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Příjemné prožití vánočních svátků a bohatou nadílku 
přeje všem svým čtenářům redakce Hlučínských novin
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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku, nastává doba očeká-
vání, doba adventu. Nejvíce očekávání 
vidíme ve tvářích našich nejmenších, 
kteří už se nemohou dočkat vánoc. Bylo 
úžasné hledět do rozzářených  očí dětí  při 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 
Úsměv na tvářích měli ale i  jejich rodiče 
a prarodiče, všichni jsme měli k sobě blíž, 
něco nás spojovalo.
Pro své ratolesti chceme vždy jen to 
nejlepší. O to více zamrzí, když je vidíme 
nešťastné, smutné a plačící. Právě to se 
bohužel stalo dětem v mateřské škole na 
ulici Severní. Jednoho pondělního rána 
přišly do školky a uviděly spoušť. Zařízení 
školní zahrady bylo polámané, pískoviště 
úplně zničené. Kdo jen měl to svědomí, že 
malým dětem poničil to, na čem si, prav-
děpodobně i on,  jako malé dítě hrál? Co-
pak si nikdo z oken blízkých domů  ničeho 
nevšimnul? Nad tímto činem vandalů 
zůstává rozum stát. Nic sami nevytvořili, 
ničeho si neváží,  přesto jsou schopni ničit 
a rozbíjet. Za veřejný pořádek zodpovídá 
nejen Policie ČR či městská policie, ale 
každý občan, každý z nás. Třeba jen stači-
lo zvednout telefon...
S nastávající zimou se mnozí těší na 
sníh, ale v ulicích ho moc rádi nemáme. 
Od letošního roku platí tzv. „chodníkový 
zákon“, podle kterého už není povinností 
majitele přilehlé nemovitosti odklízet sníh 
a udržovat chodník schůdný. Rada města 
Hlučína rozhodla, že veškeré chodníky 
budou v zimě udržovány  místními tech-
nickými službami. Není však v silách jejich 
pracovníků odstranit sníh ze všech komu-
nikací najednou. Trvá to i několik hodin. 
Proto máme všichni dvě možnosti: čekat 
až přijedou sníh odklidit nebo vzít do ruky 
hrábla a přičinit se sami. Děkuji všem 
občanům našeho města, kteří v zimě 
přiloží ruku k dílu. Děkuji všem, kteří pečují 
o vzhled našeho města, uklízí své okolí, 
děkuji všem, kterým není život v našem 
městě lhostejný a kteří mají Hlučín rádi.
Milí spoluobčané, přeji vám ať dny před 
Štědrým dnem prožijete bez stresu a sho-
nu a ať vám vánoční svátky přinesou klid 
a rodinnou pohodu! 

Bernard Ostárek
starosta

Talé letos  zdobí hlučínské Mírové náměstí  krásný vánoční strom. Slav-
nostně byl rozsvícen v podvečer 29. listopadu.    
                                     Foto: Michal Kubíček

Ještě do poloviny prosince mohou lidé při-
spět do veřejné sbírky vyhlášené městem 
Hlučín na pomoc obětem záplav, které za-
sáhly města a vesnice na severní a střední 
Moravě  v červnu letošního roku. Velká voda 
si vyžádala lidské životy, zanechala za se-
bou vyplavené a stržené domy, desítky lidí 
zůstaly bez střechy nad hlavou.
Peníze je možné vložit do přenosných po-
kladniček zapůjčených Charitou Hlučín, 
se kterými chodí po městě členové dět-
ského parlamentu. Finanční příspěvky 
je možné poslat také na bankovní účet 
1862463329/0800, vedený u hlučínské po-
bočky České spořitelny. Fyzické i právnické 
osoby si mohou darovanou částku odečíst 
ze základu daně.
Veškeré peníze získané veřejnou sbírkou 
budou zaslány do obce Kunín na Novojičín-
sku, kde budou rozděleny mezi postižené 
občany. 

(ld)

Veřejná sbírka 
končí 15. prosince

Šťastné Vánoce!

Tiše se snášejí k zemi vločky sněhu,
sváteční pohody jsou plné ulice,
všude je klid a mír,
jen hvězdy tančí okolo měsíce.

Na náměstí stojí krásný strom vánoční,
ruch v ulicích stichl - jen výlohy září,
kolik ten dnešní den ukrývá radosti,
naděje, víry v každé lidské tváři.

A když se za okny pomalu zešeří,
všichni usedneme k večeři,
svíčky na stromečku nádherně zazáří,
nikdo se nestydí - za slzy na tváři.

Hromada dárečků co srdce potěší,
rodina, přátelé co nikdy nezradí,
pokojem tiše zní - Tichá a svatá noc,
nejkrásnější kouzlo - každoročních Vánoc.

Zvedám svou skleničku, na pravdu ve víně,
na zdraví, budoucnost - všem lidem v Hlučíně,
na nebi již pějí koledy andělé,
bohaté Vánoce - šťastné a veselé.

Vánoce 2009

Valeria Cymorková
obyvatelka Domu u Jezera 

Provozní změny u autobusových linek
č. 54 a 56
Z důvodu rozdílné přepravní  poptávky na 
území Statutárního města Ostravy a na úze-
mí Města Hlučína a obce Ludgeřovice dojde 
k rozdělení linky č. 56, která již  nebude zajíž-
dět při jízdě z Hlučína do městských obvodů 
Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Svinov 
a Poruba.
Ukončena bude v městské části Moravská 
Ostrava a Přívoz na zastávce Křižíkova. Z 
této zastávky budou také spoje ve směru do 
Hlučína vyjíždět. Četnost spojů na lince č. 
56 zůstane zachována. V úseku Sad B. Něm-
cové – Poruba, Alšovo náměstí bude jezdit 
pouze linka č. 54, která bude mít v tomto 
úseku minimálně stejný počet spojů, jako 
měly doposud dohromady autobusové lin-
ky č. 54 a č. 56.

Provozní změny u autobusových linek
č. 32 a 70
Na lince č. 32 bude zrušen spoj ve 14.10 ze 
zastávky  NH jižní brána a ve 4:38 ze zastáv-
ky Hlučín sídliště.
Na lince č. 70 bude zrušen spoj v 13.04 ze 
zastávky   Muglinovská a v 13.39 ze zastávky   
Darkovičky. Důvodem zrušení těchto čtyř 
spojů je snížení výše úhrady prokazatelné 
ztráty z provozu těchto spojů Moravskoslez-
ským krajem pro rok 2010.

Jiří Kurtas
vedoucí odboru Technologie

dopravy DP Ostrava a.s.

Změny v jízdním řádu

Upozornění občanům
Vzhledem k Vánočním svátkům končí 

ve středu dne 23. 12. 2009 
a ve čtvrtek 31. 12. 2009

úřední hodiny na MěÚ Hlučín
mimořádně ve 14 hodin.

Děkujeme za pochopení
a přejeme všem krásné Vánoce.

Omluva: V minulém vydání Hlučínských novin jsme na této stránce zveřejnili informaci, že hlučínský Czech 
Point navštívilo 4,5 obyvatel Hlučína. Správně je 4,5 tisíce obyvatel. Za chybu vzniklou při korektuře se omlou-
váme jak vám čtenářům, tak i autorce článku.           Michal Kubíček, šéfredaktor
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Z jednání rady města a zastupitelstva 
Výtah z usnesení z 87 - 88. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:   
 nespolupracovat na projektu 

BluetoothON Zóna.
 že zhotovitelem akce „Zpra-

cování žádosti o dotaci na 
projekt Muzeum Hlučínska 
– adaptace podkroví zámku“ 
bude společnost KP projekt 
Ostrava, s.r.o., a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo.

 o přidělení bytu žadatelům z 
bytového pořadníku na byt 
o velikosti 2 + 1 a větší dle  
předloženého návrhu.

 o výši nájmu za pronájem 
nebytových prostor v Kultur-
ním domě Hlučín-Bobrovní-
ky pro kroužek pohybových 
her Domu dětí a mládeže, 
příspěvková organizace, v 
částce odpovídající spotře-
bě za elektrickou energii v 
době od 4. 11. 2009 do 27. 
5. 2010.

 že zhotovitelem projektové 
dokumentace akce „Regene-
race panelového sídliště OKD 
– II. etapa“ bude ASA expert 
a.s., Slezská Ostrava, a rozhod-
la o uzavření smlouvy o dílo  v 
ceně 366.520 Kč včetně DPH.

 že zhotovitelem projektové 
dokumentace pro  stavbu 
„Přístavba sportovní haly pro 
SQUASH a SPINING“ se stává 
společnost DUPLEX  Ostrava, 
a rozhodla o uzavření smlou-
vy o dílo v ceně 335.580 Kč vč. 
DPH. 

Rada města Hlučína projed-
nala:
 návrh Osadního výboru Hlu-

čín–OKD  na umožnění parko-
vání vozidel na chodníku na 
ul. Boženy Němcové a rozhod-
la umožnit vozidlům parkovat 
na chodníku dle předložené 
přílohy.

 na instalaci zábradlí v místě 
vjezdu z ul. Pode Zdí na ul. 

Opavská a rozhodla zábradlí 
neinstalovat.

 na zřízení chodníku mezi Mar-
ketem Hruška a základní ško-
lou na ul. Hornická a rozhodla 
ponechat současný stav.

Rada města Hlučína schválila: 
 likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku v Muzeu 
Hlučínska, příspěvkové orga-
nizaci dle předloženého ná-
vrhu.

 směrnici č. 10/2009, Doda-
tek č.5 ke směrnici č. 15/2007 
Organizační řád Městského 
úřadu Hlučín  s  účinností od  
1. 12. 2009.

Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo:
 Dodatek č. 1 Zásad pro hod-

nocení a poskytování dotací 
a grantů z rozpočtu města 
Hlučína.

 Dodatek č. 1 Zásad pro posky-
tování půjček z Fondu rozvoje 

Krátké zprávy z Hlučína

Další zasedání Zastupitelstva 

města Hlučína proběhne 

15.12.2009 od 16 hod.

v Kulturním domě Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

a ve vývěsních skříňkách

bydlení města Hlučína a Fon-
du na opravy a rekonstrukci 
fasád města Hlučína.

