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Velká cena Hlučína, Prajzská rely a Tuning Show
V Hlučíně si milovníci dvou a jednostopých vozidel skutečně přišli na své. Bylo jedno, zda šlo o staromilce 
nebo fandy upravovaných závodních aut...

    Čtěte na straně 8
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Hlučínský starosta Ing. Bernard 
Ostárek počátkem června po-
depsal dokument, kterým měs-
to Hlučín uzavřelo Dohodu
o vzájemné spolupráci  při za-
bezpečování  místních záleži-
tostí veřejného pořádku s Policií 
ČR. Za krajské ředitelství policie, 
územní odbor vnější služby 
Opava,  jej  signoval   npor. Bc. 
Libor Schejok, vedoucí obvod-
ního oddělení PČR Hlučín, které 
bude s městem spolupracovat 
nejvíce.
Účelem dohody je zkvalitnit, 
zjednodušit a sjednotit vzájem-
nou spolupráci mezi oběma 
stranami a současně upravit 
v jakých oblastech a formách 
bude tato kooperace probíhat. 
Oba subjekty si budou např.  
operativně poskytovat rele-
vantní informace a zaujmou 
společnou mediální strategii. 
Dále  budou spolupracovat při 
získávání poznatků k trestné 
činnosti, podílet se na součin-
nostních preventivně - bezpeč-
nostních akcích, či provádět 
společné průzkumy spokoje-
nosti občanů.

„Ta spolupráce samozřejmě již 
léta probíhá, nyní jsme ji ale po-
depsáním dohody dodali právní 
formu,“  říká  hlučínský starosta.
„Účelem je, aby se lidé ve městě 
cítili  lépe chráněni, aby věděli, 
že je o ně co je nejlépe postará-
no z hlediska ochrany veřejného 
pořádku, majetku a bezpečnos-
ti,“ dodává policista Schejok.
„V Hlučíně máme dvě bezpeč-
nostní složky, Policii ČR a Měst-
skou policii. V zájmu účelného 
vynakládání veřejných prostřed-
ků budou jejich činnosti koordi-

novány tak, aby se nesuplovaly, 
ale doplňovaly a vzájemně na 
sebe navazovaly. Občané města 
to uvidí např. při společných po-
chůzkách příslušníků městské 
a  republikové policie, při vý-
jezdech do jednotlivých měst-
ských částí a podobně,“ doplnil 
ještě  Ostárek.
Dohoda o vzájemné spolupráci 
byla uzavřena na dobu neur-
čitou. Její plnění a aktuálnost 
budou vyhodnocovat zástupci 
obou stran dvakrát ročně.

Lada Dobrovolná

Město bude více spolupracovat s Policií ČR

V současné době vídáme státní policisty v Hlučíně například při kontrolách vozidel na hlavním tahu 
městem.         Foto  pro  HN - Michal Kubíček

Žáci ZŠ Hornická v Hlučíně se letos zapojili, jako 
jediná škola z Hlučínska, do 2. ročníku celostátní 
soutěže Bojovníci proti totalitě očima dětí, kterou 
vyhlásilo Ministerstvo obrany spolu s Konfederací 
politických vězňů, Svazem Pomocných technic-
kých praporů a dalšími organizacemi. Hlučínské 
noviny o tom informovala učitelka školy Mgr. Iva 
Landová, která stála společně s žáky 9. B  za vy-
tvořením patnáctiminutového dokumentu Druhá 
strana mince. 
„Úkolem žáků bylo vytvořit videodokument o li-
dech, kteří byli v období totalitního režimu z po-
litických důvodů pronásledováni, perzekuováni 
a vězněni a jejichž životy byly tehdejším režimem 
vystaveny krutému bezpráví,“ říká učitelka. 
Soutěž probíhala více jak půl roku a před „filmo-
vým štábem“ čekalo mnoho práce. Nejprve se 
společně s ostatními soutěžícími zúčastnili od-
borného školení, které vedli pracovníci České 
televize a Českého rozhlasu. Tím získali alespoň 
základní znalosti o práci s kamerou, mikrofonem, 
s psaním scénáře apod. To však byl jen začátek. 
Po absolvování školení čekala na školáky teprve 
ta skutečná práce. Nejdříve si studenti vybrali 
„hlavního hrdinu“ dokumentu. Byl jím Ing. Miro-
slav Landa, odsouzený počátkem 80. let za vyzvě-
dačství. Následovalo několik setkání, po sesbírání 
potřebných informací scénář, nakonec samotné 
natáčení. 
„Neměli jsme vůbec žádné technické vybavení, 

takže jsme museli nejprve najít někoho, kdo nám 
bude ochoten zapůjčit kameru, mikrofon či stativ. 
Podařilo se a my jsme vytvořili první amatérské 
záběry. Během doby se z nás stali režiséři, kame-
ramani, střihači i scénáristé. Mnohdy nás zradilo 
počasí, jindy naše neznalost. Časově náročná prá-
ce skončila 17. dubna 2009,“ vzpomíná učitelka.  
Přestože se hlučínští dokumentaristé neumís-
tili mezi prvními, škola získala ostruhy alespoň 
ve znalostní soutěži. Ta po celou dobu probíhala 
na Internetu, kde jednotliví účastníci odpovídali 
na otázky z období let 1945 až 1989. Iveta Kotzu-
rová skončila na krásném 3. místě mezi nejméně 
200 zúčastněnými. 
Celý dokument můžete vidět na webu soutěže 
http://www.bojovniciprotitotalite.cz/videa2/de-
tail/100.     

                                           Michal Kubíček

Žáci z Hlučína natočili videodokument
o bojovníkovi proti komunistické totalitě

Ing. Miroslav Landa byl odsouzen za vyzvědačství, když se snažil předat 
USA informace o ruských vojácích v Milovicích.                        
                   Foto z dokumentu Druhá strana mince

Vážení spoluobčané,

léto začalo chladným a deštivým 
počasím, ale to nic nemění na 
tom, že většina z nás se těší na 
zaslouženou dovolenou a děti 
na vytoužené a dlouho očekáva-
né prázdniny. Ne všichni si však 
mohou dovolit  v létě odpočívat, 
např. stavbaři či zemědělci, na 
které čekají sezónní práce. Rovněž 
v našem městě se bude v létě pilně 
pracovat, stavební ruch někde už 
začal a bude dále o prázdninách 
pokračovat.
Nového povrchu se dočká vozov-
ka na části ulice Jaroslava Seiferta 
či příjezdová komunikace k hřišti 
u základní školy Dr. Miroslava Tyr-
še.  Pracovat se bude i na opravě 
vodovodu a kanalizace na ulici 
Pode Zdí, sanaci vodovodního 
přivaděče na ulici Rovniny, vý-
stavbě nového parkoviště na ulici 
Tyršova, rozšíření ulice Zahradní 
podél hřbitova, dokončení uliček 
navazujících na Dlouhoveskou 
ulici, rekonstrukci části ulice Pode 
Zdí a dalších drobných akcích. 
K prázdninám patří táboráky, pla-
vání, turistické či cykloturistické 
výlety po okolí, sběr lesních plodin 
– hub, malin a borůvek. Stačí se 
porozhlédnout a zjistíte, že není 
třeba cestovat daleko do zahra-
ničí, ale že řadu krásných míst na-
jdete  u nás doma, a to dokonce  
v blízkém okolí. Využijte těchto let-
ních dní a poznejte celé Hlučínsko! 
Naleznete zde spoustu krásných 
a klidných zákoutí, pamětihod-
ností i atrakcí. Zajisté budete pře-
kvapeni, co vše se nedaleko našich 
domovů nachází.

Milí Hlučíňané,
prožijte dny plné odpočinku
i krásných zážitků, nových poznání
a možná také nových setkání. 
Doufám, že léto přinese kousek 
lásky pro každého. Přeji vám 
krásnou dovolenou a  ať vás hřeje 
sluníčko nejen po následující dva 
měsíce.

Bernard Ostárek
starosta



povolení stavby „Výstavba in-
ženýrských sítí a komunikací 
v lokalitě ul. Cihelní v Hlučíně 
– I. etapa (úsek od prodejny 
Hruška po Pennymarket)“ se 
stává společnost  A-VITAL, Os-
trava, a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo.

 že zhotovitelem stavby „Ob-
nova bašty č. 5 městského 
opevnění v Hlučíně“ se stává 
společnost  Ostravské stavby 
a.s., Ostrava a rozhodla o uza-
vření smlouvy o dílo.  

Výtah z usnesení  23. zasedání 
zastupitelstva města Hlučína

Zastupitelstvo města schválilo:
 návrh na podepsání Charty 

2009 a zapojení města Hlučí-
na do akcí „Evropského týdne 
mobility“.

 záměr výstavby nového pa-
vilónu Mateřské školy Hlučín, 
Cihelní, s termínem zahájení 
provozu dne 1. 9. 2011.

 závěrečný účet Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínska za 
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Z jednání rady města
Výtah z usnesení z 76. a 77. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:     
 o uzavření  „Dohody o vzá-

jemné spolupráci při  zabez-
pečování místních záležitostí 
veřejného pořádku“ mezi Po-
licií ČR Krajské ředitelství po-
licie Severomoravského kraje, 
Územní odbor vnější služby 
Opava, obvodní oddělení 
Hlučín a Městem Hlučín.

 o vypsání veřejného řízení na 
odborného lesního hospodá-
ře, který by zajišťoval odbor-
nou správu lesního majetku 
města Hlučína.

 o zpracování projektové do-
kumentace pro podání žádos-
ti o dotaci na projekt „Revitali-
zace sportovní haly“. 

 o zpracování „Investičního  zá-
měru  využití kina Mír Hlučín“ 
Kulturním centrem Hlučín.

 že zhotovitelem akcí „Rekon-

strukce příjezdu ke hřišti ZŠ 
Dr. M. Tyrše v Hlučíně“ a  „Re-
konstrukce povrchu 1. úseku 
ul. J. Seiferta v Hlučíně“ bude 
ALPINE stavební společnost 
CZ, s.r.o., Valašské Meziříčí, 
a rozhodla o uzavření smlou-
vy o dílo.

 že dodavatelem veř. zakázek 
„Příprava a revitalizace prvků 
místního ÚSES krajiny v loka-
litě Hlučín – cihelna I.etapa“ 
a „Kácení dřevin, výsadba no-
vých dřevin a pěstební opat-
ření v areálu FC Hlučín I. eta-
pa“ bude firma Dvořák lesy,
sady, zahrady s.r.o., a schválila 
smlouvu o dílo. 

 že zpracovatelem projektu 
„Regenerace panelového síd-
liště OKD, východ -  projekt 
zeleně“ bude STUDIO- D, Ho-
lasovice,  a rozhodla o uzavře-
ní smlouvy o dílo.

 že zhotovitelem projektové 
dokumentace pro stavební 

Krátce z našeho města
V polovině června začala rekonstrukce  povrchu  příjezdové 
komunikace ke hřišti Základní školy Dr. M. Tyrše na ulici Za-
hradní v Hlučíně. Položení nového  asfaltového  koberce si vyžádá 
investici ve výší cca 440 tisíc korun. 
Ve stejném termínu začaly práce také na ulici J. Seiferta, a to v úse-
ku mezi ulicemi Rovniny a Dukelská. Za téměř 500 tisíc korun se 
také tady vozovka a nájezdy k rodinným domům dočkají nového 
asfaltového povrchu.

