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Dopravu ve městě komplikovala oprava vozovek
Dlouhé kolony ztěžovaly v minulých týdnech život řidičů projíždějící Hlučínem. Na vině bylo hned několik 
souběžně probíhajících oprav vozovek. Své do toho řeklo i počasí, které silničářům příliš nepomáhalo. 

Další informace hledejte na straně 3 Fo
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Vážení spoluobčané,
tento měsíc si připomeneme  listopadové 
události před 20 lety, kdy jsme všichni 
vkládali své naděje do změny režimu. Oče-
kávání s tím spojená se někomu naplnila, 
jinému ne. Co nám tyto změny přinesly? 
Především svobodu a demokracii. Svobo-
da však s sebou přináší i zodpovědnost, za 
sebe, za rodinu, za svá jednání.  A přesto 
někteří stále  očekávají, že za ně „někdo“ 
o všem  rozhodne,  že vše zajistí , o vše 
se postará….Demokracie je vláda lidu, 
princip rovnoprávného uplatňování vůle 
všech členů nějaké společnosti. Mnozí se 
ale mylně domnívají, že jim demokracie 
dává možnost dělat si co chtějí. To je však 
anarchie. Pamatujme, že demokracie 
člověka končí tam, kde začíná demokracie 
jiného. Respektování a neomezování  práv 
druhých – to je demokracie!
V minulém měsíci po našich nekonečných 
žádostech a urgencích Ředitelství silnic a 
dálnic opravilo hlavní tah našim městem, 
komunikaci I/56. Oprava vozovky  řidičům 
značně komplikovala jízdu, přesto přinesla 
jedno pozitivum. I přes dlouhé kolony byli 
k sobě kupodivu navzájem  ohleduplnější. 
Proč tomu tak není i když je vozovka v 
kvalitním stavu? Opravené silnice (v po-
slední době např. Dlouhoveská, J. Seiferta,  
Ostravská) se bohužel často stávají ideální 
závodní dráhou, kde řidiči nerespektují 
maximální  rychlost  a ohrožují jak životy 
své, tak i ostatních řidičů a chodců.
Jakmile v polovině října přišlo nečekaně 
zimní počasí, ihned  jsme zaznamenali 
zhoršení kvality ovzduší v našem městě. 
Proč si sami ničíme životní prostředí? V 
lokálních kotlích se mohou spalovat jen 
ušlechtilá paliva – suché přírodní dříví, uhlí 
či koks. V žádném   případě v nich nelze 
likvidovat domovní odpad! Řada  našich 
spoluobčanů se tak snaží ušetřit, bohužel 
na nesprávném místě. Nesetkal jsem se 
doposud s člověkem, který by nechtěl žít v 
příjemném prostředí. I v tomto lze spatřo-
vat demokratické jednání člověka.
Je dušičkový čas. Vzpomeňme proto na 
všechny, kteří nás již opustili a jistě si přáli, 
abychom se měli v budoucnu lépe než 
oni. Snažme se proto i my předat svým po-
tomkům naše město v co nejlepším stavu 
- k tomu patří jak péče o životní prostřední 
tak i ohleduplnost v silničním provozu.

Bernard Ostárek
starosta

Město Hlučín se zúčastnilo 
v kategorii „Nejdynamičtější 
pracoviště Czech Point”, ve 
které byly vyhodnoceny úřa-
dy, kde v rámci Czechpointu 
zaznamenali v prvním měsíci 
svého zprovoznění největší 
nárůst výpisů. 
V této kategorii MěÚ Hlučín 

zvítězil a získal tak cenu Zla-
tého eGONA. 
V pondělí  5. 10. 2009 se zá-
stupci MěÚ Hlučín v Brně 
zúčastnili  slavnostního ga-
lavečera v  rámci konference 
3IN eGovernment, jehož zlatý 
hřeb  tvořila volba Miss Czech 
POINT a předávání Zlatých 

Hlučín má nejdynamičtější Czech Point
V červenci letošního roku vyhlásil magazín Egovernment  soutěž mezi pracovišti Czech 
POINT v celé České republice. Cílem bylo ohodnotit snahu jednotlivých úřadů  při zave-
dení a provozování tohoto účinného nástroje kontaktu mezi veřejností a institucemi.

Lucie Kaniová, Jiřina Pudichová a vicemiss Lenka Hubertová s oceněním, které získal MěÚ Hlu-
čín za nejdynamičtější Czech Point v České republice.          Foto: Petr Gattnar

V lednu roku 2008 začalo 
v Hlučíně fungovat první 
pracoviště Czech Point, a to 
v přízemí radniční budovy 
A. Občané  tak od té chvíle 
mohli získat  na jednom mís-
tě spoustu informací a doku-
mentů, kvůli kterým museli 
do té doby dojíždět na čas-
to vzdálené specializované 
úřady nebo obíhat množství 
kanceláří . 
„Celé se to rozjíždělo narych-
lo, chyběly nám potřebné 
materiály i informace z minis-
terstva vnitra. Dotaci na zpro-
voznění Czech Point jsme 
dostali až  na konci listopadu 
roku 2007. Během prosince se 
pak  muselo rychle zřídit pra-
coviště a vybavit ho  potřeb-
nou technikou,“ vzpomíná na 
nelehké začátky tajemnice 
MěÚ Hlučín Jiřina Pudichová.
„Teprve během vánočních 
svátků jsem instalovala po-
třebný software. Podle zákona 
měly všechny obce  s rozšíře-
nou působností rozběhnout 
Czech Point od nového roku, 
řadě z nich se to ale na rozdíl 

od Hlučína  nepovedlo,“ do-
plňuje Lucie Kaniová, správ-
kyně informačního systému 
MěÚ  Hlučín.  
Czech Point se rozjel  dru-
hého ledna a hned začal být 
lidmi hojně využíván. Během 
prvního měsíce na novém 
pracovišti získalo potřebné 
údaje celkem 172 občanů.
„Toto množství výpisů během 
prvního měsíce fungování 
Czech Point bylo v České re-
publice v rámci úřadů, které 
se zapojily do soutěže vypsa-
né časopisem Egovernment, 
vůbec největší. Právě za něj 
získal  úřad titul nejdynamič-
tější pracoviště Czech Point,“  
vysvětluje tajemnice
V březnu roku 2008 začalo 
fungovat druhé pracoviště 
Czech Point, tentokrát v pří-
zemí budovy C hlučínské rad-
nice. Ani tady nemají úředníci 
rozhodně čas na lenivění, 
dveře se tu stejně jako v bu-
dově A  netrhnou. Od ledna 
loňského roku do září  roku 
letošního využilo pracovišť 
Czech Point více než 4,5 oby-

vatel Hlučína a okolních spá-
dových obcí.
„Nejčastěji, téměř 2700 krát, 
občané či instituce žádali o 
výpis z rejstříku trestů, více 
než 1400 krát si nechali vy-
hledat informace z katastru 
nemovitostí. O výpis z ob-
chodního rejstříku měli zájem 
více než 3 stovky lidí, živnos-
tenský rejstřík si jich vyžádala 
zhruba padesátka,“ vypočítá-
vá Lucie Kaniová.
Další desítky občanů zde 
našly informace o veřejných 
zakázkách, nahlédly do in-
solventního rejstříku či do 
centrálního registru řidičů na 
výpis trestných bodů, popř. 
si nechaly zřídit datovou 
schránku. 
„Spočteme-li množství ušet-
řených kilometrů, které by-
chom ať již autem či pěšky 
museli absolvovat, a připo-
čítáme s tím spojenou ztrátu 
času, jsou pracoviště Czech 
Point určitě k nezaplacení,“ 
dodává na závěr Jiřina  Pudi-
chová.

Lada Dobrovolná

Czech Point šetří čas i peníze

eGONů. Nad galavečerem i 
celou konferencí přebral zá-
štitu ministr vnitra Pecina, 
mezi hosty ale nechyběl ani 
jeho předchůdce Ivan Lan-
ger a exnáměstek Zdeněk 
Zajíček.                                                                                           
Do finále o titul Miss Czech 
POINT 2009  se na základě  
hlasování veřejnosti probo-
jovala mezi 14 nejsympatič-
tějších dívek i hlučínská Len-
ka Hubertová, která se stala 
První vicemiss. 
„Bylo to pro mě obrovské, ale 
samozřejmě příjemné pře-
kvapení, děkuji všem, kteří 
pro mě hlasovali a podpořili 
mě. Té ceny si nesmírně vážím, 
ale  zároveň mě těší, že jsme 
se stali nejdynamičtějším 
pracovištěm CZECH  POINT. 
To je ocenění práce celého 
úřadu,“ říká čerstvá držitelka 
titulu.                                      (ld)
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Z jednání rady města a zastupitelstva 
Výtah z usnesení z 85. a 86. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:     
 že zhotovitelem projekto-

vé dokumentace pro stavbu 
s názvem „Stavební úpravy 
agitačního střediska pro klu-
bovou činnost“  se tává spo-
lečnost BENPRO, s. r. o., Velké 
Hoštice,  a rozhodla o uzavře-
ní smlouvy o dílo na zhotove-
ní projektové dokumentace  v 
ceně 129 115,- Kč vč. DPH.

 o poskytnutí peněžitých darů  
dobrovolným dárcům krve a 
to ve výši předloženého ná-
vrhu. 

 o termínu realizace akce Par-
koviště u školní družiny ul. 
Hornická v roce 2010.  K tomu 
ukládá odboru investic upra-
vit projekt pro stavební povo-
lení na bezbariérové řešení.

Rada města Hlučína projed-
nala:

 návrh na organizaci veřejné 
služby ve městě Hlučín a roz-
hodla o organizaci veřejné 
služby od 9. 1. 2009 městem 
Hlučín s tím, že se bude jed-
nat o činnosti, které zajišťuje 
Městská policie Hlučín, a které 
mohou být zajištěny veřejnou 
službou (viz. čl. na str. 4).

 návrh na prodej dřevní hmo-
ty vzniklé při kácení dřevin na 
FC Hlučín, rozhodla o prodeji 
a schválila kupní smlouvu s 
firmou Dvořák lesy, sady, za-
hrady s.r.o., Ostrava-Petřkovi-
ce.

 návrh Operačního plánu zim-
ní údržby místních komunika-
cí 2009/2010 města Hlučína a 
rozhodla ho schválit dle před-
ložené přílohy. 

 a vydala nařízení  o vymeze-
ní úseků místních komuni-
kací, na kterých se pro malý 
dopravní význam nezajišťuje 
schůdnost a sjízdnost odstra-
ňováním sněhu a náledí.

 návrh na zřízení přechodu 
pro chodce v blízkosti křižo-
vatky ul. Písečná x Jasénky 
a rozhodla návrh realizovat 
včetně bezpečnostních prvků 
a výstavby části chodníku po-
dél silnice.

 návrh na instalaci zpomalova-
cího prahu na konci ul. Vino-
hradská ve směru na Vinnou 
horu a rozhodla, že zpoma-
lovací práh nebude v uvede-
ném místě instalován.

Rada města Hlučína udělila 
souhlas:
 přísp. org. Správa sportovně 

rekreačního areálu Hlučín k 
uzavření smlouvy o nájmu s 
právem koupě za účelem po-
řízení solária v pořizovací ceně 
do Kč 240 000,- bez DPH.

 Kulturnímu centru Hlučín k 
uzavření  „Smlouvy o výpůjč-
ce půdního prostoru zámku“ s  
Muzeem Hlučínska, příspěv-
ková organizace.