Zastupitelstvo města Hlučína 
projednalo:
 petici k prodeji městských 

bytů v Hlučíně a  rozhodlo o 
úpravě stávajících Zásad po-
stupu při prodeji bytových 
jednotek.

Pořad svátečních bohoslužeb
čtvrtek 24. 12.  Štědrý den – vigilie Narození Páně

 15.30 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, dětská mše sv.
 21.00 hod. – Darkovičky, štědrovečerní mše sv.
 24.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, půlnoční mše sv.

pátek 25. 12.  Narození Páně (Boží hod vánoční)
 7.15, 8.30, 10.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 9.00 hod. – Domov U jezera Hlučín
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 14.30 hod. – Darkovičky, svátostné požehnání a Te Deum
 14.30 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, svátostné požehnání 
a Te Deum

sobota 26. 12.  Svátek Sv. Štěpána Prvomučedníka
 7.15, 8.30, 10.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 9.00 hod. - Domov U jezera Hlučín
 14.00 hod. - Vánoční koncert, kostel sv. Jana Křtitele Hlučín

neděle 27. 12.  Sv. Svaté rodiny: Ježíš, Maria, Josef
 7.15, 8.30, 10.00, 17.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše 

sv.
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 9.00 hod. - Domov U jezera Hlučín

čtvrtek 31. 12.  památka Sv. Silvestr I.
 16.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv., Te Deum a 
poděkování
 16.00 hod. – Darkovičky, mše sv., Te Deum a poděkování

pátek 1. 1. 2010 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 7.15, 8.30, 10.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 9.00 hod. – Domov U jezera Hlučín

Rekonstrukce střechy
V současné době probíhá re-
konstrukce střechy  nad sá-
lem kulturního domu v Bob-
rovníkách. V rámci stavebních 
prací  byla demontována  stará 
krytina  včetně oplechování  a 
žlabů, dřevěné prvky byly naim-
pregnovány proti škůdcům.
Nyní se pracuje na osazení  
nových klempířských prvků  a 
položení střešní krytiny  z fólie. 
Investiční akce za  cca 270.000 
Kč by měla být dokončena do 
poloviny prosince.

Dva stacionární radary
Na vjezdech do města Hlučína 
budou nainstalovány 2 stacio-
nární radary. Ty budou  řidiče 
informovat o okamžité rych-
losti vozidla, což by mělo vést 
k jejímu snížení  na maximální 
povolenou mez. 
Radary se konkrétně objeví na 
křižovatce ulic Písečná  a Okra-
jová a na ulici ČSA za  křižovat-
kou Hornická - Severní.

Oprava chodníku
Do konce roku bude zrekon-
struována další část  chodní-
ku na ulici Jandova v Darko-
vičkách a  to konkrétně úsek o 
délce cca 200 m od křižovatky 

s ulicí Luční po dům č. o. 43. 
Opravena bude i autobusová 
zastávka. Rekonstrukce, kterou 
provedou Technické služby 
Hlučín, si vyžádá náklady ve 
výši 630.000 Kč.

Omezení rychlosti
Řidiči,  projíždějící  centrem 
města Hlučína,  budou muset 
v brzké době zpomalit. V celé 
centrální  zóně, kde již nyní platí 
zákaz stání, bude rychlost jíz-
dy omezena  na 30 km/hod. 

Nový přístřešek
Na autobusové zastávce u bý-
valé Mateřské školy Rovniny 
bude do konce roku postaven 
nový přístřešek. Stávající, kte-
rý je ve špatném technickém 
stavu, bude demontován. 
Nový přístřešek by měl být v 
obdobném provedení  jako 
např. čekárna Na Závodí, tj. z  
kovové konstrukce s výplní z 
bezpečnostního skla a vybaven 
lavicí. Vzhledem k nerovnosti 
stávající dlažby zde bude po-
ložena i  nová dlažba v rozsahu 
půdorysu přístřešku  a napojení 
na stávající chodník. 
Realizaci akce za cca  140.000 Kč  
provedou Technické služby Hlu-
čín.                                               (ld)



Den válečných veteránů, který 
si svět připomíná každoročně 
11. listopadu, je symbolem kon-
ce první světové války. Tento 
den v roce 1918 přesně  v 11.00 
hodin ve štábním vagóně vrch-
ního velitele dohodových vojsk 
francouzského maršála Foche v 
Compiegne na řece Marně pode-
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Představitelé města Hlučína a vojenské posádky 
Hlučín uctili památku obětí světových válek. K pa-
mětní desce na městském hřbitově Březiny položili 
11. listopadu květiny a věnce.     Foto: Petr Gattnar

V současné době připravujeme slavnostní 
přivítání pro děti narozené v roce 2009, které 
mají  trvalý pobyt na území města Hlučí-
na 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, k ověření 
těchto skutečností, originál rodného listu dítěte 
a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu 
konání akce budete předem, s dostatečným před-
stihem, informováni pozvánkou. Bližší informa-
ce na telefonním čísle 595 020 224, 595 020 283.

1. ledna  2010  vstoupí v platnost nová obec-
ně závazná vyhláška  O omezení  veřejného  
pořádku omezením hluku, která bude mít 
působnost na celém území města Hlučína. 
Podle ní  je  každý povinen zdržet se po celý 
den o nedělích, dále v době nočního klidu, 
od pondělí do pátku  od 20 do 22 hod. a o 
sobotách od 18 do 22 hod. veškerých prácí 
či činností spojených s používáním sekaček 
na trávu, křovinořezů, kotoučových a moto-
rových pil, brusek či rozbrušovaček. 
Doba nočního klidu je vymezena dobou od 
22 hod. večer do 6 hod. ráno následujícího 
dne. Přesné znění vyhlášky najdete na www.
hlucin.cz v sekci „Městský úřad“, záložka 
„Právní předpisy obce“.           (ld)

Pracovníci Mateřské školky Se-
verní v Hlučíně se v pondělí  26. 
října ráno nestačili divit. Po pří-
chodu do práce zjistili, že jsou 
zničené tabule „Vstup na školní 
zahradu zakázán“.
Ještě horší pohled se jim nasky-
tl, když vstoupili na samotné 
dětské hřiště - tři ze čtyř písko-
višť byly v naprosto dezolátním 
stavu, desky kolem písku byly 
všechny vyrvané, polámané 

a  rozházené po celém areálu.
„Ve školce máme 112 dětí, kte-
ré si tak nyní nemají kde hrát. 
Do jara proto musíme nechat 
postavit pískoviště zcela nové. 
Opravdu je těžké pochopit, proč 
někdo něco takového udělá“ 
říká  Jana Adámková, ředitelka 
školky .
Vandalové už přitom dříve ně-
kolikrát poničili zařízení školní 
zahrady, odnesli a spálili dřevě-

né průlezky a dokonce i dome-
ček na hraní, který byl z plechu.
Podle přivolaných policistů se 
jedná o přestupek proti majet-
ku, konkrétně o poškození  cizí-
ho majetku , za což pachatelům  
v případě dopadení hrozí pe-
něžní pokuta až do výše 15 tisíc 
korun. Zaměstnanci školky by v 
budoucnu chtěli do areálu za-
hrady instalovat hned tři kame-
ry, které by celý prostor hlídaly.

„Na rekonstrukci naší školní 
zahrady je zpracován projekt, 
který již schválila rada města a 
v něm se počítá i s kamerovým 
systémem. Hřiště by mělo být 
volně přístupné i maminkám s 
dětmi.  Nyní se čeká na vypsání 
vhodného dotačního titulu, ze 
kterého by bylo možné projekt 
financovat,“ dodává ředitelka
školky na závěr.

(ld)

Vandalové zničili pískoviště v mateřské škole Severní

Nejen o nedělích 
omezte hluk

Vítání občánků

Pocta válečným veteránům

Listopadové události revolučního roku 
1989 si mohli připomenout 19. 11. v hlu-
čínském Kulturním domě v audiovizuálním 
pásmu „Hlučín 20 let od Sametu“ nejen pa-
mětníci, ale zejména ti mladší, kteří znají 
vše jen z vyprávění nebo učebnic. 
Zdeněk Kačor, ředitel Kulturního centra, se 
vžil do kůže 13letého chlapce, který si píše 
v pohnutých listopadových dnech deníček 
a glosuje dění kolem sebe.
„Čerpal jsem z vyprávění pamětníků i vlast-
ních vzpomínek, část byla ale také určitá 
autorská licence, především pohled dospí-

vajícího hocha na věci, které se kolem něj 
odehrávaly,“ svěřil se Hlučínským novinám 
autor s tím, že s myšlenkou uspořádat po-
dobný vzpomínkový pořad přišel starosta 
města Bernard Ostárek. 
O autentický přednes se postaral ostravský 
ochotník Pavel Gajdoš, taneční a hudební 
doprovod pak balet a smyčcové kvarteto 
ZUŠ P.J.Vejvanovského Hlučín s klavírem.
Atmosféru večera dokresloval figurant v
uniformě Veřejné bezpečnosti a krátká ex-
pozice z dobových artefaktů.  

(mk) 

17. listopad 1989 ve vzpomínkách

Vzpomínky z „deníčku“ fiktivního 13letého chlapce z Hlučína, který sledoval listopadovou revoluci nezatížen minulostí a neobávající
se o budoucnost, četl Pavel Gajdoš.                                           Foto: Michal Kubíček

psalo Německo příměří v první 
světové válce. 
Den válečných veteránů se sla-
ví nejen v Evropě, ale i v USA a 
Kanadě, v České republice od 
roku 2001. Kromě oslavy konce 
1. světové války je to také pocta 
vojákům z druhé světové války 
a  všech dalších konfliktů  po
celém světě. Tento den by měl  
být příležitostí připomenout 
si  ty, kteří v bojích na obranu 
principů svobody a nezávislosti 
obětovali své životy.              (ld)



Vzhledem k tomu, že 
si  2. listopadu  připo-
mínáme  památku 
zesnulých, zaměřili 
se strážníci Měst-
ské policie Hlučín 
v době od 26.10. 
do 6.11. ve  větší 
míře na kontrolu 
obou městských 
hřbitovů.