V rámci první etapy projektu „Příprava a revitalizace prvků 
místního ÚSES krajiny v lokalitě Hlučín - cihelna“ se  začnou 
v  měsíci září  v této lokalitě  kácet náletové  dřeviny. Do konce 
listopadu se poté na upravené pozemky vysadí stromy nové, a to 
především dub zimní, doplňkově habr obecný a lípa srdčitá.
Od října se budou kácet stromy také v areálu FC Hlučín. Staré topoly 
jsou zde již v havarijním stavu. V rámci řešení zeleně v dané lokalitě  
nechá město do konce roku staré stromy nejen porazit, ale zajistí i 
výsadbu nových a následnou péči o dřeviny. První etapa investiční 
akce si vyžádá zhruba 700 tisíc korun, 90% z této částky pokryje 
státní dotace. Zbytek bude financován z městského rozpočtu

Zastupitelé města odsouhlasili rozdělení půjček z Fondu rozvo-
je bydlení (FRB)  a  Fondu na opravy a rekonstrukci fasád (FORF)  
města Hlučína.  Z FRF bude mezi 18 subjektů rozdělena celková 
částka 5035  tisíc korun. Další 1370 tisíc korun si rozdělí 6 uchazečů 
o půjčku z FORF. Město v letošním roce schválilo nové zásady pro 
poskytování obou půjček. Horní hranici úrokové sazby u půjček  
z FRB snížilo z dosavadních 5% na 4%. Ve fondu na opravy a re-
konstrukci fasád se navýšila horní hranice půjček, lidé nyní mohou 
získat o 200 tisíc korun více než tomu bylo doposud. Prodloužila se 
i lhůta splatnosti a to až na 8 let.

K  1. 7. došlo k přečíslování několika domů v Hlučíně - Darko-
vičkách  na  ulici Vřesinská.  Ty se v souvislosti s rozhodnutím Za-
stupitelstva od tohoto data nacházejí na nově pojmenované ulici 
Polní.  

(ld)

Další zasedání Zastupitelstva 
města Hlučína proběhnou 

13.7. a 8.9.2009
Více informací najdete na 

www.hlucin.cz/samosprava 

rok 2008 a Závěrečný účet 
Sdružení obcí Hlučínska za rok 
2008 s vyjádřením souhlasu  
s celoročním hospodařením.

Zastupitelstvo města rozhodlo:
 o poskytnutí půjček z Fondu 

rozvoje bydlení města Hlučí-
na a Fondu na opravy a rekon-
strukci fasád města Hlučína 
pro rok 2009 žadatelům dle 
předloženého návrhu.

 o nabytí pozemků do majetku 
Města od obce Dobroslavice 
za dohodnutou cenu. 

Nedostatek míst v mateřských 
školách se v poslední době stal 
aktuálním problémem řady 
měst po celé České republice. 
Podle celostátních statistik se za 
loňský rok  ve srovnání s rokem 
2007 navýšil počet  narozených 
dětí  o 4,1 %. Ve městě Hlučíně 
je však tento nárůst více než 
dvojnásobný, loni tady přišlo 
na svět o téměř 10% více dětí 
než o rok dříve. Je tedy více než 
pravděpodobné, že by pro tyto 
děti  při nástupu do mateřských 
škol, mohla v budoucnu chybět 
místa.
Hlučínští radní se danou situací 
již delší dobu zabývají. V prvé 
řadě přijali opatření, která vedla 
k maximálnímu využití kapacity 
mateřských škol v současnos-
ti již městem provozovaných. 
Dále vytipovali a vyhodnotili 
několik možností využití stáva-
jících objektů v majetku města, 
které v současnosti slouží jiným 
účelům. 
 „V poslední etapě jsme srov-
návali alternativy rekonstrukce 
dvou objektů - bývalé školky na 
Rovninách  a  části ZŠ Hornická, 
kde je v současnosti umístěna 
družina. Dalším návrhem bylo 

vybudování zcela nového pavi-
lonu při mateřské škole na ulici 
Cihelní,“ říká místostarosta Hlu-
čína Pavel Reiský.
Radní a posléze i zastupitelé  na-
konec  podpořili  právě variantu 
poslední.
„Srovnávali jsme náklady in-
vestiční i provozní, efektivitu 
investice vzhledem k nově vy-
tvořenému počtu míst, ale tře-
ba i provozní návaznosti a udr-
žitelnost provozu objektu do 
budoucna. Pro školku na ulici 
Cihelní hovoří také její umístění, 
právě o tuto lokalitu mají totiž 
rodiče největší zájem,“ dodává 
místostarosta.
Náklady na výstavbu dvoupod-
lažního pavilonu v areálu mateř-
ské školy Cihelní, kde by vzniklo 
až 56 nových míst, se odhadují 
přibližně na 10 milionů korun. 
Na tyto účely hodlá město po 
vypracování projektové doku-
mentace zažádat o dotaci z Re-
gionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko. Snahou 
města bude zahájit realizaci 
stavby v příštím roce tak, aby 
nové zařízení mohlo začít fun-
govat k 1. 9. 2011. 

Lada Dobrovolná

V Hlučíně vyroste nový  
pavilon mateřské školy
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Vážení rodiče, v současné době připravuje-
me slavnostní přivítání pro děti narozené 
v roce 2009, které mají  trvalý pobyt na úze-
mí města Hlučína a jeho částí Bobrovníků 
a Darkoviček. Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem slavnostního obřadu vítání 
občánků, dostavte se  maminky osobně na 
matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 hod.; Út, 
Čt 8 – 14 hod.) a doložte originál rodného 
listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce budete pře-
dem, s dostatečným předstihem, informo-
váni pozvánkou. Bližší informace na telefon-
ním čísle 595 020 224, 595 020 283.

Sdělení rodičům: 
Vítání občánků

V pátek 29. května, v ranních 
hodinách, bylo před KD Hlučín 
rušno – vrcholily přípravy 25 
členné delegace na odjezd do 
polského Namysłowa. Členy de-
legace, kromě pracovníků Kul-
turního centra Hlučín, byly pře-
vážně děti ze souboru Sluníčko 
ze Základní školy Rovniny.  Měly 
za sebou náročnou přípravu, 
neboť nastudovaly téměř polo-
vinu pořadu Hudební Tramtárie 
v polském jazyce. Právě tento 
program se stal hlavním cílem 
„Tvůrčí dílny v polském Na-
mysłowě“, kde je společně mají 
nastudovat s polským soubo-
rem Gama.
V odpoledních hodinách, po pří-
jezdu k Domu kultury Namysłow  
se všichni ubytovali a při obědě 
jim byl sdělen harmonogram na 
všechny dny, tak jak jej připravil 
polský partner. Hned na prvním 
setkání s polskými dětmi ze sou-
boru Gama se začalo společně 
zkoušet. 
Hudební Tramtárie je autorský 
pořad Zdeňka Kačora, který se 
zároveň ujal režie celého po-
řadu a vedení zkoušek, a to za 
vydatné pomoci obou vedou-
cích souborů a překladatelky. 
Výsledkem společného snažení 
má totiž být vystoupení v rámci 
oslav MDD v přírodním amfite-
átru. 
Polský soubor Gama měl za se-
bou také náročnou přípravu, 
neboť i on se musel naučit zpí-
vat české písničky přeložené do 
polštiny a jednu musel zvlád-
nout v českém jazyce.
K pochopení významu a obsa-

Společná tvůrčí dílna v polském Namysłowě se povedla

hu písniček z pořadu posloužil 
všem i speciální zpěvník pís-
niček vydaný pouze k tomuto 
účelu s překladem do polského 
jazyka. Jenže tento pořad není 
jenom o zpěvu. Oba soubory 
musely zvládnout náročnou 
choreografii s využitím spous-
ty rekvizit. Velmi sympatické 
bylo zjištění, jak si oba soubory  
k sobě v průběhu zkoušek našly 
cestu v porozumění a navázání 
přátelství. Naše děti, již částečně 
znalé aranžmá programu, pod 
vedením zkušeného režiséra, 
napomáhaly polským dětem 
ve zvládnutí nelehké choreo-
grafie. Po počátečním ostychu 
a komplikovanější komunikaci 
při vysvětlování některých vý-
razů, kdy byla přítomna nepo-
stradatelná překladatelka, děti 
zvládly část představení. Pak 
nastal zasloužený odpočinek  
v krásném bazénu a po večeři 
posilující spánek.

Další den připravili polští hosti-
telé výjezd do wroclawské ZOO, 
kde se delegace osobně sezná-
mila se zvířaty, které zúčastnění 
znali pouze z obrázků. Po návra-
tu a bohatém obědě se účinku-
jící přesunuli do Domu kultury  
a do pozdních odpoledních 
hodin secvičovali scénografii
vybraných společných písní. 
Doslova spontánně pomohli 
polským dětem při úpravách 
kulis a rekvizit pro vystoupení. 
Po večeři byla generální zkouš-
ka, při které bylo sděleno, že  
z důvodů stále špatného počasí, 
bude nejspíš zítřejší představení 
v Domu kultury.
V den D po snídani byla gene-
rální zkouška na Wyspie a počasí 
se začalo umoudřovat. V hodinu 
H vysvitlo slunce a společné vy-
stoupení sklidilo u početného 
obecenstva včetně zastupitelů 
města velký potlesk. Zástupci 
obou partnerských měst podě-

kovali aktérům, vedoucím sou-
borů a ostatním zúčastněným 
a předali poháry a děkovné listy. 
Polský partner připravil ve spo-
lupráci s polskou policií překva-
pení pro české děti – dopravní 
soutěž o hodnotné ceny. Za 
pomoci překladatelky ji zvlád-
ly děti s přehledem. Poté děti 
shlédly bohatý kulturní pro-
gram a na závěr, po občerstvení 
se přesunuly na stadión, kde je 
čekali polští harcerzi se speciál-
ním zábavným programem.
V pondělí po snídani nastalo 
loučení s přáním brzkého setká-
ní v Hlučíně.
Na závěr musíme říci, že všich-
ni účastníci tvůrčí dílny v Na-
mysłowě byli nadšení, přátelé 
z Namysłowa se jako vždy uká-
zali vzornými hostiteli a i přes 
částečnou nepřízeň počasí do-
kázali všem doprovodnými ak-
tivitami zpříjemnit program na 
maximum. Spokojeni byli také 
všichni z toho, že vynaložené 
úsilí a snaha všech se při realiza-
ci vystoupení setkalo s ohlasem 
u polských diváků. Poděkování 
patří především souboru Slu-
níčko pod vedením Veroniky 
Kadlecové, za velmi vzornou re-
prezentaci města Hlučín. Nicmé-
ně i děti byly nadšené z účasti 
na této akci, kde kromě nových 
zkušeností, které obohatily čin-
nost souboru, získaly v polském 
Namysłowě i nové kamarády. 
Za celý organizační štáb projek-
tu

Miroslav Houžvička
manažer projektu

I když se to nezdá, zvládnout choreografii nebylo nic snadného. Děti se však bavily.          Foto: autor

McDonald‘s Cup je postupový turnaj škol-
ních fotbalových družstev, který začíná 
školním kolem, pak následuje kolo okrsko-
vé, okresní a vítězové okresů se setkávají na 
krajském finále. Vyvrcholením příslušného
ročníku McDonald‘s Cupu je pak Svátek fot-
balu, celorepublikové finále těch nejlepších
družstev z krajů v kategorii starších přípra-
vek.
V úterý 19. května 2009 se žáci základní 
školy Dr. M. Tyrše probojovali po bezkonku-
renčních výhrách předešlých kol do krajské-
ho finále turnaje Mc Donald‘s Cup v Ostravě
– Porubě, a to v obou věkových kategori-
ích – mladší přípravka (1. – 3. třída) i starší 
přípravka  (4. – 5. třída). Zápasy probíhaly  

ve dvou skupinách. První dva týmy z obou 
skupin postupovaly do dalších bojů.
Přední příčky v letošním ročníků tohoto tur-
naje byly pro naše mladší fotbalové naděje 
nad naše síly a do finálových bojů nezasáh-
li. 
Větší radost nám udělali kluci v kategorii 
B, kteří sice postoupili ze základní skupiny 
z druhého místa po porážce domácích, ale 
s těmi se znovu utkali ve strhujícím finále.
V tomto vyrovnaném zápase se více štěstí 
přiklonilo na stranu domácích, které vlastní 
gól hlučínských dostal na republikové finá-
le do Plzně.

