubu Martin Kučera  
a bilancuje končící sezónu. 
V týmu se ukázala výborná se-
hranost, hlavně ve čtyřhrách. 
„Ve dvouhrách bych vyzdvihl 
výkony Ondřeje Kačmaře a To-
máše Josefuse,“ dodává Kučera.
Celkem se hrálo sedm kol, z 
nichž vyšel Hlučín pětkrát vítěz-
ně. Do soutěží se zapojila také 
dvě družstva mladších žáků a 
družstvo starších žáků. Za pozor-
nost stojí postup mladších Áček 
a postup starších žáků, kteří v 
vyhráli všechny své zápasy a po-
stoupili do oblastního přeboru. 
Dobrý pocit doplnilo nejmladší 
družstvo mladších žáků B, které 
ve své první sezóně obsadilo 
třetí místo v oblasti.           (mk)

Tenisté bilancují
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Město Hlučín, jako člen Národní 
sítě Zdravých měst,  se tak jako 
v předešlých letech  i letos při-
hlásilo k dnes již tradiční celoev-
ropské akci Evropský týden mo-
bility a Evropský den bez aut. V 
zemích Evropské unie probíhá 
tato akce již od roku 1998 a  
Česká republika se do této kam-
paně zapojuje od roku 2002, 
tedy již poosmé. Každoročně se 
zvyšuje počet měst, která se do 
kampaně zapojují. V loňském 
roce  jich v České republice již 
bylo více než 80.
Evropský den bez aut je jako ev-
ropský významný den zaměřený 
na ochranu životního prostředí  
pevně stanoven na 22. 9. Letos 
tento den připadne na úterý a 
akce k Evropskému týdnu mo-
bility budou probíhat od středy 
16. 9. až do úterý 22. 9.
Města si sama mohou zvolit v 
tomto týdnu konkrétní den, kdy 
uzavřou část města pro dopra-
vu.
V Hlučíně  to bude v úterý 22. 9. 
od 7 do 13 hod a uzavřeno pro 
dopravu bude opět Mírové ná-

městí a část komunikace u Kul-
turního domu.
Hlavním tématem Evropského 
týdne mobility v letošním roce 
je tak jako loni, ochrana klima-
tu. To, že právě doprava, její 
emise,  bezpečnost, ale i dopa-
dy na zdraví obyvatel či životní 
prostředí, jsou klíčovým a pal-
čivým problémem, se shodli 
zástupci nejrůznějších rezortů, 
samospráv i vědeckých institucí. 
Cílem  letošní kampaně je opět 
zejména upozornit občany na 
problematiku individuální auto-
mobilové dopravy ve městech a 
na to, co s sebou toto doprava 
přináší. Je to znečištění ovzdu-
ší, zvýšená hlučnost a s tím 
související zdravotní rizika pro 
obyvatelstvo. Veškeré aktivity 
pořádané při těchto příležitos-
tech si kladou za cíl nabídnout 
alternativu k individuální auto-
mobilové dopravě a upozornit 
na tuto problematiku co nejvíce 
lidí. Proto se v tomto týdnu ko-
nají besedy, přednášky, výstavy, 
pěší či cyklistické akce a spousta 
dalších aktivit.  

Bleší trh na Mírovém náměstí
V rámci Evropského dne bez aut proběhne dne 22.9. na Míro-
vém náměstí v Hlučíně  v době od 10 do 18 hod také „bleší trh“. 
Zájemci o prodej  věcí  se  mohou  do 18. 9. nahlásit  na Odbor 
životního prostředí Městského úřadu Hlučín. Prodejní místa bu-
dou poskytována zdarma!
V rámci blešího trhu bude možné prodávat  veškeré  staré funkč-
ní věci s výjimkou oděvů a potravin.
Přihlášky  zasílejte mailem  na praskova@hlucin.cz , nebo volejte  
na tel.  595 020 233, 595 020 231. Vždy uveďte, jaké zboží a v ja-
kém rozsahu chcete prodávat  a svůj  telefonní kontakt.

(ld)

Evropský týden mobility  a Evropský den bez aut 2009

Program Evropského týdne mobility 2009 v Hlučíně

16. 9. - 28. 9. Výstava výtvarných prací žáků hlučínských škol  
na téma Doprava v Kulturním domě. Vernisáž 16.9. od 8:30 hod.
16. 9. Dětský dopravní kabaret pro žáky základních škol.
17. 9. Dopravně bezpečnostní akce pro žáky základních škol 
s Policií ČR.
18. 9. Beseda pro veřejnost se zástupci samosprávy a odbor-
níky o problémech týkajících se dopravy ve městě Hlučíně v zá-
meckém klubu. Začátek v 17 hod.
20. 9. Cyklojízda pro veřejnost po cyklostezkách Hlučínska. 
Start bude opět na Mírovém náměstí a to v 10 hod a cíl u penzi-
onu Rhodos u hlučínského jezera. Všichni účastníci akce obdrží 
občerstvení a zúčastní se slosování o ceny.
21. 9. Cestopisná přednáška o Argentině pro žáky základních 
škol.
22. 9. Evropský den bez aut 
 uzavření Mírového náměstí a prostoru u Kulturního domu pro 

automobilovou dopravu
 soutěž v jízdě zručnosti a dopravních znalostech pro žáky zá-

kladních škol
 bleší trhy na Mírovém náměstí
 malování na asfaltu na téma doprava u KD Hlučín pro žáky 

mateřských škol

V rámci této kampaně město 
realizuje i určitá trvalá opatření 
jako další etapu bezbariérových 
tras a přechodů pro chodce či  
vybudování čekárny MHD „U 
Vodárny“ na Rovninách.