24.  října dohlíželi městští 
i státní policisté  společně 
se  zasáhovou jednotkou 
PČR na bezproblémový 
průběh utkání mezi fotba-
listy Hlučína a Opavy.  Před 
utkáním, v jeho průběhu ani po 
něm, naštěstí nedošlo k žadné-
mu výtržnictví ani narušení ve-
řejného pořádku.
V úterý  27.10. zajistili strážníci 
nejprve jednoho a posléze další 
dva hledané mladíky. Ti byli celé 
4 dny na útěku z domova. Poli-
cisté je předali rodičům. 
Dne 3.11. krátce před 19. hodi-
nou řešili strážníci na autobuso-
vém nádraží přestupek tří mla-
dých mužů, kteří  se na zastávce 
posilovali alkoholem. Tím  poru-
šili obecně závaznou vyhlášku, 
která popíjení alkoholických 
nápojů na vyhrazených místech 
zakazuje.
V pátek  6. listopadu  byli stráž-
níci v 19.40 hodin přivoláni na 
ul. 28.října , kde obyvatelé  jed-
noho z domů zadrželi osobu, 
která se údajně vloupala  do 
automobilu.
Tato skutečnost se potvrdila,  
na místo proto byla přivolána 
hlídka Policie ČR, která později 
zadržela také jeho dva kompli-
ce. Jak se ukázalo, tato trojice  z 
Ostravy na území města Hlučína 
vykradla již dříve několik moto-
rových vozidel.

(ld)
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OKÉNKO 

STRÁŽNÍKA

Od 9.11. zaučují strážníci městské policie na vybraných přechodech civilní osoby, které budou  v rámci 
veřejné služby bdít nad bezpečným přechodem dětí do školy a ze školy. Nejprve to bude na přechodech 
na ul. ČSA, Zahradní a Písečná a později i na dalších místech.                                    Foto: Michal Kubíček

Nezaměstnaní již pomáhají na přechodech

Upozorňujeme řidiče, přede-
vším ty, kteří bydlí v rodinných 
domcích, aby své automobily 
nenechávali zaparkované na 
místních komunikacích, ne-
jsou to veřejná parkoviště!
Jedná se především o ulice 
Dlouhoveská, Horní, Okrajo-
vá, Dělnická a Vinohradská. V 

zimním období mohou navíc  
vzniknout problémy, kdy kvůli 
zaparkovaným autům nelze shr-
novat sníh.
K parkování svých vozidel vyu-
žívejte vlastních garáží či vjezdů 
na své pozemky.

Dále dbejte následujících pra-

videl:  Podle zákona 361/2000 
sb., o provozu na pozemních 
komunikacích smí  řidič zastavit 
a stát jen vpravo ve směru jíz-
dy co nejblíže k okraji pozemní 
komunikace a na jednosměrné 
pozemní komunikaci vpravo i 
vlevo.
Při stání musí zůstat volný ales-

poň jeden jízdní pruh široký nej-
méně 3 m pro každý směr jízdy, 
při zastavení musí zůstat volný 
alespoň jeden jízdní pruh širo-
ký nejméně 3 m pro oba směry 
jízdy.

Luděk Olšovský
velitel Městské policie Hlučín 

Vážení řidiči a řidičky,  chtěl bych 
vás tímto seznámit s „novinkou“, 
která se v Hlučíně dosud neuží-
vala. Jedná se o vodorovné do-
pravní značení, které se objevilo 
v posledních dnech měsíce října 
na místní komunikaci, a to na 
ulici Zahradní.
Tuto komunikaci, byť je místní, 
je nutno chápat z hlediska do-
pravy jako komunikaci význam-
nou. I přesto stále dochází ze 
strany některých řidičů k bezo-
hlednému chování a své auto-
mobily nechávají stát u okraje 
komunikace a nedělají si žád-
né násilí, že takovým jednáním 
znepříjemňují dopravní situaci 
svým jiným kolegům řidičům. 
Takový stav je už letitý.
Svého času Rada města rozhod-
la, že kolem hřbitova se provede 
rozšíření komunikace, což, jak 
jste zjistili, se koncem měsíce 
října uskutečnilo. Opět ve sna-
ze provést taková opatření, aby 
bylo možno plynule projíždět 
ulicí Zahradní, bylo navrženo a 
posléze stanoveno, doplnit stá-

vající dopravní značení vodo-
rovným dopravním značením s 
tím, že upozorní řidiče na usta-
novení příslušného paragrafu o 
zákazu stání, resp. zastavení.
Vodorovné značení bylo prove-
deno, ale musím přiznat, že tis-
kový šotek si zahrál tak, že bylo 
provedeno vodorovné značení 
pro zákaz zastavení označené 
jako V12c dle vyhlášky č. 30/2001 
Sb. místo zákazu stání, které je 
označeno v uvedené vyhlášce 

jako V12d, což je nutno uvést 
do souladu se schválených sta-
novením. Vzhledem ke špatné-
mu počasí i oprava tohoto vo-
dorovného dopravního značení 
se protáhla neúměrně dlouho. 
Na závěr se omlouvám, protože 
vás řidiče a řidičky opravdu ne-
chci poučovat, ale musím uvést, 
že i vodorovné dopravní značky 
jsou platné stejně jako svislé do-
pravní značky a opravdu se mo-
hou užívat i samostatně. 
Dále uvádím, že vodorovných 
dopravních značek je celá řada, 
a kdo by si chtěl osvěžit paměť, 
může se podívat na oddíl 2, pa-
ragraf 16-23 vyhlášky č. 30/2001 
Sb. o pravidlech provozu na po-
zemních komunikacích.
V ní také naleznete, že vodo-
rovná dopravní značka „zákaz 
stání“ (číslo značky V12d ), která 
vyznačuje úsek, kde je zakázáno 
stání může být vyznačena i na 
obrubníku vedle vozovky. 

Robert Vitásek
vedoucí odboru

dopravy MěÚ Hlučín

Nové žluté vodorovné značení na vozovkách

Upozornění městské policie řidičům  

Hlučínští zastupitelé rozhodli již o 
čtvrté úpravě letošního rozpočtu. 
Ten byl již v červnu  zkrácen  o deset 
milionů, o stejnou  částku se znovu 
snížil v září. Listopadové zastupi-
telstvo  schválilo  jeho zkrácení o 
další dva miliony. Jeden se ušetří 
na mzdách zaměstnanců úřadu, 
druhý pak přesuny a úsporou pe-
něz, které byly určeny na opravy a 
investice majetku města.  Vzhledem 
k tomu, že daňové příjmy  města  k 
31. 10. 2009 nedosáhly výše 80% 
schváleného rozpočtu, nebude 
dále všem subjektům,  kterým byla 
na základě uzavřené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města v 
roce 2009 vyplacena jen část dota-
ce ve výši 75%, zbývající část dotace 
ve výši 25% vyplacena.               (ld)

Zastupitelé opět 
krátí výdaje města

Žlutá přerušovaná čára nyní „zdobí“ Zahradní 
ulici. Řidičům říká to samé, co svislá značka 
Zákaz stání.                      Foto: Michal Kubíček
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Dne 11. 11. 2009 proběhl v 
Domě dětí a mládeže v Hlučíně 
23. ročník pěvecké soutěže „Hlu-
čínský slavíček“. 
Zúčastnilo se ho 33 dětí ve třech 
věkových kategoriích od před-
školního věku do 2. třídy ZŠ. Po-
rota ocenila velmi pěkný výběr 
písní, zvláště repertoár v hlu-

čínském nářečí potěšil všechny 
přítomné posluchače.
Bylo těžké vybrat nejlepší zpě-
váčky, rozdíl mezi výkony dětí 
byl minimální. Děkujeme všem 
učitelům a rodičům za to, že s 
dětmi zpívají.

Veronika Novosadová
DDM Hlučín

Hlučínský slavíček 2009

Vítězové Hlučínského slavíčka 2009

I. kategorie - 1. třída

Marie Jirásková Červená, modrá fiala ZŠ Darkovičky

Karolína Dudková Slunce za hory ZŠ Darkovice

II. kategorie - 2. třída

Markéta Kociánová V Darkovicach všeci 
spjum

ZŠ Darkovice

Anežka Chrástecká V Bohuslavském poli ZŠ Hlučín, Rovniny

Jakub Osmančík Bude zima, bude 
mráz

ZŠ Hlučín, dr. M. 
Tyrše

III. kategorie - předškoláci

Veronika Jiravová Zvonky, zvonky MŠ Cihelní, Hlučín

Viktorka Kadlecová ZOO MŠ Cihelní, Hlučín

V pondělí 9. listopadu pořádal 
Dům dětí a mládeže v Hlučí-
ně již 8. ročník velmi populární 
akce Zamykání lesa.
Děti se spolu s rodiči sešly před 
DDM, kde měly za úkol uložit 
zvířátka do postýlek a připravit 
je k zimnímu spánku.
Poté jsme si rozsvítili lampiónky 
a odebrali se do blízkého lesa, 
abychom společně s Pánem 

lesa zamkli kouzelným klíčkem 
les. Pán lesa měl pro děti při-
pravené sladké překvapení, za 
což si vysloužil od dětí krásnou 
básničku.
Všichni se již moc těšíme na jaro, 
až půjdeme les odemykat a pro-
bouzet kouzelným zvonečkem 
zvířátka ze zimního spánku.

Edita Studená
DDM Hlučín

Zamykání lesa poosmé

Dne 13. 10. 2009 proběhl na 
gymnáziu první ročník logicko-
-matematické soutěže – LoMaS. 
Této soutěže se zúčastnila  pěti-
členná družstva složená ze stu-
dentů jednotlivých tříd.  První 
část úkolu soutěžících spočívala 
v luštění logických hádanek a 
hříček. Poté tři členové z kaž-
dého družstva postupně řešili 

sudoku. Dalšími disciplínami 
byly piškvorky, dáma a pexeso. 
Pexeso ovšem nebylo klasické, 
papírové, ale hrálo se s počíta-
čem na čas. Mezitím proběhly i 
zápasy ve hře Blokus. Vítězové 
obdrželi věcné ceny, hlavolamy 
a psací potřeby.