Mgr. Květoslava Kubíková
učitelka ZŠ Dr. M. Tyrše

Tyršovka bodovala ve fotbalovém McDonald´s Cup
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA

V daném období se  městští 
strážníci  spolu s PČR účastni-
li 5 bezpečnostně kontrolních 
akcí se zaměřením na požívání 
alkoholu mladistvých a dodržo-
vání zákona o silničním provozu 
řidiči motorových vozidel. Pro-
běhla také noční akce zaměře-
na na cyklisty - kontrolovalo se 
vybavení kola, požívání alkoho-
lu apod.
Ve dnech 16. 5. - 17. 5. 2009 
v rámci akce Hlučínský talent 
regulovali policisté dopravu u 
kulturního domu, 22. 5. dozo-
rovali nad bezpečným přechá-
zením účastníků oblastního 
kola Dopravní soutěže mladých 
cyklistů.
Dohled nad dodržováním veřej-
ného pořádku zajišťovali také 
23. 5. v Darkovičkách u akce na  
bunkrech.
16. 5. v době kolem třetí hodi-
ny ranní řešili městští policisté 

rušení noční-
ho klidu na ul. 
Severní 2. Totéž se 
opakovalo v brzkých 
ranních hodinách 
dne 7. 6. 2009. Případ  
byl předán správní-
mu orgánu k dořešení.  
2. 6. okolo 14 hod se na MěP 
obrátila s prosbou o pomoc 
občanka, jejíž nemocný manžel 
(r. 1929)  se od rána, kdy odešel 
k lékaři, nevrátil domů. Stálá 
služba MěP zjistila, že muž byl 
odvezen ráno kolem 7.30 hod 
záchrannou službou do nemoc-
nice v Ostravě na Fifejdách a in-
formaci předala  jeho manželce.
Dne 3. 6. 2009 byla podepsána 
Koordinační dohoda mezi měs-
tem Hlučín a Policií ČR.
Ve dnech 5. 6. a 6. 6. dohlíželi 
strážníci nad bezproblémovým 
průběhem voleb do Evropské-
ho parlamentu.                  (ld)

Od  15. 5. do  15. 6. 2009 řešili strážníci Městské 
policie Hlučín celkem 202 událostí, z nichž se 35 
týkalo zjištěných závad a nedostatků na území 
města. 11x přijali  oznámení o ztrátě nebo nale-
zené věci, odchytili celkem  5 psů.

Mladí hasiči SDH Bobrovníky 
mají za sebou hodně práce a 
dřiny. Ptáte se proč? Dne 8.květ-
na 2009 se zúčastnili okrskové 
soutěže v Hati a jelikož patří k 
týmům, které pod vedením kva-
litně vyškolených vedoucích cvi-
čí rádi a s chutí, tuto okrskovou 
soutěž vyhráli. V okresním kole, 
které proběhlo 30. - 31. května 
v Ludgeřovicích, zvládlo naše 
družstvo hladce všechny disci-
plíny a vybojovalo si postup do 
kola krajského.  To proběhlo 20. 
června v Novém Jičíně. Družstvo 
zde v  silné konkurenci obsadilo 
10. místo.
Abychom nezůstali jen u závo-

dů mladých hasičů, obrovskou 
radost nám udělala také Nikola 
Ságnerová, která se v jednotliv-
cích v rámci dorostu probojova-
la také až do  krajského kola do 
Nového Jičína. 21. června tam 
získala hezké 8. místo 
Za celý sbor SDH Bobrovníky  
bych chtěl  našim žákům a do-
rostence za postup do krajské-
ho kola poděkovat a také jim 
poblahopřát. Skvěle reprezen-
tovali  nejen  SDH Bobrovníky, 
ale i celé město Hlučín a okres 
Opava. 

 Pavel  Cyrus
člen výboru SDH 

a vedoucí mládeže   

Nejlepší hasiči v okrese?
Přece mladí z Bobrovníků!

Upozornění Městské policie Hlučín  
Upozorňujeme řidiče motorových vozidel, aby v co největší míře, 
a to jak v denní, tak i noční hodiny, využívali k parkování moto-
rových vozidel nově vybudovaná parkoviště na ulici Dr. Ed. Be-
neše (dvorní trakt domu čp. 10, kde je k dispozici 13 parkovacích 
míst), na ulici Ostravské (pod kostelem sv. Markéty je k dispozici 
24 parkovacích míst) a na ulici U Stadionu (ve dvorním traktu je 
k dispozici dalších 29 parkovacích míst). 
Také upozorňujeme řidiče parkující svá vozidla v oblasti od ul. 
Dlouhoveské až po ul. Písečnou, aby vozidla parkovali ve dvorech 
svých domů a nenechávali je zaparkovaná na komunikacích.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Městská policie Hlučín

Již po několik desítek let, vy-
vrcholí vždy v dubnu a květnu 
několikaměsíční snažení žáků 
a učitelů v oblasti teoretické 
i praktické části dopravní výcho-
vy. Ukázat své vědomosti a do-
vednosti mohou děti v několika 
postupových kolech Dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Čtyř-
členná družstva nejlepších děv-
čat a chlapců reprezentují školy 
ve dvou kategoriích.
Oblastní kolo v Hlučíně se usku-
tečnilo v pátek 22. 5. na Dětském 
dopravním hřišti a v prostorách 

autoškoly OSA. Znalosti a doved-
nosti si členové devatenácti druž-
stev ověřovali v pěti teoretických 
a praktických disciplínách. Snaži-
li se všichni, ale výsledky ukázaly, 
jak se kdo připravil.
Ceny za první místo v I. kategorii 
(4.-6. třída) si odvezlo družstvo 
ZŠ Dolní Benešov – K. Patschová, 
K. Kučerová, M. Thiemel a M. Ga-
jdoš - před ZŠ Vítkov, Opavská a 
ZŠ Bolatice.
Ve II. kategorii (7. a 8.třída) s pře-
vahou zvítězili zástupci ZŠ Bola-
tice – I. Sroková, S. Kalusová, J. 

Magera a M. Mrkva. Za nimi se 
umístila družstva  ZŠ Dolní Bene-
šov a ZŠ Píšť.
Vítězná družstva z obou katego-
rií  reprezentovala okres Opava 
v Krajském kole Moravskoslez-
ského kraje, které se konalo 28. 
a 29. května ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Zastupovali naši 
oblast výborně a dokázali, že se 
připravovali opravdu svědomitě. 
V I. kategorii obsadilo družstvo 
ZŠ Dolní Benešov skvělé druhé 
místo za vítězným družstvem ZŠ 
Šenov. 

Ještě lépe si vedli bolatičtí, když 
byli nejlepší ve II. kategorii a jako 
vítězové budou reprezentovat 
Moravskoslezský kraj v republi-
kovém kole.
Lze doufat, že žáci uvedených 
škol a s nimi mnoho dalších ško-
láků ze všech okresů, kde se vě-
nují dopravní výchově, přispějí k 
zlepšení kázně v silničním provo-
zu a tím ke snížení počtu nehod. 
Snaha učitelů i žáků přinese své 
ovoce!

Mgr. A. Hampel
ZŠ a MŠ Píšť

Děti si vyzkoušely znalosti ze silničního provozu

Město Hlučín hledá vhodné 
kandidáty na funkci přísedících 
Okresního soudu v Opavě. 
Požadavky jsou státní občanství 
ČR, bezúhonnost (prokazuje se 
výpisem z rejstříku trestu),  věk 
min. 30 let, souhlas s ustano-
vením do funkce přísedícího,  
trvalý pobyt ve městě Hlučíně 
a dále splnění dalších předpo-
kladů pro výkon funkce stano-
vené zvláštním zákonem (zákon 
č. 451/1991 Sb., kterým se sta-
noví některé předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve stát-
ních orgánech - § 1 odst. 4, § 2 
odst. 1 a § 4 odst. 3). 
Kandidáta na přísedícího okres-
ního soudu může formálně na-
vrhnout jen člen zastupitelstva.
Přísedící by zpravidla neměl za-
sedat více než 20 dnů v roce.
Odměňování přísedících se řídí 
vyhláškou č. 44/1992 Sb., o ná-
hradách za vykonávání funkce 

přísedícího, ve znění vyhlášky 
č. 313/1995 Sb., a to v násle-
dujícím rozsahu: přísedícím 
v zaměstnaneckém nebo ob-
dobném poměru se hradí ná-
hrada mzdy, ostatním přísedí-
cím, kteří jsou výdělečně činní 
a nejsou v zaměstnaneckém 
ani obdobném poměru, náleží 
náhrada ušlého výdělku v pro-
kazatelné výši – max. 80 Kč/hod 
nebo 680 Kč/den, paušální ná-
hrada za výkon funkce přísedící-
ho ve výši 150 Kč/den a náhrada 
hotových výdajů
Občané, kteří mají zájem kan-
didovat na výkon funkce pří-
sedícího Okresního soudu v 
Opavě, mohou kontaktovat 
Městský úřad Hlučín, odbor 
vnitřních věcí, Mírové nám. 23, 
748 01  Hlučín, tel. 595 020 319 
- Mgr. Ing,  Plura, nejpozději do  
13. 7. 2009.