Krátké zprávy

Další zasedání Zastupitelstva 

města Hlučína proběhne 

10.11.2009 od 16 hod

v Kulturním domě Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

Rada města schválila podání 
žádosti Základní školy Hlučín 
- Hornická o dotaci v rámci Re-
gionálního operačního progra-
mu – Moravskoslezsko, prioritní 
téma Vzdělávací infrastruktura 
pro rok 2010. 
Rada města stanovila ter-
míny a dobu konání svateb-
ních obřadů v obřadní síni 
Městského úřadu Hlučín v roce 
2010 dle návrhu.

Ve středu 11. listopadu bude 
u příležitosti Dne veteránů v 
obřadní síni  MěÚ Hlučín slou-
žena mše svatá. Poté proběh-
ne, stejně jako každoročně,  v 
11 hod na městském hřbitově 
v Hlučíně - Březinách u pamět-
ní desky obětí světových válek 
pietní akt s položením věn-

ců. Akce se koná pod záštitou 
města Hlučína a vojenské po-
sádky Hlučín.
V rámci aktivit  projektů Zdra-
vé město a Zlepšování místní 
agendy 21 pořádá město Hlu-
čín ve spolupráci s Kulturním 
centrem  veřejnou besedu s 
odborníky o drogové proble-
matice a o současné situaci v 
této oblasti  v Hlučíně.  Beseda 

proběhne v úterý  24. 11. 2009 
od 16 hod v Zámeckém klubu 
hlučínského zámku. Zúčastní 
se jí zástupci společnosti Re-
narkon o. p. s. z Ostravy, kteří 
s drogově závislými  pracují v 
různých městech včetně Hlu-
čína. Celou akci bude natáčet 
Městská  internetová televize, 
která pak odvysílá sestříhaný 
záznam.

25. listopadu  proběhne na 
hlučínské radnici setkání dob-
rovolných dárců krve s ve-
dením města. V 15:30 hod se 
v zasedací místnosti budovy 
C sejdou držitelé Zlatého kří-
že II. a III. třídy a zlaté medaile  
prof. MUDr.J. Jánského . Kromě 
poděkování na ně čeká také fi-
nanční ocenění.

(ld)

V polovině října skončily  práce na ulici Zahradní. 
Komunikace zde byla  rozšířena, čímž  vznikla mož-
nost stání vozidel podél hřbitovní zdi a zlepšila  
se tak i průjezdnost samotné ulice. Rekonstrukce, 
kterou provedly hlučínské Technické služby, si vy-
žádala náklady ve výši cca 1,2 milionů korun (foto 
nahoře).
Také hlavní průtah městem má nový povrch. Po 
celý říjen probíhala rekonstrukce vozovky na silnice 
I/56 v Hlučíně (na snímku dole). Povrch se opravo-
val v  podstatě po celém úseku průjezdu městem, 
což značně komplikovalo  dopravu. Silnice byla po-
stupně vyfrézována a poté byl položen nový kobe-
rec. Uzavřena byla v obou  směrech, vždy s průjezd-
ným pruhem pouze v jednom směru. Vzhledem k 
tomu, že silnice není v majetku města Hlučína, ale 
spravuje jí Ředitelství silnic a dálnic, nemělo měs-
to kompetence nijak zasahovat do urychlení pra-
cí, ani je koordinovat. „Doufejme, že nový povrch 
vozovky přispěje ke zvýšení komfortu při průjezdu 
města, ale nebude svádět řidiče k rychlé jízdě,“ říká 
starosta Hlučína Bernard Ostárek.  

(ld)

Opravené komunikace v Hlučíně zlepší průjezdnost městem

Foto: Petr Gattnar

Foto: Michal Kubíček
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Ve středu 14.10. byl za účasti 
vrchního zemského rabína Ef-
raima Sidona slavnostně zno-
vuotevřen židovský hřbitov v 
Hlučíně. Založen  byl již v roce 
1814, za války z něj ale  na příkaz 
nacistů  byly odvezeny náhrob-
ní kameny.  Po osvobození v r. 
1945 začala část plochy bývalé-
ho židovského hřbitova sloužit 
jako pohřebiště vojáků Rudé 
armády. Na další část pozemku 
pak byly na hromadu svezeny 
ostatky z židovského hřbitova 
a překryty hlínou. Tím vznikla  
mohyla, která je součástí hřbito-
va dodnes. 
Po  osudu židovských náhrobků 
léta pátral Mojmír Sonnek, hlu-
čínský rodák a současný radní.
„Sondou jsem prohledal celé 
koryto potoka Brudek, kde pod-
le pamětníků mohly kameny 
skončit. Nenašel jsem tam nic, 
stejně tak jako pod cestou v 
městské části Rovniny.  Nakonec 
jsem náhrobky objevil v odvod-

ňovacím žlabu, bylo jimi vydláž-
děno koryto suchého příkopu, 
který měl chránit před dešťovou 
vodou prameniště“ popisuje  
Sonnek peripetie při hledání ná-

hrobků. Nalezeno bylo celkem 
62 celistvých nebo přepůlených 
náhrobních kamenů, 130 zlom-
ků s torzy nápisů či výzdoby a 
množství drobných fragmentů. 

V září 2007 rozhodlo město 
Hlučín o darování pozemku za 
hřbitovem Rudé armády   Fede-
raci židovských obcí k obnovení  
židovského hřbitova. 
O rok později byly na travnatý 
pozemek postupně uloženy 
náhrobky. Náhrobní kameny 
byly usazeny spodní čtvrtinou v 
zemi,  podle původního usazení. 
Ty, které byly nalezeny přepůle-
né, byly  zpevněny kovovým če-
pem a  slepeny.
Malé zlomky byly uloženy 
opět do země, větší fragmen-
ty vytvořily mozaikový povrch 
středové mohyly v zemině.                                                                                             
V listopadu 2008 byl na hřbito-
vě umístěn jako památník opra-
covaný kamenný kvádr, vážící 
1,5 tuny, s nápisem: Židovský 
hřbitov v Hlučíně - založen 1814 
- zničen nacisty 1943 - částečně 
obnoven 2008. Text doplňuje 
židovský symbol - Davidova 
hvězda.

Lada Dobrovolná

Židovský hřbitov v Hlučíně se dočkal znovuotevření 

Přestože otevření Židovského hřbitova provázelo ošklivé počasí, zúčastnil se ho i  vrchní zemský rabín 
Efraim Sidon (vlevo). Vpravo starosta města Hlučína Bernard Ostárek, který pronesl úvodní slavnost-
ní řeč.         Foto: Petr Gattnar

Blíží se nám opět nezadržitelně zima a s ní 
bohužel i topné období. Ze zpráv o stavu ži-
votního prostředí bohužel zcela jednoznač-
ně vyplývá, že se již několik let stav ovzduší v 
České republice a zejména v Moravskoslez-
ském kraji, po jeho přechodném zlepšení 
před několika lety, opět výrazně zhoršuje. 
Nemalou měrou je to způsobeno i malými 
zdroji znečištění ovzduší – lokálními to-
peništi. V ovzduší se zvyšují zejména  emi-
se tuhé (polétavý prach), oxidu siřičitého 
(SO2), oxidu dusíku (NOx)  a oxidu uhelna-
tého (CO). V důsledku  cen zemního plynu a 
elektrické energie se část domácností opět 
vrátila, buď zcela nebo částečně, od ekolo-
gicky šetrného topení, k topení uhlím nebo 
dokonce uhelnými kaly.  
Nejen to – někteří občané zcela bezohledně 

a trestuhodně spalují i  odpady – plasty, ige-
lity, PET lahve, lakované dřevo, dřevotřísku, 
textil apod. Buď tak konají ve snaze ušetřit, 
ale spíše si myslím, že z lenosti odpad třídit. 
A pokud někdo z vás do kotle hází  tyto od-
pady, do ovzduší se nedokonalým spalová-
ním v lokálních topeništích  uvolňují látky 
jedovaté, dráždivé, často i karcinogenní, 
které musíme dýchat všichni  a  které  jsou 
zdraví enormně škodlivé! Někdo si myslí, 
že spalovat lze veškeré dřevo a že se vždy 
jedná o ekologické palivo. Ale ani lakovaná, 
barvená a jinak upravovaná dřeva nebo pře-
kližky  nemají v kotli co pohledávat, protože 
se jedná rovněž o odpad, ke spalování v lo-
kálních topeništích zcela nevhodný. 
Je sice pravda, že  se v současné době jen 
velmi obtížně takovéto jednání a porušo-

vání zákona a vyhlášky dokazuje, zejména 
pokud se jedná o rodinné domky. Ale při 
jeho prokázání hrozí podle vyhlášky fyzic-
kým osobám pokuta až do výše 30 tis.Kč a 
právnickým osobám podle zákona dokonce 
až do výše několika desítek nebo set tisíc. 
Odpady lze spalovat pouze ve spalovnách 
komunálních či průmyslových odpadů, kde  
je zaručená vysoká spalovací teplota po ce-
lou dobu spalovacího procesu a účinné čiš-
tění spalin.
Proto znovu, tak jako každoročně, vyzý-
váme všechny majitele nemovitostí a pro-
vozovatele kotelen – spalujte v kotlích jen 
paliva pro daný kotel určená, odpady třiďte 
a ukládejte tam, kam patří a nezhoršujte 
ovzduší sami sobě, svým dětem  ani nám 
všem ostatním.                               Soňa Prášková

I drobné zdroje způsobují velké znečištění ovzduší

Od 9. listopadu budou na vyti-
povaných přechodech v Hlučíně 
pomáhat dětem či starším oso-
bám při přecházení silnice dob-
rovolníci z řad nezaměstnaných.
„Konkrétně se jedná o lidi, kte-
ří jsou převážně dlouhodobě 
nezaměstnaní a pobírají dáv-
ky  pomoci v hmotné nouzi, tj.  
příspěvek na živobytí ve výši 
existenčního  minima 2020 Kč. 
Těm se tato dávka, v případě, 
že začnou vykonávat veřejnou 
službu, může podle počtu od-
pracovaných hodin zvýšit až  o 

1659,- Kč  u jednotlivce,“ vysvět-
luje Radka Chlappková, vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví MěÚ Hlučín.
Strážníci městské policie vytipo-
vali prozatím čtyři přechody, kde 
budou nejprve vykonávat dozor 
na přechodech spolu s dobro-
volníky, později by zde měli pra-
covat dobrovolníci sami.
„Nyní se to týká přechodů na 
ulici ČSA, Zahradní, Písečné  a 
jednoho z přechodů na  Ostrav-
ské ulici u prodejny  Mountfi-
eld.    Po zaučení by dobrovolníci  

mohli  pomáhat také na ulicích  
J. Seiferta, Ostravská u  kultur-
ního domu a pod hřbitovem. 
Požadavky na dozor mají také  v 
Darkovičkách na ulici Jandova v  
a Bobrovníkách  na ulici Osvobo-
ditelů. Jedná se o přechody, kde 
často chodí děti, především v 
blízkosti škol,“ vyjmenovává Lu-
děk Olšovský, vedoucí strážník 
Městské policie Hlučín
Dozorci na přechodech budou 
mít pověření z odboru dopravy, 
že tuto činnost mohou vykoná-
vat, Policie ČR je navíc proškolí. 