Vojtěch Jarkuliš
Gymnázium Josefa Kainara

LoMaS na hlučínském gymnáziu

Sportovní dopoledne předškoláků 
na ZŠ dr. Miroslava Tyrše
Projektový den s  MŠ E. Beneše 
a MŠ Severní, Hlučín. V úterý 
20. října 2009 se konalo na naší 
škole dr. Miroslava Tyrše spor-
tovní dopoledne. Kromě našich 
žáků z třetích a pátých tříd přišly 
soutěžit také děti z mateřských 
škol. Přivítání dětí, seznámení s 
bezpečností a s pravidly soutě-
že i vlastní soutěžení proběhlo 
v tělocvičně. Celkem bylo pět 
disciplín: přelézání žebřin, há-
zení kroužků na kužely, slalom, 
střelba na branku a hod míčem 
na cíl. 
Úkoly plnila čtyři družstva: druž-
stvo pejsků, kočiček, myšek a 

lvíčků. V každém družstvu byli 
zástupci starších dětí, aby po-
mohli při přechodu z jednoho 
stanoviště  na druhé.
Vše probíhalo ve sportovním 
duchu a vzájemné spolupráci. 
Nechyběla ani sladká odměna 
v podobě lízátek a bonbónů. 
Každý soutěžící ještě obdržel 
papírovou památnou medaili se 
zvířátkem družstva, ve kterém 
soutěžil. 
Těšíme se na další společnou 
akci s budoucími prvňáčky. 
Marie Slaná a  Dáša Foltysová

učitelky 1. stupně ZŠ
dr. Miroslava  Tyrše

S rodiči budoucích prvňáčků 
u kulatého stolu

na Základní škole dr. Miroslava Tyrše

Vážení rodiče, rozhodujete se kam půjde vaše dítě do první 

třídy? Máte zájem poznat naši školu?

Připravili jsme pro vás posezení u kulatého stolu s prohlídkou 

školy a školní družiny

v úterý  8.12.2009  v 15.30 hod., ve třídě 1. A.

V dopoledních hodinách  máte možnost vidět práci žáků v 1. 

a 2. třídě  ve výuce v době od 8,45 h. do 10,45 hodin.

Přijďte i se svými dětmi prožít něco nového.

Mgr. Ivana Staňková, ředitelka školy

V pátek  18. 12. 2009 od 9 do 
11.30 hod. jste zváni na akci Vá-
noční tvpření na ZŠ dr. Mirosla-
va Tyrše.
V tradičních vánočních dílnách 
budou žáci vyrábět  dekorace 
vánočních stolů, ozdoby stro-
mečků a školu provoní pečením 

vánočního cukroví. „Přijďte tvo-
řit se svými dětmi a užít si svá-
teční předvánoční atmosféru. 
Máte jedinečnou možnost prá-
ce v naší keramické dílně pod 
odborným vedení,“ zve  Ivana 
Staňková, ředitelka školy.

(mk)

Vánoční tvoření nejen pro školáky
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Z důvodu přípravy poštovních 
poukázek k uhrazení poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro rok 2010, 
stejně jako v loňském roce i le-
tos, žádáme občany, kteří chtějí 
uhradit výše uvedený poplatek 
za domácnost společně, aby vy-
plnili tento formulář.
Podle tohoto formuláře obdrží 
domácnost jednu poštovní po-
ukázku a to za osoby, které bu-
dou ve formuláři uvedeny. 
Ostatním občanům budou poš-
tovní poukázky zaslány jednot-
livě. 
Z důvodu velké migrace obča-
nů nelze formuláře z loňského 
roku použít. Vyplněný formulář 
můžete odevzdat osobně nebo 
zaslat poštou na MěÚ Hlučín, 
případně zaslat na mailovou 
adresu vjackova@hlucin.cz a to 
nejpozději do 31. 12. 2009.
Jako formulář k platbě na jednu 
poštovní poukázku neslouží při-
hláška k registraci, která je přílo-
hou Obecně závazné vyhlášky.

Důležité upozornění: Komunální odpady
F O R M U L Á Ř  K   Ú H R A D Ě
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku

Společný zástupce (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):

Příjmení a jméno ...............................................................................................................................................................
datum narození .................................................. místo trvalého pobytu .................................................................
ulice........................................................................číslo orientační........................číslo popisné...............................

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovníkách nebo Darkovičkách , za které bude společně 
uhrazen výše uvedený poplatek:

 Jméno a příjmení     Datum narození

1............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................................
6............................................................................................................................................................................................
7............................................................................................................................................................................................
8............................................................................................................................................................................................
9............................................................................................................................................................................................
10..........................................................................................................................................................................................
Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni 
nahlásit do 30 dnů od vzniku změny ( odstěhování, přistěhování, úmrtí.)

Najdou tradiční vánoční zvyky cestu zpátky?
Staré vánoční obyčeje a tradice 
byly v našem regionu různo-
rodé.  Promítala se zde tradice 
moravská, slezská i polská. Ně-
které zvyky přejali naši předci z 
Čech nebo Slovenska.  Svůj vliv 
měli samozřejmě zde žijící Něm-
ci. Často stačilo přejít most na 
druhou stranu řeky a zvyk, který 
jste znali z domova, u sousedů 
neznali.Své odlišnosti měly jed-
notlivé vesnice a často i rodiny.
Obecně platilo, že řada tradic 
pramenila z podstaty lokality. 
Šlo-li třeba o zemědělskou ves 
nebo městečko, týkaly se staro-
dávné zvyky hospodářství.
Byly často spojeny se snahou 
rozpoznat, jaké bude v následují-
cím roce počasí, důležitá se jevila 
potřeba žít v souladu s přírodou. 
Štědrý večer byl nejuznávaněj-
ším svátkem vůbec. Hospodáři 
zvlášť dobře pečovali o dobytek, 
který ještě před večeří nakrmili, 
dali zrní slepicím. Dobytku bylo 
přáno i něco ze štědrovečerní ta-
bule, na zahradě se pod stromy 
zahrabávaly skořápky ořechů, 
aby se pojistila úroda, hospo-
dyňka si nechala pár kapřích šu-

pinek, aby se rodiny držely pení-
ze. Věřilo se, že o půlnoci si mezi 
sebou dobytek rozpráví o tom, 
zda je hospodář dobrý, nebo 
špatný. Aby slepice nezanášely, 
udělalo se kolo z provazu a do-
vnitř nasypalo zrní.
Večeře byla sice prostá, ale vel-
mi slavnostní, na stůl se dostalo 
několik chodů jídel z toho, co 
hospodářství a příroda daly.
Na slavnostní tabuli nechyběla 
hrachová polévka a kaše, větši-
nou krupičná. Tradiční bylo zelí 
s máslem, někdy smažený kapr, 
i když ten připlaval na štědrove-
černí stoly až pozděj.. Další jídla 
se lišila místo od místa. Někde 
to byl štědrovečerní oplatek 
pomazaný medem, který se po-
dával až nakonec a měl zajistit 
v rodině lásku. Tento oplatek 
původně dostávali lidé od váže-
ného člověka, například učitele, 
pana řidícího nebo kněze.
V našem kraji byla typická štěd-
rovečerní omáčka ze sušených 
švestek, říkalo se jí sladka mač-
ka anebo také brija. Hospodyně 
ji připravovala ze smažené zele-
niny, povidel, ořechů, perníku, 

mandlí, rozinek a koření, přiku-
sovala se vánočka. Z Německa 
přišel zvyk bílých vinných kobás, 
rodiny z Čech zase podávaly ku-
lajdu a kroupového kubu boha-
tě ochuceného houbami.
Samozřejmě, že na stole nesmě-
ly chybět jablka, hrušky, ořechy 
a sušené ovoce. 
Štědrý den byl vysloveně rodin-
nou oslavou, na Boží hod se šlo 
šlo do kostela na jitřní pobož-
nost - jutřnu.
Během štědrovečerní večeře zů-
stávaly nezamčené dveře, aby 
mohl kdokoliv vejít. Po večeři 
pak vyšla mladá chasa ven, bylo 
veselo, chrastilo se klíči i zpívalo. 
Dívky házely střevícem nebo pa-
pučem. Když byl špičkou obrá-
cen ke dveřím, děvče čekal od-
chod nebo vdavky, když patou, 
zůstala doma. Svou budoucnost 
dívky o svátcích prorokovaly 
různě. Například si dávaly pod 
hlavu kapesníčky, v jejichž kaž-
dém rohu byl zavázán lístek se 
jménem některého chlapce. 
Které jméno se ráno po rozvázá-
ní prvního uzlu dověděly, toho 
si vzaly. V některých místech 

ve Slezsku se tradovalo, že kdo 
zajde na Štědrý den o půlnoci 
ke studni pro vodu, promění se 
mu ve víno. Odlévalo se olovo 
a muselo být ale roztaveno na 
lopatce, kterou se přikládalo do 
pece. 
Na Boží hod vánoční se nesmě-
lo pracovat, dokonce ani vařit, 
jedlo se to, co zbylo z minulého 
dne. Děti se těšily na koledování 
o peníze, ovoce či jiné dobro-
ty. Po vsi chodíval i medvědář 
s medvědem, což byl některý 
ze sousedů oblečený do bera-
ní kůže. Někdy oblékli do šatů 
živého kozla. Horníci po koledě 
chodili s hvězdou - turoněm, 
nápodobou kozlí hlavy s rohy. 
Spodní čelist byla pohyblivá a 
při tahání provázkem se s ní dalo 
klapat  Po koledě se chodilo od 
Štěpána až do Tří králů, přičemž 
účast na tomto obřadu byla té-
měř společenskou povinností.
Právě v těch prastarých zvycích 
byl znak krásné sousedské a 
lidské pospolitosti, kterou dnes 
v této podobě už bohužel ani 
neznáme.               