Odbor ŽPaKS

Město Hlučín pod záštitou Ministerstva životního prostředí a ve 
spolupráci se základními školami, mateřskými školami, Policií ČR, 
Městskou policií, Kulturním centrem Hlučín a dalšími organiza-
cemi připravuje v tomto týdnu následující akce:

Na hlučínském krmáši se lidé veselí po staletí
První neděli v září se již tradičně koná hlučínský  
krmáš. Jeho historie se váže k počátku 17. sto-
letí a je spojená s vysvěcením  místního koste-
la. Samotné slovo krmáš  vzniklo zkomolením 
německého „die Kirmes“ , které označuje právě 
posvěcení kostela, česky posvícení.  
V roce 1616  vypukl v Hlučíně požár, který znač-
ně poškodil kostel sv. Jana Křtitele. Po obšírné 
rekonstrukci byl první zářijovou neděli roku 
1625 tento svatostánek vysvěcen. Od té doby 
se posvícení, či chcete-li krmáš, slaví v Hlučíně 
každoročně právě v tento den.
Letos to vychází na 5. - 6. září. Na oba dny při-
pravili organizátoři na břehu hlučínské štěr-
kovny bohatý program pro celou rodinu. V 

sobotu se mohou návštěvníci těšit na víteze te-
levizního X-Faktoru Jiřího Zonygu a jeho rocko-
vé i lidové písničky,  Láďu Dobeše a pejska Ma-
cíka, travesti show Divoké kočky nebo Karaoke 
Jakuba Štýbara. 
Večer od 19 hod začíná pouťová tancovačka 
(vstupné 40 Kč) s DJem radia Čas, skupinou 
HEC. V průběhu dne, pokud to umožní počasí 
se bude nad štěrkovnou vznášet také horko-
vzdušný balon. V neděli budou návštěvníky lá-
kat klaun Hopsalín, Pepa Vágner, Zdeněk Krás-
ný, kapela Reach nebo zpěvačka Petra Janů.  V 
průběhu celého víkendu budou v provozu ko-
lotoče a jiné pouťové atrakce, nejrůznější sou-
těže včetně soutěže o zájezd k moři.    (ld, mk)

Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví  MěÚ Hlučín zve srdečně všechny 
děti a jejich rodiče na  již třetí ročník 
Burzy kroužků pro děti a mládež. 
Jedná se o přehlídku volnočaso-
vých aktivit ve městě Hlučíně a jeho 
okolí, která se uskuteční v úterý 
22. 9.  na nádvoří hlučínského zám-
ku v prostranství před Domem dětí 
a mládeže. Cílem burzy  je seznámit 
děti a rodiče s rozsáhlou nabídkou 
volnočasových aktivit, které město 
nabízí a inspirovat děti k aktivnímu a 
smysluplnému trávení volného času. 
DDM bude prezentovat své kroužky, 
např. sportovní, taneční, výtvarné, 
hudební, jazykové a jiné. Představí 
se také včelaři, hasiči, kynologický 
klub a řada dalších.                          (ld)

Burza kroužků

Mše svaté na hlučínský krmáš v neděli 6. září 2009 v 7:15, 8:30 a 10 hodin celebruje generální 
vikář Msgre. Martin David. Ve 14:30 hodin Te Deum a svátostné požehnání.

Tenisté bilancují
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První ročník Festivalu kultury Hlučínska se vydařil
Sdružení obcí a měst Hlučínska ve spoluprá-
ci s Kulturním centrem v Hlučíně uspořádalo 
počátkem července první ročník festivalové 
přehlídky pěveckých a folklórních souborů 
z jednotlivých obcí regionu. 
S hlavním podnětem uspořádat Festival 
kultury Hlučínska přišel autor tří CD spisů 
a písniček hlučínského nářečí Rudolf „Engie“ 
Kurka, mj. kapelmistr štěpánkovického folk-
lorního souboru Srubek, zakladatel dětského 
souboru Škobranek a držitel medaile Cypria-
na Lelka.
Festival kultury ale nepřinesl jen „vážnou“ 
folkloristiku, některé soubory předvedli spíše 
estrádní čísla. Ať už to byla parodie na praž-
ské Pepíky nebo mužské mažoretky z Bolatic, 
jejichž chlupaté nohy v minisukních a ladná 
těla od šenku oblečená v přiléhavé trikoty 
vyvolávaly opravdový rozruch a nefalšované 
salvy smíchu. Atmosféru k tomu dodal i hu-
dební podkres známý návštěvníkům z filmů o
ztřeštěných četnících ze Saint-Tropez. Oproti 
tomu takové Kobeřice ukázaly mažoretky 
ve vážnější podobě, a také představili tamní 
dechovku s dvěma výbornými zpěvačkami. 
Nezklamal dechový orchestr mladých z Dol-
ního Benešova a tamní Jiží Siostrzonek se 
svým neopakovatelným způsobem mode-
rování. Vedle zábavy, zpěvu a tance byly ale 
vidět i tradiční řemesla jako třeba paličkování 
krajek, pletení košíků, um mistrů kovářských 
nebo malování na sklo.
Festivalovým hostem pak byl temperament-
ní soubor Liptov z Ružomberoka, který za 