(red)

Volby přísedících Okresního soudu v Opavě
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svozová oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky
svozová oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

červenec - září 2009
Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodi-
nou ráno v den svozu!
Termíny svozu: 
 středa   1. červenec 2009 svozová oblast B
 středa 15. červenec 2009 svozová oblast C
 středa 29. červenec 2009 svozová oblast A
 středa 12. srpen 2009       svozová oblast B
 středa 26. srpen 2009 svozová oblast C
 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

Na sídlišti Rovniny není vlast-
níkem pozemků pouze město 
Hlučín, ale i další majitelé. Par-
cely jsou v pruzích a jejich vel-
kou část vlastní Česká republika 
– Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových (dále 
jen Úřad). V minulých letech 
údržbu pozemků ve vlastnic-
tví Úřadu prováděla na zákla-
dě smlouvy firma Gras Servis
z Hlučína. Vzhledem k tomu, 
že s touto firmou město Hlučín 
často  spolupracuje, byli jsme 
schopni zajistit, aby jednotli-
vé seče všech parcel probíhaly 
současně bez ohledu na to, kdo 
je  jejich vlastníkem. V letošním  
roce, bohužel,  zvítězila ve výbě-
rovém řízení na údržbu parcel, 
kterou Úřad vypsal,  jiná firma. 
Ta má  ve smlouvě sečení pouze 
3x  za sezónu, na rozdíl od po-
zemků města, které se  na síd-
lištích  sečou   během roku 4x.  
Vznikl také problém, kdy nová 
firma nechala posečenou trávu 

na pozemcích na hromadách 
i dva týdny, než ji odvezla. Náš 
odbor se snažil ve věci intenziv-
ně jednat – s firmou, která seče-
ní provádí i s Úřadem. Bohužel 
ne zcela úspěšně. Pouze nám 
bylo přislíbeno, že při další seči 
již bude  tráva uklizena bez zby-
tečného prodlení.
Město nemůže vlastníkům jed-
notlivých parcel nařídit, aby 
prováděli jejich sečení ve stej-
nou dobu (je to obdobné jako 
u zahrádek RD, kdy také nemů-
žeme určovat, kdy mají být se-
čeny). Dalším problémem je, že 
na sídlištích nejsou mezi jednot-
livými parcelami ploty - proto je 
sečení v pásech, kdy část plochy 
posečená je a část ne, pro ob-
čany těžko pochopitelné. Celá 
tato situace nás velmi mrzí, ne-
máme však možnost zasáhnout 
jinak, než že v případě problé-
mů budeme telefonovat a psát 
– zkrátka znovu urgovat zjedná-
ní nápravy.           Odbor ŽPaKS

Odpovídáme na častý dotaz: 
Proč jsou letos problémy se
sekáním trávy na sídlišti Rovniny?      

Oznamujeme občanům města 
Hlučín, že svoz komunálního 
odpadu proběhne z důvodu 
státního svátku oproti původ-
nímu termínu (pondělí  6. 7. 
2009) v náhradním termínu  
sobota 4. 7. 2009.

Platí pouze pro: Bobrovníky a 
Hlučín pouze uvedené ulice: 
 ul. Jasénky
 ul. Rovniny (od Vodárny 

směr Vrablovec)
 ul. Boční
 ul. Na Závodí

Pozor: Svoz poplenic dříve!

V letošním roce jsme oslavili 
35. výročí partnerství a vzá-
jemných lehkoatletických se-
tkávání mezi ZŠ Dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín a Základní školou 
v Likavce na Slovensku. Celkem 
16 současných i bývalých učite-
lů a 24 žáků ZŠ Dr. Miroslava Tyr-
še přijalo pozvání pana ředitele 
z Likavky  a zúčastnilo  se  od 
3. do 5. června 2009 pobytu na 
Slovensku. Velice si ceníme, že 
naši návštěvu podpořili i bývalí 
vyučující, kteří se za těch 35 let 
na družbě podíleli.
Ve středu nás v Likavce přivíta-
li výborným obědem ve školní 
jídelně. Pak byli naši žáci roz-
děleni do slovenských rodin. 
Následně proběhlo posezení 
všech pedagogických pracovní-
ků v prostorách školy.

Ve čtvrtek nás čekal velmi ná-
ročný den. V dopoledních ho-
dinách byl slavnostně zasazen 
strom družby a přátelství, pak  
se žáci 6. – 9. ročníků obou škol 
utkali v atletickém čtyřboji. Bla-
hopřejeme vítězné škole v Li-
kavce, ale zároveň se chlubíme 
i my. I když jsme jako škola ne-
vyhráli, máme absolutního vítě-
ze dívčí i chlapecké kategorie. 
Absolutní vítězkou mezi dívka-
mi byla Zuzana Viszusová (9.A), 
absolutním vítězem mezi chlap-
ci byl Radek Wicker (7.A).
Zároveň proběhlo slavnostní 
přijetí  všech pedagogů u sta-
rosty Likavky. 
Oslavy 35. výročí vyvrcholily 
slavnostní akademií,  na které 
starosta Hlučína Ing. Bernard 
Ostárek pozdravil všechny pří-

tomné  a popřál hodně úspěchů 
do dalších let spolupráce. Ná-
sledovala recepce pro všechny 
pozvané hosty, kde spolu mohli 
pohovořit  zakladatelé sportov-
ní družby, současní organizátoři  
setkávání, oba ředitelé škol i oba 
starostové a proběhla videopre-
zentace vzájemných setkávání. 
V pátek strávili žáci a učitelé 
obou škol společné chvíle na 
návštěvě hradu Likava, po které 
již následovalo, někdy až do-
jemné,  loučení. 
Setkání na Slovensku se nám 
velice líbilo, děkujeme za přátel-
ské přivítání, velkolepé pohoš-
tění, za  výlety do  překrásného 
okolí a zároveň si přejeme, ať 
nám naše přátelství vydrží ještě 
dalších 35 let.

Pedagogové ZŠ dr. M. Tyrše

Česko-slovenské přátelství škol přetrvalo 35 let

7. května 2009 byla naše škola 
v rámci družebních setkání pozvá-
na k účasti na projektu Den Evropy, 
který pořádala základní škola
v Krzanowicích. Žáci prezentovali 
krátkým programem jednotlivé 
státy Evropské unie. 
Žáci naší školy představili slovem, 
tancem a písněmi Moravu jako 
významnou součást České repub-
liky. Největší úspěch u mladých 
polských diváků měla ochutnávka 
moravského pečiva: hlučínských 
koláčů, valašských frgálů nebo 
známých štramberských uší. Podle 
ohlasu na krátké vystoupení jsme 
vzbudili zájem o návštěvu našeho 
kraje i dalších míst České republiky.

 Mgr. Renata Kovaříková
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše

Hlučínské koláče 
zaručily úspěch
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Poskytovatelé sociálních služeb 
z Hlučína a okolí se ve středu  
3. června představili na Mírovém 
náměstí v Hlučíně. Vůbec popr-
vé tady proběhla akce s názvem 
Ruku v ruce aneb Den sociálních 
služeb a zdraví. Pěkné počasí,  
jen odpoledne na malou chví-
li přerušené krátkým deštěm, 
přilákalo na náměstí stovky ná-
vštěvníků, pro které byl připra-
ven pestrý program.
Zástupci třinácti organizací, 
zabývajících se poskytováním 
sociálních služeb, volnočasový-
mi  aktivitami či  vzděláváním 
handicapovaných osob, tady 
seznámili širokou veřejnost 
s náplní své práce. „Sdružení 
DOGma zde např. prezentovalo  
význam canisterapie - terapie za  
pomocí psa, Dětská rehabilitace 
Hlučín ve svém stánku poskyto-
vala fyzioterapeutické poraden-
ství psychomotorického vývoje 
dětí, další z organizací předved-
ly  výrobky svých klientů, které 
byly i ke koupi,“ uvádí příklady 
Marie Suchánková, koordináto-
ra komunitního plánování měs-
ta Hlučín.
Město Hlučín akci zorganizo-
valo společně s opavským pra-

Den sociálních služeb se v Hlučíně vydařil 

covištěm Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Ta zajistila lékaře a 
laboratorní sestru, kteří v před-
sálí obřadní síně radnice  zdar-
ma vyšetřovali krevní tlak a  mě-
řili  hladinu cukru a cholesterolu 
v krvi.
Neméně lákavý byl také kulturní 
doprovodný program. K vidění 
byli zpěváci, tanečníci a reci-
tátoři, divadelní představení či 
vystoupení mažoretek. Progra-
mem provázel Vítek Gonšarov, 
moderátor rádia Kiss Morava, 
které bylo mediálním partne-
rem akce.

Zlatým hřebem bylo vystoupení 
zpěváka Petra Bendeho, který 
během  necelé hodinky zazpíval 
živě nejen své autorské písně, 
ale i  řadu dnes již  „zlidovělých“ 
jako např. písnička Klobouk ve 
křoví. 
„Celý den se opravdu vydařil 
a já za všechny organizátory 
doufám, že nezůstane u tohoto 
prvního ročníku a akce se stane 
v Hlučíně tradicí. Chtěla bych  
touto cestou poděkovat za prá-
ci při přípravě a  organizaci Dne 
sociálních služeb členům pra-
covních skupin pro komunitní 

plánování, především štábu, 
který pro účely této akce vznikl. 
Také bych ráda poděkovala pro-
dukční společnosti za skvělou 
spolupráci při organizačním a 
technickém zajištění akce, dále 
Kulturnímu centru Hlučín, Sprá-
vě rekreačního zařízenía  členům 
Žákovského parlamentu města 
Hlučína. V neposlední řadě  patří  
dík také strážníkům Městské po-
licie Hlučín za pomoc při řízení 
dopravy v prostorách náměstí,“  
dodává na závěr  spokojená Ma-
rie Suchánková.

Lada Dobrovolná

Taneční vystoupení předvedli v rámci Dne sociálních služeb také klienti Střediska pracovní rehabilitace v Ostravě.  Foto: Marie Suchánková

Blíží se doba prázdnin a dovole-
ných, kdy dospělí i děti pořádají 
různé aktivity mimo domov.
K nim patří také rozdělávání ohňů 
v přírodě. Požáry ve volné přírodě 
napáchají každoročně mnohami-
lionové škody. Představují závažný 
problém, který spočívá především v 
terénech nepřístupných pro požární 
techniku a v obtížné dodávce vody 
pro hasební zásah. Ne všechny děti 
nebo i dospělí vědí, jak se má správ-
ně s ohněm v přírodě zacházet. Ne-
zapomeňte, že za nezletilé děti jsou 
odpovědni jejich zákonní zástupci, 
zabraňte tedy dětem v přístupu k 
zápalkám a jiným zapalovadlům, 
vysvětlete jim, že neopatrná hra s 
ohněm má za následek nejen veliké 
hmotné škody, ale i zničené životy 
– příkladů je, bohužel, v tisku a tele-
vizi stále dost.
Nutností je dodržovat preventivní 
opatření ke snížení rizika vzniku 
požárů. Zejména v jarních a letních 
měsících je riziko vzniku požárů 
ve volné přírodě značně vysoké, 
stačí špatně uhašený nedopalek 
cigarety či malá jiskra z oblíbených 
táboráků. 

Prázdniny začínají, nezapomeňte na prevenci požárů v přírodě

Do preventivních opatření může-
me zahrnout minimalizaci činnos-
tí, které by mohly vést ke vzniku 
požáru, např.:
• zachovat nezbytnou opatrnost 

ve vzdálenosti 15 m od stohů slá-
my, dozrávajícího obilí, strniště a 
sena, ve vysoké trávě atd.

•  izolovat místo pro rozdělávání 
ohně od hořlavých látek

• nepřetržitě střežit oheň osobou 
starší 18 let a ohniště opustit až 
po úplném vyhasnutí ohně, jeho 
zalití vodou nebo zasypání zemi-
nou

V lesích jsou zakázány některé čin-
nosti např.:
• zákaz kouřit v lese, rozdělávat 

nebo udržovat otevřené ohně a 
tábořit mimo vyhrazená místa 
a také odhazovat hořící nebo 
doutnající předměty (vyjma ne-
zbytných hospodářských prací) 
- § 20 odst. 1 písm. k) a l) zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změ-
ně a doplnění některých zákonů 
(dále jen „lesní zákon“)

• zákaz rozdělávat nebo udržovat 
otevřené ohně do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa - § 20 odst. 