Michal Kubíček

Odbor ŽPaKS
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Městská televize Hlučín v le-
tošním roce se kromě obvyklé 
zpravodajské činnosti věnovala 
také  několika  malým  filmovým
projektům. Jedním z nich  bylo 
natáčení se Seniorkami z Bo-
latic, které před kamerou naší 
televize  sehrávaly scénky zdejší 
spisovatelky Jany Schlossarko-
vé. Scénky které paní Schlos-
sarková napsala, vycházejí 
z   některých básniček a  jejich 
jediným cílem bylo pobavit  di-
váka. Proto se není co divit, že je 
v rámci Hlučínska sehrálo již ně-
kolik kolektivů z  řad  dospělých 
i  mládeže.  Značné popularity 

ve zpracování těchto humor-
ných scének do hrané podoby, 
se dostalo Seniorkám z Bolatic.  
Na ně se také  obrátila  MTVH  
a  nabídla jim spolupráci na na-
táčení.  Dámy  souhlasily a po  
konzultaci s  paní Schlossarko-
vou bylo natočeno několik vý-
stupů  (samozřejmě v prajzském 
dialektu).
Točilo se v Hlučíně a v Bolaticích, 
kde nám vyšli vstříc a my mohli 
natáčet některé scénky přímo 
v  jejich skanzenu. Práce to byla 
pohodová, neboť ženy humor 
neopouštěl, ani když byly mimo 
kamery. 

Hlavními hereckými představi-
telkami jsou  paní  Z. Blahetko-
vá, B. Diatková, A. Slivková, M. 
Ruská, E. Herudková, G. Kubko-
vá, M. Ratajová, A. Lasáková, R. 
Navratová a samozřejmě paní 
J. Schlossarková. Ve filmovém
zpracování scének si zahráli 
také komparzisté, se kterými 
jsme dotáčeli různé podkladové 
materiály. Všem patří náš dík za 
ochotu a vstřícnost. 
Původní  záměr pro natáčení 
byl vznik seriálu, který bychom  
vysílali na naší MTVH.  Hned po 
zahájení příprav jsme ale dospě-
li k názoru, že by to byla veliká 
škoda, kdyby z toho nevzniklo 
ucelené  DVD.  A tak 8. prosince 

v Zámeckém klubu proběhne 
v 17 hod. slavnostní premiéra 
DVD s názvem JAK BABY NA 
PRAJZSKE  ZA JAZYK DRŽA.
Filmové dílko, které z toho 
vzniklo sleduje dva cíle. Ten 
první je pobavit diváky. Druhým 
je zachytit pro  budoucnost, 
lidovost humoru v prajzském 
nářečí. Jsme přesvědčeni, že se 
to v rámci našich technických 
možností podařilo.
A jedna informace na pro ty, 
kteří přemýšlejí o vhodném a 
zajímavém dárku na Vánoce. 
Vzpomínané DVD bude k za-
koupení  v den akce a násled-
ně pak v Městské knihovně na 
Zámku.                Zdeněk Kačor 

Jak baby na Prajzske za jazyk drža

Úctyhodné životní jubileum - 
100 let oslavila 8. listopadu paní 
Helena Bechová, která již pět let 
žije v hlučínském Domově u Je-
zera.
Narodila se v Brně v roce 1909 
jako šestá ze sedmi dětí.  Vyu-
čila se švadlenou, ale většinu 
života pracovala jako účetní.  
Vychovala čtyři dcery, dnes má 
7 vnoučat, 10 pravnoučat a jed-
no prapravnouče. Ani ve stáří se 
nepřestala vzdělávat. V rodném 
Brně se stala nejstarší absolvent-
kou Univerzity třetího věku. 
„Mamince bych přála samozřej-
mě hlavně aby byla zdravá a 
spokojená,“ popřála paní Heleně 
dcera Jiřina Bergová. Manželka 

jejího vnuka Věra Vlčková ještě 
gratulaci doplnila: „Kromě zdra-
víčka přeji babičce, aby měla po-
řád tak dobrou paměť jako do-
posud. Ona totiž ještě ve svém 
věku stále zdatně luští křížovky.“
Žádný tajný recept jak se do-
žít vysokého věku prý sama 
jubilantka, jejímž největším 
koníčkem byla práce na zahra-
dě, nemá. „Bylo to více bídy jak 
radosti,“ říká, ale nepřestává se 
usmívat. „Jsem ráda , že můžu  
spokojeně dožít právě tady v 
domově, kde se mi velice líbí a 
děkuji všem, kteří se tady o mě 
starají a zpříjemňují mi volné 
chvilky“ dodala paní Bechová na 
závěr.          (ld)

Žáci devátých tříd hlučínských základních 
škol stále častěji volí při výběru střední školy 
Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě. 
Ve školním roce 2009/2010 studuje na tomto 
gymnáziu celkem šestnáct dětí z Hlučína.
Toto nejstarší a největší porubské gymná-
zium nabízí vzdělávání v osmiletém a čtyř-
letém všeobecném studiu a o kvalitě absol-
ventů hovoří například statistika přijetí na 
vysoké školy. Z devadesáti devíti letošních 
absolventů, kteří se hlásili na vysokou školu, 
budou ve studiu pokračovat všichni. Navíc na 
atraktivních oborech: právníků bude deset, 
lékařů devět, architekti tři... Jiní absolventi se 
budou věnovat herectví, psychologii nebo 
třeba žurnalistice. Dva bývalí žáci školy byli 
přijati ke studiu na univerzitách v Londýně. 
Při přechodu na střední školu je pro žáky zá-
kladních škol přínosem i dlouhodobá a pravi-
delná spolupráce s gymnáziem. Žáci osmých 

a devátých tříd tak poznají střední školu dů-
kladně a vracejí se již do známého prostředí. 
Někteří z nich absolvovali tradiční přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám, které jsou ten-
tokrát vedením gymnázia plánovány na únor 
až duben příštího roku. 
Nově se lze přihlásit vedle matematiky a čes-
kého jazyka i do přípravných kurzů obecných 
studijních předpokladů. Právě z těchto tří 
okruhů absolvují v dubnu 2010 uchazeči o 
studium na Wichterlově gymnáziu přijímací 
zkoušky.
Pokud i vy máte zájem blíže se seznámit s 
Wichterlovým gymnáziem, můžete ho navští-
vit osobně na Dnu otevřených dveří, který se 
uskuteční 13. ledna od 14 do 18 hodin. Další 
podrobnosti a přihlášku ke kurzům naleznete 
na webu školy www.wigym.cz.

Antonín Balnar
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Na Wichterlově gymnáziu studuje 
stále více hlučínských dětí

Manželská poradna 
ukončila činnost
Počátkem listopadu byla ukončena čin-
nost Poradny pro  rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy v Hlučíně. V případě ob-
tíží v rodinných, partnerských  a osobních 
vtazích se nyní  mohou  klienti obracet na  
stejnojmennou poradnu v Ostravě. 
Kontakt: Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava- 
Mariánské Hory, tel :  599 455 120, 605 292 
252, www.css-ostrava.cz.

Rodičům, kteří řeší  problémy s výchovou 
dětí, osobám v těžkých životních situacích 
či dětem, které potřebují pomoc, je určeno 
také Krizové centrum pro děti a rodinu.
Kontakt:  Veleslavínova 17, 702 00 Ostrava- 
Moravská Ostrava, tel:  596 123 555, 739 
424 175, www.css-ostrava.cz
Bližší informace také na www.hlucin.cz, v 
rubrice „Sociální věci“  nebo u Ing. Marie 
Suchánkové - tel. 595 020 317.      (ld)

K řadě gratulantů z kruhu rodiny, vedení  i spolubydlících z Domova u jezera se připojil i starosta 
města Hlučína  Bernard Ostárek, který jubilantce popřál do dalších let  hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti.                                 Foto: Petr Gattnar

Jubilantka oslavila 100 let
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Na slovíčko s radní Kristinou Selníkovou
Paní Kristino, jste jediná žena 
v hlučínské Radě města. Jak se 
vám se samými muži pracuje?
Víte, já jsem stavařka a to je spí-
še mužské povolání, takže jsem 
vždycky pracovala více s muži.  
Spolupráce s nimi byla vždycky 
výborná a totéž platí i o členech 
rady. Jsou to samí gentlemani, se 
kterými pracuji ráda.

Vidíte nějaký rozdíl v práci ženy 
a muže v pozici radních?
Myslím, že pozice muže či ženy na 
radnici je úplně stejná, naším úko-
lem je zabývat se a řešit problémy, 
které se ve městě dějí. Jen jako 
žena určitě více inklinuji k sociál-
ním problémům lidí, ženy obecně 
mají od přírody větší dar empatie, 
takže do svého rozhodování vždy 
zahrnují i stránku citovou.

Už jste nakousla, že jste stavař-
ka. Využijete této odbornosti i 
při práci v radě?
Já jsem 15 let pracovala tady na 
odboru výstavby, což je pro mě 
nyní obrovská výhoda. Vím přes-
ně, jaká je legislativa, jaké jsou 
postupy při vyřizování různých 
agend. Nyní jsem předsedkyní 
stavební komise, která je porad-
ním orgánem rady, takže můžu 
radním na základě svých zkuše-
ností lépe vysvětlit některé pro-
blémy v dané oblasti. 

Z hlediska výstavby, v čem mys-
líte, že se Hlučín za posledních 
20 let nejvíce změnil?
Celé město je samozřejmě mno-
hem architektonicky barevnější, 
kdysi bylo například dáno územ-
ním plánem, že v určité lokalitě 
musí být vystavěny jenom domky 
ve tvaru kostek. Dnes jsou ty stav-
by různorodé, zajímavě řešené, i 
když s odstupem času si myslím, 
že i ty funkcionalistické kostky 
měly něco málo do sebe. Tím ne-
chci říct, že by to bylo to pravé 
ořechové, ale dnes jsou mnohdy 
různé věžičky, špice, sedla a dal-
ší dostavby na domech zkrátka 
už trochu moc. Je to ale naštěstí 
jen v menším množství případů, 
jinak se dnešní výstavba nedá 
porovnat s tím, co tady bylo, s tou 
uniformovanou šedou masou. Je 
to samozřejmě i tím, že dnes jsou 
lidé vlastníci nejen rodinných 
domků,ale i  bytů, různých provo-
zoven či  průmyslových objektů a 
záleží jim  na tom,aby  byly pěk-
né.