doprovodu cimbálové hudby předvedl 
klasické tance jak vystřižené z Jánošíkovy 
doby. Také sklidili dlouhé ovace a potlesk. 
A proč právě tanečníci a muzikanti z tohoto 
slovenského města pod Tatrami? S Ružom-
berkem má totiž město Hlučín dlouholeté 
partnerství.
A protože nechyběly ani atrakce pro děti, 
jako třeba skákací hrad, či klasické „pouťo-
vé“ občerstvení jako grilované selátko nebo 
cukrová vata, zcela zaplněné hlučínské ná-
městí se i přes vytrvalé sluneční paprsky ba-
vilo po celé nedělní odpoledne.
Festival tak v podstatě plynule navázal na 
loňské představování se jednotlivých obcí 
hlučínského regionu a ukázal, že na Hlučín-

sku tradiční kultura zdaleka nevymírá. Nao-
pak, lidé ji berou jako součást svého života 
a stále jim má co říct
„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na akci 
podíleli, ať už finančně, nebo se zapojili
osobně, Krajskému úřadu, městu Hlučín i 
jednotlivým účinkujícím, bez kterých by se 
to nemohlo odehrát. Věřím, že příští rok si 
počátkem léta vymezí lidé na Hlučínsku čas 
na opětovnou návštěvu tohoto festivalu,“ 
řekl novinářům Herbert Pavera, předsteda 
Sdružení obcí a měst Hlučínska.
„Festival kultury Hlučínska je úžasná věc a 
věřím, že se tahle tradice vžije a zůstane,“ 
dodal Jan Stacha, starosta Závady.

Michal Kubíček

Patrně největší pozdvižení způsobily mužské mažoretky z Bolatic.                                                   Foto: Martina Dornová

Světoví stolní tenisté předvedli v Hlučíně své umění
Co dělá dobrého stolního tenis-
tu skvělým? Je to rychlost nebo 
snad postřeh? A co dělá skvělé-
ho stolního tenistu nejlepším? 
Je to pevná psychika a cit pro 
míč? Ať už je to cokoli, pak to 
všechno mají dva pánové, kteří 
přijeli své umění ukázat koncem 
července na exibici do hlučínské 
sportovní haly. Řeč je o dvou 
Švédech - Jan Ove Waldnerovi a 
Jörgenu Perssonovi. 
Jan Ove Waldner začínal s ping-
pongem jako šestiletý. A tréno-
vat nepřestal do dnešního dne. 
I to, jak přiznává, mu pomohlo 
k tomu, aby pravidelně porážel 
Supermany tohoto sportu, čín-
ské stolní tenisty. 
„Nejdůležitější je pravidelně tré-
novat. Mnoho hráčů chce hrát 
jen ligu, ale to nebyl můj cíl. 
Vždycky jsem chtěl být nejlepší 
na světě. Každý zápas jsem chtěl 
vyhrát. Na to se člověk musí 
plně soustředit. A pak, hrou se 
musíte i bavit,“ říká Waldner, kte-
rému přezdívají Mozart stolního 
tenisu. „Mozart je dobrá značka,“ 

usmívá se tomu Waldner, který 
jak přiznal, v podstatě vážnou 
hudbu a tedy ani Mozarta moc 
nemusí. 
V Hlučíně si s oběma esy měli 
možnost zahrát exibičně také 
dva špičkoví čeští stolní tenisté. 
Marek Čihák a domácí Marek 
Klásek. Oba Markové považo-
vali příležitost zahrát si s hosty 
ze Skandinávie za skutečnou 

poctu. 
Marek Klásek přijel domů do 
Hlučína z Itálie kde momentál-
ně působí. I přesto, že s Waldne-
rem se doposud střetl šestkrát a 
bilanci si udržel vyrovnanou, na 
každé nové setkání se těší. „Měl 
jsem velké štěstí, že jsem s ním 
mohl hrát. Přece jen se o něm 
hovoří jako o nejlepším tenisto-
vi všech dob,“ říká Klásek. Zahrát 

si proti svým slavným soupeřům 
doma v Hlučíně, a dokonce bo-
dovat, což se oběma Čechům 
povedlo, před zraky rodičů, ka-
marádů i kolegů, to je skutečně 
nezapomenutelná chvíle. 
Škoda jen, že podobní borci 
jako je právě hlučínský Klásek 
musí za milovaným sportem 
odjíždět do zahraničí. Zatímco 
v Itálii, a nejenom tam, je stolní 
tenis velice populární hra, u nás 
diváků ubývá. 
O pingpongpové extralize se na 
sportovních stránkách českých 
deníků téměř nedočtete a chce-
te-li se podívat na nějaký zápas 
v televizi, je lepší, když si zapne-
te satelit nebo raději některý ze 
specializovaných internetových 
kanálů.  „Bohužel je to hlavně o 
penězích. Doby, kdy jsme měli 
kvalitní soutěž, jsou pryč,“ při-
znává Klásek. Silné týmy končí a 
s nimi i sponzoři. Úroveň upadá 
a světový stolní tenis pak k nám 
zavítá maximálně na podob-
ných exibičních hrách.