Vybaveni budou reflexní vestou
a reflexním terčem
„Neměli by zbytečně zastavovat 
auta, ale spíše usměrňovat děti 
na přechodech a pomáhat jim 
bezpečně přejít,“ vysvětluje Ol-
šovský
Zkušenost s vykonáváním veřej-
né služby na přechodech mají 
již v Opavě, Krnově, či Kravařích. 
Pokud se stejně jako v těchto 
městech dobrovolní dozorci 
osvědčí, může se množství pře-
chodů, které budou strážit, v bu-
doucnu navýšit.                        (ld)

Veřejná služba: Nezaměstnaní budou pomáhat na přechodech 



18. září po půlnoci řešili policisté 
nahlášené rušení nočního klidu 
na ul. Dukelské 3. Hlídka celou 
věc vyřídila na místě domluvou 
a sjednala pořádek.
Dne 29. 9. 2009 v době kolem 
11 hodiny odcizil muž v pro-
dejně Centrál v Hlučíně na Mí-
rovém náměstí láhev Hanácké 
vodky. Z prodejny sice utekl, 
ale strážníky byl dopaden na ul. 
Pode Zdí.
3. října v 9 hodin ráno přijala 
Městská policie oznámení, že v 
Hlučíně - Bobrovníkách na ul. 
Osvoboditelů  dochází k neo-
právněnému kácení stromů. Vy-
slaná hlídka na místě celou věc 
zadokumentovala a předala od-
boru životního prostředí MěÚ 
Hlučín k dořešení.
V pondělí  5. 10. dvě hodiny po 
poledni byli strážníci MP vysláni 
do prodejny Penny market na 
Cihelní ulici, kde byl pracovní-
kem ostrahy přistižen pachatel 
drobné krádeže. Tentýž den v 
podvečer ve stejné provozovně 
spáchal drobnou krádež  ještě 
jeden pachatel. Oba byli předá-
ni k dalšímu dořešení na Policii 
ČR Hlučín.
O den později ve 14:20 hod 
oznámil anonym na služebnu 
MP, že v prostoru zahrádek na 
ul. B. Němcové někdo opaluje 
v sudu měděné kabely. Hlídka 
na místě zajistila ženu, která v 

igelitové tašce odvá-
žela  kabely z trafa a 
televizních přijíma-
čů. Ty získala z při-
stavených kontejnerů 
technických služeb a 
opálila na zahradě svého bra-
tra. Vzhledem k tomu, že žena 
znečišťováním ovzduší porušila 
obecně závaznou vyhlášku, byla  
věc předána příslušnému správ-
nímu orgánu k dořešení. 
12. října 30 minut po půlnoci  
vyrazili městští policisté do pro-
dejny oděvů na ulici Pode Zdí, 
kde došlo k pokusu  o vloupání.
Pachatel byl při činu  vyrušen a 
utekl. Hlídce se ho ani  po pro-
hledání okolí nepodařilo najít.
Na ulici Na Valech však našla 
velkou část kradených oděvů, 
které byly posléze předány ma-
jiteli.
Ve dnech 6. a 7. října připravili 
městští strážníci ve spoluprá-
ci s PČR přednášku pro žáky 7. 
až 9. tříd na ZŠ Tyršova. Ta byly 
zaměřena na beztrestnost osob 
mladších 15 let. Žáci se tak do-
zvěděli, co je čeká, pokud se 
dopustí přestupku či trestného 
činu. 
Přednáška měla velký úspěch, v 
budoucnu proto budou násle-
dovat další s jiným zaměřením  
a to i na ostatních základních 
školách.

(ld)
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA
V uplynulém měsíci  strážníci Městské policie 
Hlučín společně se státními  policisty  zorga-
nizovali několik bezpečnostních akcí zaměře-
ných na kontrolu aut  a jízdních kol. U řidičů 
motorových vozidel kontrolovali platnost  
veškerých dokladů a souvisejících náležitostí 
a prováděli zkoušky na alkohol, u cyklistů  se 
zaměřili především na technické vybavení 
kol.

V obřadní síni MěÚ v Hlučíně 
proběhl v pátek 16. 10. tradič-
ní ceremoniál „vítání občánků“. 
Tentokrát se zde sešlo celkem 
27 dětí narozených na území 
města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček.
„Přeji všem dětem, aby byly 
zdravé, silné a šťastné  a  aby se 
jim podařilo překonat všechny 
překážky, které jim život postaví 
do cesty,“ řekl u této příležitosti 
hlučínský starosta Bernard Ostá-
rek.
„Rodičům přeji, ať se jim děti 
podaří vychovat co nejlépe  tak, 
aby dělaly radost nejen jim, ale i 
celému městu Hlučín,“ dodal.
Kromě pamětního listu  dostaly 
děti  na památku  také  knížku 
pohádek od  Boženy Němcové, 
plyšovou hračku a zlatý přívěšek 

- čtyřlístek, který jim snad v živo-
tě přinese jen samé štěstí.
Maminky, máte-li i vy zájem  zú-
častnit se 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 v roce 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 in-
formace na telefonním čísle 595 
020 224, 595 020 283.

(ld)

Obřadní síň přivítala nové občánky

Rodiče si pro své ratolesti odnášeli z vítání občánků drobné dárky a pamětní list.                                    
                        Foto: Petr Gattnar

Začíná listopad, blíží se zima a 
každou chvíli může začít  pa-
dat první sníh. Jistě jste zare-
gistrovali, že podle nového 
zákona  má město povinnost  
starat se o veškeré komuni-
kace  ve svém majetku. Rada 
města  proto rozhodla o roz-
šíření zimní údržby  téměř  na 
všechny chodníky ve městě. 
Úseky komunikací, na kterých 
se pro jejich malý dopravní  
význam nebude  sjízdnost a 
schůdnost zajišťovat, budou 
označeny  značkou s nápisem 

„silnice se v zimě neudržuje“.
Na odstraňování sněhu a nále-
dí se  vynaloží  nemalé finanč-
ní prostředky.  I přes veškerou 
snahu, zejména v případě in-
tenzivního déletrvajícího sně-
žení, nejsou  technické služby 
vždy schopny upravit silnice a 
chodníky najednou a ke spo-
kojenosti všech.  Chtěli bychom 
proto požádat  všechny občany, 
aby se i nadále starali o chodní-
ky před svými domy, a pomohli 
tak předejít kalamitním stavům 
a možným úrazům.                 (ld)

Zimní údržba a úklid chodníků

Náhradní termín svozu 
komunálního odpadu

Oznamujeme Vám, že svoz komunálního odpadu 
proběhne oproti původnímu termínu 

úterý 17. 11. 2009 - lichý týden v náhradním 
termínu 14. 11. 2009 sobota.

HLUČÍN
Platí pro tyto ulice: Opavská, Celní, Na Krásné vyhlídce, 

Dlouhoveská, Horní, Růžová, Promenádní, Písečná, 
Jilemnického, M. Majerové, I. Olbrachta, Vinohradská,  
Záhumení, Jasénky (U Mušala), Moravská, Ke Kořeni,  

A. Dvořáka, Čapkova, Zátiší, V. Vančury, Dělnická, 
Kosmonautů, Družební, Mládežnická Svornosti, Okružní, 

Okrajová (zelené nálepky).

DARKOVIČKY
Celá obec - dle svoz. trasy (zelené, žluté nálepky).
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Dne 23. 9. 2009 proběhly na ZŠ 
dr. M. Tyrše v Hlučíně lehkoatle-
tické závody O Putovní pohár ZŠ 
dr. M. Tyrše. Zúčastnili se nejen 
sportovci z 2. až 9. ročníku naší 
školy, ale také reprezentanti ZŠ 
L’. Štúra z Ostravy Poruby ze 6. až 
9. ročníku. Organizaci akce měli 
na starosti Jana Wehowska Mrá-
zová, Lukáš Svobodník a žáci tří-
dy 9. A. Zdravotníkem akce byla 
Adéla Vitásková.
Celý program začal v devět 
hodin proslovem naší paní ře-
ditelky Mgr. Ivany Staňkové, 
ve kterém účastníky přivítala a 
obeznámila je s jednotlivými 
disciplínami. Žáci 1. a 2. stupně 
soutěžili v odlišných disciplí-
nách. První stupeň musel zdolat 
přeskoky přes švihadlo, slalom 
s florbalovou hokejkou, hod na
cíl, postavení devíti kuželek na 

čas, běh s nasazováním ringo 
kroužků a běh pozpátku kolem 
mety.
Závodníci z 2. stupně začali bě-
hem na 60 metrů za jednotlivé 
třídy. Proti sobě závodili dva žáci 
naší školy a jeden žák ze stejné-
ho ročníku školy v Porubě. Poté 
se soutěžící rozdělili na dvě kate-
gorie – 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. 
Ti první začali skokem do dálky, 
druzí hodem medicimbalem, po 
dokončení se vyměnili.
Na závěr se běžela štafeta 5x400 
m, a to ve stejném složení jako 
u běhu na 60 m. Štafetu začínali 
šesťáci a končili deváťáci, jedno-
značně navrch přitom měli naši 
fotbalisté.
Po dokončení všech disciplín a 
po pauze na sečtení bodů zača-
lo vyhlašování výsledků, které 
přinášíme v následující tabulce:

Putovní pohár ZŠ dr. M. Tyrše 

I. STUPEŇ - ZŠ dr. M.Tyrše

kategorie 2. a 3. ročník 4. a 5. ročník

Vítěz 3.A 5.A 

II. STUPEŇ

kategorie 6. a 7. ročník 8. a 9. ročník

1.místo 7.A ZŠ dr. M.Tyrše 8.A ZŠ dr. M. Tyrše

2.místo 7. ročník ZŠ Ľudovíta Štúra 9.A ZŠ dr. M. Tyrše

3.místo 7.B ZŠ dr.M.Tyrše 9.B ZŠ dr. M. Tyrše

A je to tady, den, na který se kaž-
dý z nás, kdo se rozhodl jet na 
poznávací zájezd do Skotska a 
Anglie, těšil. 
V pátek 18. 9. okolo 17 hodiny 
dorazil autobus, do něhož jsme 
naskládali své přecpané, ma-
minkama nabalené kufry a o půl 
hodiny později už jsme jenom 
přes okna autobusu zamávali 
rodičům. Čekala nás neuvěřitel-
ně dlouhá cesta, kterou každý 
z nás trávil po svém. Někteří se 
dívali na filmy, jiní poslouchali
hudbu nebo spali. 
V sobotu odpoledne jsme 
úspěšně dorazili do Belgie, 
odkud jsme po několika hodi-
nové prohlídce města Brugee 
pokračovali za našim cílem do 
Zeebrugee, kde už nás čekal 
trajekt. Cesta trajektem byla pro 
mnohé z nás velkým zážitkem, 
protože jsme strávili noc v ka-
jutách a ráno jsme mohli vidět 
nádherný východ slunce nad 
mořem. 
V neděli večer jsme se poprvé 
setkali s našimi hostitelskými 
rodinami, ve kterých jsme spali 
3 noci a které se o nás po celou 
dobu našeho pobytu starali jako 
o své vlastní. Přesto, že to byla 
krátká doba, stihli jsme poznat 
jejich život, stravu, ale hlavně 
jsme měli možnost mluvit s ro-
dilými mluvčími. 
Na poznání Skotska jsme měli 
pouhé 4 dny a náš program byl 

víc než nabitý. Stihli jsme po-
znat město Whitby s rybářskou 
minulostí, hlavní město Skotska 
Edinburgh, kde jsme navštívili 
místní hrad a poznali spoustu 
památek, které souvisí s historií. 
V dalších dnech jsme se dostali 
do města St. Andrews, nazývané 
kolébkou golfu, protože právě 
zde byly položeny základy toho 
sportu. Procházkou tímto měs-
tem jsme spatřili i několik částí 
známe univerzity St. Andrews. 
Z úterý na středu jsme přespali 
v ubytovně pod Ben Nevisem, 
protože právě toto místo bylo 
nejlepší pro středeční výšlap 
na nejvyšší horu Skotska Ben 
Nevis. Vzhledem k nepříznivým 
podmínkám a deštivému počasí 
jsme tento výšlap nemohli zrea-
lizovat a tak jsme přes zklamání 
mnoha z nás vyrazili do palírny 
whisky - alkoholu tolik typické-
ho pro tuto zemi.
Dalším bodem našeho progra-
mu bylo nejznámější skotské 
jezero Loch-ness, jež všechny 
udivilo svou velikostí, ale bo-
hužel nikdo z nás pověstnou 
lochneskou příšeru nespatřil. 
V neposlední řadě se nesmím 
zapomenout zmínit o opravdu 
překrásné skotské přírodě plné 
vysokých hor, lesů jezer a pas-
tvin, kde se volně pasou krávy, 
ovce a kozy... Byl to pohled, kte-
rý utkví v paměti každému z nás 
po dlouhou dobu. 