Svůj volný čas tráví paní Kristina nejraději se svými vnučkami.                                        Foto: Soukromý archiv K. Selníkové

Co myslíte, že by se z tohoto 
hlediska mělo ještě v Hlučíně 
vylepšit? 
Je to samozřejmě otázka finan-
cí, které chybí, ale kdyby byly, 
potřebovaly by podle mne 
opravit všechny komunikace v 
historickém jádru města, každý 
chodníček, každá pěšinka. Dru-
há věc, kde Hlučín hodně strá-
dá, jsou cyklostezky, které jsou 
už opravdu nutností. Vím, že 
je to také otázka majetkových 
vztahů, a jsem ráda, že se tím v 
současné době zabýváme, že se 
snažíme vykupovat pozemky a 
např. kolem štěrkovny už se to 
řeší. 

Za chvíli tady máme Vánoce, 
jak je slavíte u vás doma?

Slavíme klasické Vánoce,  k ve-
čeři máme samozřejmě  kapra 
a hrachovou polévku, v tomhle 
ctíme tradici. Dům se snažíme 
mít  nazdobený už  od adven-
tu. Každou neděli zapalujeme  
další svíčku na  věnci, uklízí-
me, pečeme. Myslím, že kdyby 
doma nebyla cítit vůně vanilky 
a občas se nepřipekl plech s 
cukrovím, nebyly by to snad ani 
Vánoce. Zvláště teď, když mám 
tři pomocnice, kuchařky, které 
ve svých třech a půl letech už 
vydatně pomáhají, si to  budu 
užívat. Samozřejmě, že holky 
nadrobí, občas něco rozbijí, 
ale to se uklidí, to k tomu patří.                                               
Nádherné na Vánocích je, že je 
člověk v kruhu své rodiny, která 

je pro mě vždy na prvním místě. 
V poslední době si pořád říkám, 
že bych se jí měla víc věnovat, 
ale toho času je opravdu málo, 
snad to bude v příštím roce lep-
ší. 

Kromě toho, že přejete své 
rodině méně zaneprázdně-
nou babičku, co byste jí a 
také všem Hlučíňanům ještě 
popřála do Nového roku?
Přála bych celé své rodině a 
všem obyvatelům Hlučína hlav-
ně pevné zdraví, pohodu,aby  
vždy našli porozumění u dru-
hých a aby byl příští rok pro 
všechny opravdu šťastný a plný 
spokojenosti.

Lada Dobrovolná

Kristina Selníková
 narodila se 3. listopadu 

1949 v Hati, od roku 1984 
žije v Hlučíně

 vystudovala Střední prů-
myslovou školu stavební 
v Ostravě 

 je vdaná, má dvě dcery a 
tři vnučky   

Paní Kristina Selníková osla-
vila v listopadu významné 
životní jubileum.
Hlučínské noviny se doda-
tečně připojují ke gratulan-
tům a přejí oslavenkyni hod-
ně štěstí a  zdraví.

Paní Kristina miluje přírodu, ráda cestuje.                                                                                                             
                                           Foto: Soukromý archiv K. Selníkové



11.12. - 13.12. kino Mír



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

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

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

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

1. – 3. 12. 9.30 Znáš, umíš, dokaž – vědomostní a dovednost-
ní soutěž pro žáky ZŠ   Hlučínska

4. 12. 18.00 Závěrečná tanečních pro manželské a přátel-
ské páry

5. 12. 19.00 Maškarní bál pro mládež

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

8. 12. 17.00 Jak baby na Prajzske za jazyk drža – křest fil-
mového DVD v zámeckém klubu

13. 12. 16.00 Vánoční zvonky štěstí s Hopsalínem a Míšou 
Růžičkovou – nádvoří hlučínského zámku

16. 12. 9.30 Finále soutěže Znáš, umíš, dokaž

20. 12. 16.00 Benefiční pohodový podvečer s J. Schlossar-
kovou v KD

21. 12. 19.00 SCREAMERS – vánoční speciál

22. 12. 17.00 Živý betlém v EK

UPOZORNĚNÍ: KD uzavřen od 24. 12. – 3. 1. 2010

Připravujeme na leden 2010:
  9. 1.  Ples mladých
17. 1.  Maškarní ples s Hopsalínem
23. 1. Společenský ples města Hlučína

11. 12. 19.00 2012

12. 12. 19.00 2012

13. 12. 17.00 2012

Film USA, Kanada – akční, sci-fi, drama, thriller. MP od 12 let

12. 12. 17.00 G-Force 

13. 12. 15.00 G-Force 

Film USA – rodinný, akční. V českém znění. MP

16. 12. 16.00 a 18.00 Ať žijí rytíři

Film ČR – rodinný, komedie, historický. MP

5. 12.  v 16.00 Mikulášovo nadělení v sále DDM  
Pokud chcete obdarovat své děti prostřednictvím Mikuláše, 
doneste balíček označený jménem dítěte nejpozději v pátek 4. 
12. do 12.00 do DDM. Prodej keramických suvenýrů, vyrobených 
dětmi keramického kroužku DDM. Informace: Edita Studená, tel.: 
595041156.

11. 12. v 15.00 Vánoční keramika v ateliéru DDM pro děti od 6 
let a mládež
Přijďte vyrobit sobě a svým blízkým originální vánoční dárečky. 
Cena: 50,- Kč. Přihlášky a platba předem v DDM Hlučín.  Informa-
ce: Veronika Novosadová, tel.: 595041156.

11. 12. v 16.00 Klub patchwork v DDM
Srdečně zveme všechny šikovné ženy a dívky. Informace: Veroni-
ka Novosadová, tel.: 595041156

12. – 13. 12. Vánoční výlet do Prahy a Kutné Hory
Pro dospělé a rodiče s dětmi. Praha v adventním období, vánoč-
ní trhy, prohlídka pražských a kutnohorských pamětihodností, 
Kostnice v Kutné Hoře. Odjezd: 12. 12. v 4.30 od DDM Hlučín, 
cena: 800,- Kč. Cena zahrnuje: dopravu autobusem tam i zpět, 
ubytování (25 min od centra Prahy), průvodce po památkách. 
Přihlášky a platba předem v DDM Hlučín. Informace: Veronika 
Novosadová, tel.: 595041156.

16. – 17. 12. Hravé vánoce
Netradiční vánoční hrátky pro děti z kroužků, lití olova, tradice 
a zvyky o Vánocích, zpívání koled, vánoční malování, zdobení 
perníků, hod škrpálem na cíl, soutěž v chytání rybek, ochutnáv-
ka perníků, překvapení pod stromečkem, výlov kapra. Děti, které 
mají kroužky v pondělí a úterý odpoledne, přijdou ve středu 
16. 12., děti, které mají kroužky ve středu a čtvrtek odpoledne, 
přijdou ve čtvrtek 17.12. Přezůvky s sebou. 

1. prosince v 16 hodin - křest nové knihy spisovatelky Anny 
Malchárkové – „Modrá barva duhy“

Do neděle 24. 1. 2010 trvá výstava „GOTTHARD JANDA, výběr 
z tvorby“.

V sobotu 12. 12. 2009 v 15 hodin je vernisáž výstav „BETLÉMY 
řezbáře Františka Gajdy“. Výstava trvá do úterý 2. 2. 2010.

V rámci otevření výstavy betlémů bude v sobotu 12. 12. od 9 do 
16 hodin předvánoční workshop PLSTĚNÍ Z OVČÍHO ROUNA 
pod vedením Veroniky Kracíkové.  Cena 40 Kč/osoba (v ceně je 
materiál, výuka plstění + výrobek)
Workshop plstění pro školy: 16., 17., 18., 21. a 22. prosince, v čase 
9 – 15 hodin, maximální počet dětí je 15. Cena: 30 Kč na dítě. 
Doba trvání asi 60 minut. Kurz nutno objednat na e-mailové 
adrese lektorky: veronikakracikova@seznam.cz

Knižní novinky (nabídka vánočních dárků) 
Nenápadný půvab Slezska – Eva Tvrdá
DVD dokumentární film o knize DĚDICTVÍ – Eva Tvrdá
Hornická kuchařka – Eva Peterková 
Modrá barva duhy – Anna Malchárková

 Vánoční otvírací doba v muzeu: 
24. 12. zavřeno 
25. – 30. 12.  /9 – 11.30 hod., 14 – 17 hod./ 
31. 12.  /9 – 11.30 hod./ 
1. 1.  /14 – 17 hod./
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HARMONOGRAM 
SBĚRU A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ

Z DOMÁCNOSTÍ 
HLUČÍN, DARKOVIČKY, 

BOBROVNÍKY 

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

Termíny svozu:
středa  2. prosince 2009   svozová oblast A
středa 16. prosince 2009   svozová oblast B
středa 30. prosince 2009   svozová oblast C

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

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

Město Hlučín  připravuje v rámci svého  projektu  Hlučín zdravé město pokračování fotografické
soutěže  u příležitosti  Dne stromů. Ten se sice uskuteční  až 20. října 2010, ale už  v tuto chvíli 
chceme dát šanci všem nadšeným fotografům, aby na svých snímcích zachycovali   stromy  v 
každém ročním období.  