Michal Kubíček

Zkušení fotografové ví, že snímek se dá udělat i plechovkou od Primalexu, zkušený stolní tenista jako 
Jan-Ove Waldner vás porazí i kuchyňským prkýnkem.                       Foto: Petr Gattnar
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12. 9. 16.00 FC Hlučín - Vlašim

26. 9. 16.00 FC Hlučín - Viktoria Žižkov

11. 10. 16.00 FC Hlučín - Sokolov

24. 10. 14.30 FC Hlučín - Opava

7. 11. 14.00 FC Hlučím - Čáslav

V rámci projektu Hlučínsko-Na-
mysłowski Gejzír spolupráce, 
přijeli partneři z Namysłowa 
ve čtvrtek 26. 6., podle plánu,  
ke KD Hlučín, kde je přivítala 
oficiální delegace z Kulturního
centra, která je seznámila s pro-
gramem na nadcházející dny 
v Hlučíně. Po obědě a ubytování 
se zúčastnili ve sportovní hale, 
exhibičního utkání světových 
stolních tenistů a pak se  všichni 
sešli v kulturním domě na spo-
lečenském večeru s občerstve-
ním, kde byli přizváni zástupci 
města a soutěžní tým Hlučína, 
včetně organizačních pracov-
níků Kulturního centra. V rám-
ci společenského večera byla 
uskutečněna výstava fotografií 
z předešlé společné akce podpo-
rované z programu přeshraniční 
spolupráce financovaného z EU.
Po snídani 27. 6. byl pro  partne-
ry z Namysłowa připraven výlet 
do Rožnova pod Radhoštěm, do  
muzea za účelem poznání lido-
vých kultur s patronkami a fil-
movým štábem MTVH. Mezitím 
organizátoři připravovali na Mí-

rovém náměstí v Hlučíně tech-
nické zabezpečení pro večerní 
akci Den Namyslowa v Hlučíně. 
Po návratu a obědě si po nut-
ném odpočinku hosté ve spolu-
práci s účinkujícími, kteří přijeli 
z Namyslowa, vyzkoušeli pódi-
um a provedli zvukové zkoušky. 
Soutěžící se seznámili se třemi 
soutěžemi a mohli si je vyzkou-
šet před sobotní generálkou.
Večerní  tříhodinový program, 
který patřil hostům z Namysło-
va, svou pestrostí - od populární 
hudby až po punkovou hudbu, 
uspokojil všechny zúčastně-
né diváky. Program musel být 
přerušen, v důsledku extrémně 
špatného počasí, ale po pauze 
dále pokračoval. Pořad mode-
rovali sami polští přátelé a obe-
censtvo bylo spokojeno.
V sobotu 27. 6. měla delegace 
volné dopoledne, kdy si mohli 
její členové s doprovodem pro-
hlédnout město Hlučín a usku-
tečnit nákupy dárků pro své 
blízké. Po obědě v Radniční re-
stauraci se delegace přesunula 
na Mírové náměstí, kde na vy-

zdobeném pódiu začal program 
Hlučínských slavností, jehož 
součástí bylo soutěžní zápole-
ní partnerských měst – Zábava 
bez hranic. Tato soutěž, kterou 
hlučínští organizátoři připravili 
tak, aby byla i atraktivní pro di-
váky, proběhla za dozoru roz-
hodčích, ve třech disciplínách.  
Z mohutného povzbuzování di-
váků se družstva obou měst sna-
žila pro sebe získat první bod. 
Po dvou kolech získal Hlučín 
dva body a o vítězi rozhodova-
la třetí disciplina, ve které mohli 
soutěžící získat tři body. Ve vel-
mi napínavém souboji všech 
jednotlivců si tyto body připsalo 
domácí družstvo a tím i celkové 
vítězství 5:0. Zhodnocení klání 
provedl starosta města Hlučín, 
který zároveň předal družstvům 
poháry, jenž slíbil naplnit (pozn. 
což splnil). Po nezbytném focení 
se soutěžící připojili ke své dele-
gaci a společně s hostitelskými 
partnery, teď jako hosté a diváci, 
zúčastnili dalšího různorodého 
programu slavností, kdy bylo 
pro ně přichystáno bohaté ob-