Ve čtvrtek ráno jsme se rozlouči-
li s našimi náhradními rodinami 
a vydali se na cestu do Londýna. 
Ještě než jsme definitivně opus-
tili Skotsko, udělali jsme zastáv-
ku na z historie známé Hadrian´s 
Wall. Ale to už byla opravdu po-
slední tečka za Skotskem a čekal 
nás Londýn. 
Na prohlídku hlavního města 
Anglie jsme měli pouze jeden 
den, ale i přesto jsme viděli mís-
ta, za kterými zde jezdí většina 
turistů - Buckingham palace, 
Trafalgar Square, Tower Bridge, 
Big Ben a samozřejmě Piccadil-
ly Cirkus, kde se dosyta vyřádili 
milovníci shoppingu - nakupo-
vání.
V 7 hodin večer nás v Londýně 
vyzvedl autobus, který nás za-
vezl do Doveru. Právě odsud 
jsme se trajektem dopravili do 
Francie a pokračovali směr Čes-
ká republika, respektive domov-
ský Hlučín. 
Byla to opět dlouhá cesta, kte-
rou jsme ale z větší části pro-
spali, protože nás Skotsko a 
Anglie pořádně vyčerpali. Bylo 
to velmi zajímavých a příjemně 
strávených 9 dní, o které se za-
sloužili hlavně paní profesorky 
Skotáková, Kijanicová a až ne-
skutečně znalá a příjemná paní 
průvodkyně Zuzka Smoradová. 
Za to jim patří velký dík. 

Studenti V.B
Gymnázium Josefa Kainara

Skotsko a Londýn očima gymnazistůLidový humor 
Hlučínska ve filmu

Po dohodě s  paní Janou Schlo-
ssárkovou se pustila naše 
městská televize  MTVH  v režii 
Zdeňka Kačora, do natáčení   
několika  scének, které napsala 
tato známá spisovatelka  pře-
devším pro  pobavení diváků. 
Tyto scénky  se s oblibou hrají již 
několik let po celém Hlučínsku.   
Pro spolupráci na natáčení si 
MTVH vybrala spolek „Seniorky 
z Bolatic“, které  mnohé  scénky 
mají ve svém repertoáru. Hlav-
ní natáčení již máme za sebou 
a točilo se nejen v Hlučíně, ale 
také  v Bolatickém skanzenu. V 
opravdu příjemné atmosféře,  
tak vzniká malé filmové dílko,
které si klade za cíl zaznamenat  
podobu  jejich vystoupení, jako 
důkaz lidového humoru v náře-
čí tohoto regionu. 
Křest  tohoto zábavného  DVD 
proběhne za účastí  hlavních 
protagonistek a televizního 
štábu 8. 12. 2009 od 17 hod v 
Zámeckém klubu. 

Text a foto Zdeněk Kačor
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Od 1. do 4. října 2009 nás poctili 
svou návštěvou studenti a kan-
toři naší družební školy z pol-
ského Namyslowa. Po srdečném 
přivítání před budovou gymná-
zia následovalo ubytování hos-
tů v rodinách studentů. Večerní 
program byl volný, všichni se 
vzájemně poznávali a seznamo-
vali. V pátek proběhla prohlídka 
školy spojená s ukázkami výuky. 
Před obědem následovalo ofi-
ciální setkání Poláků se zástup-
ci Městského úřadu v Hlučíně, 
jehož součástí byla mimo jiné 
krátká prezentace o dějinách a 
současnosti našeho města.
V sobotu se konal celodenní vý-

let do Olomouce, který zahrno-
val návštěvu zoologické zahrady 
a prohlídku centra města.  Ná-
sledovala neděle – den odjezdu, 
předávání dárků a loučení.
Rádi bychom touto cestou podě-
kovali panu Mgr. Petru Kleinovi 
za zorganizování a realizaci celé 
akce, dále všem pedagogům 
hlučínského gymnázia, kteří 
doprovázeli polské návštěvní-
ky během jejich programu, a 
městu Hlučín. Náš dík, za péči 
o polské hosty, patří také všem 
studentům a jejich rodinám.  

Markéta Haburová
Silvie Gregořicová

Gymnázium Josefa Kainara

Namyslowští na gymnáziu

Dne 30. září 2009 jeli vybraní 
žáci ZŠ Dr. Miroslava Tyrše do 
polských Krzanowic na akci s 
názvem „Spartakiada 2009“. Po 
srazu před školou jsme s naši-
mi učitelkami Janou Mrázovou 
a Dášou Foltysovou nastoupili 
do autobusu. A jelo se! Cestou  
jsme zastavili v nedaleké Chu-
chelné pro další žáky – repre-
zentanty místní základní školy. 
Když jsme dorazili do Krza-
nowic, vyučující nám rozdali 
trika s logem SILESIA, která 
nám po soutěži zůstala na pa-
mátku. Následovalo úvodní 
slovo paní ředitelky Kornelie 
Lach, která přivítala všechny 
účastníky v krásně vyzdobe-
né tělocvičně. Soutěž začala 
kolem deváté hodiny a skon-
čila přibližně ve 13:30. Chlap-
ci soutěžili ve stolním tenisu, 
basketbalu a fotbalu a dívky ve 

volejbalu. Basketbalový tým 
tvořili tři chlapci, další  jeden 
nebo dva chlapci byli na stří-
dačce. Holky hrály volejbal ve 
čtyřech. Ve fotbale reprezen-
tovali naši školu fotbalisté z 
prvního stupně. Po celou dobu 
pro nás bylo připraveno občer-
stvení ve školní jídelně. 
A jak jsme dopadli? Naši žáci 
se umístili na prvním místě ve 
fotbale, v celkovém hodnoce-
ní jsme obsadili druhé místo, 
hned po domácích Krzanowi-
cích.
Po vyhodnocení a převzetí cen 
jsme si ještě vychutnali oběd v 
restauraci, na který nás pozva-
la krzanowická paní ředitelka. 
A pak už jsme, sice unavení, 
ale plni zážitků, odjeli zpátky 
domů.

Kamil Štádler
žák 9.B, ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Spartakiada v Krzanowicích

Je úterý 29. 9. 2009. Přestože 
hodiny ukazují 6:00, já i mé tři 
kamarádky a paní učitelka Vra-
tislava Holčáková jsme ve škole, 
abychom si zopakovaly písničky 
a choreografii na vystoupení
do Polska. Naši školu jedeme 
reprezentovat jako Zeffiro Girls
(Zeffirenki) na česko-polskou
pěveckou soutěž.
V osm hodin pro nás přijíždí 
auto pana Mariana Wasiczka z 
MOD Krzanowice. Kolem půl de-
váté jsme na místě. V kulturním 
domě nás čeká zvuková zkouš-
ka, protože všechny zpíváme na 
mikrofon a musí nás být slyšet! 
Pak usedáme na místa a čeká-
me, lehce nervózní, na zahájení 
akce.
Po úvodním projevu pana Wa-
siczka a představení poroty 
celá soutěž začíná. Sledujeme 
vystoupení 22 soutěžících, stří-
dají se sólové výstupy i skupiny. 
Naše chvíle přichází až těsně 
před koncem, doléhá na nás 
nepříjemná tréma. Ale to už nás 
volají na pódium a je to tady!
První píseň je lidová „Ach bože 
z nebe“, kterou upravila skupina 

Čechomor, jako druhou jsme na-
cvičily „Razem sam na sam“, což 
je polská verze písničky „Měls mě 
vůbec rád“ (obě verze nazpívala 
Ewa Farná). Půlplayback (hudbu 
bez zpěvu) pro naše vystoupení 
připravili naši spolužáci z 9.B.
Máme to za sebou, poslouchá-
me poslední soutěžící skupinu a 
nedočkavě pokukujeme po po-
rotě, kdy už přijde vyhlášení... A 
není to vůbec špatné! 
První tři místa sice obsadili só-
listé, ale ocenění jsme se přece 
dočkaly – získáváme jedno ze 
dvou čestných uznání! Stejně 
jako absolutní vítěz přijímáme 
výzvu zazpívat ještě jednou, Po-
láci jásají a místní chlapci nám 
dokonce „zrobili“ standing ova-
tion a dvě mexické vlny. Je nám 
skvěle!
Jedeme domů, prohlížíme si di-
plomy a dárečky z Krzanowic a 
říkáme si, že tohle určitě nebylo 
naše poslední vystoupení a moc 
se těšíme se na další podobnou 
akci.
 

Veronika Nawrathová
žákyně 9.B, ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Soutěž moravské a polské písně

Právě takto se jmenovala vý-
stava, která se konala na našem 
gymnáziu na konci září. Jednalo 
se o druhý díl z cyklu putovních 
výstav, které by měly postupně 
mapovat dějiny Československa 
za druhé světové války a jsou ur-
čeny především mladým lidem. 
Druhý díl tvořila výstava pojed-
návající o problematice nacistic-
kých koncentračních táborů a 
věznic. Celou výstavu připravila 
a organizačně zajistila paní Lud-
mila Václavíková z havířovské 
pobočky Českého svazu bojov-
níků za svobodu. Kromě všech 
studentů našeho gymnázia si 
výstavu prohlédli také někteří 
žáci hlučínských základních škol. 
Dle reakcí všech návštěvníků 
lze soudit, že je výstava zaujala 
a možná i přiměla k hlubšímu 

zájmu o naše moderní dějiny.
Osobně musím ocenit odbor-
nou úroveň materiálů i jejich 
zajímavost. Autorka výstavy se 
nezabývala jen dnes poněkud 
módním tématem holocaustu, 
ale celou problematiku pojala 
opravdu komplexně. Především 
je ale třeba vyzdvihnout ochotu 
a nadšení samotné paní Václa-
víkové, která se přes svůj věk a 
zdravotní problémy pustila do 
tak náročného projektu. Přitom 
vše zajišťuje jen s pomocí své 
rodiny a přátel.  Na svou činnost 
nikdy nedostala žádný grant či 
příspěvek od státu, samosprávy 
nebo jiných organizací.  O to více 
pak je třeba si vážit jejího úsilí a 
nadšení pro věc. 

Martin Rostek
Gymnázium Josefa Kainara

Za ostnatým drátem

Dne 6. 10. 2009 vyrazil Klub seniorů Vrablovec na zájezd. Slyšeli jsme 
velice kladné ohlasy na zájezd pořádaný městem Hlučín a rozhodli 
jsme se proto jej také absolvovat. S organizací zájezdu nám pomoh-
la koordinátorka komunitního plánování Ing. Marie Suchánková, 
abychom si zájezd mohli užít opravdu všichni. V Bolaticích jsme 
byli mile přivítáni místními zpěvačkami, které si pro nás připravily 
program a Vrablovečtí se jim odvděčili vystoupením harmonikářů. 
Zájezd se všem velice líbil, zpět do Hlučína jsme se vrátili až za tmy. 
Děkujeme na krásný zájezd panu A. Dudkovi a zaměstnankyni Měst-
ského úřadu Marii Suchánkové. 

