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Vojáci obléhali pevnosti
Po dvou letech se v Areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách opět bojovalo...
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Hlasováním ve volbách do Ev-
ropského parlamentu rozhodu-
jeme o tom, kdo bude ovlivňo-
vat každodenní život bezmála 
550 milionů obyvatel. Pokud se 
nebudeme namáhat jít hlasovat, 
udělá to někdo jiný a rozhodne  
o tom, kdo nás bude zastupovat 
v jediném přímo voleném celo-
evropském shromáždění.
Ať se nám to líbí nebo ne, Evrop-
ská unie má již dnes velký vliv na 
náš každodenní život. Jde třeba 
o potraviny, které jíme, ceny 
zboží, které nakupujeme, kvalitu 
vzduchu, který dýcháme, či bez-
pečnost hraček, s nimiž si hrají 
naše děti. Ve většině případů 
mají poslanci při rozhodování 
v EU totiž stejný vliv jako člen-

ské státy. Většinu zákonů, které 
se dotýkají našeho každoden-
ního života, vydávají čeští po-
slanci v součinnosti s ministry 
na úrovni EU. Většina nových zá-
konů a novelizací, které se dnes 
u nás přijímají, jsou provedením 
evropských zákonů, které od-
hlasovali poslanci Evropského 
parlamentu. A nejedná se jen o 
zákony: jde o peníze pro nové 
silnice, dotace do zemědělství, 
výzkum nebo na vzdělání. 
Jakmile bude možné zavést 
novou Lisabonskou smlouvu, 
rozhodovací pravomoci evrop-
ských poslanců se ještě zvýší. 
Z hlediska zákonodárství se té-
měř ve všech oblastech politiky 
EU dostane Evropský parlament 

Proč jít k evropským volbám?

prakticky na stejnou úroveň jako 
ministři členských států. 
Je jedno, zda pociťujeme k unii 
sympatie, nebo jsme proti ní. 
Bez ohledu na to, zda chceme, 
aby směřovala více napravo 
nebo nalevo. V každém z těch-
to případů máme šanci do toho 
jednou za pět let promluvit. Ten 
okamžik právě přichází. Zvolme 
si tedy poslance, který se dívá 
na věci stejným pohledem jako 
my, a můžeme tak prostřednic-
tvím něj nebo ní své představy 
realizovat. V tom spočívá demo-
kracie.                  Michal Kubíček

Po dvou letech se zde opět usku-
tečnila vzpomínková akce k vý-
ročí květnové mobilizace v roce 
1938 a konce druhé světové vál-
ky o sedm let později.
Na příchozí čekala atraktivní po-
dívaná. Ukázka boje o pevnost 
v pojetí taktiky roku 1938, pilo-
tování armádních letounů, vý-
cvik služebních psů či například 
likvidace velitelského stanoviště 
nepřítele.
Ve velkém vojenském stanu byla 
vůbec poprvé vystavena  část vy-
bavení Základny munice z Týniště 
nad Orlicí, které až dosud nebylo 
možno běžně vidět, protože pod-
léhalo utajení. 

Město Hlučín požádalo Morav-
skoslezský kraj o dotaci na pod-
poru investičních aktivit v oblasti 
dopravy z dotačního programu 
„Zvyšování pasivní bezpečnosti 
na pozemních komunikacích“.
Zastupitelstvo kraje na svém za-
sedání dne 22. 4. 2009 rozhod-
lo o poskytnutí dotace ve výši  
228 200 Kč, konkrétně na pod-
poru projektu Bezpečné přecho-
dy pro pěší a osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu. 
Tato částka pokryje 75 % nákla-
dů na realizaci projektu, dalších 
více než 76 000 investuje Hlučín 
z městské kasy.
Za téměř 305 000 korun budou  
provedeny úpravy stávajících 
přechodů pro chodce tak, aby 
mohly sloužit také vozíčkářům 
a dalším osobám se ztíženou 
schopností pohybu. Na ulicích 
Bochenkova, Zahradní, Písečná, 

ČSA, U Stadionu a Rovniny tak 
budou sníženy nájezdy z ko-
munikace na chodník a silniční 
obruba bude upravena do výšky 
2 cm nad komunikaci. Nově se  
vybudují nástupy na chodník, 
a to použitím reliéfní dlažby. 
Realizace akce bude zahájena
v červenci letošního roku. Práce 
musí být  ukončeny dle pravidel 
dotace do konce roku 2009.

(ld)

Hlučín získal dotaci na bezbariérové přechody

Nechyběla samozřejmě ani pre-
zentace výzbroje a výstroje sou-
časné Armády České republiky. 
Akci, která se v Darkovičkách 
konala již po šestnácté, společ-
ně zorganizovali Krajské vojen-
ské velitelství Ostrava, Velitel-
ství společných sil, Velitelství sil 
podpory, opavské Slezské zem-
ské muzeum a město Hlučín.  

Starosta Hlučína, Ing. Bernard 
Ostárek, při této příležitosti řekl: 
„Jsem rád, že se tato akce opět 
do Darkoviček vrátila a doufám, 
že se bude konat i v budoucnu, 
abychom nezapomněli na váleč-
né hrdiny, kteří neváhali se zbra-
ní v ruce a nasazením vlastního 
života bojovat za naši svobodu.“               
            Lada Dobrovolná

Pevnosti v Darkovičkách obléhali vojáci

Z náspu bunkru byl na bojující jednotky nejlepší výhled.                                         Foto: Michal Kubíček

Foto: archiv

Dne 5. a 6. června proběhnou volby do Evropského 
parlamentu. Přestože se zdá, že Evropa je od Hlučína daleko, 
možná ovlivňuje jeho budoucnost víc, než tušíme... 

Tisíce  tuzemských 
i zahraničních návštěvníků 
proudily v sobotu 23. května 
již od časného rána 
do areálu bývalého česko-
slovenského opevnění 
v Hlučíně–Darkovičkách. 

Vážení spoluobčané,

druhou neděli v květnu jsme 
oslavili Den matek. Každý z nás 
si vzpomněl na svou maminku
a potěšil ji kytičkou, či zapálil svíčku 
na hrobě. 
Maminek s dětmi vidíme v našich 
ulicích čím dál tím více. Nyní 
počátkem června slavíme Den 
dětí. Děti, to je naše naděje, naše 
budoucnost. Máme z nich radost. 
Když se skloníme nad kočárkem, 
na děťátko se usmíváme a přejeme 
mu jen to nejlepší. Nezapomínej-
me však na slova klasika E. Oesche: 
„Kdo chce pokazit životní dráhu 
svých dětí, ať odstraní z cesty 
všechny překážky.“ 
I letos oslaví děti svůj svátek na Dět-
ském ranči, v kasárnách, u hlučín-
ského jezera, ve školách, školkách 
a na mnoha dalších místech. 
O vzdělání a výchovu naší mladé 
generace se pozorně staráme. 
Ve městě máme 5 mateřských ško-
lek, 3 úplné základní školy, 2 školy 
obecné a dům dětí a mládeže. 
Z městského rozpočtu na provoz 
a investice do školských zařízení 
vydáme v letošním roce celkem 
27,6 miliónů korun. A kolik dětí 
v Hlučíně máme? V loňském roce 
se narodilo 161 dětí, ve věku do 
15 let je 2 077 dětí. Za povšim-
nutí stojí, že v tomto počtu je 
o 91 chlapců více než dívek. Může-
me se ve městě pochlubit nejen zá-
kladním školstvím, ale i školstvím 
středním. Působí zde gymnázium 
i střední odborná škola, jejichž 
zřizovatelem je Moravskoslezský 
kraj, stejně tak jako školy speciální. 
Ve věkové kategorii středoškoláků 
žije v Hlučíně 866 mladistvých, 
chlapců je rovněž více, a to o 52.
Děti a mládež mohou využí-
vat sportovní hřiště, tělocvičny 
a v poslední době i klidovou zónu. 
Není toho málo, co mají naše děti 
k dispozici a co přispívá k jejich 
rozvoji. Otázkou je, zda si toho váží 
a uvědomují si to. 
Přeji všem dětem hodně radost-
ných dní a spokojený úsměv
na tváři, školákům úspěšný konec 
školního roku a maturantům napl-
nění jejich životních přání.

Bernard Ostárek
starosta
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Vodovody a kanalizace Hlu-
čín, s.r.o. budou v období od 
1. 6. do 15. 7. 2009  provádět 
sanaci vodovodního přiva-
děče pitné vody z Malánek  
do Hlučína na ul. Rovniny. 
V tomto období bude zajiště-
no náhradní zásobování pit-
nou vodou z vodojemu Háj  
ve Slezsku–Smolkov. Zdroj pit-
né vody je totožný – přehradní 
nádrž Kružberk.
Upozorňujeme občany měs-
ta Hlučín na možnost zvýšení 
provozního tlaku o cca 0,6 
atm., případně vzniku železité-
ho zákalu vody ve vodovodní 
síti. Provozní tlak bude zvýšen 
na celém území města Hlučína. 
Změny se netýkají městských 
částí Darkovičky a Bobrovníky. 
Hygienické parametry pitné 
vody budou dodrženy.
Žádáme všechny dotčené ob-

čany o neodkladné sdělení 
potíží v dodávce pitné vody 
v daném období: kontakt-
ní osoba Petr Schimánek 
- technik tel. 603 584 933, 
kancelář VaK Hlučín, s.r.o. 
tel. 595 042 369, případně 
na hotovostní telefon 595 
043 333, tak abychom mohli 
operativně případné nepřízni-
vé dopady odstraňovat či mi-
nimalizovat.
Věnujte prosím v tomto ob-
dobí také větší pozornost pro-
vozu zařizovacích předmětů  
a vybavení domácnosti napo-
jených na rozvody vody jako 
vodovodní armatury – baterie, 
pračky, myčky nádobí, WC.
Omlouváme se za případné 
komplikace a děkujeme za po-
chopení.