čerstvení, až do brzkých ranních 
hodin.
V neděli  28. 6. proběhla závěreč-
ná snídaně v Kulturním domě, 
kde se na závěrečném zhodno-
cení přišli s delegací rozloučit 
i oficiální představitelé města
Namysłow, kteří poděkovali 
za vzornou reprezentaci pol-
ským účastníkům a organi-
zátorům z Kulturního  centra 
Hlučín za přípravu a organizaci 
čtyřdenního pobytu delegace 
z Namysłowa a konstatovali, že 
laťka byla nasazena vysoko, ale 
organizátoři další části projek-
tu v Namysłowě se pokusí, při 
návštěvě hlučínské delegace 
v září, tuto ještě překonat. Poté 
si partneři předali malé pozor-
nosti. Před samostatným od-
jezdem si ještě někteří účastnici 
přáli zhlédnout místní pivovar a 
přivést pro své blízké podstat-
nou vzpomínku na Hlučín v te-
kutém stavu – samozřejmě jim 
to bylo umožněno a pak již směr 
Namysłow…

 Miroslav Houžvička
manažer projektu

Namysłowští v Hlučíně - pokračování přeshraničního projektu

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

Stanislav Havlík, Malování do čtverce – výstava potrvá do 
27.9.2009

Krojované panenky – výstava potrvá do neděle 6.9.2009

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

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Sportovně rekreační areál – Štěrkovna - jezero, Celní 12a

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

AKCE BOWLING: do 30.9. pouze 160,- Kč/hod.

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

5. - 6. 9. Hlučínský krmáš a Moravská pouť rádia Čas

Pokladna otevřena od 14. 9. v Po: 16.00 – 18.30, čt: 13.00 – 16.00.

26. 9.  a 27.9 17.00 Hannah Montana

Film USA – komedie, muzikál, rodinný. MP

Turistický oddíl ZÁLESÁK hledá nové členy
Přijímáme dívky a chlapce ve věku 8-15 let,  scházíme se 

v klubovně na Dlouhoveské ulici, schůzky jsou v úterý a ve středu 
16-18 hod. Provozujeme tábornickou činnost, jezdíme

na víkendové výpravy, v létě pořádáme 14denní stanový tábor. 
Přiďte mezi nás!

 
Vedoucí: Ivan Kula, tel: 725 878 394, mail: ivan.kula@email.cz

Ondřej Kopeček, tel: 724 068 882, mail: hrobecek@centrum.cz
www.zalesak.hlucin.com

Zahájení kurzů 

16. 9. 8.30 Vernisáž výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ k 
akci „Den bez aut“

16. 9. 9.00 Dopravní kabaret

16. – 29. 9. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ v KD 

21. 9. 9.00 a 
10.30

Cestopisná přednáška pro žáky ZŠ
Argentina - po horách a národních parcích

22. 9. 9.30 Malování u KD pro MŠ

24. 9. 9.00 a 
10.30

Představení Michala Nesvadby pro MŠ a ZŠ

Připravujeme na říjen

 3. 10. 9.00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota

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

12. 10. 19.00 KOZA aneb KDO JE SYLVIE – divadelní před-
stavení 

Kulturní centrum Hlučín hledá pro kino Mír v Hlučíně
promítače s platným promítačským průkazem, popř. s praxí,

pro promítací stroj X5B.  Info.na tel.: 604 879 775 p. Houžvička
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OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Rozhlédni se, 
člověče…
Pod tímto názvem vyšel před de-
seti lety  v Hlučínských novinách 
článek vyzývající ke stavbě roz-
hledny. V červenci 2009  vzniklo 
Občanské sdružení Rozhledna 
na Vinné Hoře, které se snaží s 
tímto nápadem něco udělat.  
Mezi zakládající členy patří Ing. 
Mojmír Sonnek, Jana Schlossar-
ková, Mgr. Antonín Plinta, Ing. 
Honěk, J. Kliš, Mgr. Nasadilová, 
Mgr. Arnold Dudek, manželé 
Svobodovi, H. Mižičová a jiní. 
Samozřejmě dalším nadšencům 
a příznivcům s dobrými nápady 
jsou dveře OS otevřené. 
Víme, že Hlučín potřebuje pe-
níze na důležitější věci, ale ruku 
na srdce, copak si člověk občas 
nepořídí něco co nezbytně ne-
potřebuje, jen tak pro potěšení? 
Na druhé straně, proč bychom 
příštím generacím nemohli za-
nechat něco víc než jen pane-
láky,věžáky a silo?  OS se bude 
snažit s rozhlednou co nejdříve 
něco udělat, aby se nenaplnily 
obavy četky Lucie z Buslavic: 

U dochtora sem se s jednu babu 
potkala,
že v Hlučině chcu rozhlednu mi  
povědala.
Pravěla sem, chceč možu, ale 
ešče ju němaju,
tak něch se s tym stavjanim moc 
něobsrivaju, 
bo enem než přeštuduju všecke 
zakony a dovětky,
my starši buděm na rozhlednu 
hleděč od Margetky.  

