
Vážení spoluobčané, 
v Hlučíně máme jedinečný a jediný 
útvar svého druhu v ČR, a to Záchran-
ný útvar Hasičského záchranného 
sboru ČR. Važme si toho! Specialisté 
i speciální technika přešli od vojáků 
k hasičům. Popřejme jim hodně sil a 
energie při jejich náročné a namáhavé 
práci.
Probíhající plesová sezóna je v plném 
proudu a vyprodané sály kulturních 
domů svědčí o tom, že tanců a zábavy 
si náležitě užíváme. Stejně tak i milovní-
kům zimních sportů přeje počasí. Sníh 
máme převážně všichni rádi jen na ho-
rách, proto děkuji všem občanům, kteří 
je z chodníků před svými nemovitostmi 
sami uklízejí. Vrásky na čele však přináší 
obchodní spory tranzitní země a země 
těžící zemní plyn. Máme to štěstí, že 
jsme prozatím výpadky v dodávkách 
nepocítili na vlastní kůži. Rovněž naše 
teplárenská společnost vyrábí teplo ze 
zemního plynu a zásobuje jím velkou 
část hlučínských domácností. Zvažuje-
me alternativní zdroj – výrobu tepla ze 
dřevních štěpků. Chceme co nejméně 
zatížit životní prostředí a rovněž zlevnit 
výrobu tepla, porovnáváme technické 
i ekonomické podmínky. Proto jsme v 
minulých dnech navštívili teplárnu v 
Českých Velenicích, kde již tento zdroj 
provozují a slouží městu.
A České Velenice, to je Vitorazsko, 
a když k tomu přidáme Valticko a 
Hlučínsko, vybaví se nám podobná 
minulost těchto regionů České repub-
liky. Ano, vzpomínáte si správně, přede 
dvěma lety v Hlučínském muzeu byla 
o těchto regionech výstava a minulý 
týden proběhl křest knihy „Hlučínsko, 
Valticko, Vitorazsko…“ za účasti jejich 
čelních představitelů. Doporučuji vám 
všem si tuto knihu přečíst, neboť kdo 
nezná vlastní minulost, ten ji prožije 
znovu. 
Na následujících stránkách těchto 
novin se projdeme také minulostí, ale 
jen tou loňskou. Najdete zde stručný 
přehled událostí v našem městě tak, 
jak je zaznamenali redaktoři Hlučín-
ských novin.
Vážení spoluobčané, prožijte krásné 
masopustní období, bruslete, sáňkujte, 
lyžujte, plesejte, smažte koblihy a dr-
hejte peří, tak jako kdysi.
Hezký únor vám přeje

Ing. Bernard Ostárek
starosta města
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„Začlenění Záchranného útvaru 
v Hlučíně do struktury Hasič-
ského záchranného sboru ČR 
představuje přelom nejen pro 
samotný útvar, ale i pro celý 
sbor. Záchranný útvar v Hlučíně 
je specifickou složkou v rámci
celého Hasičského záchranné-
ho sboru ČR, druhý takový útvar 
nemáme,“ vysvětlil generální ře-
ditel HZS ČR Miroslav Štěpán. 
Dodal, že jde o určitou strate-
gickou zálohu. Síly a prostředky 
hlučínského útvaru hodlá vede-
ní hasičů nasazovat na celém 
území republiky, například při 
povodních či jiných rozsáhlých 
živelných pohromách. Útvar 
disponuje zkušenými 
specialisty a také 
potřebnou těž-
kou technikou, 
kterou sbor do-
sud neměl. „Vel-
kou výhodou je 
i to, že v něm 
budeme mít zří-
zenu autoškolu 
pro řidiče na-
šich zásahových 
vozidel a také zde 
bude probíhat část 
vstupní přípravy všech 
nových příslušníků sboru,“ 
uvedl.
Přechod pod HZS ČR pro útvar 
znamená pokračování v pře-
dešlé práci s jedním velkým 
rozdílem. Nyní bude působit 
jako organizační složka státu a s 
tímto aspektem budou kladeny 
nesrovnatelně vyšší požadavky 
na personální, ekonomickou a 
právní stránku činnosti útvaru. 
„První velkou změnou je pů-
sobnost našeho útvaru, která 
je celorepubliková. Kromě zá-
chranné a humanitární činnosti 
se dále budeme zabývat výcvi-
kovou a odbornou přípravou 
pro celý Hasičský záchranný 
sbor ČR,“ řekl velitel útvaru Ra-
dim Řehulka.
Dodal, že v oblasti výcviku se 
bude v Hlučíně provádět třítý-
denní základní vstupní příprava 
na oblast fyzické připravenosti, 
topografická příprava, chemic-
ká, zdravotní, psychologická 