Pravidla soutěže
Název soutěže: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ

Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  

Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin

Platnost soutěže: od 1.12.2009 do 30.9.2010

• Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, 
národnosti a vyznání. 
• Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pra-
vidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně.
• Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených  internetových stránkách Kultur-
ního centra  Hlučín 
    

Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou stromů

• Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px.
• Fotit stromy můžete od  data vyhlášení soutěže  do září 2010  
• Každý fotograf může  poslat do soutěže však  maximálně 15 fotografií
• Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG, a to až v měsíci září 2010
• Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora.
• Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle 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 vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem Den stromů a  3 nejú-
spěšnější obdrží věcné ceny od Města Hlučín.
• Zvláštní cena bude udělena v kategorii „ strom v ročním období“ ( jde  o zachycení stejného 
stromu foceného z jednoho místa  v průběhu všech ročních období … z fotografií  v této kate-
gorii bude  vytvořena filmová  animace  přeměny stromu
• V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze
za písemného souhlasu autora. 
 Podmínka soutěže  a jakékoliv dotazy  Vám blíže vysvětlí: RNDr. Soňa Prášková, odbor životního 
prostředí anebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín 

Počítačové kurzy pro seniory, které uspořá-
dalo město Hlučín na konci října, se setkaly 
s velkým zájmem a nadšením. Celkem 56 
seniorů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin, 
se v kurzech seznámilo se základní obsluhou 
počítače, s prací s textovým editorem či inter-
netem.
„Jsem moc ráda, že jsem se přihlásila. Kurz byl 
pro mě velmi přínosný, konečně jsem se nau-
čila používat  internet „ svěřila se paní Vlasta 
Slípková z Bobrovníků, která pochválila také 
lektora Marka Folwarczného: „Měl s námi vel-
kou trpělivost, věnoval se nám a všechno nám 
dobře vysvětlil.  Kdyby měl kurz pokračování, 
určitě bych se zase přihlásila“.
Marie Suchánková, koordinátorka komunit-
ního plánování MěÚ Hlučín, k tomu dodává: 
„Zájem byl tak velký, že jsme nebyli schopni 
uspokojit všechny uchazeče. Proto i já dou-
fám, že příští rok proběhnou další začátečnic-
ké kurzy a podaří se nám zorganizovat i výuku 
pro pokročilejší uživatele.“              (ld)

Senioři se počítačů nebojí

Senioři se pod vedením zkušeného lektora naučili základní práce na počítači, největší zájem měli o seznámení s internetem.  
                            Foto: Marie Suchánková



9. 1. 20.00 PLES MLADÝCH 

16. 1. 20.00 47. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA JOSEFA 
KAINARA vstupné: 250 a 300 Kč, v ceně večeře. 
Prodej  bude zahájen 14. 12. 2009 na gym-
náziu, hudba: Proxima DANCE MIX, bohatá 
tombola a pestrý program

17. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM 

23. 1. 20.00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA

5. 2. 20.00 PLES ZŠ ROVNINY

6. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU

7. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES SDH

13. 2. 20.00 VALENTÝNSKÝ PLES

19. 2. 19.00 PLES SENIORŮ

20. 2. 20.00 Ples SDH

26. 2. 19.30 PLES ZŠ HORNICKÁ

27. 2. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY - SDH

13. 3. 19.00 PLES MLADÝCH 
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Foto: Marie Suchánková

Vánoční běh Hlučínem

v sobotu 26. 12. 2009 ve 14:00
start a cíl před hlučínskou radnicí

běh ulicemi města
délka trasy 4 km

V životě jednotlivců, rodin i růz-
ných spolků jsou významná vý-
ročí vždy oslavována. A my jsme 
si na výroční členské schůzi při-
pomněli to naše, neboť prvních 
8 členů je v matrice zapsáno k 
8. 11. 1959! Prvním předsedou 
byl dlouhých 25 let pan Jaroslav 
Kubín. Od roku je naší členkou 
paní Hilda Kaštanovská a pan 
Erich Ulrich je členem od roku 
1964 – jsou to tedy skuteční pa-
mětníci. 
Členů postupně přibývalo až na 
274 v roce 1986. Proto se tehdy 
členské schůze konaly ve Sleza-
nu, Kosmosu nebo ve velkém 
sále kulturního domu. Organi-

zace byla tehdy velmi aktivní. 
Občané města si jistě vzpome-
nou na zahradnické plesy, vý-
stavy zeleniny a ovoce, zájezdy 
na houby, borůvky, za kulturou 
i do zahraničí. 
Konaly se odborné přednášky 
na různá témata, přes 20 let byl 
vydáván Zpravodaj. Úspěšně se 
rozvíjela družba se zahrádkáři 
z Ružomberoku. Hodiny, které 
členové věnovali úpravě měst-
ské zeleně, sběru druhotných 
surovin a různým akcím Z, se ne-
dají vůbec spočítat. V roce 1968 
organizace zakoupila za 4000 
Kčs dům Pode zdí – Pekárnu, 
kde byla místnost pro schůze 

výboru a sklad pro objednané 
brambory, stromky, zeminu atd. 
Pekárnu jsme v rámci restitucí 
museli bez náhrady vrátit. 
V roce 1973 byla vybudována 
Osada na výsluní, kde hospoda-
řilo 48 členů, kteří se v roce 1991 
odloučili a založili samostatnou 
organizaci. 
V roce 1983 byla zřízena pro-
dejna na Ostravské ulici, kde se 
nabízely výpěstky členů v tzv. 
komisním prodeji a poradenská 
služba. Postupně se činnost pro-
dejny rozšiřovala až na dnešní 
stav.
V roce 1985 byla na ZO založena 
sekce IRIS, následující rok si její 

členové založili vlastní organi-
zaci.
V posledních letech naše člen-
ská základna zestárla a aktivních 
členů s přibývajícím věkem ubý-
vá, takže s úspěchem organizu-
jeme jen zájezdy, přednášky a 
využíváme svou prodejnu. 
Rádi bychom mezi sebe přijali 
mladší, kteří se zajímají o někte-
rou z mnoha oblastí zahradnic-
tví. 
Věříme, že se nám i v budoucnu 
bude dařit alespoň tak jako do-
sud.

Jana Sobolová
předsedkyně ZO ČZS Hlučín-město

ZO ČSZ Hlučín-město existuje již 50 let! 

PLESOVÁ SEZÓNA 2010 v KD Hlučín Pomozte najít nového páníčka
V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu 
TS Hlučín s.r.o. se nyní nachází 6 psů čekajících na své nové pány.  

Fenka NORA, stará 5 let, šedý kříženec, milá, hodná, nalezena 
13.2.2009 na Mírovém náměstí

Pes BEN, starý asi 4 roky, plemene boxer, nedůvěřivý, nalezen 
21.3.2009 na ul. Vřesinská, Darkovičky           
 
Pes ALEX, rezavý kříženec vhodný k RD, nalezen 30.3.2009 na ul. 
Květná, Hlučín

Fenečka CINDY, pětiletá, hnědý pudl, vhodná do bytu, nalezena 
3.7.2009 na ul. ČSA, most na OKD

Fenka AIDA, tříletý milý černožlutý kříženec knírače, nalezana 
5.7.2009 na ul. Na Závodí, Hlučín

Dvouletá fenečka RITA, velký černý kříženec NO, vhodná na hlídání 
k RD, nalezena na ul. ČSA, Hlučín dne 1.10.2009

Více informací najdete na www.hlucinskenoviny.cz/utulek
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OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Poděkování členům Rady a 
Zastupitelstva města Hlučína

Vážení představitelé našeho 
města,
chtěl bych vám nejen za sebe, 
ale i řadu členů našeho Bytové-
ho družstva U Stadionu, vyjádřit 
vděčnost, že jste vyslyšeli naši 
žádost o opravu chodníků na 
ulici Zahradní, Tyršova a Komen-
ského a že jste i přes obtížnou 
ekonomickou situaci odpovědě-
li nejen dopisem, ale i činy. Velmi 
krátce poté, co jsem na podatel-
ně naši žádost odevzdal, jsem 
dostal odpověď pana starosty, 
kde nám vysvětlil situaci, mož-
nosti města i výhled zařazení 
akcí do realizačních plánů. Navíc 
jsem po pár dnech na vlastní oči 
viděl, že „už se na tom pracuje“.
Jsem již dříve narozený, za 6 
desetiletí života v Hlučíně jsem 
toho viděl a prožil dost. Ale ta-
kový zájem o potřeby občanů 
a takovou aktivitu ve věcech 
sloužících veřejnému zájmu ja-
kou projevuje vedení města v 
posledních dvou desetiletích a 
zvláště v posledních letech, to 
tu ještě nebylo. Vím, všechno 
není ideální, ale přesto: klobouk 
dolů. Jsem hrdý na naše město i 
jeho vedení, na to, kolik se toho 
udělalo a jak je to, ne sice úplně 
všechno, ale ve zřetelné většině, 
pěkně zdařilé a v každém přípa-
dě mnohem hezčí, než ten zane-
dbaný šedivý Hlučín do devade-
sátých let minulého století.
Věřím, ba jsem si jist, že vedení 
města neusne na vavřínech a že 
nezapomene ani na další zámě-
ry, které prozatím pro nedosta-
tek financí nebyly realizovány.
Za představenstvo a členy BDUS

Jan Pala

Ve čtvrtek 12. listopadu  proběh-
la v Klubu důchodců na Dlouho-
veské ulici beseda se seniory o 
bezpečnosti na území města. 
Vedoucí strážník městské po-
licie Hlučín Luděk Olšovský  a 
zástupce obvodního odděle-
ní PČR  Hlučín nadpor. Daniel 
Lhotský hovořili se seniory o  
nejrůznějších problémech, kte-
ré  je mohou  potkat, a snažili se 
jim poradit,  jak těmto situacím 
předcházet či jak je následně 
řešit.
Beseda byla zaměřena přede-
vším na prevenci a nástrahy 
spojené s předvánoční dobou, 
která je doslova rájem pro kap-
sáře.
Policisté upozornili také na čas-
té krádeže věcí odložených v 

Policisté radili
důchodcům

Senioři pozorně naslouchali ochráncům zákona.                                       Foto: MP Hlučín

automobilech a na podvodníky, 
kteří se nejrůznějšími cestami 
snaží vloudit především starším 
lidem do domácností. Ti se často 
vydávají  za  podomní prodejce 
nebo nabízí různé služby, např. 

broušení nožů či opravy deštní-
ků. Na závěr besedy se rozprou-
dila diskuse, během níž policisté 
seniorům také odpověděli na 
řadu dotazů.