Jana Schlossarková

Turistický kurz
Co? Turistický kurz
Kde? Krkonoše, Pec pod Sněž-
kou, chata Pod Studničnou
Kdy? 24.5 – 30.5. 2009
Co se dělo? Druhá společná 
aktivita našeho projektu SPOLU 
NA HORY

Během turistického kurzu se 
stalo hodně zajímavých věcí. 
Každý den jsme měli terénní 
hry, soutěže, pochody a zábavu, 
nové zážitky a kamarády.  
V neděli, když jsme přijeli k cha-
tě a vybalili jsme si věci, tak jsme 
se šli podívat po okolí a měli 
jsme první soutěž. Paní učitelky 
nás provedly Modrým dolem a 
zpáteční cestu jsme měli jít sami 
až k hřišti. Tam nás čekaly paní 
učitelky a formou soutěže „Ote-
vři oči“ nám daly otázky, aby 
věděly,  jak jsme vnímali cestu.  
Druhý den jsme šli do městečka  
Pec pod Sněžkou, které je stře-
diskem letních i zimních sportů. 

Po obědě a malé polední pau-
ze jsme se vydali ven, kde jsme 
měli připravenou terénní hru 
„Tady je Krakonošovo“.  V úterý 
jsme se už brzy ráno vydali na 
celodenní túru na nejvyšší horu 
Česka - Sněžku. Nahoru jsme 
jeli lanovkou, ze Sněžky jsme 
šli pěšky turistickou cestou Čes-
ko-polského přátelství. Cestou 
jsme viděli sníh, bažiny, rašeli-
niště a chvilkami to vypadalo 
jako na poušti. Pozdě večer si 
pro nás paní učitelky připravily 
noční hru.
Čtvrtý den jsme ráno jsme měli 
další terénní hru „Logicus“, kde 
jsme utvořili smíšená družstva  
Češi-Poláci. Odpoledne jsme se 
vyřádili v RELAXPARKU. Tam na 
nás čekaly atrakce a velká zába-
va. Byli jsme na bobové dráze, 
skluzavkách a opičí dráze.
Pátý den jsme se opět vydali na 
celodenní túru. Hned ráno jsme 
jeli horským vláčkem, který nás 
dovezl až ke Kolínské boudě. 
Odtud jsme stoupali pěšky na 

Černou horu. Kabinkovou la-
novkou jsme sjeli do Janských 
lázní.  Na zpáteční cestě nás 
přistihl déšť, který se nás držel 
až do Pece pod Sněžkou. Večer 
byla společná diskotéka. 
Jelikož nám v pátek nepřálo po-
časí, déšť střídal sníh i kroupy, 
strávili jsme celý den na chatě, 
ale o zábavu bylo postaráno. 
Před obědem jsme hráli hru 
„Porozuměním k dorozumění“ 
a po obědě  nás čekala soutěž 
miss a poté pracovní dílny. Kra-
konošův poklad nebyl nalezen 
díky počasí. Večer se konala roz-
lučková diskotéka, na které byli 
Češi a Poláci největšími a záro-
veň nejsmutnějšími kamarády, 
pro které končil společně proži-
tý sportovní týden. Sedmý den 
jsme jeli domů. Skoro všichni, 
co se turistického kurzu zúčast-
nili, se další týden chtěli vrátit a 
tento báječný týden prožít ještě 
jednou.

 Adéla Balnerová a Diana 
Wallná, 7.B, ZŠ Dr. M. Tyrše

Život seniorů v Domově u jezera
Neříká se zbytečně slogan „Můj 
dům - můj hrad“. Každý z nás 
byl někdy mladý a plný elánu a 
síly. A tak jak plyne voda, plyne i 
lidský život, mladost a zdraví ča-
sem odnesou elán, síly a zdraví 
a ani se nenadáme - ocitneme 
se v čase seniorů, jestli se nám 
to líbí nebo ne. Takový je život, 
jeho zákonitosti stárnutí.  I my, 
kteří žijeme v našem krásném 
Domově u jezera v Hlučíně, 
prožíváme toto období - svůj 
podzim života. Náš krásný Hlu-
čín, obklopený kolem dokola 
přírodou, jezerem, ve kterém 
se za jasný nocí na jeho hladině 
odrážejí hvězdy jak drahé perly, 
město klidné, tiché s mírumilov-
nými a věřícími obyvateli. Vede-
ní města v čele s jeho starostou 

se snaží rok co rok ho zkrášlovat 
a spříjemnit život v něm. Proto-
že i my, kteří tu žijeme v Domo-
vě u jezera patříme k vám, jsme 
vaši spoluobčané. 
Domov u jezera je obklopen 
krásným parkem, stromy, množ-
stvím krásných květin a zelení. 
Kolem dokola trůní štíhlé, vyso-
ké topoly, které nás chrání, stojí 
na stráži a my všichni cítíme jis-
totu, pocity bezpečí a spokoje-
ného stáří. Nemá každý to štěs-
tí, že své stáří může prožít v tak 
klidném a krásném prostředí. 
Nejen, že vybavení domova je 
modrení a účelné, jsme vybave-
ní vším, co jen můžeme žádat. 
Ale to není ten hlavní důvod ke 
spokojenosti skoro stovky seni-
orů. Hlavní důvod ke spokoje-

nosti jsou lidé, kteří nám tento 
život umožňují a pečují o naše 
zdraví, pohodu, klid a prožití stá-
ří, kde jsme obklopeni ochotou, 
láskou, úctou a pochopením. 
Tento život nám umožňuje naše 
vedení, všichni zaměstnanci 
na čele s naším milým a věčně 
usměvavým ředitelem panem 
Mgr. Petrem Jančíkem, Bc.
Tímto příspěvkem chceme za 
všechny obyvatele z celého 
srdce za tento pocit tolerance, 
ochoty a lásky, které se nám 
tady dostává od všech zaměst-
nanců, poděkovat. A chceme 
popřát všem seniorům v domo-
vech, aby i oni měli takového 
ředitele jako je ten náš. 