Ing. Josef Tomíček
ředitel VaK 

V Hlučíně byla počátkem května 
slavnostně otevřena kompletně 
zrekonstruovaná ulice Dlouho-
veská. Nejen její obyvatelé mo-
hou využívat kvalitní vozovku, 
bezbariérové chodníky i nové 
rozvody kanalizace a vodovodu. 
Oprava ulice začala loni v čer-
venci, město vyšla na cca šest 
miliónů, dalších téměř 26 milio-
nů šlo ze státních dotací. 
Pod novým povrchem vozov-
ky se skrývá přibližně sedm set 
metrů hlavních stok kanalizace 
a téměř devět set metrů vodo-
vodu. Kanalizace i vodovody 
jsou přípojkami navedeny k ro-
dinným domům v ulici, a to po 
hranici pozemku, kde byly na-
pojeny na původní systém stok 
a vodovodů. V ulici bylo posta-
veno třicet uličních vpustí včet-
ně přípojek.
Lidé mohou také využívat nový 
chodník po pravé straně ulice 
Dlouhoveská. „Položili jsme na 
něj zámkovou dlažbu a postavili 
nové silniční a zahradní obruby. 
Po celé délce chodníku jsou také 
vytvořeny bezbariérové úpravy,“ 

popsal novou podobu ulice To-
máš Vítek, generální ředitel spo-
lečnosti ODS – Dopravní stavby 
Ostrava, která stavbu provedla.  
Při rekonstrukci kanalizační sítě 
našli pracovníci několik vzác-
ných historických nálezů. Na ně-
kterých místech odhalili pozů-
statky starých dřevěných kůlů, 
takzvaných hatí, které sloužily 
jako zpevnění cesty. „Místo pro-
to začali prozkoumávat arche-
ologové a pod Dlouhoveskou 
ulicí se jim podařilo získat ně-
kolik archeologických nálezů,“ 
prozradil Vítek.
Obyvatelé města se mohou těšit 
i na další změny. Radnice má totiž 
v plánu v opravách pokračovat. 
„Chceme zrekonstruovat také 
uličky, které na ulici Dlouhoves-
kou navazují. Již v dubnu rada 
města vybrala firmu na zpra-
cování projektové dokumen-
tace. Práce by měly začít letos  
na podzim a náklady odhadu-
jeme na více než dva miliony 
korun,“ podotkl starosta Hlučína 
Bernard Ostárek.

(mk)

Oprava Dlouhoveské odhalila 
zajímavé archeologické nálezy

Starosta města Hlučína Ing. Bernard Ostárek společně s generálním ředitelem Dopravních staveb 
Ostrava Ing. Tomášem Vítkem, MBA,  v pondělí 11. května  slavnostně přestřihli pásku na  zrekon-
struované Dlouhoveské ulici v Hlučíně.                       Foto: Petr Gattnar

Letošní dlouhotrvající nádherné 
jarní počasí nás s dětmi vytáhlo 
na Den Země do přírody. 
Všichni školáci z prvního stupně 
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše se nejdří-
ve vydali na Dětský ranč, kde si 
prohlédli místní zvířectvo (kozy, 
husy, osly…) a samozřejmě se 
někteří odvážlivci také svezli na 
koni. 

Dále jsme pokračovali smě-
rem ke hlučínskému jezeru. Na 
štěrkovně měly učitelky pro 
děti připraveny hry, a tak si žáci 
i nadále mohli užívat zdravého 
pobytu na čerstvém vzduchu  
a zároveň objevovat krásy příro-
dy kolem Hlučína.

 Mgr. Simona Kovaříková
učitelka ZŠ Dr. M. Tyrše

Den Země v přírodě se vydařil!

K hlučínskému jezeru se sjeli majitelé s nejrůznějšími plemeny - od nejmenší čivavy až po největšího 
vlkodava.                                                                   Foto: Michal Kubíček

Výstavní psi z celé republiky 

soutěžili u štěrkovny

Upozornění pro občany: 
Dodávky vody pro Hlučín

Hlučínský sportovně rekreační 
areál hostil počátkem května již 
14. ročník Slezské výstavy psů. 
Organizátorem akce byl kynolo-
gický klub Kozmice. 
Celkem se ke štěrkovně sjelo víc 
jak 600 psů, kteří pod přísným 
pohledem rozhodčích zápolili v 
řadě kategorií. Mezi soutěžícími 
nechyběla plemena známá, jako 
třeba ohaři, retrívři, dalmatini či 
pudlíci, ale i plemena málo po-
četná nebo dokonce exotická 
a nezvyklá. „Z účasti i návštěv-

nosti máme radost,“ neskrýval 
spokojenost organizátor akce 
současně jeden z rozhodčích 
v psích soutěžích, Petr Řehá-
nek. Jak Hlučínským novinám 
prozradil, pyšný je zejména na 
účast řady vítězů. „Je tu k vidě-
ní třeba šampión mnoha zemí,  
pes plemene ibizský podengo,“ 
dodal. Podengo je přitom jedno 
z nejstarších známých plemen, 
zobrazovaný již na freskách  
v hrobkách faraonů.               

 (mk)
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Ve středu 29. dubna položili představitelé města Hlučína společně se zástupci Krajského vojenské-
ho velitelství v Ostravě kytice a věnce k pomníku padlých vojáků 2. světové války.  Slavnostního  
pietního aktu se na hřbitově Rudé armády zúčastnili také  přímí účastníci bojů Ostravské operace 
v roce 1945, v jejímž rámci bylo město Hlučín před 64 lety osvobozeno. Mezi hosty byla i paní 
Zoe Klusáková, dcera armádního generála Ludvíka Svobody, sedmého prezidenta Československé 
republiky.                                                  (ld)

Uctili památku padlých vojáků

Úrazy představují závažný zdra-
votnický, ekonomický a spole-
čenský problém na celém světě.
Úrazy jsou ve vyspělých státech 
příčinou více než 40 % úmrtí dětí 
od 0 do14 let.
Dopravní nehody tvoří ve stá-
tech OECD v průměru 41% 
všech usmrcení v důsledku úra-
zu dětí do 14 let, utonutí (15%), 
úmyslných úrazů (14%), popále-
nin (7%), pádů (4 %), otrav (2%), 
zranění střelnou zbraní (1%).
V České republice jsou dětské 
úrazy nejčastější příčinou úmrtí 
dětí a mladých dospělých a třetí 
nejčastější příčinou úmrtí v celé 
populaci. Nemalou část úrazů 
tvoří skupina zranitelných účast-
níků silničního provozu – chod-
ců, cyklistů, dětí a seniorů.
V některých státech (Švédsko, 
Velká Británie) je úmrtnost  
na úrazy a četnost úrazů velmi 
nízká, a to díky dobře organizo-
vanému systému prevence úra-
zů. Úrazům totiž lze předcházet. 
Znalost všech okolností úrazů je 
důležitá pro omezování a před-
cházení vzniku těchto nežádou-
cích příhod a rovněž pro nasta-
vení preventivních opatření.
V České republice je mnoho 
aktivit zabývajících se proble-
matikou prevence dětských 
úrazů. Díky nim došlo v posled-
ních letech k mírnému zlepšení 
v úmrtnosti dětí v důsledku 
úrazů. Jednou z těchto aktivit je 
každoročně pořádaná celostátní 
kampaň Dny bez úrazů, která 
probíhá v měsíci červnu.
Město Hlučín, jako člen Národní 
sítě zdravých měst, se letos do 
této  kampaně, kterou Zdravá 
města každoročně pořádají, za-
pojuje již podruhé. Jako Zdravé 
město chceme, aby úrazů u na-
šich občanů ubývalo a případně, 
když už k úrazu dojde, aby byli 
lidé schopni poskytnout nejnut-
nější první pomoc. V rámci této 
kampaně jsme připravili několik 
akcí.
Budou to přednášky pořádané 
Českým červeným křížem pro 
žáky I. stupně základních škol 
o první pomoci a prevenci úra-
zů, které proběhnou 25. června 
na šesti školách.  Další akci pro 

dospívající mládež jsme připra-
vili na velmi závažné a aktuální 
téma mentální anorexie, což 
je nemoc, která nastupuje nej-
častěji v pubertě a adolescenci  
a postihuje v 95% dívky. Vy-
značuje se zejména odmítáním 
udržovat svou tělesnou hmot-
nost na či nad minimální váhou 
vzhledem k věku a výšce.  BMI 
(Body Mass Index) klesá pod 
17,5. Tuto extrémně nízkou 
hmotnost si nemocný způso-
buje sám - odmítáním jídla, ne-
úměrným cvičením, zvracením  
či užíváním projímadel.
Přednášky na toto téma pro-
běhnou na všech hlučínských 
školách ve čtvrtek 25. června. 
Přednášejícími budou studenti 
Slezského gymnázia z Opavy, 
kteří se v rámci projektu Help P3 
této problematice již dlouhodo-
bě věnují. 
Pro naše seniory jsme připra-
vili  10. června od 17 hodin 
v Zámeckém klubu přednášku 
MUDr. Kulavijaka  na zdravotní 
téma – životospráva, nebez-
pečná nadváha, riziko vysoké-
ho tlaku. V Zámeckém klubu 
proběhne 15. června od 17 ho-
din beseda s Evou Appeltovou 
na téma Makrobiotická strava 
– cesta k vlastnímu trvalému 
zdraví (v besedě se lidé dozví, v 
čem spočívá zdravá výživa, jaké 
jsou hlavní produkty makrobio-
tiky, kde je shánět a jak je upra-
vovat, jak dosáhnout pestrost  
v jídle, využití makrobiotiky při 
řešení nemocí atd.).
Pro širokou veřejnost je na 
26. června od 15 do 16 hodin 
připravena akce na Mírovém 
náměstí, kdy budou členové 
ČČK předvádět na figurantech
ukázky konkrétní první pomoci 
a zároveň bude zájemcům pro-
vedeno bezplatně měření krev-
ního tlaku.
Kdyby se díky těmto akcím po-
dařilo zlepšit zdravotní stav 
alespoň jedné osoby nebo bylo 
zabráněno alespoň jednomu 
úrazu, pak by určitě splnily svůj 
účel a cíl.               

Soňa Prášková
Koordinátor projektu

Zdravé město

Dny bez úrazů podruhé

Ve dnech 16. až 17. května se 
v   hlučínském kulturním domě  
konal již XII. ročník soutěžní pře-
hlídky moderního, scénického 
a orientálního tance dětských, 
mládežnických a dospělých ko-
lektivů. V obou dnech se soutě-
že zúčastnilo 726 tanečníků ve 
čtyřech kategoriích. V minulých 
ročnících, a také letos, jsme byli 
nadšeni vysokou úrovní jednot-
livých vystoupení. 
Diváci hodnotili především ná-
paditou choreografii a nevšední
kostýmy. Výkony všech účinku-
jících byly oceněny bouřlivým 
potleskem diváků, kteří zcela za-

plnili sál. Porota měla těžký úkol 
rozhodnout, která vystoupení 
patřila mezi nejlepší a náleží 
jim tak prvenství v jednotlivých 
kategoriích. Nejlepší taneční-
ci si odnesli bohaté ceny, které 
zakoupil Dům dětí a mládeže 
v Hlučíně za přispění sponzor-
ských firem: Jeskloma Jeseník,
pekařství Gobe Píšť, motorest + 
restaurace Laguna, LENA – hrač-
ky s.r.o. Ludgeřovice, Tiskárna 
v Dubí, LinuxBox s.r.o. - řešení 
počítačových sítí, Hlučín-TV, Bar 
Grundig - Milan Kania.