(ld)

Pamětní deska na jednom z 
domů na hlučínském náměstí 
upoutává v těchto dnech naší 
pozornost. 3. prosince tohoto 
roku je to právě sto let od úmrtí 
malíře Jana Bochenka – jedno-
ho z předních umělců kultur-
ních dějin Hlučína. Toto kulaté 
jubileum nás přivádí ke krátké-
mu ohlédnutí se za životem a 
dílem hlučínského rodáka, kte-
rý proslavil Hlučínsko daleko za 
jeho hranicemi.
Jan Bochenek se narodil v Hlu-
číně 2. května 1831 jako třetí 
z osmi dětí stolařského mistra 
Ondřeje Bochenka.   Svůj vroze-
ný malířský talent však zpočátku 
nemohl z důvodu nedostatku 
rodinných finančních prostřed-
ků systematicky rozvíjet. U zro-
du jeho malířského nadání stojí 
jak současný hlučínský kaplan 
a „moravecký“ buditel Cypri-
án Lelek tak tehdejší majitelé 
panství Wiktor Wichura, Hubert 
Stücker či Salomon Mayer Ro-

thschild, kteří mladého umělce 
finančně podporovali. Portré-
toval měšťany, církev i šlechtu, 
maloval náboženské obrazy  a 
zabýval se restaurováním. Na-
spořené peníze umožnily Bo-
chenkovi studium na Umělecké 
akademii v Berlíně, které zahájil 
v roce 1849. Díky velkému pra-
covnímu vypětí a skrovným 
životním podmínkám však one-
mocněl. Během svého ozdra-

veného pobytu v Mariánských 
Lázních namaloval na požádání 
krále Bedřicha Viléma IV. oltářní 
obraz v nově vystavěné protes-
tantské kapli.    
Vedle malby studoval také filo-
zofii a jazyky, získal řadu cen a
podnikl studijní cestu do Itálie. 
Během svého studijního po-
bytu v Římě namaloval mimo 
jiné podobiznu císaře Viléma II. 
a papeže Pia X. Pobýval také ve 
Vídni, Mnichově a v roce 1873 
se usadil v Berlíně. Tvořil v pozd-
ně nazarénském duchu. Je také 
autorem několika teoretických 
děl.
Pravidelně zajížděl do rodného 
Slezska, kde zanechal řadu cír-
kevních malířských děl. Vedle 
jeho maleb v hlučínském farním 
kostele je na Hlučínsku jeho dílo 
nejvíce zastoupeno v kostele 
v Sudicích. Malířův umělecký i 
duchovní odkaz je tak podnes 
stále živý.

 (mech)

Vzpomínáme: Hlučínský malíř Jan Bochenek



      [15] hlučínskénoviny

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

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

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

Požadavky na účastníky:
  středoškolské vzdělání, věk 55 a více

Ukončení:  certifikát o absolutoriu U3V

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

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

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

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

Místo studia: Hlučín

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

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

Závazná přihláška pro studium
Univerzity třetího věku ve městě Hlučíně

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

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

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

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

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

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

Univerzita třetího věkuMísto kytičky
Přivítali  jsme:
Andrea Plevová *2009
Tobiáš Pinkava *2009 
Filip Jirout *2009
Terezie Chlubová *2009
Jan Kupec *2009

Jubilanti:
Regina Kovalová *1930

Marie Richtrová *1922
Marie Philippová * 1920
Marta Kostánová *1933
Jan Menšík *1928
Jiřina Hajná  *1925

Rozloučili jsme se:
Božena Motyčková *1923
Zdeňka Vladařová *1922
Valter Kichner *1925
Marie Smolková *1923

Hvězdou letošního ročníku 
tradičního festivalu Rockové 
Vánoce bude legenda české 
hudební scény a stále úspěšná 
skupina Buty. Kromě nich se 
v Kulturním domě v Dolním 
Benešově představí i hlučín-
ská kapela RDT 98, která stála 
u zrodu festivalu a nechybí 
tak na žádném z ročníků, dále 
veselá partička Morčata na 
útěku a nakonec nečekané 
překvapení letošního festivalu 
Šterkovna Open Music, dívčí 
kapela Kapriola. Rockové Vá-
noce se uskuteční 11. prosince 
a začínají v 18:00.
„Buty pro publikum v Dolním 
Benešově zahrají klasický kon-
cert, Nepůjde o hodinové fes-
tivalové vystoupení. Dostanou 
prostor pro téměř 15 skladeb a 
hrát budou téměř dvě hodiny,“ 
řekl za pořadatele David Mo-
ravec. Dodal, že během akce 
tak zazní všechny velké hity 
této slavné formace. „Lidé se 

tak mohou těšit například na 
Františka, Vrány, Stavební stro-
je a spoustu dalších pecek,“ 
řekl Moravec.
Velkým tahákem pro publi-
kum pak jistě bude i brněnská 
skupina Morčata na útěku. Ta 
se už proslavila v celém Česku 
a má za sebou stovky koncer-
tů. Hlavní předností skupiny, 
které se také říká čeští Horký-
že slíže, je veselost a rozpusti-
lost. Vytváří totiž parafráze na 
světové hudební pecky, kte-
rým členové skupiny přidávají 
vlastní veselé texty.
Vstupenky na Rockové Vánoce 
2010 jsou v prodeji na několika 
místech. Zájemci je seženou v 
Hospodě 56, Galerii na hlučín-
ském náměstí, v pokladně KD 
Dolní Benešov a opavské Slu-
ně. Předprodává je i síť Ticket-
sream. Cena vstupenky je 220 
krun. Na místě pak bude lístek 
stát 260 Kč.

(paf) 

Hledáte ideální dárek pod vá-
noční stromeček? Kupte a da-
rujte vstupenky na Štěrkovnu 
Open Music. Pořadatelé me-
zinárodního hudebního festi-
valu, který se uskuteční 30. a 
31. července na břehu Hlučín-
ského jezera, už totiž zahájili 
předprodej. Navíc také zveřej-
nili i první hudební lahůdky, 
na které se hudební příznivci 
mohou těšit. „Po letech jedná-
ní se nám konečně podařilo 
dohodnout s managmentem 
jedné z nejpopulárnějších sku-
pin v Česku. S radostí můžeme 
oznámit, že hvězdou příštího 
ročníku bude kapela Chinaski,“ 
řekl za pořadatele David Mora-
vec s tím, že dalším tahákem 
festivalu bude punková legen-
da Visací zámek. 
Vstupenky jsou už od 1. pro-

since v předprodeji. Výhodu v 
tomto směru jednoznačně do-
stávají obyvatelé Hlučína. „Jsou 
v prodeji totiž tradičně jen ve 
městě. Zájemci je mohou za 
zvýhodněnou cenu zakoupit 
v Hospodě 56 a v Galerii na 
hlučínském náměstí. Do pro-
deje jsme dali pouze 100 kusů. 
Další, o něco dražší, vstupen-
ky pak budou k sehnání až na 
jaře. Vstupenky se tak mohou 
stát ideálním vánočním dár-
kem,“ dodal ředitel Sportovně 
rekreačního areálu Hlučín Petr 
Breitkopf.
Cena vstupenky pro příští 
ročník startuje na částce 260 
korun. Veškeré informace k 
zahájení předprodeje zájem-
ci najdou na internetových 
stránkách www.sterkovnamu-
sic.com.                                   (pif) 

Rockové Vánoce: Buty a RDT 98 

Na Štěrkovně 2010 zahrají Chinaski, 
předprodej pro Hlučín začal
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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



§
Mgr. Josef Struhař

advokát
se sídlem Hlučín, Vladislava Vančury 161/19

(naproti točny BUS 34 Nové Rovniny)

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

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

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

 
Převody nemovitostí (sepisování kupních a 

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

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

mail: jstruhar@volny.cz

Zveme vás na bezplatné
dermokosmetické vyšetření pleti

a poradenství

Péče o citlivou pokožku

Těšíme se na Vás dne

9. 12. 2009
od 13 do 17 hod

v LÉKÁRNĚ U HRADEB,
Mírové náměstí 1, Hlučín

placená inzerce



§
SATELITY

ANTÉNY
SATELITY

ANTÉNYplus

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

Rychlost, kvalita a dobré ceny!

Jiří Schenk
Ostravská ul. 50, Hlučín

tel 595 056 397
mobil 608 720 535

775 720 535

www.satelityplusanteny.cz

po - pá  8.00 - 12.00   14.00 - 18.00

Teplo Hlučín, spol. s.r.o.

Nabízíme k pronájmu část budovy bez 
současného využití, která je

součástí objektu kotelny v lokalitě sídliště 
Rovniny s dopravním

napojením na ulici J.Seiferta v Hlučíně. 

Jedná se o provozní místnosti
nezatepleného objektu bez sociálního zá-

zemí se samostatným přístupem
o rozměrech 5,8 x 13 m

a výškou stropu 8 m.

Pro zajištění provozu je nutné
vybudování nových rozvodů

inženýrských sítí.

Nabídky s podnikatelským záměrem
zasílejte na: Teplo Hlučín, spol. s.r.o,

Čs. armády 1263/32,
748 01 Hlučín

Tel. kontakt 595 041 017 Ing.Rončka

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa

Realizace a údržba 
zahrad a řez
živých plotů

Prodej vánočních 
stromků, svícnů a 

chvojí

 Sháním jakékoliv materiály, foto a info týkající se historie hluč. kina Mír. Za info odměna! 736467008 

barboravodvarkova@email.cz 595051226

 Český rybářský svaz MO Hlučín. Členové, kteří mají zájem o práci ve výboru ČRS MO, až se přihlásí do 

konce února v kanceláři MO, každé úterý od 15-17 hod.

 Rádi bychom poděkovali všem, kteří se dne 11.11.2009 v kostele sv. Markéty zúčastnili posledního roz-

loučení s načí milovanou maminkou, babičkou, tchýní a tetou paní marií Smolkovou roz. Grossmannovou 

z Hlučína. Všem rozvněž děkujeme za soustrasti a květinové dary.  Zarmoucená rodina Smolkova. 

 Koupím garáž v Hlučíně. Platba hotově 608869532

 Prodám dr. byt 3+1 u gymnázia, garáž+posezení 1380000 739030406

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

777071524 stačí i SMS.

 Pedikúra man. nehtová nmodeláž za rozumnou cenu salon Kočky Ostravská 41 tel. 736157170

 Jarní prázdniny na horách v Itálii, sobotní Malino Brdo, přihl. Mobil 605 929 795, Hana Gelnarová.

ŘÁDKOVÁ INZERCE OBČANŮ - určena pouze k soukromé inzerci, firemní inzeráty NEBUDOU zveřejněny