příprava a příprava řidičů pro 
skupiny C,D,E. „V neposlední 
řadě budeme hlavními garanty 
u HZS ČR v odborné přípravě v 
oblastech strojní služby, potá-
pěčské činnosti, pyrotechniků a 
kynologů,“ vysvětlil velitel.
Záchranný útvar HZS ČR vznikl 
k 1. 1. 2009 na základě novely 
zákona č. 238/2000 Sb. Má ce-
lorepublikovou působnost a 
jeho úkolem je plnit zejména 
mimořádné úkoly Hasičského 
záchranného sboru ČR a k tomu 
provádět výcvik. Záchranný 
útvar HZS ČR dále provádí výu-
ku a výcvik k získání řidičského 

oprávnění a zdokonalování 
odborné způsobilosti 

řidičů.
U Záchranného 
útvaru HZS ČR v 
Hlučíně by mělo 
pracovat na 200 
profesionálních 
záchranářů a 
50 občanských 
zaměstnanců. 
K dispozici mají 

přibližně 150 
kusů automobilo-

vé techniky ženij-
ního, vyprošťovacího, 

požárního, dopravního a 
zásobovacího zaměření: 

- pásový obojživelný transportér 
PTS 10 - používá se pro přepra-
vu osob a techniky po vodě
- požární tank SPOT 55 – vynika-
jící prostředek pro hašení požá-
rů ve špatně přístupném terénu
- vyprošťovací tank VT 72 vypo-
máhající při vyprošťování tech-
niky, strojů a těžkých předmětů 
s využitím navijáku a jeřábu.
Činnosti Záchranného útvaru 
lze rozčlenit na záchrannou a 
humanitární, výcvikovou čin-
nost a odborné činnosti. Útvar 
může pro záchranu lidských ži-
votů, zdraví a majetku nasadit 
různé  specialisty - chemiky, ky-
nology, potápěče, pyrotechni-
ky, lezce-záchranáře. Hlučínský 
útvar rovněž disponuje těžkou 
technikou (včetně požárního 
tanku), kterou může Hasičský 
záchranný sbor ČR během mi-
mořádných událostí využít při 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informoval o změně, která nastala v objektu kasáren 
Petra Bezruče v Hlučíně. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. října 
2007 a schválením transformace resortu Ministerstva obrany byla k 31. 
12. 2008 ukončena činnost vojenského záchranného útvaru a k 1. 1. 
2009 vznikl Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR.
Došlo k převodu veškerého nemovitého a movitého majetku na nový 
útvar. Nadále budeme plnit záchranné a humanitární úkoly ve pro-
spěch občanů, ale již v přímé sestavě Hasičského záchranného sboru 
(HZS) a s celorepublikovou působností. Rozsah našich úkolů se zvýšil, 
bude se u nás provádět také autoškola a základní vstupní příprava 
všech nových příslušníků HZS.
Pro úplnost: v objektu bývalých kasáren pokračuje ve své činnosti 
Ústřední vojenský veterinární ústav AČR.
Občany Hlučína chci ujistit, že se pro ně z hlediska pomoci v krizových 
situacích nic nemění a jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude stejně 
kvalitní jako dosud.

S přáním hezkého roku 2009 
plk.Ing.Radim Řehulka 
velitel Záchranného útvaru

V Hlučíně zahájil činnost nový záchranný útvar hasičů
Hasičský záchranný sbor ČR má nový útvar. Stovky občanů 
byly v úterý 6. ledna 2009 svědky slavnostního nástupu u pří-
ležitosti zahájení činnosti Záchranného útvaru Hasičského 
záchranného sboru ČR v Hlučíně.  Jedná se o transformovaný 
157. záchranný prapor Armády ČR, který byl na základě roz-
hodnutí vlády k 1. lednu začleněn do struktury Hasičského 
záchranného sboru ČR (HZS ČR).  

vyprošťování extrémně těžkých 
a objemných břemen, uvolňo-
vání koryt řek či zprůjezdňování 
zavalených komunikací. 
Záchranný útvar se také může 
pochlubit týmy specialistů a 
vybavením pro obnovu posti-
žených území, např. po živelné 
pohromě, zajištění nouzového 
zásobování elektrickou energií, 
přečerpávání vody velkokapa-
citními čerpadly, nouzového 
zásobování pitnou vodou, zdra-

votní podporou, nouzového zá-
sobování humanitárním materi-
álem atd.
V Hlučíně je rovněž připravena 
unikátní mobilní základna hu-
manitární pomoci, kde by v pří-
padě potřeby (např. při mimo-
řádné události – povodni) našlo 
dočasné útočiště až 400 osob. 
Více informací o Záchranném 
útvaru HZS ČR v Hlučíně nalez-
nete na www.hzscr.cz/hlucin.