Veronika Novosadová
DDM Hlučín

Hlučínský talent 2009

V kategorii do dvanácti let zvítězili se svým scénickým vystoupením Modlitba za vodu tanečnice ze 
souboru RITMO Rychvald.                             Foto: Michal Kubíček 

Foto: Petr Gattnar
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA

Ve 4 případech zjistili vrak vozi-
dla, tři majitele se podařilo najít  
a ti nepojízdná vozidla odstranili. 
Nahlášeny byly dvě černé sklád-
ky, jednu z nich musel  její „zřizo-
vatel“, kterého policie vypátrala, 
uklidit. Celkem 14x se strážníci 
zabývali porušením obecně zá-
vazné vyhlášky města. Z toho 
desetkrát šlo o porušení zákazu 
požívání alkoholu na veřejnosti 
a čtyřikrát pochybili majitelé 
psů, kteří své miláčky nechali 
volně pobíhat nebo je řádně ne-
zajistili tak, aby jim neutekli.
Ve čtvrtek 16. dubna po jed-
né hodině ráno zadrželi stráž-
níci v Hlučíně osobu, která se 
vyhýbala nástupu do výkonu 
trestu. Později se zjistilo, že 
tato osoba na území města pá-
chala trestnou činnost. V neděli 
19. dubna byl zadržen muž evi-
dovaný v registru celostátně hle-
daných. O den později zadržela 
městská policie okolo jedné ho-
diny ranní dvoučlennou osádku 
automobilu, která odjela od čer-
pací stanice  z ulice Markvarto-
vické bez zaplacení za načerpání 
pohonných hmot. Posléze zjisti-

li, že spolujezdec 
byl také celostát-
ně hledán. 
Před polednem 
22. dubna na ulici 
28. října zadrželi 
strážníci tři pacha-
tele, kteří se poku-
sili odcizit v bazaru 
na Ostravské ulici 
notebook. Městští policisté 
je předali Policii ČR k provedení 
dalších úkonů.  V pondělí 4. květ-
na v době kolem 11 hodiny  za-
sahovali strážníci městské policie 
vůči agresivnímu cestujícímu lin-
ky č. 271 společnosti Veolia, kte-
rý slovně napadal spolucestující 
a také řidiče. 
O týden později přijali stráž-
níci městské policie nález,
a to tří asi dvouměsíčních 
štěňat, která někdo odložil 
v bedně od vysavače na parko-
višti SRA před restaurací Laguna 
(více informací na straně 15). 
V daném období přijala městská 
policie také 16 oznámení o ztrá-
tě nebo nálezu a odchytila pět 
volně pobíhajících psů.               

  (ld)

svozová oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky
svozová oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

červen 2009
Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu: 
 středa  3. červen 2009 svozová oblast C
 středa 17. červen 2009 svozová oblast A
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý

Vážení rodiče, v současné době 
připravujeme slavnostní přiví-
tání pro děti narozené v roce 
2009, které mají  trvalý pobyt na 
území města Hlučína a jeho čás-
tí Bobrovníků a Darkoviček. Má-
te-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem slavnostního obřadu 
vítání občánků, dostavte se  ma-
minky osobně na matriku MěÚ 

Hlučín (Po, St 8 – 17 hod.; Út, Čt 
8 – 14 hod.) a doložte originál 
rodného listu dítěte a svůj plat-
ný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni po-
zvánkou.
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

SDĚLENÍ RODIČŮM: Vítání občánků

Patnáct nových stromů, kon-
krétně habrů obecných, za-
sadili školáci na pozemcích 
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. 
Jak Hlučínské noviny informova-
la ředitelka školy Ivana Staňko-
vá, nad každým stromem bude 
mít patronát jedna třída.
„Protože máme na škole tříd jen 
14, připadne patronát nad pat-
náctým stromem pedagogické-
mu sboru,“ dodává ředitelka.
Děti sázely stromy společně 
s pedagogy v předvečer Dne 
Země 21. dubna v rámci globál-
ní kampaně na ochranu život-
ního prostředí Miliarda stromů 
pro planetu Zemi. Akci, která je 
koordinována Programem OSN 
pro životní prostředí (UNEP), 
osobně zaštítili nositelka Nobe-
lovy ceny profesorka Wangari 

Maathaiová z Keni a monacký 
princ Albert II. Vyhlášena byla 
během výroční konference o kli-
matických změnách v keňském 
Nairobi v listopadu roku 2006. 
Hlučínská škola se k programu 
připojila hned následující rok.  
Cílem kampaně je přímo zapo-
jit občany celé zeměkoule do 
ochrany životního prostředí
a zmírnit tak následky klimatic-
kých změn. Na konci loňského 
roku mohl UNEP vydat pozitivní 
zprávu: Cíl byl nejen splněn, ale 
výrazně překonán. 
Ke kampani se přihlásili lidé
z více než 150 zemí světa. Za 
rok a půl byly vysázeny na ce-
lém světě dvě miliardy nových 
stromků. U nás bylo vysázeno 
celkem 130 tisíc stromků.       

Michal Kubíček

Školáci sázeli společně habry

Děti se úkolu chopily s vehemencí sobě vlastní.                                                Foto: archiv školy

V období od 15. dubna do 15. května řešili stráž-
níci Městské policie Hlučín 234 událostí, z toho  
43 zjištěných závad a nedostatků. 



Rada města Hlučína  rozhodla:
 na základě výběrového řízení 

uzavřít smlouvu na „Likvidaci 
odpadu z údržby veřejné zele-
ně v Hlučíně“ mezi  TS Hlučín 
s.r.o., a firmou   Marius Peder-
sen a.s.,  Hradec Králové. 

 o udělení souhlasu vlastníka 
pozemku parc. č.396/1 v  k.ú. 
Darkovičky pro stavební říze-
ní –  umístění  vrtané studny 
a mobilní nádrže na vodu 
o objemu 60 m3 - pro investo-
ra Fotbalový klub Darkovičky.

 zařadit do rozpočtu města na 
rok 2009 projekční přípravu 
stavby „Regenerace panelo-
vého sídliště OKD – II. etapa“.

 že zhotovitelem veřejné za-
kázky „Oprava dívčích WC  
u bufetu, v pavilónu učeben 
a opravu umyvadel ve tří-
dách“ v ZŠ Hlučín-Rovniny 
bude firma Řehoř s.r.o.,

 o přijetí dotace z dotačního 

programu Moravskoslezské-
ho kraje „DSH_8 Zvyšování 
pasivní bezpečnosti na po-
zemních komunikacích“ na 
projekt „Bezpečné přechody 
pro pěší a osoby se sníženou 
schopností orientace a pohy-
bu v Hlučíně“ (viz strana 2)

 o výši prodejních cen byto-
vých jednotek v domě čp. 
1347 na ulici Cihelní 3, včet-
ně spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu 
čp. 1347 v k.ú. Hlučín, zároveň 
rozhodla o zaslání nabídek 
pro odprodej bytových jed-
notek stávajícím nájemcům.                    

Rada města Hlučína projednala:
 návrh na odstranění  dosa-

vadního dopravního značení 
upravujícího přednost v jízdě  
v lokalitě Rovniny (na ulicích 
Jaroslava Seiferta, Svornosti, 
Dělnická, Kosmonautů, Du-

kelská, Okrajová, Mládežnic-
ká, Družební, Okružní, Viléma 
Balarina a části ul. Cihelní) 
a rozhodla v dané lokalitě 
o zavedení přednosti v jízdě 
přijíždějícího zprava. 

 návrh na umístění pevné 
překážky zabraňující vjezdu 
motorových vozidel do pro-
storu mezi mostem a schody 
vedoucí ke kostelu na ul. Pro-
menádní a rozhodla umístit 
pevnou překážku pod most 
silnice I/56 na uvedené ulici.

 návrh na zřízení přechodu 
pro chodce a návrh na posu-
nutí autobusové zastávky Pod 
Františkem na ul. Vřesinská 
v Hlučíně-Darkovičkách a roz-
hodla o provedení změn dle 
předložené přílohy.

Rada města Hlučína udělila vý-
jimku:
 z čl. č. 3 obecně závazné vy-

hlášky č.1/2008 a umožnila 
spol. EXTRA RADIO s.r.o., Os-
trava, pořádat veřejnou pro-
dukci ve dnech 23. 5. 2009,  
26. 6. 2009 a 29. 8. 2009  

v areálu Hlučínského jezera  
do 2 hod. následujícího dne, 
stejně tak spol. Keen On 
Production s.r.o., Ostrava ve 
dnech 15. 5. 2009 a 19. 6. 2009 
v areálu Hlučínského jezera 
do 2 hod. následujícího dne, 
dále pivnici U Freda v Hlučíně-
-Darkovičkách dne 8. 5. 2009  
do 2 hod. následujícího dne 
a Sboru dobrovolných hasi-
čů Hlučín–Bobrovníky dne  
30. 5. 2009 na zahradě u Kul-
turního domu v Hlučíně-Bob-
rovníkách do 3 hod následují-
cího dne.