Markéta Jurčková
předsedkyně Klubu seniorů Vrablovec

Senioři z Vrablovce na cestách



Ve čtvrtek 8. října 2009 jsme se 
vydali do nahrávacího studia 
České televize v Ostravě-Radva-
nicích. Naše třída 8.A se rozhod-
la zkusit štěstí v televizní soutěži 
BLUDIŠTĚ. Ve studiu nás očeká-
val příjemný pan režisér, kosty-
mérka, maskérka (make-upu 
neunikli ani soutěžící kluci), 
spousta kameramanů  a hlavně 
sympatický moderátor Roman 
Pastorek. Čtyři „stateční“ spolu-
žáci (Denisa Kačmařová, Sabina 
Lorencová, Jakub Kačmář, To-
máš Harazim)  si oblékli červené 
soutěžní dresy a vrhli se do boje. 
Utkali jsme se s opavskými de-
váťáky, kteří jeli už potřetí obhá-
jit své vítězství. 
Natáčení pořadu, který má v od-
poledním programu vyhraze-
nou necelou půlhodinu, trvalo 
více než čtyři hodiny. Překvapilo 
nás, že se některé záběry točily i 
desetkrát. Vůbec nebylo jedno-
duché znovu a znovu se tvářit 
spontánně a radostně ze získa-
ných bodů.
Fyzickou kondičku jsme proká-

zali při sbíraní tzv. bludišťáků. U 
kvízových otázek nám chyběla 
bohužel rychlost, ale ztracené 
body jsme získali díky našemu 
panu třídnímu Všetečkovi, který 
excelentně zvládl svůj zápas se 
smetákem. Šance na vítězství 
stále nebyla ztracena. Při řešení 
posledního úkolu byli bohužel 
rychlejší protivníci.
I přestože jsme dlouhou a na-
máhavou bitvu nevyhráli, od-
cházeli jsme z natáčení bohatší 
o krásné a nezapomenutelné 
zážitky, soutěžící i učitelé si od-
nesli trička s logem Bludiště. 
Dokonce i soupeři v závěru oce-
nili naši bojovnost a férově jsme 
si podali ruce.
Za podporu bychom rádi podě-
kovali našemu panu třídnímu, 
paní učitelce Kadlecové a její 
třídě 8.B.
Natočený pořad můžete zhléd-
nout dne 27. 11. 2009 v 16:25 na 
ČT1, fotky najdete v aktualitách 
na webu školy www.zsrovniny.
cz.                                        Žáci 8.A

ZŠ Hlučín - Rovniny
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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  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

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

Více dvě stovky seniorů se sjely 13.října do Kulturního domu v Hlučíně , kde proběhla akce s názvem 
Kluby klubům. Seniorské spolky z Hlučína a širokého okolí se zde scházejí již tradičně u příležitosti 
Dne seniorů, který si každoročně připomínáme1.října. Na snímku  klub důchodců z Kobeřic při svém 
tanečném vystoupení.                                       Foto: Lada Dobrovolná

Žáci z Rovnin bojovali v Bludišti

Již šestý ročník soutěže pro zá-
kladní školy  ZNAŠ - UMÍŠ - DO-
KAŽ, pořádá Kulturní centrum 
Hlučín za finanční podpory
Sdružení obcí Hlučínska a fir-
my GONA systém cz. 
Jedenáct základních škol z ce-
lého Hlučínska se utká ve třech 
základních skupinách. Losová-
ní rozhodlo o tom, že město 
Hlučín má zastoupení v každé 
skupině. Osmičlenná smíše-
ná družstva, složena vždy po 
jednom zástupci z každého 

ročníku, směřuji své úsilí k je-
dinému cíli - probojovat se do 
prosincového finále a radovat
se z výhry pro vítěze, kterou je 
kompletní počítač s příslušen-
stvím věnovaný firmou GONA
systém cz. Informace z prvního 
kola najdete na www.kc-hlucin.
cz pod záložkou Znáš-Umíš-
-Dokaž (rozlosování soutěže). 
Další kolo se uskuteční 11. - 13. 
listopadu v KULTURNÍM DOMĚ 
HLUČÍN.   

Miroslav Houžvička

ZNÁŠ – UMÍŠ – DOKAŽ 

Foto: Michal Machala
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Na slovíčko  na téma 17. listopad 89

HN: Jak to vlastně bylo s tím 
vaším vstupem do politiky?
To bylo asi čtyři, pět let před re-
volucí. Měli jsme takový spolek, 
říkali jsme si Společnost pro za-
chování zdravého rozumu. Byla 
nás asi stovka. Nešlo o žádnou 
politiku, spíš jsme si z toho vše-
ho dělali legraci. Prostě jsme se 
jen chtěli bavit. Sice jsme nadá-
vali na komunisty, ale to tehdy v 
hospodě nadávali všichni. No a 
s touhle společností jsme chtěli 
pořádat různé akce, třeba plesy, 
setkání a tak. Protože jsme ale 
nebyli nikde oficiálně organi-
zovaní, nechtěli nám ani pro-
najmout klubovnu, natož sál. 
Museli jsme si tedy najít nějaké 
zakrytí, nějaké razítko. Vlastně 
jsme se tak trochu inspirovali v 
Olomouci, kde podobná parta 
mladých vstoupila hromadně 
do Společnosti přátel žehu, tu 
postupně převzala a pod touhle 
hlavičkou pak pořádala různé 
akce a setkání. Jenomže tady v 
Hlučíně to nebylo tak jednodu-
ché. Nic podobného tu nebylo, 
snad jen zahrádkáři. Ze školy 
jsem věděl, že jsou u nás ještě 

další dvě, byť formální,strany.
Socialisté tady nebyli, tak jsme 
je založili. Křesťan sice jsem, ale 
v kostele jsem se objevil maxi-
málně jednou ročně na vánoce.

HN: Pamatujete si co se dělo 
tehdy, před dvaceti lety, když 
se v Praze vydali z Albertova 
studenti směrem na Národní?
Byl pátek a zrovna jsme měli 
večírek. Věděli jsme, že se v 
Praze pořádá nějaká akce, ale 
byla tehdy povolená, a přestože 
jsem jezdil poslední dva roky na 
všechny demonstrace, na tuhle 
jsme se vykašlali. Říkali jsme si: 
je to povolené a nejsme pře-
ci zvědaví na nějaké svazáky s 
transparenty v rukách... Nikdo z 
nás netušil co se bude dít. Spíš 
jsme se chystali, že by moh-
lo něco propuknout na výročí 
Lenonna (pozn. autora: v osm-
desátých letech se v Praze pra-
videlně scházela nezávislá mlá-
dež u Lenonnovy zdi na Kampě 
v tzv. mírový den - ve výročí 
jeho smrti - 8. prosince) nebo na 
Den liských práv. Co se skutečně 
stalo jsme se dozvěděli, až když 
přijeli kamarádi z Charty a jedne 

z polské Solidarity. Dr. Víťa Jiřík, 
který náhodou v pátek  byl v 
Praze pracovně pak přinesl čers-
tvé informace a první letáky. 

HN: Co se dělo potom? 
Tady v Hlučíně celkem nic. Kdo 
chtěl něco vědět a nějak se vy-
jádřit, jel do Opavy nebo hlav-
ně Ostravy. Tam jsem potkával 
plno Hlučíňáků. Dodneska si 
pamatuju, že jsem tam vyfoto-
grafoval svou bývalou paní uči-
telku z gymnázia, která vzala na 
demonstraci celou třídu. 
Chodili jsme taky po vysokých 
školách a diskutovali se studen-
ty. Vystupoval jsem tam tehdy 
jménem socialistů, kteří se při-
klonili na stranu protestujících.
Vzpomínám, že třeba na VŠB, 
kde jsem sám kdysi vystudo-
val, byla atmosféra opravdu 
šílená, tam byl silný odpor. Sál 
nad menzou byl tehdy plný k 
prasknutí a atmosféra značně 
revoluční. Naproti tomu taková 
pedagogická fakulta byla slabší. 
Většina studentů a hlavně pro-
fesorů se držela hodně zpátky. 
V Ostravě jsme se účastnili ně-
kolika setkání v divadle a na 

Oldřich Honěk neměl a nemá rád komunistickou ideologii a její představitele. Nikdy nebyl 
disidentem v pravém slova smyslu. Sice si ho předlistopadová tajná bezpečnost zvala „na 
kobereček“, a to ho deptalo tak, že uvažoval dokonce i o emigraci, nakonec ale vlastně nic tak 
protistátního neudělal. Proč také? Vždyť jeho (anti)politické angažmá bylo vždy tak trochu re-
cesí a legrací. Jak sám říká, už samotný vstup do politiky pro něj byl jen zakrývacím manévrem, 
který mu měl umožnit to, co je v normální společnosti běžné, setkávat se s přáteli a kamarády 
aniž by byli pod drobnohledem veřejné bezpečnosti nebo agilních donašečů tehdejšího reži-
mu. Přestože nikdy nepodepsal Chartu, která se mu jako zavilému antikomunistovi zdála moc 
levičácká, byl jedním z těch, kdo stáli v Hlučíně u zrodu Občanského fóra. Dokonce kandidoval 
i do prvního polistopadového zastupitestva, kde skutečně zasedl a světě div se, za socialisty. 

krajském sekretariátu Čsl. strany 
socialistické, kde se později za-
kládalo OF Ostrava.

HN: Hlučínu se revoluce vy-
hnula?
Nakonec ne. Asi týden po de-
monstracích v Ostravě jsme po-
zvali všechny slušné lidi, které 
jsme znali a měli podobný svě-
tonázor, jako my, na společné 
setkání. Půjčili jsme si klubovnu 
školy na Dlouhé vsi, bylo to tam 
tehdy úplně plné a dohodli se 
na založení prvního Občanské-
ho fóra. Pak  jsme zašli za před-
sedou národního výboru, ten s 
našimi požadavky neměl žádný 
problém a vyhověl prakticky ve 
všem. Naši zástupci byli koopto-
váni do městského zastupitel-
stva.
Připojily se všechny strany, jen 
lidovcům to trvalo trochu déle, 
celorepublikové vedení tehdy 
dělalo mrtvého brouka. Až ná-
tlak prostých členů se přidalo ke 
studentům.
Já osobně jsem tehdy ani nepo-
čítal s tím, že by šlo OF do voleb. 
Byly tam spolu neslučitelné sku-
piny lidí - od ostrých levičáků 
po ultrapravičáky. Před volbami 
jsme už jednali jako koalice ČSL, 
ČSS a OF. První kandidátku do 
voleb v Hlučíně jsme měli spo-
lečnou. 

HN: Vy sám jste také kandido-
val.
Ale ano, v prvních komunálních 
volbách do zastupitelstva. Za 
socialisty. A dostal jsem se.
Pak jsem ale poznal, že moje 
doba skončila. Moje role byla 
dohraná do konce a já měl jak se 
říká splněno. Dosáhli jsme toho, 
o co nám vlastně šlo - aby byla 
politika více barevná.
Po prvním volebním období 
jsem se z politiky vytratil a dou-
fám, že už znovu nebudu mít 
důvod zúčastnit se nějaké další 
revoluce.

HN: Když se na to všechno dí-
váte s odstupem a zkušenost-
mi, šel byste do toho znovu?
Víte, kdyby se to tehdy nepo-
vedlo, asi by mě zavřeli, a o to 
jsem nestál. Soudruzi na StB mi 
říkali, že je jedno co dělám, že 
si stejně něco najdou. Kdyby to 
tehdy nepřišlo, asi by mi nezbý-
valo nic jiného než emigrovat, 
odejít pryč. Takže ano, šel bych 
do toho znovu. Stálo to za to...