2 lesního zákona (vyjma míst ve 
vyhrazeném tábořišti)

Ještě větší nebezpečí však hrozí 
v obdobích s dlouhodobým ne-
dostatkem srážek, s dlouhodobě 
vysokou teplotou vzduchu či v se-
zónách s nízkou půdní a vzdušnou 
vlhkostí.
V takovém případě se opatření ješ-
tě více zpřísňují. Krajský úřad nebo 
jednotlivé obecní úřady mohou na-
řízením kraje nebo nařízením obce 
vyhlásit tzv. období sucha. 
Obecné zásady stanoví např. Naří-
zení Moravskoslezského kraje č. 3/
2002, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečování požární ochrany 
v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požárů, které nabývá účinnosti vy-
hlášením „sucha“ na úřední desce 
Krajského úřadu (obdobně postu-
pují i obecní úřady).
Zpřísněná opatření zahrnují např., 
úplný zákaz kouření, manipulace 
s otevřeným ohněm a rozdělávání 
ohňů v lese a v okolí 50 m od lesa, 
zákaz jízdy parních lokomotiv 
apod.

HZS MSK ÚO Opava

Obrázek, který byste si jistě z letní dovolené nechtěli přivést...        Foto: archiv



S platností od 1.5.2009 má redakce 
Hlučínských novin nový e-mail, 

a to redakce@hlucinskenoviny.cz 
Upozorňujeme, že příspěvky zaslané na jiné mailové 

adresy nebudou do redakce doručeny.
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Ať už obdivujete veterány, su-
persporťáky, klasické motorky 
nebo vyšperkované tuningy, 
v každém případě uplynulých 
několik týdnů pro vás musel být 
časem zaslíbeným. Alespoň v 
Hlučíně. 
Nejprve jste mohli vyrazit k are-
álu čs. opevnění Hlučín - Darko-
vičky. Sraz si tam u příležitosti 
státního svátku Dne osvobození 
dali příznivci historických vo-
zidel. Připomenutí ukončení 2. 
světové války v Evropě tak bylo 
vskutku stylové.  
Na následující akce jste mohli 
zamířit směrem k hlučínskému 
jezeru. Konala se tu totiž hned 
tři motoristické setkání.  
Jste-li fandové sportovních a 
tuningových aut, tak jste si urči-
tě nemohli nechat ujít předpo-
slední květnový víkend tradiční 
Vlnobiti Tuning Show. Obvykle 
se koná v Třinci, tentokrát si však 
pro třetí kolo této akce zvoli-
li organizátoři právě příjemné 
prostředí hlučínského jezera. Na 
tuningshow se objevilo mnoho 
krásných upravených aut, pře-
devším z Moravy a samozřejmě 
Slezska. Počasí vyšlo krásně, po-
hoda byla zaručena. 
Sraz byl zaměřen hlavně na 
sprinty o délce 400 m, které 
účastníci předváděli přímo na 
hrázi hlučínského jezera. Bon-
bónkem byla exhibice americ-
ké klasiky - Ford Mustanga GT 
350. Na trase nechyběly ale ani 
superluxusní auta jako Porsche 
911. Své svaly ukázal železný 
muž Jan „Abu Jafar“ Filipinský a 

Milovníci veteránů, motorek i tuningu si v Hlučíně přišli na své

odvahou a neobyčejnými kous-
ky nešetřil kaskadér David Za-
vadský. 
První červnový víkend se opět 
otevřela šance pro ty z vás, kte-
ří preferují klasiku a veterány.  
V kempu u jezera začínal již 
sedmý ročník tradiční Prajzské 
rely - 80 kilometrové sportov-
ně orientační trasy histirických 
vozidel. Jde o jednu z nevý-
znamnějších akcí svého druhu 
u nás.  Akci uspořádal společně 
Automotoklub Hlučín a Motoc-
lub Kravaře ve spolupráci s SRA 
Hlučín a SDH Hlučín. 
Právě dobrovolní hasiči připravi-
li hlavně pro děti bohatý kultur-
ní program včetně atraktivních 

ukázek hasičské techniky, stro-
jů v extremních podmínkách a 
organizároři přidali i závod na 
uzavřené trati veteránů na čas. 
Soutěžící byli nakonec odměně-
ni cenami od sponzorů a hlavně 
pro děti byla nezapomenutelná 
prémiová projížďka ve veterá-
nech. 
V podobném veteránském du-
chu se nesla akce konající se 
hned následující týden.
Přestože proběhla tak krátce po 
„konkurenční“ Prajzské Rely, na 
návštěvnosti se to neprojevilo. 
Ba právě naopak. V sobotu se 
přišlo podívat na osm desítek 
veteránů v rámci Velké ceny 
Hlučína zhruba dva a půl tisíce 

návštěvníků, což jak prozradil 
Tomáš Barták, spoluorganizátor 
akce a předseda občanského 
sdružení Oldracing club Hlučín, 
bylo ještě o deset procent víc 
než loni.
Majitelé naleštěných aut a mo-
torek, těch byla mimochodem 
celá polovička, se do Hlučína 
sjeli z celé České republiky i Pol-
ska. V rámci Velké ceny proběhl 
například stíhací závod veterá-
nů nebo soutěž elegance. A že 
se bylo na co dívat. Mezi nejza-
jímavější patřila třeba závodní 
formule ze 70. let, což je auto, 
které běžně nemáte šanci na sil-
nici potkat. 

Michal Kubíček

Vlnobití Tuning Show bylo, jak již název napovídá, ve znamení tuningových vozů.                             Foto pro SRA - Petr Gattnar

Jak jste si mohli již v minulém vydání 
Hlučínských novin všimnout, od po-
čátku června až do poloviny červen-
ce provádějí Vodovody a kanalizace 
Hlučín, s.r.o. (VaK) sanaci vodovodní-
ho přivaděče pitné vody z Malánek  
do Hlučína na ul. Rovniny. 
Po celou dobu je proto pro obča-
ny zajištěno náhradní zásobová-
ní pitnou vodou z vodojemu Háj  
ve Slezsku–Smolkov. Zdroj pitné vody 
je totožný – přehradní nádrž Kružberk.
„Upozorňujeme občany města Hlučín 
na možnost zvýšení provozního tlaku 
o cca 0,6 atm, případně vzniku žele-
zitého zákalu vody ve vodovodní síti. 
Provozní tlak bude zvýšen na celém 
území města Hlučína. Hygienické pa-
rametry pitné vody budou dodrženy,“ 
upozorňuje ředitel vodárenské společ-

nosti Ing. Josef Tomíček s tím, že změny 
se netýkají městských částí Darkovičky 
a Bobrovníky. 
„Věnujte prosím v tomto ob-
dobí také větší pozornost pro-
vozu zařizovacích předmětů  
a vybavení domácnosti napojených na 
rozvody vody jako vodovodní armatu-
ry – baterie, pračky, myčky nádobí, WC. 
Omlouváme se za případné komplika-
ce a děkujeme za pochopení,“ dodává 
ředitel VaK.
Pokud zaznamenáte v daném období 
jakékoli potíže s dodávkou pitné vody, 
kontaktujte neodkladně Vodovody a 
kanalizace. Kontaktní osobou je Petr 
Schimánek - technik tel. 603 584 
933, kancelář VaK Hlučín, s.r.o. tel. 
595 042 369, případně na hotovost-
ní telefon 595 043 333.                 (mk)

Změny v dodávkách vody ve městě 
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Jak jste se dostal k politice  
a jakou oblastí se  nyní jako 
radní nejvíce zabýváte?  
Vždy jsem se zajímal o dění ko-
lem sebe, navštěvoval zastupitel-
stva a sledoval, jak město funguje  
a prosperuje. Protože jsem chtěl 
mít možnost něco ve městě změnit  
a  pomoci  k uskutečnění některých 
věcí, rozhodl jsem  se kandidovat. 
Radním a zastupitelem jsem od 
podzimu roku 2006. Byla mi svě-
řena funkce předsedy dopravní 
komise jako poradního orgánu 
města, takže mě zajímá především 
doprava, parkování, komunikace, 
chodníky, ale třeba i čistota města.  
Mimo to jsem členem komise pro 
zaměstnanost a podnikání, kde 
se scházejí hlučínští podnikatelé a 
živnostníci, kteří městu předávají 
své podněty, co by se mohlo po této 
stránce zlepšit.
Nakolik se vám daří uskuteč-
ňovat ty plány, se kterými jste 
do funkce radního nastoupil? 
Ne vše jde bohužel tak rychle, jak 
bych si přál. Při práci na radnici 
jsem poznal, jak zdlouhavý je  pro-
ces od zadání studie,  přes vypraco-
vání projektu, výběr zhotovitele, až 
k samotné realizaci. Je to bohužel 
mnohem složitější než jsem zvyk-

Na slovíčko s radním Jiřím Staňkem

lý třeba ve své firmě. Byl bych rád,
kdyby se toho stihlo mnohem více, 
ale samozřejmě děkuji za to, co už 
se podařilo. Konkrétně v oblasti 
dopravy jsou to první vlaštovky - 
parkoviště U Bašty a pod kostelem 
sv. Markéty na ulici Školní. Dlouho-
době víme, že je v Hlučíně obrovský 
nedostatek parkovacích  míst, pro-
to jsem rád za každé nové stání...
V dnešní době má každá rodina 
běžně dvě auta a řada lidí používá 
ještě auto služební, takže já vytvo-
ření dalších parkovacích míst vidím 
do budoucna jako svou prioritu a 
budu rád, když v této práci budu 
moci pokračovat i v dalších letech.
Tím už jste mi vlastně odpově-
děl i  na mou další otázku - co 
vidíte naopak  jako největší 
problém v Hlučíně?
Rozvíjí se bytová výstavba, narůstá 

počet  obyvatel  a tedy i aut a ty už 
prostě nemají kde stát. Konkrétně 
chybí stání  na sídlišti Rovniny, OKD, 
ale i na dalších místech. Máme roz-
jednané studie, dělají se projekty 
a hledají se finance na realizaci
dalších stání. Peníze chybí, samo-
zřejmě. Problém je ale i chování 
lidí. Jsou naopak ulice v lokalitách 
s rodinnými domky, kde všichni 
mají své vjezdy, garáže či pozemky 
na parkování a přesto stojí na míst-
ních komunikacích a snižují jejich 
průjezdnost. Chování lidí ale ovliv-
níte těžko.
Těch problémů  souvisejících 
s dopravou je v Hlučíně mno-
hem více…
Máte pravdu, dopravní situace není 
v Hlučíně dobrá obecně. Město bylo 
kdysi koncipováno tak, že ulice na 
tehdejší kapacitu aut stačily, dnes 

Jednou z investičních akcí, ze které má radní Jiří Staněk v  poslední době radost, je výstavba par-
koviště u kostela sv. Markéty.  Více než 20 parkovacích stání, které město vybudovalo za bezmála 
1 800 000 korun,  začalo sloužit řidičům  počátkem letošního  května.     Foto pro HN - Petr Gattnar

už ale opravdu nejdou nafouknout. 
Průjezdnost města je špatná,  léta 
se hovoří o obchvatu, který by se 
napojoval na dnes již fungující dál-
nici v Ostravě a odklonil by dopravu 
mimo centrum a vůbec mimo měs-
to Hlučín. I za to se snažím bojovat 
a těch problémů je celá další řada, 
to by zabralo mnoho stránek no-
vin.
Když nepracujete ve své firmě
či pro město, máte čas na své 
koníčky?
Celým životem mě provází hudba. 
Odklonil jsem se sice od rodinné 
tradice, otec i sourozenci jsou uči-
telé hudby, od mládí jsem ale hrál 
na bicí nástroje v několika kapelách 
a později si založil  i vlastní. Tu jsem 
vedl, a kromě hraní jsem také zpíval. 
Při vedení kapely jsem se naučil pra-
covat s lidmi, to se mi teď při práci 
na radnici hodí. Kdysi jsem měl 
v rodinném domku  i zkušebnu, teď 
už chybí na muziku čas. Jen párkrát 
v roce si zajdu s kamarády zahrát. 
Třeba na Den horníků.
Začíná doba dovolených, kam 
se chystáte?
V létě se nechystám nikam, každá 
stavební firma, takže i ta moje, má
v tomhle období nejvíc práce. Do-
volenou si plánuji vždycky v zimě, 
nevadí mi to. Miluji hory, konkrétně 
Alpy. 
A jaká je dovolená vašich 
snů?
Bylo by to zase v zimě, aby nestály 
zakázky, ale vyrazil bych někam 
k moři za teplem - do Spojených 
arabských emirátů nebo třeba na 
Kubu. 