Rada města Hlučína vzala na vě-
domí:
 vyrozumění z Nadace ČEZ 

o neposkytnutí nadačního 
příspěvku na projekt Dětské 
hřiště při Mateřské škole Hlu-
čín, Severní, odloučené pra-
coviště Dr. Ed. Beneše 1 bez 
připomínek.
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Z jednání rady města

více informací najdete na 
www.hlucin.cz/samosprava 

Na slovíčko s dirigentem a hudebníkem Janem Dajčem

Jak dlouho učíte na hlučínské 
základní umělecké škole?
To bude už dost roků, někdy od 
roku 1971. Hrál jsem v Janáčkově 
filharmonii a tehdejší náměstek byl
z Hlučína. Hledali někoho, kdo by 
tady zastal dechy, a tak jsem začal. 
Dřív jsem učil třikrát týdně, teď po-
sledních pár let už jen dvakrát.
Bylo to vaše první působiště?
Ale kdepak, předtím jsem už prošel 
několika divadly. U nás i na Sloven-
sku. Byl jsem v Košicích v posádkové 
hudbě, v prešovském divadle, také 
v Teplicích, pak deset let v Opavě  
v divadle a až nakonec jsem na-
stoupil do Janáčkovy filharmonie.
A jak jste se dostal k taktov-
ce?
To je tak, koncerty jsou a byly dob-
rovolná činnost. Rok předtím, než 
jsem přišel sem na školu, tady byl 
založen komorní orchestr a já ho 
vedu skoro celou tu dobu. 
Na který koncert vzpomínáte 
nejraději?
Výborný koncert byl k oslavám 
tisíciletí. Hráli jsme veliké oratorium 
Te Deum Laudamus, měli jsme 
tu dokonce sólisty z Národního 

divadla z Prahy. To bylo opravdu 
vydařené. Dva roky potom jsme 
dělali Mesiáše, kde recitoval pan 
Lukavský. Často jsme také hrávali 
Rybovu mši. Víte, máme tu dobré 
sólisty, momentálně dvě paní, a tak 
to vždy je pěkné vystoupení. 
Proč jste se tedy vedení or-
chestru v dubnu vzdal?
Víte, je čas předat taktovku mlad-
ším, vždyť je mi už sedmasedmde-
sát. Ale s hudbou určitě nekončím, 
jednou týdne budu tady v Hlučíně 

pokračovat v učení, a také stále 
dojíždím do Dolního Benešova, 
kde mají velikou mládežnickou de-
chovku. Dvakrát ročně mě pozvou 
na nějaký ten vánoční koncert, 
takže si zadiriguji třeba právě de-
chovku. A pokud mne pozvou i do 
Hlučína, neodmítnu. To víte, hudba 
mne drží. A na Hlučínsko určitě 
nezanevřu. Mám tady za ty roky 
mnoho přátel a navíc hlučínské 
publikum je vždy vynikající.  

(mk)

Jan Dajč se neodmyslitelně zapsal do historie Hlučína zejména svým působením na Základní umě-
lecké škole Pavla Josefa Vejvanovského coby kantor dechových nástrojů a dlouholetý dirigent ko-
morního orchestru. Letos v dubnu se rozhodl, že oddiriguje s komorním orchestrem Vejvanovský 
svůj poslední koncert. Jak však později v našem rozhovoru prozradil, hudbu a nakonec ani dirigo-
vání na hřebík nepověsí. Hudba ho provázela celý život a jen tak se ji nevzdá.  

Výtah z usnesení  74. a 75. schůze Rady města Hlučína 

Jan Dajč se rozloučil s taktovkou dirigenta komorního orchestru Vejvanovský, trubky a ani výuky 
nadaných hlučínských talentů se vzdát nehodlá.                 Foto: Michal Kubíček

KDU-ČSL má ve městě Hlučíně 
dvě městské organizace (MO),  
a to MO Hlučín a MO Hlučín-Bob-
rovníky. 
V letošních volbách obhájil funk-
ci předsedy MO Hlučín Ing. Mar-
tin Ostárek, novými místopřed-
sedy se stali Ing. Aleš Hanslík  
a Ing. Dušan Kučera. Předsedou 
v MO Hlučín - Bobrovníky je  
Ing. Petr Adamec, který na  kraj-
ské konferenci strany, 15. května 
v Mořkově u Nového Jičína,  vy-
střídal ve funkci Pavola  Lukšu  
 a stal se novým krajským před-
sedou. V sobotu 25. dubna se  
v hlučínském Kulturním domě 
konala okresní konference, na 
které obhájil post okresního  
předsedy Ing. Rudolf Chamráth. 
Další informace o dění naší 
strany a o kompletním slože-
ní výborů naleznete na webu:  
www.kdu.cz. 
Všichni členové našich MO jsou 
připraveni a ochotni pracovat 
pro město. Jsme zde pro Vás a če-
káme na Vaše podněty, třeba na 
e-mail: kdu.hlucin@email.cz 

Za členy hlučínských MO
Ing. Martin Ostárek

placená inzerce



Májka se podle tradice vztyčuje pomocí dvou dlouhých dřevěných tyčí vyrobených  
z menších stromů, kterým se říká žejgrúty.                                           Foto: Zdeněk Kačor
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Medailí I. stupně za mimořád-
ný a dlouhodobý tvůrčí přínos 
v oblasti výchovy a výuky žáků 
a budoucích pedagogů byla 
ministem školství oceněna 
22. dubna v Praze učitelka hlu-
čínské ZŠ Dr. Miroslava Tyrše 
a také přispěvatelka Hlučín-
ských novin PaedDr. Marie Tvrdá 
(na snímku). Informovala o tom 
ředitelka školy Ivana Staňková 
s tím, že to nebylo letos jediné 
ocenění jejich učitelky. Měsíc 
předtím, v sále Slezskoostrav-
ského hradu v Ostravě, obdržela 
totiž ocenění za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost 
od náměstkyně hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Mgr. Věry 
Palkové. „Jménem svým a všech 
pracovníků naší školy kolegy-
ni Tvrdé ze srdce blahopřeji. 
Vysoce oceňuji a vážím si její 
práce. Do dalších let přeji zdra-
ví a úspěchy  v  práci se žáky i 
studenty Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity,“ zakončila 
ředitelka školy Staňková.

(mk)

Ministr i kraj ocenili 
učitelku z HlučínaUrčitě mi dáte za pravdu, že 

oslava prvního roku dítěte patří 
k významným rodinným udá-
lostem, i když si to oslavenec 
nejspíš ani neuvědomuje. 
Nicméně první rok od zahájení 
činnosti naší Městské interne-
tové televize MTVH stojí urči-
tě za oslavu a  ne ledajakou.   
Po prodělání „dětských nemocí“ 
z ní postupně roste  médium, 
které přináší  celkový obraz 
o kulturním a společenském 
životě  našeho města.  MTVH  
vznikla při Kulturním centru Hlu-
čín, díky mnoha mladým lidem, 
kteří  se dokázali nadchnout 
myšlenkou, že budou při zrodu 
městské televize. Neváhali obě-
tovat desítky hodin a usilovně 
na sobě pracovali. S potěšením 
můžeme říct, že je to také vidět, 
i ve výsledku. Začali jsme  zpra-
vodajskými reportážemi a dnes  
už zařazujeme malé dokumenty, 
profily a různé filmové miniseri-

ály, záznamy z představení atd. 
Nemáme se za co stydět a  tak 
naše roční oslava by měla být 
důkazem, že dokážeme diváky 
také pobavit. 
Oslavu našeho prvního výro-
čí  jsme naplánovali na neděli 
14. června od 14 hod jako „Den 
s MTVH“. Na nádvoří zámku 
v Hlučíně bude připraven pes-
trý program pro celou rodinu, 
pro malé i velké. Nejen, že bu-
dou mít možnost nahlédnout 
do naší „televizní kuchyně“ 
a  ledasco se o nás dozvědět, ale 
také  si mohou vyzkoušet, jaké 
to je stát před kamerou. Rovněž  
se stanou očitými svědky  natá-
čení  televizní filmové prvotiny 
s názvem „Zasnění“, kterou bu-
deme částečně natáčet v průbě-
hu  odpoledního programu. Tak 
se mnozí z vás stanou kompar-
sisty našeho filmu.
A to samozřejmě není všechno, 
v programu uvidíte vystoupení 

břišních tanečnic, vystoupení 
rytířů, hrát budou hudební sku-
piny NETŘÍDĚNÝ ŠTĚRK a  skupi-
na KG BAND, která se na závěr 
představí se svým novým re-
pertoárem z posledního nahra-
ného CD. Společně sfoukneme 
narozeninový dort  a oceníme 
spolupracovníky naší televize, 
vyhodnotíme nejlepší televizní 
příspěvky a  také předáme ceny 
Kulturního centra vylosovaným 
přítomným divákům, kteří se ak-
tivně zapojí do naší soutěže. Ten 
kdo z vás se bude chtít dozvědět 
správnou odpověď na soutěžní 
otázku, tomu doporučujeme 
podívat se na naší televizi přes-
ně 9. června v  rubrice AKTUALI-
TY (www.mtvh.cz). Jedině tento 
den bude správná odpověď  
k dispozici - následující den ji ze 
stránek stáhneme.  
DEN S MTVH bude jistě příjem-
ným odpolednem pro všechny, 
kteří přijdou.        Zdeněk Kačor 

Městská internetová  televize  MTVH  slaví  rok

Hlučínské náměstí v květnu po letech opět zdobila máj-
ka. Ta je pro většinu z nás především tradičním symbo-
lem jara. Řada mladých lidí už ale dnes vůbec netuší, jak 
a proč vlastně tradice stavění máje vznikla.
Od středověku se chlapci 30. dubna, v předvečer 
1. máje, vypravovali do lesa, aby tu usekli co nejvyšší strom 
a udělali z něj do rána májku. Smrček, jedličku či borovici 
oklestili, zbavili kůry a špičku ozdobili věnci, šátky, kvě-
tinami a pentlemi. Celou noc májku bedlivě hlídali, aby 
jim ji přespolní nepodřízli a neukradli, což by byla pro 
vesnici velká ostuda. Kromě obecních májů, které zdobili 
a dodnes zdobí návsi a náměstí, vztyčovali svobodní mlá-
denci před domy dívek také menší májky, většinou bříz-
ky, jako výraz lásky. Za to pak očekávali odměnu - ruku 
jejich vyvolené.                                                    (ld)

Májka vévodila náměstí
placená inzerce

Reprezentujte 
Hlučín!
Kulturní centrum Hlučín pořádá 
v rámci projektu „ Hlučínsko-Na-
mysłówski GEJZÍR  spolupráce“ 
výběrové řízení do družstva Hlu-
čína, které bude reprezentovat 
v rámci tohoto projektu město 
Hlučín v roce 2009. Soteže pro-
běhnou 27. června  v Hlučíně 
a 11. – 14. září v Namysłówě. 
Cesta, ubytování a strava jsou 
hrazeny. Veškeré informace na 
tel. č. 595 043 397 nebo 558 270 
111, p. Pokorná.