Ptal se a fotografoval
Michal Kubíček





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

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

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

Do pátku 6. 11. trvá výstava Jana a Vladimír HARMANOVI 
KRESBA - MALBA – KOLÁŽE

26. října Autogramiáda Hornické kuchařky 

12. listopadu Slavnostní zahájení výstavy – Gotthard Janda, 
výběr z tvorby (kresby, sochy)

26. listopadu Veřejné promítání a beseda k dokumentárnímu 
filmu o knize Dědictví spisovatelky Evy Tvrdé

1. prosince Křest nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové 
– Modrá barva duhy

12. prosince Znovu jsou tu po roce Betlémy a Vánoce

Akce jsou zahájeny vždy v 16 hodin.

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

Fotbal

7. 11. 14.00 FC Hlučín - Čáslav

Volejbal II. liga mužů

14. 11. 10:00 TJ Hlučín – Vyškov

28. 11. 10:00 TJ Hlučín - Střelice

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

6. 11. 17.00 Vernisáž a výstava paličkované krajky v EK. 
Výstava potrvá do 12. 11.

11. -13. 11. 9.30 Znáš, umíš, dokaž – soutěž pro žáky ZŠ

19. 11. 17.30 Hlučín 20 let od sametu – komponovaný 
pořad + výstava v KD. Vystupují: Smyčcové 
kvarteto ZUŠ J. P. Vejvanovského a balet 
ZUŠ Hlučín

27. a 28.11. 18.00 Závěrečné kolony tanečního kurzu

29. 11. 16.00 Rozsvícení vánočního stromu – Mírové 
náměstí, Hlučínsko-Namyslowski GEJZÍR 
spolupráce.

Připravujeme na prosinec:

Adventní koncert
Vánoční zvonky štěstí
Screamers
Pohodový podvečer s J. Schlossarkovou

Připravujeme na adventní neděle:

6. 12. 17.00 Adventní koncert: vystoupení Ostravského 
tria v EK

13. 12. 16.00 Vánoční zvonky štěstí

20. 12. 16.00 Pohodový podvečer s J. Schlossarkovou

Pokladna otevřena:  Pondělí: 16.00 – 18.30, čtvrtek: 13.00 – 16.00

7. 11. a 8. 11. 15.00 Vzhůru do oblak

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

7. 11. 17.00 a 19.30 Veni, vidi, vici 

8. 11. 17.00 Veni, vidi, vici

Film ČR  - komedie, romantický. MP

13. 11. 19.30 2Bobule 

14. 11. 17.00 a 19.30 
hod

2Bobule 

15. 11. 17.00 2Bobule 

Film ČR – komedie. MP

21. 11. 17.00 a 19.30 Ulovit miliardáře

22. 11. 17.00 Ulovit miliardáře

Film ČR – komedie. MP

21. 11. a 22.11. 15.00 Zataženo, občas trakaře

Film USA – animovaný, rodinný.

9. 11. Zamykání lesa
Pojďte se s námi rozloučit s Pánem lesa, uložit zvířátka k zimnímu 
spánku a zlatým klíčkem zamknout les. Sraz dětí, rodičů i kočárků 
v 16:00 před DDM Hlučín, lampiony s sebou. Občerstvení bude 
dětem podávat Pán lesa!

11. 11. Hlučínský slavíček
Soutěž v sólovém zpěvu hlučínských, příp. jiných lidových nebo 
umělých písní bez hude. doprovodu. Pro děti předškolní, 1. a 2. 
tříd. Prezence: 13.00 – 13.30. Zahájení: 13.30. Pro vítěze jsou při-
praveny diplomy a drobné pozornosti, ostatní zpěváčci obdrží 
účastnické listy. Písemné přihlášky nejpozději do pondělí 9.11. 

20. 11. Klub patchwork
Od 16.00 v DDM. Vánoční zvonečky a šití na papír, srdečně zveme 
všechny šikovné ženy a dívky. Pokud možno vezměte si s sebou 
zbytky vánočních látek.

29. 11. Adventní dílna
Pro děti od 8 let a dospělé. Od 13.00 do 17.00. Děti si vyrobí ad-
ventní věnec, svícen a přání. Výrobky si odnesou domů, povídání 
o adventu a vánočních zvycích. Cena: 100,- Kč, přihlášky a platba 
předem v DDM Hlučín. tel.: 595041156 - Veronika Novosadová

Připravujeme na prosinec:
12. – 13. 12. Vánoční výlet do Prahy

 Prodám stav. pozemky v Hlučíně, tel 777 010 444
 Pronajmu byt 1+1 Rovniny ihned. tel 737 461 195
 Koupím menší RD Hlučín, 604 592 137
 Nabízím jakoukoli pomoc v domácnosti. Zn. Spolehlivá 773 

207 202
 Pronajmeme rodinný domek se zahradou. Možnost nastě-

hování ihned. telefon. 777965055
 Pronajmeme zahradu 1237 m2 zď. kůlna, malý sklípek, příp. 

vody, Hlučín, Hornická ul. Musí být jako zahrada. Náj. dle 
dohody. inf. tel 736 227 122 a 602 942 805

 Pronajmu nebytové prostory o velikosti 110 m2 v I. patře na 
náměstí v Hlučíně (nad bydovým textilem). Tel 608 345 556

 Koupím pozemek k výstavbě chaty od 250 m2  na Hlučínsku, 
602 544 376

 Firma K. Fojtů vám nabízí zed. a obkl. práce, malířské 
práce, rekonstrukce bytů, byt.jader, domů apod. Více na tel. 
603737744. www.stavimeradi.cz

 Vzpomínáme a děkujeme. Dne 25.10. uplynulo 5 měsíců, 
kdy nás opustil náš drahý manžel, otec a dědeček pan Ervín 
Antonín, který by 9.10 dosáhl svých 80. let. děkujeme všem 
známým a přátelům za vzpomínku. S láskou vzpomíná man-
želka, dcer a syn s rodinami.

Práce na PC  -  www.internetjob.cz/kov

ŘÁDKOVÁ INZERCE OBČANŮ

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

A zase to rozjedem! TJ ASPV Hlučín vás zve na cvičení.

Mladší ženy ST 19 - 20 hod - tělocvička ZŠ Rovniny

Starší ženy PO 18.30 - 19.30 hod - tělocvička ZŠ dr. M. Tyrše
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Jedním ze základních požadav-
ků požárních předpisů je vy-
tvoření podmínek zajišťujících 
bezpečnou evakuaci osob z ho-
řícího objektu. K tomuto účelu 
jsou navrhovány únikové cesty, 
při jejichž projektování jsou zo-
hledněny požadavky norem po-
žární ochrany a dalších platných 
předpisů upravující požadavky 
požární bezpečnosti staveb. 
Úniková cesta je definována
jako „komunikace, která umož-
ňuje bezpečnou evakuaci osob 
ze stavby nebo její části ohrože-
né požárem na volné prostran-
ství, popřípadě přístup požár-
ních jednotek“. Při navrhování 
únikových cest se však nepočítá 
s tím, že by na chodbách, scho-
dištích (únikových cestách) byl 
skladován nějaký materiál. Přes-
to můžeme v těchto prostorách 
často nalézt např. skříně, sedací 
soupravy, různé krabice napl-
něné starými časopisy, značně 
vzrostlé květiny upevněné např. 

ke klice vnitřních nástěnných 
hydrantů apod. 
Co když v těchto místech do-
jde ke vzniku požáru? Pak jsou 
osoby unikající před požárem 
paradoxně ohrožovány zplodi-
nami hoření, nedostatkem kys-
líku a též plamenem a teplem 
v prostorách, které jim měly 
zabezpečit bezpečnou evaku-
aci. Proto je nutné správně vy-
hodnotit, kde je největší zdroj 
ohrožení. Nejsou-li osoby v bytě 
bezprostředně ohroženy kou-
řem nebo plameny a úniková 
cesta je zakouřená je lépe setr-
vat v bytě. Proti kouři pronika-
jícímu z chodby doporučujeme 
utěsnit dveře např. mokrými 
prostěradly a z okna signalizo-
vat hasičům přítomnost osob v 
bytě. Informace o tom, že jsou v 
bytě osoby potřebující pomoc 
lze také předat na tísňovou lin-
ku, která zasahující hasiče na 
tuto skutečnost upozorní. Hasi-
či jsou vybaveni tzv. paramaska-

mi, které ochrání dýchací cesty 
zachraňované osoby po dobu 
než opustí zakouřený prostor. V 
případě nutnosti projít zakouře-
ným prostorem je nutné chránit 
dýchací cesty např. mokrým tex-
tilem, pohybovat se u podlahy, 
kde je koncentrace kouře nižší a 
zvolit co nejkratší cestu ke zdro-
ji čistého vzduchu. Uskladněný 
materiál v těchto prostorách 
také znemožňuje rychlý a účin-
ný zásah povolaných jednotek 
požární ochrany. Často je tímto 
skladovaným materiálem zne-
možněn přístup k hasícím pří-
strojům, nástěnným hydrantům, 
rozvodným zařízením elektrické 
energie, uzávěrům vody, plynu 
apod.
Ten, kdo na únikových cestách 
skladuje materiál a užívá tak 
únikovou cestu v rozporu se 
schválenou projektovou doku-
mentací, porušuje tím, mimo 
jiné, předpisy o požární ochra-
ně. Všichni občané i zaměst-

nanci jsou povinni vytvářet 
podmínky pro hašení požárů a 
pro záchranné práce, zejména 
udržovat volné příjezdové ko-
munikace a nástupní plochy pro 
požární techniku, únikové ces-
ty a volný přístup k nouzovým 
východům, k rozvodným zaří-
zením el. energie, k uzávěrům 
vody, plynu, topení a produkto-
vodům, k věcným prostředkům 
požární ochrany a k ručnímu 
ovládání požárně bezpečnost-
ních zařízení.
Je nutné si uvědomit, že únikové 
cesty neslouží jako skladiště, ale 
mají zajistit bezpečnou evakua-
ci osob ohrožených požárem a 
rychlé a účinné záchranné prá-
ce zasahujících jednotek požár-
ní ochrany. 
A je pozdě se po vzniklém ne-
štěstí ptát, zda bylo vše v po-
řádku, zda se něčemu nedalo 
předejít.

HZS MSK ÚO Opava

Nezamezujte hasičům únikové východy, ohrožujete tím sami sebe

První desítky škol se v České republice při-
hlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. 
Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do 
třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhod-
ně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž ob-
jednají na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou 
ratolest každé ráno domácí svačinkou. Mož-
ná jste rodičem, který dítěti místo svačiny 
dá „na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv 
skupině rodičů, často zjistíme, že domácí 
svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo 
že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse 
kalhot zmačkaný obal od čokoládových ty-
činek. 
Přitom právě na snídani a svačině závisí 
energetické poměry v dětském organismu 
během školní výuky – a od nich se odvíjí 
například míra pozornosti či základy budou-
cího zdraví.  Dopřát školním dětem zdravou 
svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do 
školy, aniž by děti musely mít při sobě pení-
ze a udělat ze svačin zábavu je cílem projek-
tu Svačiny do škol, který v České republice 
právě startuje. Rodiče mohou dětem svači-
ny předplatit a děti si na internetu svačinu 
samy vyberou a objednají, klidně na den, 
týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou sva-
činu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, 
čerstvě připravenou. 
Celý objednávkový systém je přístupný z 
internetové adresy www.svaciny.eu. Děti si 
mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, 
salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že 
jejich dítě svačí – a že svačí zdravě. 