Za všechny
Valerie Cymorková
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLUČÍN
Kroužky 2009/2010

Bernard Bedrunka se narodil
v Hlučíně v roce 1936 rodičům 
Františkovi a Anastázii. Jeho ji-
nak šťastné a harmonické dět-
ství  poznamenala  válka.
Absolvoval místní gymnázi-
um a posléze hornickou školu. 
Poté působil jako technik na 
dolech Eduard Urx a Odra.
Letos 13. srpna by se svou že-
nou Věrou společně oslavili 
zlatou svatbu. S láskou vycho-
vali 3 děti, které stejně jako 
později vnoučata vedl k hud-
bě. Ta byla jeho celoživotní  
zálibou a vášní.
„Měl obrovskou zásluhu na 

propagaci vážné hudby a kon-
certů pořádaných v obřadní 
síni v Hlučíně.  Nejraději měl 
operní hudbu, mezi operními 
pěvci měl řadu přátel, kteří 
proto na jeho pozvání přijíž-
děli do Hlučína koncertovat,“ 
vzpomíná Eva Niedobová, ře-
ditelka ZUŠ v Hlučíně. Zaslou-
žil se i o vznik Smíšeného hlu-
čínského sboru, u jehož zrodu 
stál. „Byl na všech jeho koncer-
tech od samotného počátku  
před patnácti lety. Jako aktiv-
ní basista stál  na podiu ještě 
při Vánočním koncertu v roce 
2007,“ dodává Niedobová.

Stále více jej však sužovala 
cukrovka, se kterou statečně 
bojoval 36 let. V posledním 
roce se jeho zdravotní stav 
výrazně zhoršil a i když mu v 
boji se zákeřnou chorobou 
pomáhala celá rodina, letos 
na konci července vleklé ne-
moci podlehl.
Za svou práci si pan Bernard 
Bedrunka zaslouží  velké po-
děkování. Hlučínská hudební 
scéna i  publikum přišly o vý-
raznou osobnost, která po-
vznesla kulturní dění celého 
města.

(ld)

Vzpomínka na pana  Bernarda Bedrunku

Místo kytičky
 

Přivítali  jsme:
Natan Kadlec *2009
Jakub Pavlištík *2009
Klára Benedeková *2009
David Kania *2009 
Valerie Prausová *2009 
Lenka Jalůvková *2009 
Natálie Dundrová *2009 
Magdaléna Svačinová *2009 
Ester Turková *2009 

Jubilanti:
Jaroslav Glaser *1929
Karel Karas *1921
Jiřina Havrlantová  *1919
Vlasta Štěpánková *1927
Annemarie Golová *1939
Marie Vařechová *1931
Anna Březovská *1932

Rozloučili jsme se:
Ludmila Šrubařová *1929
Zdeňka Sukačová *1923

Bernard Bedrunka *1936

17.11.89
ZACHYTILI JSTE NA FOTOGRA-

FIÍCH PRŮBĚH LISTOPADOVÝCH 
UDÁLOSTÍ V ROCE 1989 NA 

HLUČÍNSKU?
Prosíme o jejich zapůjčení.

Kontakt:
Muzeum Hlučínska 595 041 617
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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
jahodník od 5,- kč

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

po - pá  8.00 - 12.00   14.00 - 18.00

VÍTE : 
- jaký je Váš typ pleti ?
- jaké nalíčení a barvy Vám sluší ?
- jaká je aktuální nabídka kosmetiky ? 
- chcete ušetřit nebo si přivydělat ? 
Odpověď naleznete a jste zvána na

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ORIFLAME 
čtvrtek 14:30 - 17:00 hod, pátek  15:00 - 17:00 hod
HLUČÍN - Mírové náměstí 5 ( nad cestovní kanceláří )
LÍČENÍ, DIAGNOSTIKA PLETI PŘÍSTROJEM SKIN DEVICE, PORADENSTVÍ....
Kontakt: 775 264 403, 772 214 928

Studio
DAISY RELAX 
pedikúra         manikúra          

nehtová modeláž

Jana   Kladivová
mobil: +420 737 853 585

Budova GASS-EKA
Ostravská 1929/16A

Hlučín

F I N A N Č N Í
P O R A D E N S T V Í
H L U Č Í N
 
WÜSTENROT, RAIFFEISEN, 

KOOPERATIVA, AXA,
HYPOTEČNÍ BANKA

STAVEBNÍ SPOŘENÍ, HYPOTÉKY, 
POJIŠTĚNÍ, PENZIJNÍ  FONDY

ÚVĚRY AŽ DO 800 000
BEZ ZAJIŠTĚNÍ

KONTAKT: HLUČÍN, ČSA 6A, 
(naproti FÚ)

TEL: 732 615 825 
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Vážení spoluobčané,

blíží se další volby a všechny politické strany přicházejí k vám, aby 
vás oslovily. Dovoluji si to dnes i já.