Miroslav Houžvička
vedoucí KD Hlučín

Pod tímto názvem se v sobotu 23. května konal 
ve sportovní hale v Hlučíně pod taktovkou nově 
vzniklého sportovního klubu SK Mažoretky Paprs-
ky Hlučín a za podpory města Hlučín již III. ročník 
putovní nepostupové soutěže mažoretek. 
Přihlásilo se celkem 118 děvčat z pěti klubů z Hlu-
čína, Darkovic, Markvartovic, Ludgeřovic a Kravař. 
Velkým překvapením pro většinu návštěvníků 
bylo, že vystoupení mažoretek nejsou jen velká 
pochodová defilé, ale v sólových disciplínách pře-
devším rozmanité sestavy za doprovodu moderní 
hudby. Malé i větší slečny, ovládající kouzlo točení 
s hůlkou, předváděly během dne pro laika takřka 
neuvěřitelné věci.
V poledním programu se představila děvčata  
z Paprsků se svou sestavou pom pom –  tedy 

střapců, ve vlastní skladbě se předvedly i jejich tre-
nérky a překvapením  pro diváky i soutěžící bylo 
taneční umění dvou z našich porotců – účastnice 
třetí řady Stardance Lenky Tvrzové s partnerem 
Petrem Polákem. Cílem celé akce nebylo vybrat 
nejlepší z děvčat, nýbrž umožnit dívkám porov-
nat navzájem výsledky tvrdého tréninkového úsilí 
a  předvést  publiku své skladby, které pilně často 
celý rok choreograficky vymýšlely a nacvičovaly.
Za svou účast obdržela každá mažoretka účast-
nický list a drobné dárečky.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se spolu s námi 
podíleli na perfektním průběhu  celé soutěže a tě-
šíme se za rok zase!
Více  o celé akci i o nás najdete na stránkách www.
paprskyhlucin.estranky.cz a také na webu ZŠ Rov-
niny, která nám již druhým rokem poskytuje pro-
story pro trénink.

SK Mažoretky Paprsky Hlučín

Prajzká hůlka 2009
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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. 

Sníh, slunce, hory a společné 
zážitky nás čekaly na společném 
česko-polském zimním pobytu 
v Krkonoších. 
V Peci pod Sněžkou, s výhledem 
na nejvyšší horu Sněžku, se totiž 
uskutečnila naše první společná 
aktivita – zimní pobyt. Projekt 
Spolu na hory, vrámci euroregionu 
Silesia, nám umožnil zdokonalit 
si v průběhu jednoho týdne své 
lyžařské či snowbordové do-
vednosti, zlepšit komunikativní 
schopnosti vedoucí k porozumění, 
rozvoji partnerských vztahů, ale 
i umožnil vznik nových pře-
shraničních kamarádství mezi 
českými a polskými žáky. Výcvik 
probíhal ve smíšených družstvech, 

pod dohledem českého nebo 
polského pedagoga. Přednášky  
o první pomoci, výzbroji a výstroji,  
o nových trendech lyžování byly  
v českém i polském jazyce. Odpo-
činkový den jsme věnovali soutěžím 
a hrám ve smíšených skupinách.  
V teoretických otázkách měli např. 
žáci společně „přelouskat“ naše  
a polská přísloví, názvy sportů  
aj. V praktické části se museli do-
hodnout a postavit tu nejkrásnější, 
nejoriginálnější sněhovou stavbu. 
To však ještě není všechno! Čeká 
nás druhá část – jarní pobyt spo-
jený s turistikou, hrami, soutěžemi  
a společnými prožitky.

J.W.Mrázová
učitelka ZŠ Dr. M. Tyrše

Spolu na hory mezinárodně

Starostové obcí, které jsou sdruženy ve Svazku 
obcí Hlučínska, si v úterý 12. května prohlédli 
prostory  Záchranného útvaru Hasičského zá-
chranného sboru v Hlučíně. 
Návštěvu inicioval starosta města Hlučína Ber-
nard Ostárek: „Chtěl jsem starostům jednotli-
vých obcí nabídnout možnost prohlédnout 
si tento jedinečný areál, který tady v Hlučíně 
máme a seznámit je se všemi činnostmi, které 
zdejší útvar provádí. V případě jakýchkoliv kri-
zových událostí se zde mohou obrátit s žádos-
tí o pomoc či spolupráci,“ uvedl.
Starostové se nejprve teoreticky seznámili  
s historií, strukturou a prací  útvaru. Poté měli 
jedinečnou možnost  shlédnout  ukázky růz-
ných záchranných činností, které si pro ně 
hlučínští záchranáři připravili, např. vypro-
šťování těžké techniky pomocí vyprošťova-
cího tanku. Prohlédli si také linku určenou k 
dekontaminaci osob a vozidel a  projeli se  na  
plovoucím transportéru PTS 10, který zasaho-
val při povodních v roce 1997 na Opavsku a  
Olomoucku a v roce 2002 při záplavách v již-

Starostové navštívili hasiče a vojáky v Hlučíně
ních Čechách a po celém toku Vltavy a Labe. 
„Smyslem setkání bylo především představit 
širokou škálu možností využití našeho útva-
ru. Jsme připraveni nasadit síly a prostředky 
útvaru prakticky při všech druzích ohrožení 
od požáru přes záchranu osob až k technic-
kým zásahům a pomoci při katastrofách,“  
uvedl velitel útvaru plk. Radim Řehulka.
Starostové  poté navštívili  ještě Ústřední vo-
jenský veterinární ústav, který sídlí ve stejném 
areálu. Ústavem je provedl zástupce ředitele 
pplk. MVDr. Vladimír Žákovčík, který je sezná-
mil s chodem instituce a nechal je nahlédnout 
i do ordinací a laboratoří. 
Ústřední vojenský veterinární ústav je od-
borným zařízením Armády ČR. Kromě veteri-
nárního zabezpečení vojska  a jeho ochranu 
proti zvířaty přenosným chorobám  zajišťuje 
v rámci celé ČR také např. laboratorní vyšet-
řování potravin, krmiv  a vody, diagnostiku  
vybraných nákaz či přípravu veterinárních 
lékařů pro zahraniční mise.       

                                  (ld) 

Starostové se v rámci prohlídky projeli také na obojživelném vozi-
dle, které pomáhalo např. při povodních v roce 1997 a 2002.  
            Foto: Petr Gattnar

Klidová zóna, která byla slavnostně otevřena 5.5.2009 v blízkosti Kulturního domu v Hlučíně  
už slouží  místním dětem a jejich maminkám. Na zelení osázené ploše o rozměru cca 1300 m2 
mohou děti využívat řadu hracích a sportovních prvků - skluzavky, prolézačky, pískoviště, houpačky 
či tabule na kreslení.                        Foto: Petr Gattnar

Klidová zóna už slouží dětěm
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V rámci Operačního programu  
„Životní prostředí  – Zkvalitnění 
nakládání s odpady“ hodlá město 
Hlučín požádat o dotaci na  zave-
dení systému pro separaci biood-
padů.
Záměrem je nakoupit komposte-
ry pro občany města, kteří bydlí 
v rodinných domcích a mají poze-
mek, kde vznikají bioodpady. Tyto 
kompostery by byly občanům 
poskytnuty na základě smlouvy  
o výpůjčce na dobu min. 5-ti let. 
Dle zásad programu musí  zůstat 
po tuto dobu v majetku měs-
ta, poté by na základě darovací 
smlouvy mohly přejít do vlastnic-
tví jednotlivých občanů.
Pro zpracování projektu potře-
bujeme zjistit, kolik občanů by 
mělo o kompostery zájem. Proto  
žádáme všechny, kteří  chtějí tuto 
možnost využít, o vyplnění přilo-
žené návratky.

O přidělení komposteru mohou 
zažádat občané, splňující tyto 
podmínky:
 musí mít trvalý pobyt na území 

města Hlučína a jeho místních 
částech, 

 musí být  vlastníkem nebo ná-
jemcem pozemku ležícího na 
území Hlučína a jeho místních 
částech (pozemek musí být vy-
užíván jako zahrada). 

 nesmí být dlužníkem obce

Pokud žadatel splní podmínky 
pro přidělení kompostéru, žádost 
bude schválena a požadovaný 

Máte zájem o kompostování bioodpadů v komposterech?

Jméno a příjmení

Adresa

Kontakt telefon:  

e-mail:

Vlastník pozemku p.č.:                                    

k.ú:

Nájemce pozemku p.č.:

k.ú:

Požadovaná velikost  
komposteru

Podpis žadatele

Datum

kontejner zařazen do zpraco-
vávaného projektu o přidělení 
dotace.
Na přidělení komposteru ne-
vzniká přijetím žádosti právní 
nárok.  V případě jeho přiděle-
ní bude město po nabyvateli 
požadovat vratnou zálohu, její 
výše v současné době není ještě 

Návratka 
(vyplnit pouze v případě zájmu o komposter)

Návratku zasílejte na MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23, odbor život-
ního prostředí a komunálních služeb nebo odevzdejte osobně na 
podatelnu úřadu

Moderní kompostery dnes již zdaleka nepřipomínají dřívější nevzhledné komposty.                                        
                Foto: Lada Dobrovolná

upřesněna. Pokud město dota-
ci obdrží, proběhne distribuce 
komposterů na jaře roku 2010. 

Proč kompostovat
V současné době se na celém 
světě dlouhodobě zaznamenává 
vážný úbytek organické hmoty  
v půdě. Navrácení bioodpadů 
do půdy ve formě hnojiva – 
kompostu je důležité pro udrže-
ní kvality půdy. Kompost obsa-
huje humus, který je základem 
přirozené úrodnosti půd a také 
zlepšuje  její jímavost vody a tím 
snižuje riziko povodní.

Co je komposter
Kompostery jsou ideálními po-
mocníky pro kompostování. 
Nádoba je vyrobena z recyklo-
vaného plastu, z důvodu  vol-
ného styku s půdou a přístupu 
mikroorganismů, červů a žížal 
nemá dno. Je opatřena víkem 
s otočným ventilem pro regu-
laci přístupu vzduchu, bočními 
dvířky pro vyjímání kompostu a 
otvory sloužícími k provzdušňo-
vání. Kompostování je přírodní 
proces, při kterém dochází za 
přístupu vzduchu k rozkladu or-
ganických odpadů působením 
živých organismů.

Co je vhodné 
ke kompostování
ovocné a zeleninové odpady
kávové a čajové zbytky
mléčné produkty
posekaná tráva, listí, větvičky
třísky, piliny, kůra
trus hospodářských zvířat
popel ze dřeva
skořápky z ořechů
novinový papír, papírové ruční-

ky (omezené množství)

Co není vhodné 
ke kompostování
 kosti, tuky, odřezky masa
 chemicky ošetřené materiály
 rostliny napadené chorobami
 slupky z tropického ovoce, 

pecky
 popel z uhlí, cigaret
 časopisy
 oddénkový plevel
 plasty, kovy, sklo, kameny

Výhody kompostování
v kompostérech
 urychlení procesu komposto-

vání až na polovinu doby nutné 
(po cca 20 týdnech dosahuje 
kompost zralosti – je drobivý, 
temně hnědý a voní po lesní 
půdě)

 regulace teploty, vlhkosti, pří-
stupu vzduchu, světla

 úspora místa na zahradě (na-
hradí nevzhlednou hromadu)

 snadná obsluha
 odstranění nepříjemného zápa-

chu, který vábí hmyz a drobné 
zvířata

 zužitkování odpadů ze zahrady 
a vhodných bioodpadů z do-
mácnosti

 získání kompostu – vynikajícího 
zdroje živin a organických látek

Volba vhodného objemu kom-
postéru a doporučení o jaký 
kontejner požádat: 

RD se zahradou do 600 m2 
objem cca 400 l 

RD se zahradou nad 600 m2 
objem cca  700 l  

U větších pozemků jeden kontej-
ner na kompostování všech bio-
odpadů stačit nebude, ale město 
bude do projektu zahrnovat jen  
jeden kus od jednotlivých žada-
telů.