Za rozhovor poděkovala  
Lada Dobrovolná

Sdružení obci Hlučínka převza-
lo záštitu nad velkým meziná-
rodním hudebním festivalem 
Štěrkovna Open Music, který se 
pravidelně koná na břehu Hlu-
čínského jezera. Letos se akce 
uskuteční 31. července a 1. srp-
na a návštěvníci se mohou opět 
těšit na bohatý program. Mezi 
hlavní hvězdy bude patřit fin-
ská kapela Waltari, český Mig 21 
či slovenská zlatá slavice Jana 
Kirschner.
„Festival Štěrkovna Open Music 
vnímáme jako jednu z největších 
a nejvýznamnějších kulturních 
akcí, které v posledních letech 
na Hlučínsku pořádají. Vítáme 
především fakt, že do našeho 
regionu přitáhne návštěvníky 
z celkého kraje a dalších koutů 

České republiky, kteří by k nám 
třeba jinak vůbec nezavítali. Ti 
pak mohou mezi jednotlivými 
koncerty navštívit zajímavé tu-
ristické cíle Hlučínska,“ vysvětlil 
předseda sdružení a starosta 
Bolatic Herbert Pavera.
Právě na vzájemnou propagaci 
představitelé sdružení a pořa-
datelé letos sázejí. „Na stránkách 
festivalu - www.sterkovnamu-
sic.com - budeme propagovat 
zajímavá místa, kam mohou ná-
vštěvníci hudební přehlídky za-
mířit. Na druhou stranu získáme 
prostor v městských a obecních 
novinách jednotlivých obcí,“ vy-
světlil princip spolupráce jeden 
z pořadatelů festivalu David 
Moravec. Dodal, že spolupráce 
je na začátku a pro příští roky se 

nabízí řada dalších možností, jak 
ji rozšířit.
V Hlučíne letos vystoupí i sou-
časný idol dětských pokojíčků 
Ewa Farna či Tony Ducháček a 
jeho Garage. Návštěvníci se ale 
mohou těšit i na hity Petera Na-
gyho či veselé ska známé české 
skupiny Sto zvířat. „Přijede i ob-
jev letošních Andělů nadějná 
skupina Toxique,“ řekl ředitel 
Sportovně rekreačního areálu 
Hlučín Petr Breitkopf, který je 
jedním z pořadatelů festivalu. 
Dodal, že vstupenky mohou 
zájemci ještě do konce čer-
vence pořídit za zvýhodněnou 
předprodejní cenu 400 korum. 
Na Hlučínsku jsou k dostání v 
hlučínské Hospodě 56, v Ga-
lerii na hlučínském náměstí 

nebo v Kulturním domě v Dol-
ním Benešově. Zájemci je mo-
hou koupit i v opavské Sluně a  
v prodejních místech společ-
ností Ticketstream a TicketPro. 
Všechny informace zájemci 
najdou na internetových strán-
kách festivalu.
Štěrkovna Open Music je festi-
val, který má za sebou pětiletou 
tradici. Během této doby se stal 
druhou největší hudební pře-
hlídkou v celém Moravskoslez-
ském kraji.  V posledních dvou 
letech, kdy v Hlučíně vystoupily 
skupily například Kryštof, No 
name, Tata bojs, Suport Lesbi-
ens, Pražský výběr a řada dal-
ších, akci v průměru navštívilo 
8000 lidí.

Michal Kubíček               

Sdružení obcí Hlučínska zaštítilo festival Štěrkovna Open Music

JIŘÍ STANĚK
 od narození v roce 1957 

žije v Hlučíně
 vystudoval Střední  

průmyslovou školu strojní  
v Opavě

 je ženatý, má dvě dospělé 
dcery 
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Místo kytičky
 
Přivítali  jsme:
Adam Chvěja *2009
Sára Zdařilová *2009

Jubilanti:
Marie Smolková *1922
Anežka Chromá *1918
Anastazie Widurová *1923
Viléma Dudková *1917
Hildegarda Hrubá *1921
Antonie Jurášková *1917
Helena Sedláčková *1918
Marie Sczepanová *1921
Anna Dudková *1912
Antonín Knotek *1927
Olga Schovánková *1916
Edeltrauda Floriánová *1928

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: od 1. 6. pouze 160,- Kč/hod.

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

3. 7. a 14.8 20.00 Xšandotéka (bufet Chaloupka)

18. 7. 12.00 Sunny disco party
(Heidi Janků, Leoš Mareš, Boneym)

31. 7. – 1. 8. Hudební festival Štěrkovna Open Music 2009

Řádková inzerce (kupóny v infocentru)
 Prodám kamennou izolační vatu Rockwool Multirock: tl. 80 

mm -16 bal. á 7,2 m2 a tl. 120 mm - 9 bal. á 4,8 m2, podlahovou 
vatu Knauf: tl. 160 mm - 5 rolí. Jednotná cena 600 Kč/bal. nebo 
roli. Dále fólii Guttafol: 50 m, šíře 1,5 m za 885 Kč. Tel. 731 130 
051

 Prodám ŘADOVÝ DŮM v Hlučíně - nadstandard - tel. 608 87 
35 68 

 Prodám družstevní byt 2+KK, 57 m2, 28. října 5, Hlučín, 739 012 
032

 Pronajmu popř. prodám byt 1+1 v Hlučíně Zahr. ulice 773 610 
583

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

 Prodám dr. byt 2+1 v Hlučíně na zahradní ulici. Tel 605 701 159
 Koupím rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Hlučíně 

a okolí. Stav a cena nerozhoduje. Tel 777 071 524
 Pronajmu byt v Hl. 2+KK, kompletně a luxusně zařízený, nový. 

Ideální jako firem. ubyt. T 606 119 232
 Půjčovna trubkového lešení tel: 776 204 142
 Vážení spoluobčané, dovolte nám tímto poděkovat nedávno 

zesnulému MILOŠI POKOROVI za jeho dlouholetou a obětavou 
činnost v kynologickém klubu ZO Hlučín-Rovniny. Loučí se čle-
nové ZO

 Srdečně děkujeme všem, kteří se zúčastnili pohřbu paní Marie 
Sýkorové 22. května 2009 v kostele sv. Markéty v Hlučíně. Zvláš-
tě p. faráři Zehnalovi, sboru Lucie a pohřební službě Breuer za 
mimořádně laskavý přístup a pomoc při vyřizování pohřbu.

12. 7.  14.00 FESTIVAL KULTURY HLUČÍNSKA (Mírové náměstí) 
26. 8. 17.00 Pečení hlučínských koláčů
  Kurzovné: 250,- Kč. V případě velkého zájmu 
  bude kurz uskutečněn také 25. 8.
Září:   Akce ke Dni bez aut
24. 9.  Představení Michala Nesvadby pro MŠ a ZŠ 

Upozornění: 

Změna pracovní doby v KD v době prázdnin:
6.00 – 14.30 hod.

KD od 27. 7. – 9. 8. 2009 UZAVŘEN

V době letních prázdnin pokladna uzavřena. 
Platby v oddělení dramaturgie.

NABÍDKA KURZŮ 2009/2010

JÓGA
Pondělí v 15.00 a 16.45 hod. Kurzovné: 800,-/rok; 450,-/pololetí

AEROBIK
Pondělí v 19.00 hod. Kurzovné: 1 000,-/rok; 550,-/pol.; jednotlivé 
vstupné: 40,- Kč

STEP AEROBIK
Čtvrtek v 19.30 hod. Kurzovné: 1 000,- /rok; 550,-/pol.; jednotlivé 
vstupné: 40,- Kč

KALANETIKA
Středa v 18.00 hod. a 19.15 hod. Kurzovné: 1200,- Kč/rok. Jednotlivé 
vstupné: 40,- Kč

KURZ PALIČKOVÁNÍ
Čtvrtek v 15.30 hod. Kurzovné: 700,-/rok (vč. DPH)

KST KD – Klub sportovního tance
Pro děti od 6let - Úterý v 15.30 hod., středa 15.00 hod., čtvrtek 15.30 
hod. Kurzovné: 1 000,- / pololetí,  1500,-/pololetí - registrovaní ta-
nečníci 

Kurzy společenského tance a chování 
ZÁPIS od 25. 5.;  od 7.30 hod. v KD. Zahájení v pátek 4. 9. 2009 v 
17.00 a 19.30 hod. Kurzovné: 1 300,- Kč (vč. DPH)

Kroužek mažoretek
Čtvrtek v 17.30 hod. Pro dívky od 11 let. Kurzovné: 900,- /pololetí

Taneční manželské a přátelské páry
Kurzovné: 2 600,-/ pár (vč. DPH)

Informace v Kulturním domě nebo na tel. čísle: 595 043 397

25. 7. 19.30 Jménem krále
26. 7. 17.00 Jménem krále
  Film ČR – historický, kriminální. MP
7. 8. 15.00
 17.00
 19.00 Doba ledová 3
  Film USA – animovaný. V českém MP
26. 8.     17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
27. 8.     17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
28. 8.     17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve
  Film Velká Británie, USA – dobrodružný, mysteriozní.
  V českém znění. MP

Barbora Wasserbauerová *1933
Marcela Sládková *1928
Emilie Krčková *1920
Annemarie Janíková *1940
Vlasta Hahnová * 1923
Jiřina Hrušková *1935
Elfrída Michalská * 1928
Maxmilián Kremser * 1926
Marie Urbanová * 1923
Marie Frýdlová *1924
Hildegarda Piskallová * 1918
Magdalena Koutná *1933
Lucie Paterová * 1921
Marie Vlčková *1924

Rozloučili jsme se:
Edita Havlíková *1929
Jan Jurášek *1940



Středa, 16 září v 18.00 hod, 
kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín

Zahajovací koncert
W.A.Mozart, K.Stamitz, J.K.Sta-
mitz, B. Bartók. Účinkují: Kristi-
na Vaculová - flétna, vítězka IBF
flétnové soutěže 2008, Komorní
orchestr Bohuslava Martinů.
Na zahajovacím koncertu festi-
valu se představí vítězka 1. flét-
nové soutěže IBF 2008 a jeden z 
nejvýraznějších talentů součas-
ného flétnového nebe - Kristina
Vaculová, za doprovodu jedno-
ho z historicky nejstarších br-
něnských komorních orchestrů. 
Přednesou  skladby světového 
repertoáru, prezentované na 
všech významných pódiích.