(mrc)

K záchranným a humanitním úkolům je v Hlučíně i 60 kusů drobné záchranné techniky typu motoro-
vých rozbrušovacích pil, čerpadel, elektrocentrál, bouracích kladiv a dalších prostředků.
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Z uvedené částky zůstane hlučínské 
charitě podle celostátně určeného klí-
če 65%, což představuje sumu téměř 
980.000 korun. 
Na tomto výsledku se podílelo více jak 
270 dobrovolnických skupin koledníků 
všech věkových kategorií z celého regi-
onu Hlučínsko. „Chceme proto alespoň 
touto cestou co nejsrdečněji poděkovat 
všem, kteří nám v průběhu celé sbírky 
pomáhali a byli nám oporou,“ doplnila 
pracovnice charity Kateřina Krzikallová. 
Díky podle ní patří jak koledníkům a li-
dem, kteří přispěli penězi, tak i předsta-
vitelům jednotlivých měst a obcí a také 
farností.
Tříkrálová sbírka pomáhá dlouhodobě 

hlučínské charitě rozšiřovat a zlepšovat 
své služby. V minulých letech například 
díky výnosu ze sbírky představitelé 
organizace koupili automobil, kterým 
dnes potřebným rozvážejí obědy. 
Po sečtení celého výnosu sbírky v rám-
ci lelé republiky bude výtěžek rozdělen 
podle předem daného klíče: 65 pro-
cent poputuje na konkrétní sociální a 
zdravotní potřeby v místech, kde sbírka 
probíhala, 15 procent obdrží pro své 
projekty diecézní Charity, deset pro-
cent půjde na humanitární a rozvojové 
projekty v zahraničí, pět procent na pro-
jekty centrály Charity ČR a zbylých, zá-
konem povolených pět procent na po-
krytí režie sbírky.                           (mrc)

Tři králové na Hlučínsku vykoledovali půldruhého milionu
OBEC vybraná částka 2009

Antošovice 15 862 Kč

Dolní Benešov + Zábřeh 93 851 Kč

Bělá 13 805 Kč 

Hlučín - Bobrovníky 28 548 Kč

Bohuslavice 69 145 Kč

Bolatice + Borová 86 468 Kč

Darkovice 42 609 Kč

Hlučín - Darkovičky 55 627 Kč

Hať 76 112 Kč 

Hlučín - město 172 916 Kč

Chuchelná 38 692 Kč

Kozmice 59 915 Kč

Kobeřice 95 402 Kč

Kravaře  + Kravaře-Kouty 188 549 Kč

Ludgeřovice 103 664 Kč

Markvartovice 26 599 Kč

Píšť 62 922 Kč

Rohov 25 540 Kč

Strahovice 26 583 Kč

Sudice 20 498 Kč

Šilheřovice 52 602 Kč

Štěpánkovice 91 091 Kč

Třebom 5 409 Kč

Vřesina 36 247 Kč

Závada 18 840 Kč

Celkem: 1 507 496 Kč

Navzdory světové finanční krizi tříkrálová sbírka opět vynesla letos více pe-
něz. Koledníci v kostýmech na Hlučínsku vykoledovali celkem částku pře-
sahující 1,5 milionu korun. Oproti loňskému roku to bylo o téměř 100.000 
korun více. Tuto sumu do kasiček věnovali obyvatelé pětadvaceti obcí v 
okolí Hlučína. Informoval o tom ředitel hlučínské charity Lukáš Volný.

Již delší dobu Hlučínský smíšený sbor 
hledá nové hlasy, především mužské 
tenory i basy. Zájemci se mohou hlásit 
u sbormistryně Barbory Bortlové (605 
843 325) nebo přímo na zkouškách 
sboru každé úterý v Kulturním domě v 
Hlučíně od 17:00. 
„V současné době začínáme s nácvikem 
slavného oratoria Mesiáš G. F. Händela 
pro sbor, sóla a orchestr, které bude 
provedeno v době velikonoční opět 
za doprovodu Komorního orchestru 
Vejvanovský,“ uvedla členka souboru 
Helena Dudková.
Dodala, že toto dílo bylo již v minulosti 

v Hlučíně uvedeno. „Vyzýváme proto v 
této souvislosti všechny bývalé členy 
sboru, kteří z různého důvodu již sbor 
nenavštěvují a kdysi Mesiáše zpívali, 
aby se k nám znovu připojili a pomohli 
nám opětovně nastudovat toto krásné 
oratorium,“ řekla Dudková.
Dodala, že hlučínský smíšený sbor zpí-
vá rád, zpívá pro své posluchače celým 
srdcem. „Přijme mezi sebe každou i začí-
nající zpěvačku, či zpěváka, který bude 
ochoten společně sborovou hudbu 
studovat a následně rozdávat zpěvem 
radost při veřejných vystoupeních,“ za-
končila.                    (ld)