Odbor ŽPaKS
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Místo kytičky – květen
 
Přivítali  jsme:
Karolína Čechová *2009 
Petr Pochopien *2009
Václav Klučka *2009 
Tobiáš Schulla *2009 
Valerie Kačmářová *2009 

Jubilanti:
Jarmila Šimůnková *1927
Arnošt Cigán *1937
Anna Pudichová *1927
Božena Podlovská *1929
Jaroslav Studený *1930
Zdeňka Tkačíková *1938
Františka Sovová *1926
Hildegarda Tomisová *1928
Edeltrauda Čekalová *1928

Rozloučili jsme se:
Leopolda Lejsalová *1913
Stanislav Laník *1931

1. 6. – 11. 6. Výstava fotografií Martiny Dornové„PRAJZSKO“

6. 6. 13.00 Den dětí na Hlučínském jezeře pořádá SDH ve 
spolupráci s p. Pavlem Tkačíkem

10. 6. 17.00 Pohodový podvečer s Janou Schlossárkovou – bý-
valý evangelický kostel u autobusového nádraží

12. 6. 19.00 Nový zábavný pořad skupiny Screamers  

14. 6 14.00 Den s MTVH na nádvoří Hlučínského zámku.  
V rámci projektu  Hlučinsko - Namysłowski Gejzír 
spolupráce

26. 6. 19.00 Den Namysłówa – Mírové náměstí

27. 6. 14.00 Hlučínské slavnosti
V programu vystoupí mimo jiné: M. Rottrová, sku-
pina Inflagranti, Dechovka z Bolatic, Beatles colle-
ction band, skupina Family P. Nováka, kouzelnice 
Radana, KG Band…- Mírové náměstí

Připravujeme:

12. 7. 14.00 FESTIVAL KULTURY HLUČÍNSKA

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

 V zahrádkářské kolonii „Na výsluní“ je k dispozici zahrádka. 
Platba pouze za spotřebovanou vodu + členskou známku, ko-
lonie se nachází vedle kulturního domu vedle nového dětského 
hřiště. Tel. : 605 86 50 18. martahlucin@seznam.cz

 Prodáme nákladní vozidlo AVIA A 30 valník v dobrém stavu. 
Cena dle ZP 22.000,-Kč. Dohoda možná.Kontakt: Po- Pá v době 
od 7:00-14:30, tel. 595 041 017, teplohlucin@teplohlucin.cz

 Prodám Rockwool Multirock tl. 80 mm a Knauf 160 mm cena 
600 Kč/bal/roli. Dále parozábranu Jutafol. Tel. 731 130 051

 Půjčovna trubkového lešení tel: 776 204 142
 Prodám družst. byt  3+1 po rekons. v Hlučíně na sídl. OKD. 737 

840 784
 Prodám chatu v Hlučíně na vlastním pozemku 5 ar. zahr. 737 

840 784
 Prodám dr. byt 3+1 s balkonem po rekonstrukci v Hlučíně tel. 

732 948 140, RK nevolat
 Koupím rodinný dům, nebo pozemek k výstavbě RD v Hlučíně a 

okolí. Stav a cena nerozhoduje. Tel. 777 071 524

Václav NAVRÁTIL, malíř, který žil rád v Hlučíně – výstava potrvá do 
neděle 7. 6. 2009

Jarmila VŠETIČKOVÁ, pohádkový svět keramičky – výstava potrvá 
do neděle 7. 6. 2009

Přednášky:

čtvrtek 18. 6. v 16 hodin - Lidové kroje na Hlučínsku - přednáší 
PhDr. Miroslava Suchánková

pátek 19. 6. v 16 hodin – Poutní tradice ve Slezsku - přednáší PhDr. 
Marie Schenková, CSc. 

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

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074
DDM Hlučín, Zámecká 6, 595 041 156, www.ddmhlucin.cz

Sportovně rekreační areál – Štěrkovna - jezero, Celní 12a

5. 6. 19.30 Líbáš jako bůh 

6. 6. 19.30 Líbáš jako bůh

7. 6. 17.00 Líbáš jako Bůh

Film ČR – komedie.

6. 6. 17.00 Příběh o Zoufálkovi

Film USA – animovaný.

14. 6. 17.00 Hotel pro psy

Film USA – rodinný, komedie.

21. 6. 17.00 Milionář z chatrče

Film VB, USA – krimi, drama, romantický

26. 6. 17.00 X-Men Origins: Wolverine

USA – akční, fantasy, sci-fi.

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.

6. 6. 17.00 FC Hlučín – FC Zlín

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

5. 6. 20.00 Xšandotéka (bufet Chaloupka)

6. 6. Prajzská rally

12. – 14. 6.                      II. ročník Velké ceny Hlučína veteránů

19. 6. 20.00 Kissmania 2009

20. 6. 8.00 VII. ročník streetbasketbalu

21. 6. 8.00 Velká cena Ostravy – XI. ročník triatlonové-
ho závodu v Hlučíně

26. 6. 20.00 Summer party radia Helax

19. 6. 16.00 KLUB PATCHWORK - Srdečně zveme všech-
ny šikovné ženy a dívky. Informace: DDM 
Hlučín – 595 041 156

Připravujeme letní tábory

Oznámení:
V DDM Hlučín stále probíhá výběrové řízení na pozici: Pedagog 
volného času. Podmínkou je pedagogické vzdělání (minimálně 
středoškolské).
Pro více informací volejte na tel: 595 041 156 nebo pište na 
ddmhlucin.kosakova@email.cz. 

Řádková inzerce (kupóny v infocentru)

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.

NOVÝ KONTAKT NA REDAKCI
HLUČÍNSKÝCH NOVIN
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Naštěstí v tomto případě šlo 
o námětové cvičení nově zříze-
ného speciálního záchranného 
útvaru hasičského záchranného 
sboru v Hlučíně, který tuto akci  
připravil počátkem května ve 
spolupráci s dalšími složkami In-
tegrovaného záchranného sys-
tému a ostravským dopravním 
podnikem v areálu firmy Libros.
Simulace velmi vážné dopravní 
nehody si vyžádala několika-
denní náročnou a technicky 
složitou přípravu, při které bylo 
nutné provést postavení vozi-
del přesně do té podoby, jak by 
vypadaly v bezprostředním mo-
mentu po srážce.
Cvičný poplach byl vyhlášen 
ve středu 5. května úderem de-
váté hodiny dopolední, kdy byla 
na tísňovou linku nahlášena 
tragická dopravní nehoda lin-
kového autobusu MHD s tram-

vajovým vozem. Do záchranné 
akce se  zapojily všechny složky 
integrovaného záchranného 
systému. Bylo nezbytné ome-
zit dopravu v okolí nehody, což 
zajistili strážníci městské poli-
cie. Členové hasičského sboru 
se ujali vyprošťování zraněných 
cestujících z obou vozů, které 
následně předali do péče zá-
chranářům. Vzhledem k tomu, 
že při dopravní simulované 
nehodě došlo k zaklínění tram-
vajového vozu do boční stěny 
autobusu, byl na místo přivolán 
také útvar Hasičského záchran-
ného sboru z Hlučína, který 
disponuje těžkou vyprošťovací 
technikou, bez níž by se takový-
to zásah neobešel.
Rychlá zdravotnická služba 
společně s hasiči vyhodnotila 
vzniklou situaci a po vylomení 
a destrukci částí zborcené ka-

Hlučínští záchranáči trénovali
srážku tramvaje a autobusu

„Dnes v dopoledních hodinách došlo na ulici Palackého v 
Ostravě – Přívoze k vážné dopravní nehodě vozidel hro-
madné dopravy osob. Ze zatím nezjištěných příčin narazila 
tramvajová souprava do  linkového autobusu  č. 45.  
V obou vozidlech cestoval větší počet osob. V tuto chvíli jsou 
hlášená těžká zranění cestujících a pravděpodobně zma-
řený život řidiče tramvaje…….“  Tato a jiná smutná hlášení 
můžeme slyšet bohužel často  ze sdělovacích prostředků.

Jarní show na ZŠ Rovniny
Už pár let každé jaro ožívá nejen 
příroda, ale také žáci ZŠ Hlučín 
- Rovniny, kteří připravují svou 
Jarní show. 
Zní hudba různých stylů, šijí se 
kostýmy, secvičují se choreo-
grafie a pak nastane ten den
(letos to bylo 6. května), kdy  
v hledišti zasednou zvědaví di-
váci a jeviště obsadí nadšení 
herci.
Ve skvělé atmosféře vzájemné-
ho povzbuzování se střídají malí 
s velkými, klasika s rokenro-

lem, břišní tance s hip hopem. 
Věřte, že oceněni jsou všichni. 
Je příjemné vidět, jak si děti 
váží každé snahy a velkoryse 
přehlížejí drobné nedostatky. 
Při odpoledním představení 
jsou nadšení i rodiče. 
Třešničkou na dortu je potom 
dobrovolné vstupné, většinou 
určené na dobročinné účely. 
O tom, co s ním, rozhoduje par-
lament školy.

Jana Poláchová
ředitelka ZŠ Rovniny

Moto: 
Dlouhá je cesta poučováním, krát-
ká a účinná na příkladech. 