Zastupuji KSČM – stranu, která hájí zájmy poctivých neprivile-
govaných lidí. Máme docela obyčejné cíle, které nabízíme svým 
voličům. Mít střechu nad hlavou, zajistit rodinu, nebát se stáří a 
nemocí, umožnit dětem vzdělání, mít práci a slušnou mzdu, žít v 
míru... Vadí nám tunelování, klientelismus, korupce, nevymahatelnost práva i politické přeběh-
lictví. Žádáme rovné šance, rovnost před zákonem a bezpečí našich domovů.

Nabízíme vám alternativu – svůj uskutečnitelný volební program. Naší prioritou jste vy, občané 
této země, Moravskoslezského kraje, z měst a obcí našeho opavského regionu. Naše řešení ne-
vedou k jednostranným tvrdým dopadům krize na ty nejslabší. Jsou také vnímavá k dokončení 
investic v dopravní infrastruktuře, k programům snižujícím znečištění ovzduší, zajišťujícím do-
stupné sociální a zdravotní sítě, účinnější ochranu zemědělské půdy či zaměstnanců i drobných 
podnikatelů a k dalším problémům.

KSČM na krajské úrovni i v řadě obcí dokazuje, že umí uplatňovat výkonnou moc ve prospěch 
většiny občanů. I v Poslanecké sněmovně se nám podařilo prosadit zákony, které vám usnad-
ňují život. Žel, řadu jiných zákonů, které jdou proti zájmům většiny občanů, jsme neměli sílu 
– dostatek mandátů – zablokovat. Máme zkušenosti, kvalifikaci i odhodlání zlepšit vaše život-
ní podmínky. Dejte nám příležitost pokračovat v započaté práci. Dejte nám svůj hlas.

Kdo rezignuje na účast ve volbách, nemůže podpořit možnou změnu. Proto vám nabízíme své 
kandidáty, svůj volební program „Práce a sociální jistoty – požadavky, které splníme“.

Váš 
Miroslav Opálka
poslanec Parlamentu ČR, který se znovu uchází o vaši důvěru

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Pronajmu byt 1+1 Rovniny, ihned tel: 737461195
 Koupím pozemek k výstavbě chaty od 250 m2 na Hlučínsku, 

602544376
 Nehtová modeláž, nevšední zdobení - 3D, ruční malba, duhová-

ní - Margit Batko 724313318, Ostravská 130, naproti Kulturnímu 
domu

 Oznamujeme, že oční optika Šůs-Břemková byla přestěhována z 
Ostavské ul. na náměstí vedle cukrárny a lékárny. Srdečně zveme 
do nové optiky, kde jsme připravili zaváděcí ceny. 

 Pronájem nebytového prostoru o velikosti 60 m2 v ideálním 
místě v centru města Hlučín. Vhodné k provozu lékařské praxe 
nebo podobného zaměření. Tel 722404631.

 Koupím rodinný dům v jakémkoliv stavu, případně pozemek k 
stavbě RD v Hlučíně a jeho okolí. Tel. 777071524, stačí i SMS.

 ZO ČZS Hlučín-město pořádá v sobotu 3.10.2009 zájezd na Jižní 
Moravu (zámek Boskovice se sbírkou fuchsií a vinný sklípek v 
Blatničce). Odjezd 6 h od KD, příjezd 22 hod. Cena 300 (členové) 
a 350 (ostatní). Přihlášky v prodejně Zahrádkář na Ostravské ul. 

 Gratulujeme panu Josefu Tomečkovi k jeho životnímu jubileu 
80-ti let.  Jeho věrní a dlouholetí kamarádi.

Čtvrtek 10.9.2009, 15.00
Hlučín, Mírové náměstí

Předvolební setkání 
kandidátů ODS

s občany
 

Ing. Pavel Drobil,
Ing. Zbyněk Stanjura, 
Ing. Arch. Pavel Mališ, 
Mgr. Helena Pipreková 

a další

AGRO nabídky a poptávky
www.agrikomplex.cz

Práce na PC
www.internetjob.cz/kov

ODKAZ NA VAŠE STRÁNKY
na tomto místě jen za 200,-

Kosmetika z Mrtvého moře
www.tvojelekarna.cz

DARUJI PSA
Ze zdravotních důvodů daruji 
6-ti letou fenku, očkovanou. 
Jen do dobrých rukou. Vhodná 
ke starším lidem. Je hodná a  
čistotná. Hlučín. Tel.: 737749560

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

Při předložení inzerátu
sleva 10%

Tel.: 737 455 470

PODLAHY

Profesionální www stránky
již za 9999,-

při předložení tohoto inzerátu
---------------------

Volejte 603487848 nebo pište na  
akce9999@pnm.cz
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