Alexandr Bílek

Zdravé svačiny
V době, kdy ještě neexistovaly hodiny, využívali 
lidé k měření času vše, co bylo kolem nich. Díky 
přírodním živlům vznikaly například hodiny ka-
palinové, přesýpací pískové aj. Pro orientaci v čase 
používali také hořící svíčky, kterým v závislosti na 
jejich velikosti ubýval vosk vždy určitou dobu. 
Zvláštním způsobem byl také počet odříkaných 
žalmů. Měření času prošlo dlouhým vývojem a 
vznikla řada prostředků jak a čím čas určovat. 
Jedny z nejrozšířenějších hodin, před vznikem 
současných mechanických, byly ty, které využí-
valy rotace slunce.
Objev slunečních hodin spočíval v uvědomění 
si souvislosti mezi délkou či směrem vrženého 
stínu a polohou Slunce na obloze. Nejstarším 
typem těchto hodin byl jednoduchý svislý obelisk 
se stupnicí na zemi, kdy délka vrženého stínu ur-
čovala denní hodinu. Postupem času se sluneční 
hodiny měnily. Vznikaly v podobě komplexů 
staveb (Stonehenge), chrámů, svislé na zdech 
domů, vodorovné, polární, orlojní, některé byly 
jednoduše ztvárněné, některé se pyšnily vysokou 
uměleckou kvalitou atd.
I dnes u nás existují stovky až tisíce slunečních 
hodin. Vidět je můžeme na hradech, zámcích, 
historických budovách, palácích či kostelích. 
Dnes jsou již hojně zastoupeny i na řadě rodin-
ných domků, v zahradách, parcích, na náměstích 
a všude tam, kde dopadají sluneční paprsky.
Sluneční hodiny se také v malém počtu nachá-
zejí i na Hlučínsku. Asi nejznámější jsou sluneční 
parkové hodiny v Píšti. V době svého vzniku roku 
2005, byly největšími hodinami tohoto provedení 
v Evropě. Jedná se o vodorovné hodiny ležící na 
křižovatce před kostelem sv. Vavřince. Jejich celko-
vý rozměr je 16 x 47 m. Hodiny jsou orlojní, tzn. že 

mají stupnici od 1 do 24 hodin. Římské číslice jsou 
znázorněny na kamenných podstavcích tvořící 
půlkruh. Šikmý ukazatel, rovnoběžný se zemskou 
osou, je 3,5 m dlouhý. Dominantu hodin tvoří ko-
vová lilie uprostřed, jenž patří k symbolům obce 
(jedná se o erbovní znak pánů ze Zvole, majitelů 
obce v 16. století). Hodiny jsou celkově zajímavě 
řešeny, jsou doplněny bílými kamínky, kůrou a 
zakrslými keříky, které oddělují jednotlivé stupně 
hodin. 
Velmi rozšířeným typem jsou svislé hodiny umís-
těné zpravidla na zdech budov. Takové hodiny 
můžeme nalézt ve Štěpánkovicích, nad garáží 
u rodinného domku, při křižovatce ulic Mlýnská 
a Novodvorská. Nacházejí se zhruba ve výšce tří 
metrů. Jsou jednoduše řešeny, celokovové, s uka-
zatelem dlouhým asi jeden metr. Číselník tvoří 
římské číslice s ryskami a ukazuje čas v rozsahu 
VIII – XII – IV hodin. 
Další svislé hodiny nalezneme také v Rohově, 
Sudicích či Ludgeřovicích.
Jiného typu jsou hodiny v Dolním Benešově na 
ul. Opavské č. 435. Jsou umístěny v zahradě před 
domem na černém kovovém stojanu ve výšce 0,5 
m a jeho rozměry činí 0,6 x 0,6 m. Jedná se o svět-
le kovové polární prstencové hodiny s šikmým 
ukazatelem. Mají prstencový tvar a jeho hodi-
nové přímky jsou rovnoběžné se zemskou osou. 
Ukazatel tvoří šikmý polos, který má tvar letícího 
šípu. Číselník je na koncích ozdobně vytvarován 
do růžice.

Jana Nevřelová

Pokud objevíte na Hlučínsku či v blízkém okolí 
další sluneční hodiny, ozvěte se prosím na email 

jana-nevrelova@seznam.cz

Sluneční hodiny na Hlučínsku
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Na  čtvrtek 24. 9. přichystala 
pracovní skupina Senioři pro 
komunitní plánování MěÚ Hlu-
čín zájezd pro hlučínské seniory 
s názvem Po krásách hlučínska s 
průvodcem. Průvodcovské role 
se zhostil známý hlučínský ces-
tovatel Arnold Dudek.
Autobus vyjel v 8 hod z parko-
viště u Kulturního domu v Hlu-
číně, poté se vydal přes Dolní 
Benešov  k  hájence Křeménka. 
V  Bolaticích  senioři navštívili 
kostel a  skanzen  a dále pokra-
čovali do Albertovce na prohlíd-
ku hřebčína. V Rohově, kde byl 
zajištěn oběd, si pochutnali na 
místní specialitě – grilovaných 
kolenech. Odpoledne program 
pokračoval  návštěvou Třebomi, 
prohlídkou kostela v Sudicích, 
kostela a hrobky v Chuchelné,  
poté  se výletníci zastavili u lé-

čivého pramene a Křesťanského 
labyrintu v Bělé a na závěr  si  
prohlédli křížovou cestu a kos-
tel v Píšti.
„Ta místa sice všechna důvěrně 
znám, ale nikdy jsem je nena-
vštívil s průvodcem, takže jsem 
se dozvěděl i některé nové za-
jímavosti. Navíc to byla  krásná 
příležitost  seznámit se a popo-
vídat si na pěkných místech s 
našimi seniory,“  říká hlučínský 
starosta Bernard Ostárek, který 
se zájezdu zúčastnil. Chválou 
nešetřili ani samotní důchod-
ci. „Byl to opravdu hezký den s 
příjemnými lidmi na čerstvém 
vzduchu. Pokud město zorga-
nizuje další zájezd, rádi znovu 
pojedeme,“ shodovali se mnozí, 
když se po sedmnácté hodině 
v dobré náladě vrátili zpět do 
Hlučína. „Zájezdy pro seniory 

jsou v Hlučíně už tradicí.  Jen 
pár dní poté, co vyjde informa-
ce o chystaném zájezdu v Hlu-
čínských novinách, máme vždy 
autobus plně obsazený,“ říká 
Marie Suchánková, koordinátor-
ka komunitního plánování MěÚ 
Hlučín. „Ohlasy jsou vždy velmi 
pozitivní. Někteří důchodci byli 

na zájezdu poprvé, jsou ale i 
tací, kteří s námi  jezdí pravidel-
ně,“ dodává. V minulosti město 
pořádalo  vždy dva až tři zájezdy 
ročně, letos  se uskutečnil jen 
jeden. Další dva byly nahrazeny 
počítačovými kurzy, které pro-
běhly na konci října. 

(ld)

Senioři za krásami Hlučínska

V sobotu 3. 10. se náměstí v 
Hlučíně zaplnilo množstvím 
sportovně oděných lidí a pejs-
ků. Všechny přilákala tradiční 
akce Kulturního centra Hlučín 
a kulturní komise obce Vřesina, 
Hlučínsko–vřesinská šlápota.
Krásné počasí a pohodová trasa 
kolem bunkru Jaroš, který bylo 
možno si prohlédnout, všechny 
nadchla. 
Závěr pochodu byl v restauraci 
v centru obce Vřesina, kde bylo 
pro všechny účastníky díky 

sponzorům připraveno zdarma 
občerstvení. K dobré pohodě 
hrála živá hudba. Celá akce byla 
zakončena bohatou tombolou.
Velká účast skoro tří stovek lidí 
mile potěšila nejenom orga-
nizátory.  Fotografickou do-
kumentaci můžete shlédnout 
také na stránkách obce Vřesina 
a videoreportáže jsou k vidění 
na MTVH a Hlučínsko.tv nebo 
na www.hlucinskenoviny.cz/
martina-dornova.

Jana Teichmanová

Vyšlápli si společně do Vřesiny

Nenápadný půvab Slezska, tak 
se jmenuje kniha, ze které au-
torsky četla ludgeřovická spi-
sovatelka Eva Tvrdá počátkem 
října v prostorách Zámeckého  
klubu v Hlučíně.
„Vždy jsem se zajímala o zdán-
livě prosté osudy obyčejných 
lidí z oblasti Hlučínska, regionu, 
jenž svými historickými událost-
mi přinášel místním nezvykle 
těžké osudy. Kniha, kterou dr-
žím v rukou, je nyní výsledkem 
mého zájmu o místní dějiny a 
příběhy obyvatel slezských obcí 
a samotného Hlučína,“ řekla Eva 
Tvrdá, která se v publikaci věnu-
je jedné z nejmenších obcí ne-
jenom Hlučínska, ale dokonce 
celé republiky - vesničce Rohov, 
nacházející se poblíž Strahovic a 
Sudic na Hlučínsku.
Autorka popsala nejenom ději-

ny této obce, ale s určitou dáv-
kou fantazie fabulovala i na zá-
kladě mýtů a pověstí. Autorskou 
lienci nakonec využila i při líčení 
osudů jednotlivých obyvatel 
vísky. 
Ve své knížce sleduje ale nejen 
osudy a příběhy Rohovských, 
všímá si také svébytné hlučín-
ské architektury, ať to jsou míst-
ní kapličky či bazilika v Sudicích 
připomínající chrám v Kolíně 
nad Rýnem anebo sýpky zvané 
srubky. Kniha tak nezvyklým 
způsobem mapuje Hlučínsko, 
jeho historii a vzdává tak mimo-
děk hold zdánlivě nedůležitým 
věcem, které však ve svém kon-
textu skládají pravdivý obraz o 
místě, v němž žijeme. 
Eva Tvrdá vydala knihu v nakla-
dateství Litera Silesia. 

Michal Kubíček

Tvrdá psala osudy Rohovských

Město Hlučín získalo  ocenění za příkladnou péči o válečné hroby na správním území obce s rozšíře-
nou působností. Pamětní plaketu udělilo Hlučínu 15.října Ministerstvo obrany České republiky. 
                     Foto : Petr Gattnar 

Foto: Miroslav Houžvička

Foto: Marie Suchánková
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Motto projektu: Překračujeme hranice
Przekraczamy granice

Konference pedagogických pracovníků partnerských škol
třetí aktivita projektu „Spolu na hory“

 Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Hlučín a  Zespolu Szkol w Krzanowicach

se uskutečnila v úterý 6. 10. 2009 ve 14,00 hodin ve školní jídelně za přítomnosti zástupců z řad pe-
dagogů obou partnerských škol v čele s ředitelkou Mgr. Ivanou Staňkovou a paní dyrektor dr. Kornelií 
Lach, pozvání přijal i  místostarosta Hlučína Ing. Pavel Reiský a představitelky Euroregionu Silesia Ing. 
Jana Novotná Galusková a Ing. Petra Hamelová.
Již při úvodním přivítání hostů a následném shrnutí průběhu celého projektu mohli přítomní sledovat 
projekci fotografií a videa pořízených na jednotlivých sportovních aktivitách. Kulturní program zahrno-
val vystoupení pěveckého sboru Zeffiro a vyprávění zážitků přímých účastnic pobytů. Přátelská atmo-
sféra, výměna zážitků a zkušeností napovídala o tom, že tyto spolu prožité aktivity nebyly prvním ani 
posledním společným projektem družebních škol, jak na poli sportovním tak kulturním. 
Cíl projektu byl, díky schválené dotaci z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, splněn na sto procent. Rozvoj spolupráce a přá-
telství mezi partnerskými školami, podpora rozvoje mezilidských vztahů prostřednictvím sportovních 
aktivit, překonávání jazykové bariéry, podpora zdravého životního stylu, to vše bylo náplní jak první ak-
tivity, kterou byl zimní pobyt žáků spojený s lyžováním  a snowboardingem, tak druhé aktivity - jarního 
turistického kurzu žáků, které se uskutečnily v Krkonoších, v Peci pod Sněžkou. Vždyť právě turistická 
stezka česko-polského přátelství na Sněžce nám byla inspirací. 