Seneca

Nestačí vědět, vědění se musí pou-
žít.                  Goethe

Všichni to ví. Chceme-li děti 
dobře poznat, je dobré setkávat 
se s nimi v různých situacích. 
Na tom je postaven vzděláva-
cí program naší školy, kde jsou  
v každém ročníku zahrnuty ně-
kolikadenní výjezdy tříd. Právě 
nedávno absolvovali své pobyty 
mimo školu žáci třetích a pátých 
ročníků. Zatímco třeťáci se vě-
novali angličtině, páťáci utužo-
vali vzájemné vztahy spíše pro-
žíváním různých dobrodružství 
v přírodě.
Jazykové kurzy jsou vždy té-
maticky zaměřené, ten letošní 
v Horní Lipové prožívaly děti 
jako pohádku o neposlušných 
kůzlátkách. Vrátily se všechny, 

tak snad poslušné byly. Žáci 
pátých ročníků se školou v pří-
rodě vlastně loučí s prvním 
stupněm. Na podzim je čeká tý-
denní adaptační pobyt pro šes-
ťáky. Letos prožili dobrodružství 
s lektory agentury STAN (Speciál 
Team for Adventure in Nature). 
K dispozici měli horolezeckou 
stěnu, vysoká i nízká lana, stří-
leli na terč z paintballových 
či airsoftových pistolí, věnovali 
se sportovním hrám. Chybět ne-
směla diskotéka.
Cílem těchto každoročních akti-
vit je lépe poznat žáky v nových, 
nezvyklých situacích a zároveň 
je učit důležitým dovednostem. 
Měli by umět spolupracovat, 
domlouvat se spolu, řešit nej-
různější problémy a přijímat za 
ně odpovědnost, vytvářet a do-
držovat pravidla. V přátelském 
prostředí, kde všichni táhnou za 
jeden provaz, je jen málo místa 
pro šikanu  a jiné negativní jevy. 

Jana Poláchová
ředitelka ZŠ Rovniny

Škola hrou v přírodě

Dne 21. května proběhla vernisáž fotografií mladé talentované fotografky  Martiny Dornové. V
ukázkách své tvorby zachycuje Hlučínsko, ve svých teprve dvaceti letech, pohledem zkušené foto-
grafky. Výstava, která je její prvotinou potrvá v kulturním domě v Hlučíně do 11. června v provozních 
hodinách, mimo sobotu a neděli.

Vernisáž fotografky Martiny Dornové

roserie obou vozidel vnikli zá-
chranáři do jejich útrob.  Simu-
lovaný bleskový zásah přispěl  
k záchraně  cestujících, zaklí-
něný řidič autobusu utrpěl těž-
ká zranění dolních končetin  
a oblasti pánve po proražení zdi 
přilehlé budovy. Řidič tramvaje 
svým zraněním podle scénáře 
na místě podlehl. Celá akce trva-
la více než hodinu.  
„Našim cílem bylo prověřit ak-
ceschopnost našich záchranářů 
a připravit je na technicky, ale 
i psychicky náročné  situace, ke 
kterým v opravdovém životě při 
těchto dopravních nehodách 
může dojít. Mezi hlavní úkoly 
našeho útvaru patří prevence 
a záchrana osob a majetku při 
mimořádných situacích a huma-
nitárních akcích. Připravujeme 
členy profesionálních hasič-
ských sborů z celé ČR na podob-
né situace včetně jejich základní 
odborné přípravy ve všech pro-
fesních  oblastech až po speci-
alizované výcvikové programy.  
V tomto našem společném ná-
mětovém cvičení se ukazuje, že 
systém přípravy a existence na-
šeho útvaru má své nezastupi-
telné místo,“ řekl závěrem simu-
lované záchranné akce zástupce 
velitele pro záchrannou činnost 
plk. Ing. David Kareš. 

Michal Kubíček

V neděli 24. května byla znovu 
vysvěcena  jedna z nejstarších 
staveb v Hlučíně -  barokní kap-
le Panny Marie na Písečné ulici.
Po krátké májové pobožnosti 
pronesl několik slov místosta-
rosta města, Ing. Pavel Reiský: 
„Kaplička  prošla loni v létě cel-
kovou rekonstrukcí  za téměř 
300 tisíc korun, která výraz-
ně zlepšila její technický stav 
a vrátila jí původní historickou 
podobu.  Znovu se tak stala dů-
stojným svědkem historie naše-
ho města, zároveň vyjádřením 
náboženského cítění jeho dneš-
ních obyvatel a znamením úcty 
k dědictví předků.“ 
Podle historických pramenů  
byla  kaple postavena  v roce 
1690. V roce 2006 byla prohlá-
šena kulturní památkou.

(ld)

Kaplička byla
vysvěcena 

Foto: Petr Gattnar
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Třetiligový FC Hlučín pode-
psal  ve středu 13. 5. smlouvu 
o spolupráci v oblasti sportov-
ní přípravy mládeže s vedením 
pražské Slavie - českého fotba-
lového mistra. 
Do chodu samotného klubu 
přitom Slavie zasahovat nechce. 
Jde ji především o vyhledávání 
nadějných hráčů, pražský klub 
tak bude mít podle slov jeho  ře-
ditele Petra Doležala  mnohem 
větší přehled o mladých talen-
tech z Hlučínska, ale i z Opavska 

či Ostravska. Naopak spoluprá-
ce s pražským gigantem přinese 
FC Hlučín možnost zdokonalit 
a zprofesionalizovat   činnost 
klubu  v rámci  jeho organizační 
struktury. Jak uvedl  majitel hlu-
čínského celku Lumír Kot, kluby 
plánují oboustranné výměny 
hráčů, společná soustředění, 
hráčské kempy či stáže trenérů.
Hlučín má velmi kvalitní mládež-
nickou základnu, která svými vý-
sledky    skvěle reprezentuje ne-
jen klub ale i celé město Hlučín. 

To se díky smlouvě se Slávií  více 
zviditelní  a  dostane se do ještě 
širšího povědomí veřejnosti.
Letošní sezóna byla  pro  FC ob-
zvlášť úspěšná. Poprvé v historii  
zvítězilo slezské  mužstvo / star-
ší přípravka - U11/  v pravidelné 
soutěži ČMFS  a stalo se mistrem 
České republiky. Úspěch slavili 
také žáci, kteří ve své kategorii 
postoupili do nejvyšší  soutěže 
v rámci ČR -  Moravskoslezské 
fotbalové ligy.

(ld)

Hlučínští fotbalisté budou spolupracovat se Slávií

Kteří z mladých hlučínských fotbalistů nakonec bude hrát hlavní českou ligu v barvách sešívaných?                   Foto: Petr Hlubek 

Po dobrých zkušenostech z loň-
ského roku jsme se rozhodli opět 
zúčastnit, tentokrát již XVIII. roč-
níku Memoriálu K. Šulce v Plzni, 
který se konal ve dnech 6. 5. – 9. 
5. 2009. Turnaje se zúčastnilo 
naše družstvo ml.žaček a druž-
stvo minižáků 4+1. 
Do kategorie ml. žaček se přihlá-
silo 19 družstev, které byly roz-
děleny do tří skupin. V zápasech 
ve skupině naše děvčata nestači-
la pouze na družstvo Sokola Ko-
bylisy II, se kterým prohrály 8:15. 
S dalšími družstvy si již vedly 
lépe – 31.ZŠ Plzeň (8:8), HC Plzeň 
(14:12), Jindřichův Hradec (8:7) , 
Sokol Písek (8:6) a Slávii Praha B, 
porazily (12:7). Na základě těch-
to výsledků naše družstvo skon-
čilo na 2. místě ve skupině, a to 
nám zajistilo postup do bojů o 
1. - 6. místo. Tam už se nám to-
lik nedařilo, když jsme prohráli 
s Libercem 2:6, se Slávii Praha 
A 6:14, s HC Velká nad Veličkou 
8:11 a s HC Háje Praha 11:13. 
Celkovým vítězem se stalo druž-
stvo HC Slávia Praha A. My jsme 
skončili na 6. místě, což lze po-
važovat za úspěch vzhledem ke 
konkurenci, která se na tomto 
turnaji sešla. Naší nejlepší hráč-
kou byla vyhodnocena Tereza 
Smejkalová, nejlepší střelkyní 
s 26-ti brankami byla Kristýna 
Desortová. Dominika Švihorová 
byla vyhodnocena jako nejlepší 
brankářka v kategorii mladších 
žaček. 
Do kategorie 4+1 se přihlásilo 
11 družstev, které se mezi sebou 
utkaly každý s každým. Našemu 
družstvu se dařilo a všechna svá 
utkání vyhrála. 
Se ziskem plného počtu 20-ti 
bodů a skórem 140:30 obsadilo 
1. místo. Nejlepší hráčkou byla 
vyhodnocena Desortová Eliška, 
nejlepší střelkyně byly dvě – Des-
ortová Eliška a Véghová Natálie, 
obě daly shodně 47 branek.

Martin Schmack
HC Hlučín

Mladá házená
bodovala v Plzni

Slavnostní předání závěrečné-
ho vysvědčení žákům 9. tříd  
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše se usku-
teční ve čtvrtek 26. 6. 2009 
v 8:30 hod v obřadní síni Města 
Hlučína. 
Srdečně zveme rodiče a praro-
diče.

Mgr. Ivana Staňková
ředitelka školy

Vysvědčení
pro deváťákyNa konec března jsme s žáky 4.A  

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše připravili pro-
gram pro předškoláky. Byly pozvá-
ny dvě mateřské školy: MŠ E. Beneše 
a MŠ Severní. Do programu byly 
zařazeny nedokončené pohádky, 
kdy děti musely pohádku dokončit. 
Nechyběly ani veršované pohádky, 
které jsou u dětí velmi oblíbené.  
U „První pohádky“ si mohl každý 
vybrat korálek a na tabuli ho barev-
ně vybarvit. Nejvíce se však dětem 

líbila dramatizace veselé pohádky 
,,Čtyři malá prasátka“. Dopoledne 
bylo prostoupeno známými pís-
ničkami pro dětské posluchače,  
u kterých si mohli všichni zatančit. 
Na závěr jsme si povídali  o Raco-
chejlovi z Večerníčku z kloboukové 
chaloupky. Než jsme se rozloučili, 
dostali samozřejmě všichni sladkou 
odměnu.     

Mgr. Dáša Foltysová
učitelka

Pohádkové dopoledne nejen se zvířátky
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VEDOUCÍ PRODEJNY - VODA, TOPENÍ, PLYN
Znalost práce s PC, vedení zaměstnanců, bezúhonnost,  kladný 
vztah k manuální práci. Dvousměnný provoz mezi 6:00 - 17:00
Kontakt: životopis zaslat na email gasseko@gasseko.cz  nebo tel: 
595 042 738
Zaměstnavatel: gass-eko s.r.o.