Čtvrtek, 17. září v 18.00 hod., 
Slezskoostravská radnice, Os-
trava

Koncert  francouzské hudby
Jean-Marie Leclair, André Caplet, 
Francis Poulenc, Maurice Ravel, 
Michael Levinas, Georges Bizet / 
François Borne, účinkují: Floren-
ce Bellon - flétna, Daniel Wiesner
- klavír.
Samostatný koncert francouzské 
flétnistky vás zavede do světa
vrcholných tvůrců francouzské 
hudby pro flétnu

Pátek, 18 září v 18.00 hod, 
Evangelický kostel, Hlučín

Vzácná francouzská hudba 
pro 2 flétny
François Devien, Paul Taffa-
nel,André Jolivet, Eugène Walc-
kiers, André Caplet, Philippe 
Gaubert, Florence BELLON
Účinkují: Florence Bellon ,Václav 

Kunt – flétna, Daniel Wiesner
– klavír.
Typická hudba sladké Francie 
zazní v podání elegantní Paří-
žanky Florence Bellon. Program 
je sestaven ze skladeb autorů 
„zlatého věku“ francouzské flét-
nové hudby. Paní Bellon se na 
programu podílí také jako skla-
datelka.

Pondělí, 21. září  v 18.00 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 hudebního pro-
storu. Repertoár i účinkující sli-
bují nevšední hudební zážitek.

Sobota, 26. září ve 15. 00 hod., 
Evangelický kostel, Hlučín

C. P. E. Bach, P. O. Ferroud, A. 
Copland, E. Schulhoff, A. Joli-
vet
Účinkují: Martina Molinger 
– flétna, Tomáš Gáal – klavír.
Profesorka ostravské Janáčkovy 
konzervatoře přednese skladby 
odpovídající její profesi. Uslyšíte 
výběr z náročných skladeb zhus-
ta požadovaných na prestižních 
mezinárodních soutěžích.

Sobota, 26. září v 18.00  hod., 
kostel Sv. Jana Křtitele, Hlučín

Závěrečný koncert
Franz Doppler, Bohuslav Mar-

tinů,Francis Poulenc, Ernst von 
Dohnányi,Paul Taffanel. Účinku-
jí:Julia Somogyi - flétna, József
Gábor - klavír. 
Mladá, půvabná a ještě k tomu 
toho moc umí. To je charakteris-
tika maďarské flétnistky, která na
svém recitálu přednese skladby, 
jenž svojí závažností a obtížností 
tvoří kostru repertoáru každého 
výborného flétnisty. Spolupra-
covat s ní bude specialista na 
flétnový repertoár, maďarský
klavírista Jószef Gábor.

Zámek Kunín -  Den pro flétnu
Sobota, 19.září 14.00 hod., 
hudební salónek Marie Wal-
burgy, hraběnky z Waldburgu-
-Zeilu.

Koncert laureátky In Bona Fi-
dae flétnové soutěže 2008
Wolfgang Amadeus Mozart, Bo-
huslav Martinů
účinkují: Jana Lukášová – flétna,
Daniel Wiesner  - klavír
Temperamentní, mladá a ta-
lentovaná flétnistka provede
dva klenoty flétnové literatury.
Flétnový koncert geniálního 
W.A.Mozarta a slavnou sonátu 
světově proslulého Bohuslava 
Martinů.

17.00 hod., hudební salonek  
Marie Walburgy, hraběnky z 
Waldburgu-Zeilu.
Koncert  laureátek In Bona Fidae 
flétnové soutěže 2008
Wilhelm Friedemann Bach, Jac-
ques Ibert, Eldin Burton, Sergej 
Prokofjev. Účinkují: Iveta Kun-
drátová, Eva Šteňková – flétna,
Radim Pančocha – klavír

Dívčí půvab a krásná hudba –  
koncert laureátek 1.flétnové sou-
těže IBF 2008. Na svém koncertu 
se předvedou  mistrovstvím při 
interpretaci skladeb klasického 
flétnového repertoáru.

20. 00 hod., hudební salónek  
Marie Walburgy, hraběnky z 
Waldburgu-Zeilu.
Slavné skladby  pro 2 flétny
František Benda, Friedrich Kuh-
lau, Franz  Doppler, Gagriel Fau-
re, Eugen Walckiers
Philippe Gaubert
účinkují: Florence Bellon,Václav 
Kunt – flétna, Daniel Wiesner -
klavír
Česko – francouzské  flétnové
duo nechá rozeznít své nástroje 
ve virtuózních skladbách, které 
jsou  v naší republice slýchány 
jen zřídka.  To se týká zvláště 
Grand dua Eugena Walckierse, 
jež klade na interprety ty nevyš-
ší nároky.

Změna programu a účinkujících 
vyhrazena. Informace o festivalu 
obdržíte v IC Ostrava, IC Hlučín, 
Zámek Kunín. Program nalezne-
te na www stránkách výše uve-
dených IC, města Hlučína, Slez-
ské Ostravy  a zámku Kunín.
Vstupné: dobrovolné
Výtěžek ze vstupného pod-
poří  azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi.
Pořadatel: o. s. In Bona Fidae, S.K. 
Neumanna 608/9, 702 00 Ostra-
va.
Ředitelka festivalu: Radmila Kot-
terbová, tel. 603 473 286, email: 
fletnafestival2009@centrum.cz

III. mezinárodní In Bona Fidae flétnový festival 2009 - 16. září – 26. září
Pod záštitou starosty města Hlučína Ing. Bernarda Ostárka
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Také v letošním  školním roce 
úspěšně reprezentovali naše 
město žáci ze ZŠ v Bobrovní-
kách.  V mezinárodní matema-
tické soutěži KLOKAN - v katego-
rie „Cvrček“ dosáhl maximálního 
počtu 60-ti bodů  Ondřej Sliška.  
Předstihl i vrstevníky z Hlučína 
a byl jedním ze dvou nejúspěš-
nějších třeťáků opavského okre-
su, kterým se to povedlo!
Spolu s Nikol Baladovou a Mar-
tinem Schmidkem  skvěle  zabo-
dovali ještě také v celostátních 
srovnávacích Scio testech.  Ty 
se skládaly z částí čeština, ang-

ličtina, matematika, prvouka a  
klíčových kompetencí.
V obdobném celostátním Scio 
srovnávání žáků pátých ročníků   
zazářil špičkovým umístěním 
náš Jan Kupec, a to stoprocentní 
úspěšností v matematice.
Chvályhodné výkony podala 
rovněž většina jeho spolužáků a  
v celostátním žebříčku patříme 
mezi „topškoly“! Za námi skonči-
lo  85%  testovaných. Vím, že to 
svědčí také o velice svědomité 
a kvalitní práci našeho pedago-
gického sboru. Děti jej mají rády 
a jejich spolupráce v klidném 

prostředí malotřídní školy je ko-
runována úspěchem.
Nejenom tyto úspěchy, ale např. 
také z oblasti tělovýchovné, vý-
tvarné a dramatické, jsme slavili 
21. 6. na nedělní  „Zahradní slav-
nosti“. S ukázkami šermířského 
umění, spoustou soutěží včetně 
fotbalového utkání maminek 
a žáků, ale i pravým domácím 
občerstvením  ji uspořádal Klub 
rodičů. Upřímně všem děkuji a 
přeji zasloužené prázdniny! 

Mgr. Svatava Šmídová
ředitelka 

ZŠ a MŠ Hlučín – Bobrovníky 

Školáci z Bobrovníků úspěšně reprezentovali
Ve čtvrtek 25. června zavítali do 
Hlučína dvě legendy světové-
ho stolního tenisu. Při exhibici 
ve sportovní hale se představili 
švédští sportovci Jan Ove Wald-
ner a Jörgen Persson. 
Oba stolní tenisté jsou předsta-
vitelé „zlaté švédské generace“, 
která v roce 1989 ukončila dlou-
holetou nadvládu neporazitel-
ný čínských hráčů. Získali ve své 
kariéře nesčetné množství titu-
lů, které nemá ve světě obdoby. 

(mk)

Legendy stolního 
tenisu v Hlučíně
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Po dvou úspěšných veliko-
nočních koncertech (Hlučín, 
Rychvald), kde byly provedeny 
některé části slavného oratoria 
G. F. Händela „Mesiáš“, pokra-
čoval Hlučínský smíšený sbor 
ve své koncertní činnosti v ne-
děli 24. května, účastí na IX. roč-
níku festivalu pěveckých sborů 
Moravskotřebovské arkády v Mo- 
ravské Třebové. Organizátorem 
byla ZUŠ Moravská Třebová ve 
spolupráci s Občanským sdru-
žením Fermáta. Zúčastnilo se ho 
29 sborů všech věkových kate-
gorií z celé republiky a také dva 
sbory ze Slovenska.
Moravskotřebovské arkády tr-
vají týden. V průběhu festiva-
lového týdne jsou uskutečňo-
vána charitativní vystoupení v 
domovech seniorů a v ústavech 
sociální péče v Moravské Třebo-
vé a blízkém okolí, která zajišťují 
domácí sbory. Důležitou sou-

částí festivalu je 5. ročník celore-
publikové přehlídky výtvarných 
prací s názvem „Výtvarný svět na 
zámku“, jehož odborným garan-
tem byl letos akademický malíř 
Lubomír Bartoš.
Festival sborového zpěvu pro-
bíhá ve spolupráci se sbírkovým 
projektem Nadace rozvoje ob-
čanské společnosti a České tele-
vize „Pomozte dětem!“ Výtěžek 
z akce (celotýdenní sbírka, dob-
rovolné vstupné, dražba výtvar-
ných děl a účastnické poplatky 
pěveckých sborů) byl věnován 
v plné výši na jejich konto. Z le-
tošního festivalu to byla částka 
58 000 Kč.
Hlavní program festivalu se 
odehrál na nádvoří morav-
skotřebovského zámku, který 
je součástí městské památkové 
rezervace (v první pol. 17. stol. 
mu dal Ladislav Velen ze Že-
rotína monumentální pozdně 

renesanční podobu s arkádami 
– odtud název festivalu).
Hlučínský smíšený sbor na fes-
tivalu předvedl část Slezských 
písní pro smíšený sbor a klavír 
– především těch „našich“ z ob-
lasti Hlučínska, které pro nás 
upravil hlučínský pedagog, var-
haník a skladatel Antonín Ská-
cel. Na klavír nás doprovodila, 
dá se říci, že dnes už naše stá-
lá korepetitorka, učitelka ZUŠ  
P. J. Vejvanovského v Hlučíně, 
paní Karin Basovníková. 
Náš program, tolik specifický,
se setkal s velkým ohlasem u 
návštěvníků a tak můžeme říci, 
že jsme důstojně reprezentovali 
nejen naše město, ale i hlučín-
ský region a zařadili se také mezi 
ty, kteří pomáhají handicapova-
ným a znevýhodněným dětem 
v ČR.