                                      Hlavní koordinátor projektu „Spolu na hory“ Mgr. J.W.Mrázová, učitelka 

O posledním víkendu v měsí-
ci září letošního roku navštívil 
Českou republiku papež Bene-
dikt XVI. Atraktivita návštěvy 
Svatého otce byla o to větší, že 
v neděli 27. září navštívil mo-
ravskou metropoli – Brno. 
Sdělovací prostředky poskyto-
valy hodnotné informace té-
měř z každého kroku Svatého 
otce, ale zažít na vlastní kůži 
papežovu přítomnost, je zážit-
kem vpravdě nevšedním.
Ačkoli mše svatá začala na letiš-
ti Brno-Tuřany až v 10:00 hod., 
scházeli se poutníci již před třetí 
hodinou ranní v Darkovičkách, 
Hlučíně i Bobrovníkách, aby 
společně s poutníky z Hati vy-
razili na náročnou jednodenní 
pouť.  Cesta autobusem stejně 
jako ranní pěší přesun na letiště 

proběhly hladce a proto jsme 
již od 6:30 hod. mohli spolu s 
ostatními poutníky očekávat 
přílet svatého otce i prezidenta 
České republiky. 
Dobu před začátkem mše sva-
té vyplnil bohatý doprovodný 
program, který každého pout-
níka připravil na bohoslužbu. 
Blízkost svatého otce, jeho slo-
va i vřelost, kterou davu pout-
níků sděloval, byly nevšední a 
těžko popsatelné. 
Po ukončení obřadů Svatý 
otec spolu s ostatními vzácný-
mi hosty opustil shromážděné 
poutníky. Nejen při pěším pře-
sunu k autobusům, ale i při ces-
tě zpět domů všichni přemítali 
o papežových slovech a nechá-
vali v sobě doznít výjimečnost 
setkání. 

Věkové složení poutníků bylo 
opravdu pestré a každý ze zú-
častněných si domů v srdci od-
nášel nejen nevšední zážitek, 
ale také hezké vzpomínky na 
krásné slunečné počasí, které 
jistě přispělo ke zdárnému prů-
běhu pouti. 
Z Hlučína a městských částí jelo 
autobusem celkem 51 poutní-
ků, dalších 20 využilo dopravu 
vlastními automobily a někteří 
cestovali vlakem. Za organi-
zační tým v Hlučíně bych chtěl 
poděkovat všem za účast a se 
všemi ostatními se těším na 
shledanou při dalších podob-
ných akcích.

Aleš Hanslík
místopředseda

MO KDU-ČSL Hlučín

Neobyčejná zářijová neděle

Svatý otec při setkání s českou ekunemou. 
           Foto: www.navstevapapeze.cz

Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala 
všem, kteří se dne 23. 10. 2009 
zúčastnili v kostele sv. Markéty 
posledního rozloučení s naší mi-
lovanou maminkou, tchýní, ba-
bičkou, prababičkou, sestřenicí 
a tetou paní Charlotou Klocko-
vou. Děkuji za květinové dary i 
projevy soustrasti, panu faráři 
Mgr. ICLic. Františkovi Zehna-
lovi, Th.D., za důstojný obřad i 
procítěná slova, rovněž minis-
trantům, hudebníkům a zpě-
vákům. Děkuji panu kaplanovi 
Mgr. Rolandovi Manowskemu-
-Slomkovi za pravidelné navště-
vování jmenované, duchovní 
povzbuzení i lidskou útěchu, 
MUDr. Věře Švajgrové za vzor-
nou zdravotní péči, dále sestřič-
kám z Charity, pohřební službě 
DOMINUS i restauraci HEVIL za 
poskytnutí příkladných služeb.

Za celou rodinu dcera
Anežka Barabaschová

www.hlucinskenoviny.cz
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Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s.  nabízí  
možnost studia Univerzity třetího věku.

Délka studia:    2 roky , tj. 4 semestry
  každý semestr trvá 15 týdnů

Zahájení: březen 2010 – červen 2010 (1. semestr)
 
Rozsah výuky :  2 vyučovací hodiny 1x týdně
  tj. 90 min výuky týdně v odpoledních hodinách 

Požadavky na účastníky:
  středoškolské vzdělání, věk 55 a více

Ukončení:  certifikát o absolutoriu U3V

Obsah výuky: 
  1. semestr – Počítač a já
  2. semestr – Cizí jazyk
  3. semestr – Právo a já
  4. semestr –  Životní prostředí
  /změna  předmětů vyhrazena/

Počty studentů: maximum 40 studentů v ročníku
  tj. 2 skupiny po 20 studentech

Výše školného za 1 semestr  1500,- Kč
Školné hrazeno studentem  500,- Kč
Příspěvek města   1000,- Kč

Platí pro město Hlučín, obce Hať a Sudice. V ostatních obcích je tře-
ba na obecních úřadech zjistit, zda budou na studium přispívat. Do 
uzávěrky  tuto informaci HN neposkytly. Na obecních úřadech bu-
dou také k dispozici přihlášky ke studiu.

Místo studia: Hlučín

Přihlášky zašlete či osobně odevzdejte do 15.12.2009
na MěÚ Hlučín, odbor školství a kultury, Mírové náměstí 23, 
Hlučín 748 01

Zde odstřihnout: 
.............................................................................................................................

Závazná přihláška pro studium
Univerzity třetího věku ve městě Hlučíně

Jméno a příjmení: ..............................................................................................

Datum narození:..................................................................................................

Trvalé bydliště:.....................................................................................................

Telefonní kontakt:...............................................................................................

Mailová adresa:....................................................................................................

Podpis:....................................................................................................................

Univerzita třetího věku

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Karolína Zbořilová *2009
Agáta Sedláčková *2009
Tomáš Opravil  *2009

Jubilanti:
Lucie Břemková *1923
Gertruda Kaštovská *1921
Helena Bechová *1909
Marta Schmidtová *1921
Valeria Cymorková *1927
Vlastimil Krkoška *1928
Olga Dvořáčková *1917

Adéla Čechová *1921
Jiřina Stanková *1919
Matylda Gogolínová *1928
Elvíra Janischová *1919
Jan Holásek *1929

Rozloučili jsme se:
Jaroslav Studený *1930
Charlota Klocková *1922

Po dlouhodobém přípravném 
období  dovršilo Kulturní cen-
trum Hlučín své úsilí o zlepše-
ní informačního servisu pro 
veřejnost  a  dokončilo  ino-
vaci  svých webových stránek. 
Stránky doznaly úplné pře-
měny, a to nejen v grafice, ale 
hlavně v  jejich struktuře.
Cílem této změny  je   poskyt-
nout širokou nabídku informa-
cí  v souvislosti s rozmanitou 
činností Kulturního centra 
Hlučín.  Také jsme naše webo-
vé stránky obohatili o  několik 
zajímavostí například virtuální 
prohlídky významných míst v 
Hlučíně, video instruktáže pro  
tělesné postižené (jak se do-
stat do našich  zařízení na vo-
zíčku), video upoutávky z čin-
nosti naší MTVH atd. Dozvíte 
se i více o našich projektech. 
Nejradikálnější změnou webo-
vých stránek je jejich obsluha 
a naplňování, která je plně v 
rukou pracovníků KC Hlučín. 
To sice přináší  i jisté  problémy 
(znáte to chybička se vloudí), 
ale přesto věříme v pružnost 
při přenášení informací a  že 
našich webových  stránkách  
budete vždy aktuálně v obraze. 

Novinkou na našich stránkách 
je pohyblivá lišta, která  sděluje  
nejaktuálnější záležitosti (mě-
nící se i v průběhu dne). 
A právě s využitím  této infor-
mační lišty se můžete zapojit  
do speciální soutěže (o ceny  
KC Hlučín), která  poběží  od  
10. 11. -   20. 11. 
V rámci aktuálních informa-
cí  na  plovoucí liště, se každý  
den objeví jedno soutěžní slo-
vo (před a za  bude odděleno 
grafickým symbolem). Slova 
nebudou nasazována v pořadí 
jak jdou  ve větě, ale na pře-
skáčku. Vaším  úkolem bude  z 
deseti uvedených slov   složit 
větu, tu nám zašlete na e-mai-
lovou adresu.  Deset správných  
výherců vylosujeme a odmění-
me.  Pravidla k soutěži  najdete  
na www.kc-hlucin.cz. 
Zároveň očekáváme vaše 
podněty a názory (co vám  na 
našich stránkách chybí nebo 
naopak co se vám na nich líbí). 
Naší snahou je doladit postup-
ně za provozu celý systém tak, 
aby naše webovky  byly uživa-
telsky přijatelné a aktivní. 

Zdeněk Kačor
ředitel KC

Nové webové stránky Kulturního 
centra s novou soutěží
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Ostravská 39, Hlučín 748 01, tel.: 777 139 848
E-mail: hcomp@seznam.cz • www.h-computers.cz

Eshop-nákup z pohodlí Vašeho domova
Notebooky, počítače, LCD monitory, myši, klávesnice, 
tiskárny, cartridge, tonery, externí harddisky, usb flash disky, 
CD, DVD, čtečky karet, webkamery, sluchátka, 
TV karty, obaly, brašny na notebooky...

• Servis počítačů, notebooků, tiskáren, firemní servis 
• Splátkový prodéj s 0% navýšením 
• (splátkový prodej i pro důchodce a maminky na mateřské)
• Nově v prodeji Windows 7

Kopírovací centrum
Černobílý a barevný tisk, kopírování až do formátu A3. 
Tisk dokumentů, fotek, vizitek, plakátů, brožur, 
katalogů, DVD obalů. Tisk z CD, flash disku.

• Příjem zakázek i elektronickou poštou.
• Množstevní slevy

Přjďte svým blízkým vybrat 
dárek k vánocům

a

Velká 
vánoční soutěž 
o super ceny

od 1. 12. 09  do 23. 12. 09

Výkonný dvoujádrový počítač, 
2 GB, 320 GB, LCD 19“, DVD +/- 
R/RW / RAM, Windows XP Home

nebo Vista, klávesnice + myš

10 890 Kč
349 Kč

389 Kč

notebooky
za nízké ceny 

Akce platí
do vyprodání

zásob

od 8 500 Kč
389 Kč

vánoční soutě
o super ceny

od 1. 12. 09 do 23. 12. 09

d

d oujáý dýý oý
,GB, LC320 G,2 GB, 3

M, WinRAMR/RW / 
a, klávVistanebo 

kyynotttteeboee ok
nyza nízké cenyza nízké ce

od 8 500 Kč

Kč
Akce platí

do vyprodání
zásob349 

e svým b

ádrový počítač, 

90 

Přjďte

ád o ý poč tač,
,9“, DVD +/- D 19“,
XP Homendows 

e + myššvesnice

Kč
34
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Zveme vás na bezplatné
dermokosmetické vyšetření pleti

a poradenství

Péče o citlivou pokožku

Těšíme se na Vás ve dnech
11. 11. a 9. 12. 2009

vždy od 13 do 17 hod
v LÉKÁRNĚ U HRADEB,

Mírové náměstí 1, Hlučín



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 838www.spravnapece.cz  www.herriovet.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.

SATELITY
ANTÉNY

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

po - pá  8.00 - 12.00   14.00 - 18.00

Postranní 14/190
747 97 DĚHYLOV

Prodejna v Děhylově nabízí novou

 zimní kolekci
kožené obuvi

za zvýhodněné ceny a také slevy 
některých vzorů

Prodejní doba:
Po - Pá 16 - 19 h, So 9 - 12 h

po tel. dohodě i v době, která vám 
vyhovuje: 565 057 093, 604 267 400
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