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

KUCHAŘ
Vzdělání: Vyučen/a v oboru podmínkou, min. praxe výhodou (příp. 
zaměstnavatel zaučí). Nadstanardní platové podmínky
Kontakt: Ing. Pavel Kubina: 595048518, 602715877
Zaměstnavatel: PAVEL KUBINA, Ing. -Restaurace a penzion Stará cel-
nice

REGISTROVANÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA (BEZ ODBORNÉHO DO-
HLEDU) V OBORU VŠEOBECNÁ SESTRA
Práce na PC, klientský přístup
Kontakt: Ing. arch. Petr M. Hykel, ředitel, e-mail: firma@ordinace-
-hlucin.cz tel.: +420 604 264 986
Pracoviště: Homo sapiens, s.r.o., Mírové náměstí 2, Hlučín, 748 01  

PRAKT. LÉKAŘ/KA PRO DOSPĚLÉ
Lékař s atestací ze všeobecného lékařství
Kontakt: Ing. arch. Petr M. Hykel, ředitel, e-mail: firma@ordinace-
-hlucin.cz tel.: +420 604 264 986
Pracoviště: Homo sapiens, s.r.o., Mírové náměstí 2, Hlučín, 748 01  

ZEDNÍK
Vyučen v oboru, mzda 15.000,- kč
Kontakt: Ladislav Adamec: 775 106 866
Zaměstnavatel: la - das s.r.o.

Z nabídky volných pracovních míst ÚP Opava po-
bočky Hlučín aktuálních ke dni 15.5.2009. Denně 
aktualizovaná volná místa naleznete na www 
stránkách http://portal.mpsv.cz

Volná pracovní místa

Mladá házená
bodovala v Plzni

Jak vnímají podnikatelé dopady 
ekonomické recese a změny na 
pracovním trhu? Na tuto a dal-
ší otázky si dal za cíl odpovědět 
průzkum veřejného mínění, kte-
rý v Moravskoslezském kraji na 
vzorku 880 firem vypracovala
výzkumná agentura Factum In-
venio v rámci srovnávacího vý-
zkumu Města pro byznys. 
V kraji probíhal průzkum v cel-
kem 22 městech a obcích a vý-
zkumníci neminuli ani Hlučín. 
A jak výsledky dopadly? Co si 
myslí hlučínští podnikatelé?
Hlučínští ponikatelé si jsou vě-
domi konkurence ve městě, 
přesto by místo podnikání ne-
měnili. Snad jen s pracovní silou 
mají starosti. Jako ostatně v ce-
lém kraji.
Na otázku, zda je v místě sídla 
podnikání silné konkurenční 
prostředí, odpovědelo 42,5% 
respondentů, že rozhodně je, 
dalších 20%, že spíš ano. To je 
mimochodem bezmála o deset 
procent víc než krajský průměr. 
Podobně konkurenčně se cítí už 
jen v Opavě, Karviné a Ostravě. 
Naopak nejvíce „v klidu“ se cítí 
podnikatelé ve Frýdlantu, Vít-
kově a Odrách. Jen pět procent 
podnikatelů v Hlučíně říká, že 
našemu městu konkurence chy-

bí. Přesto na otázku, zda je Hlu-
čín coby sídlo firmy vhodné pro
podnikání, odpovědělo skoro 
devadesát procent z nich klad-
ně. V odpovědi na dotaz, zda je 
v místě pro podnikání a v jeho 
okolí dostatek volné pracovní 
síly, se tábory rozdělily na zhru-
ba dva stejné. Polovina dotáza-
ných si myslí, že ano, a druhá 
polovina, že ne. Patnáct procent 
nevědělo. 
V odpovědi, zda se za posled-
ní rok zvýšil počet vhodných 
pracovních sil potřebných pro 
jejich podnikání, se většina při-
klonila k zápornému stanovisku, 
skoro třetina na otázku neuměla 
odpovědět. 
Poslední otázka, a to zda se  
s úřadem práce v dané lokalitě 
dobře spolupracuje, může hlu-
čínský ÚP potěšit. Větší polovina 
dotázaných vidí věc pozitivně.
Srovnávací výzkum Město pro 
byznys si dal za cíl vytipovávat 
v České republice nejlepší místa 
pro podnikání. V rámci průzku-
mu jsou vyhodnocovány odpo-
vědi podnikatelů z celkem více 
než 200 měst a obcí. V každém 
místě je vždy osloveno minimál-
ně 50 respondentů. Vyhlašova-
telem je týdeník Ekonom. 

Michal Kubíček

Co si myslí místní
podnikatelé o krizi?

Upozornění
Hlučínský psí útulek má kapacitu 7 kotců a byl zřízen pouze pro po-
třebu města Hlučína. Většinu roku je zcela zaplněn. Jeho kapacitu 
nelze ve stávajících podmínkách dále rozšiřovat. Je proto využíván 
výlučně pro odchyt toulavých, zejména nebezpečných a agresiv-
ních psů, který provádí Městská policie Hlučín. Není v žádném pří-
padě určen k tomu, aby sem mohli být odkládáni psi občany města 
nebo okolních obcí.                      (ld)

3 štěňata: Roztomilý pejsek a dvě fenky ve věku 7 - 8 týdnů, křížen-
ci, 1 černý, 2 s  pálením byli nalezeni jako odloženci na štěrkovně v 
Hlučíně dne 10. 5. 2009 

BETY: Asi 4 roky stará fenka dlouhosrstého, rezavého jezevčíka, byla 
nalezena 12. 9. 2007 na ul. Školní.    

BAK: Dlouhostrstého psa našli na cihelně 25. 10. 2008 

NORA: Pětiletou fenku křížence šedé barvy, milou a hodnou našli 
na Mírovém náměstí 3. 2. 2009 

BEN: Asi 4 roky starého boxera, nedůvěřivé povahy našli na ul. Vře-
sinské v Darkovičkách 21. 3. 2009.

DAN: Sedmiletého psa, křížence německého ovčáka, černého s pá-
lením našli 27. 3. 2009 na Ostravské ulici. 

Aktuální stav na www.hlucinskenoviny.cz/utulek

BETYBAK

DANBEN

ŠTĚŇATANORA

HLUČÍNSKÝ ÚTULEK: CHCETE NÁS? 



Ionizované ovzduší pomáhá pøi léèbì:

- horních a dolních cest dýchacích (astma, prùdušky, zápal plic…)

- dermatologických chorob (alergie, ekzémy, psoriáza – lupénka)

- dysfunkce negativního nervového systému, neurózy, stresu

Solná jeskynì v Hluèínì

- solná jeskynì je místem klidu, odpoèinku a relaxace

- délka jedné procedury je 50 minut 

- stálá teplota 22-23 °C a vlhkost cca 40 %

- zavádìcí ceny vstupného v mìsíci èervnu 2009

Cihelní 42 (u Mountfieldu), 748 01  Hluèín

Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 20:00 h
So: 9:00 - 19:00 h, Ne: 13:00 - 19:00 h

SOLNÁ

JESKYNÌ
... relax pro všechny

- NOVINKA -
parní bylinná terapie BAOBAB

- zlepšení struktury pokožky – zpevnìní pokožky

- podpora tvorby nových bunìk – regenerace tìla

- odstranìní køeèí a prohøátí svalstva

- zmírnìní bolesti pohybového aparátu 

- celkové uvolnìní redukce hladiny stresu – relaxace

- podpora hubnutí, udržování tìlesné hmotnosti 

Je urèena pro relaxaèní i rehabilitaèní procedury.
Bìhem procedury se postupnì propaøují léèivé bylinky,
které uvolòují vonné silice a ty dodávají minerály do celého tìla.

Tel. +420 731 337 111

Objednávkový systém "On Line"

www.solnajeskyne-hlucin.cz

placená inzerce
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HRS -  Hlučínská realitní společnost s.r.o. nabízí vlastníkům domů v  ide-
álním podílovém spoluvlastnictví zpracování PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA dle 
zák. č. 72/94 Sb. Jedná se o listinu, podle níž se v domě vymezí jednotlivé 
bytové a nebytové jednotky  a určí spoluvlastnické podíly na domě. Toto 
je nutné v případě prodeje  bytů nebo vypořádání po rozvodu manželství 
apod. Na ideální podíly nemovitostí  banky neposkytují hypoteční a jiné 
úvěry, je nutné mít vymezené  samostatné jednotky. V případě zájmu nás  
navštivte v kanceláři, v prostorách nad drogerií DM Market v Hlučíně na ná-
městí, nebo  volejte: Ing. Růžena Hanslíková, tel.: 724 969 222, 595 046 555

Ostravská 1923/3, Hlučín   
tel.:  59 50 46 555
email: info@hrs-reality.cz      

P R O D E J

CENA: 1.390.000,- Kč

Byt na ul. ČSA v Hlučíně
o velikosti 3+1, 65 m2

HRS – Hlučínská realitní společnost s.r.o. 
tímto nabízí k prodeji byt o velikosti 3+1, o 
celkové podlahové ploše jednotky 65 m2, v 
Hlučíně na ul. ČSA 30,  ve 4. NP  (bez vý-
tahu). 

V bytě jsou plastová okna, dům je zateplen 
a má novou fasádu, je provedena komplet-
ní oprava střechy). Fotografie k prohlédnutí  
na www.hrs-reality.cz.  

Byt může být  rekonstruován -  nabízíme 
možnost provedení stavebních úprav (ob-
klady, dlažba, zařizovací předměty, dispozi-
ce kuchyňské linky)  dle  vlastního výběru 
nového majitele.

INFORMACE NA TEL. Č. 724 969 222

po - pá  8.00 - 12.00   14.00 - 18.00



Bylinky, kosmetika z 

aloe vera, léčivé kré-

my z Mrtvého moře, 

kustovnice čínská, 
konopné masti. To 

vše on-line a 24 hodin 

denně na internetu:
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KAOS-KOVY s.r.o. - Prodej hutního materiálu, pletiva a příslušenství.
Než naletíte na líbivé slogany v hypermarketech „Garance nej-

nižších cen“ nebo na zboží neurčité kvality zásilkových služeb či 
E-shopu, příjďte se podívat na naší „kamennou“ prodejnu, kde vám 
reklamní finty konkurence objasníme a zboží si můžete „ošahat“ a 
cenu máme bez jakýchkoliv reklamních triků a slev stálou a nižší 

- prostě stejnou, jakou u výrobce.
Naší firmu najdete v areálu Stavebnin v Hlučíně, ČSA 13a.

Více informací na webu http://www.pletivo.hlucin.com/ nebo na 
mobilu 603 323 733.

placená inzerce

www.mali-bobri.estranky.cz
tel: 776 120 371
K lomům 3, Hlučín - Bobrovníky
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Školička Malí bobři

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

www.tvoejlekarna.cz
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s vyřízením dotaceZELENÁ ÚSPORÁM

placená inzerce