Mgr. Barbora Bortlová
sbormistrině HSS

Hlučínský smíšený sbor reprezentoval i pomáhal
Tradiční mezinárodní hudební fes-
tival Janáčkův máj, letos pořádaný 
již po čtyřiatřicáté,  zavítal na Hlu-
čínsko. Vedle kravařského zámku 
22. května to byl o týden později 
také chrám sv. Mikuláše v Ludgeřo-
vicích. Zde byli návštěvnici svědky 
mimořádného výkonu varhaníka 
Jaroslava Tůmy. Své mistrovství 
prokázal především v rozsáhlé 
Lisztově Fantazii na téma z Meyer-
beerovy opery Prorok. „Vynikající 
interpret využil všech barevných  
a dynamických možností, které mu 
poskytuje majestátní nástroj a Lisz-
tovu kompozici vystavěl naprosto 
velkolepě,“ uvedl ředitel Janáčkova 
máje Jaromír Javůrek. Za skvělé 
spolupráce sólisty a komorního 
orchestru Camerata Moravia Olo-
mouc zazněl také  Rheinbergerův 
Koncert pro varhany a orchestr  
č. 2 g moll.
                                                           (mk)

Janáčkův máj  
také na Hlučínsku

Povodí Odry chce zabránit zby-
tečným potížím v případě pří-
chodu velké vody a chystá se 
zakročit proti nelegálním rekre-
antům v zátopové oblasti pře-
hradní nádrže Slezská Harta na 
Bruntálsku. Ti totiž reálně ohro-
žují funkčnost přehrady. Obyva-
tel Hlučína se přitom situace na 
Slezské Hartě dost úzce dotýká. 
Sice mezi Hartou a Hlučínem 
„stojí“ ještě Kružberk, který by 
mohl svou retenční schopnost 
také prokázat, ale na to jsme 
spoléhali i před dvanácti lety. 
Karavany, maringotky a další 
objekty, které na břeh přehra-
dy lidé v posledních pěti letech 
nelegálně přivezli jako rekreač-
ní zařízení, leží na zasakovacích 
pásech a přehradu tím poško-
zují. Počet lidí, kteří si přímo 
 u Slezské Harty udělali nelegál-
ní chatu a zabrali si tak poze-
mek, který jim ani nepatří, při-
tom v posledních letech rychle 
narůstá. 
 „Chceme, aby vše proběhlo bez 
konfliktů. Na všechny objekty na
pozemcích Slezské Harty umístí-
me výzvu, aby si je lidé odvezli. 
Výzvy umístíme také na obecní 
úřady a do médií, aby se majite-
lé o upozornění určitě dozvědě-
li,“ uvedl Tomáš Skokan, vedoucí 
provozního odboru státního 
podniku Povodí Odry. 
Aby bylo zcela zřejmé, že se 

Povodí Odry bude odstraňovat nelegální karavany kolem Harty

jedná o pozemky přehrady pod 
čarou maximální hladiny, zamě-
řuje Povodí Odry tuto čáru pří-
mo v terénu a výzvy umisťuje 
na objekty až po zaměření. Celý 
proces tak v současnosti začal 
v katastru obce Razová a bude 
pokračovat postupně kolem zá-
topy nádrže. 
Pokud majitelé v lhůtě do 
31. 8. 2009 svůj majetek z po-
zemku přehrady neodstraní, 
budou karavany, maringotky a 
auta odstraněny a bude s nimi 
nakládáno podle zákona jako 
s nalezenou věcí. „Objekty pak 
předáme obci Razová, která 

vydá oznámení s informace-
mi o všech nalezených věcech. 
Majitelé se pak o ně mohou do 
šesti měsíců přihlásit,“ podotýká  
Skokan. Když se majitelé do šes-
ti měsíců nepřihlásí, připadne 
nakonec  majetek obci.
Nádrž Slezská Harta byla po 
desetileté stavbě dokončena 
v roce 1997. Hlavním důvodem 
pro vybudování nové přehrady 
bylo posílení níže položené ná-
drže Kružberk. Kvůli rozsáhlým 
povodním v roce 1997 se na-
plnila během jednoho roku, a 
ukázala se tak její funkčnost při 
plnění povodňové ochrany. Na 

nádrži je umístěna malá vodní 
elektrárna se dvěma turbínami 
a nádrž tak slouží také k výrobě 
energie. Ve Slezské Hartě je cho-
vána řada druhů ryb a je využí-
vaná k rekreačnímu i sportov-
nímu rybolovu. Záchranářské 
akce na ní trénuje také Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje.
Devátá největší česká přehrada 
s objemem překračujícím 200 
milionů m3 leží na řece Moravici. 
Ta v Opavě-Komárově vtéká do 
řeky Opavy, která se vine právě 
kolem Hlučína. 

Michal Kubíček

Slezská Harta je oblíbeným cílem rybářů, podobně jako hlučínská štěrkovna. Rybáři vodohospodářům nevadí. Mají problém spíše s nelegálními stavbami 
v bezprostředním okolí přehrady. Poškození její funkčnosti může mít katastrofální následky pro celé Bruntálsko i Opavsko.         Foto: CZT
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Vážená redakce, 
 v posledním čísle Hlučínských 
novin jsem se dočetl, že se uvažuje 
s rozšířením území města, na kte-
rém bude platit přednost zprava 
a to dokonce i o ulici Jaroslava 
Seiferta, kde je na místní podmínky 
poměrně hustý provoz.
    Dovolte mi, abych vám sdělil 
svou zkušenost, kterou mám 
z jízdy po komunikacích, kde tato 
přednost již platí. Komunikace jsou 
poměrně úzké v hustě zastavěných 
částech města. Ve výhledu větši-
nou brání ploty, přes které není do 
křižovatky téměř žádný výhled. Je 
tedy nutno při příjezdu do křižovat-
ky auto téměř zastavit a poté opět 
rychle rozjet. V některých úsecích 
silnic je toto nutno udělat téměř 
každých 50 metrů (viz. příjezd na 
ulici Vinohradskou po ulici Horní). 
Nedá se zde tedy jet jinak, než 
způsobem brzda-plyn. Myslím, že 
není nutno vysvětlovat, že daleko 
více exhalací vzniká při rozjíždění 
auta než při průběžné jízdě. O zvý-
šené spotřebě pohonných hmot při 
rozjíždění a maření energie velmi 
častým brzděním se asi taky není 
třeba zmińovat. Nevím, jak vysoké 
jsou náklady spojené s obnovou 
dopravního značení, ale myslím si, 
že v době, kdy se tolik mluví o eko-
logii a koncentraci spalin v ovzduší 
by bylo vhodné se zamyslet i nad 
těmito skutečnostmi a na doprav-
ním značení šetřit odstraněním 
nesmyslných značek-jsme přece 
známí tím, že máme nejhustší 
dopravní značení v Evropě. Chápu 
nespornou výhodu této úpravy, 
což je zpomalení jízdy a tím větší 
bezpečnost, ale jízdy průběžné a ne 
jízdy způsobem uvedeným výše.

 S pozdravem 
 Karel Bindač

OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Město Hlučín  připravuje v rámci svého  projektu  Hlučín zdravé 
město, fotografickou  výstavu u příležitosti  Dne stromů. Ten se
uskuteční sice až v měsíci  říjnu, ale už  v tuto chvíli chceme dát 
šanci všem nadšeným fotografům, aby na svých snímcích zachy-
covali stromy  ve všech  vegetačních obdobích.  

Název soutěže: 

STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 

Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: Ing. Soňa Prášková

Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže:  1.  6. 2009 – 30. 9. 2009

Pravidla soutěže
Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) 
bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti a vyznání. 
Svojí registrací v soutěži na www.hlucin.com potvrzuje každý její 
účastník, že souhlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané foto-
grafie pořídil osobně.
Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na internetových
stránkách www.hlucin.com. Do soutěže lze zasílat  pouze fotogra-
fie s tématikou stromů. Jedna strana fotografie musí být větší nebo
rovna velikosti 1500 px. Fotograf může za den poslat maximálně 
8 fotografií. Fotografie musí být odesílány pouze v souboru JPEG.
Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora.
Fotografie by měla mít aspoň krátký popis nebo svůj název pod-
le zvážení autora. Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet 
– kontaktní adresu, pro případné oslovení. Pořadatelé si vyhrazují 
právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci 
v rámci připravované výstavy ke Dni stromů. Všichni autoři vy-
braných snímků na výstavu obdrží  tričko s tématem Den stromů  
a 3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny od Města Hlučín. 
V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu
účelu bude toto možné pouze za písemného souhlasu autora. 

Vzpomínka na pana Ervína
V minulých dnech postihla všechny členy a příznivce hlučínského fotbalu smutná zpráva. Ve věku 79 let 
zemřel pan Ervín Antonín. Odešel tak člověk, jehož velkou životní láskou byl sport a zvlášť fotbal. I když 
nebyl aktivním sportovcem, byl trenérem košíkové, pracoval po určitou dobu jako předseda hlučínské 
Tělovýchovné jednoty. Velmi pozorně sledoval dění okolo svého sportu ve svém městě, a to jako pečlivý 
archivář a statistik. Nejenže písemně shromažďoval veškeré události o fotbalovém dění v Hlučíně, ale byl 
i věrným fanouškem. Nevynechal snad jediné utkání svého oblíbeného klubu, a to jak v kategorii mužů, 
tak i mládeže. Poslední kontakt s tímto opravdovým příznivcem jsme měli na jaře letošního roku na utkání 
mužů v Bystrci. Poté již jeho zdraví nedovolilo více. Pan Ervín Antonín zemřel dne 29. 5. 2009 a jeho odcho-
dem ztratil hlučínský fotbal výraznou fotbalovou osobnost.
Vzpomínáme, a ještě jednou, pane Ervíne, děkujeme.                      SK FC Hlučín

Děkuji Pohřební službě DO-
MINUS za profesionální pří-
stup,všem sousedům a zná-
mým za účast a květinové dary 
při posledním rozloučení s mým 
manželem Jiřím Lambertem. 
Zvláštní poděkování Ing. R. 
Vjačkovi a MUDr. I. Čeglové. Za 
celou rodinu manželka, dcera 
a syn.

Poděkování
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placená inzerce

Výběr nejprodávanějšího zboží na naší prodejně:
Hutní materiál – odřezky a 2. jakost cena od   15,- Kč / kg
Hutní materiál – nový – 1. jakost cena od   22,- Kč / kg
Pletivo plotové s úpravou PVC cena od   36,- Kč / m2
Černý žíhaný drát (vázací)  cena od   28,- Kč / kg
Regály a regálové profily  cena od   25,- Kč / kg
Brusné a řezné kotouče  cena od   16,- Kč / ks
Soustružené a dveřní panty  cena od   25,- Kč / ks
Svařovací elektrody – rutilové   2.0 mm 1.50 Kč/ks, 510 Kč/bal.
(ceny včetně 19% DPH)  2.5 mm 1.60 Kč/ks, 396 Kč/bal.

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

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

web: www.pletivo.hlucin.com         e-mail: martin.ostarek@seznam.cz        mobil: 603 323 733

KAOS - KOVY s.r.o.
prodej pletiva a příslušenství

ČSA 13a
Hlučín
(v areálu Stavebnin)

Prodejní doba v Hlučíně:
Pondělí, středa a pátek

7.30 – 17.00 hod.po - pá  8.00 - 12.00   14.00 - 18.00

Profesionální
www stránky
již za 9999,-

při předložení 
tohoto inzerátu

---------------------
Volejte 603487848

nebo pište na 
akce9999@pnm.cz
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