Hlučínský smíšený sbor hledá posily
Nebem, peklem, ale i rájem si prošli 24. ledna účast-
níci tradičního Plesu města Hlučína. Celým večerem 
provázel ředitel Kulturního centra  Zdeněk Kačor. Ples 
zahájil úvodním slovem starosta města Bernard Ostá-
rek a hned po něm se představily se svým číslem děti z 
tanečního klubu KD Hlučín.
Jednotlivé taneční bloky doplnil i výstup kouzelnice 
Radany.  K tanci hrála havířovská kapela Lady M. „Vý-
zdoba plesu byla pojata tematicky. Velký sál byl vyzdo-
ben jak nebe, bar připomínal peklo a v salonku, kde se 
podávalo občerstvení, si přítomní připadali jako v ráji. 
V Pekle po celý večer vyhrávala na lidovou notu kapela 
Tolar,“ řekla mluvčí radnice Lada Dobrovolná.  
Fotoreportáž z městského plesu uvedeme v březno-
vém čísle Hlučínských novin.        (mrc)

Návštěvníci plesu si užili peklo i ráj

Informace z finančního úřadu
Rozsáhlé změny přinesla nove-
la zákona o dani z nemovitostí 
a vyhláška 412/2008 Sb., která 
zvýšila v obcích, v působnos-
ti Finančního úřadu v Hlučíně, 
průměrné ceny půdy. 
S účinností od 1. ledna 2009 se 
bude výše daně přepočítávat 
(provede finanční úřad) a proto
pokud nemáte jiné změny, pro 

které byste byli povinni podat 
přiznání k dani z nemovitostí 
sami a výši daně si vypočítat, 
vyčkejte na doručení složenky 
k dani z nemovitostí vypočte-
né na rok 2009. Více lze zjistit 
také přímo na finančním úřadě:
Finanční úřad v Hlučíně, Čs. ar-
mády 52/1,  pí Válková: zaměst-
nanec pro správu daní, tel. 595 
021 366. 

Další upozornění
Původní typ daňových složenek 
je platný pouze do konce roku 
2008. Od roku 2009 bude plat-
ný nový typ daňových složenek. 
(Touto složenkou zaplatíte daň 
na kterékoli poště v Česku a to 
bez dalšího poplatku).

Více také na internetu:
www.mfcr.cz záložka Daně a cla

Foto: Digibanka.cz
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LEDEN
Na hlučínské Mírové náměstí  byl 
nainstalován ukazatel směřující 
k partnerským městům Hlučína 
v zahraničí.

14. ledna
Hasiči poprvé zasahovali na za-
mrzlé hladině jezera, kde likvi-
dovali uhynulé divoké ptáky. Bě-
hem dvou dnů na ledě našli dvě 
umrzlé labutě, dva kormorány a 
kachnu divokou. Podle výsled-
ků pitvy provedené patologem 
Státního veterinárního ústavu 
Olomouc ptáci neuhynuli na ná-
sledky ptačí chřipky.

26. ledna
Městská rada vyhodnotila z do-
šlých návrhů nejlepší  reprezen-
tanty města Hlučína. Ocenění 
získal například vodní lyžař Jan 
Miketa či fotbalistky Lucie Steff-
ková a Lenka Krömrová.

ÚNOR
12. února
Hudební lahůdku připravilo na 
12. únor  město Hlučín a místní 
Kulturní centrum. V kostele Jana 
Křtitele vystoupilo Wihanovo 
kvarteto, které patří v současné 
době mezi špičková hudební  tě-
lesa nejen v České republice ,ale 
i v zahraničí. 

24. února
Vedení města Hlučína převzalo 
v Karlových Varech cenu za ino-
vaci ve veřejné správě. Tu získa-
lo za zavedení elektronického 
systému vnitřní finanční kontro-
ly, který  zajišťuje  transparent-
nost finančních toků a operací
s finančními prostředky. Hlučín

je tak prvním městem, které v 
oblasti finanční kontroly úplně
opustilo od komplikovaného 
„papírování“ a obíhání úředníků.

BŘEZEN
Hlučínské Mírové náměstí se 
dočkalo zeleně. Čtyřicet dva 
květináčů s tújemi  tady umístili 
pracovníci a studenti Střední za-
hradnické školy v Ostravě.

3. března
Moderní služebna Policie České 
republiky vybavená například 
recepcí a dětským koutkem byla 
slavnostně otevřena v Hlučíně. 
Ministerstvo vnitra uvolnilo na 
rekonstrukci prostor finanč-
ní prostředky v rámci projektu 
P1000. Postupně by  měly dostat 
novou tvář všechny policejní slu-
žebny v ČR. 

DUBEN
Zásah v hořícím domě a záchra-
nu jeho majitele nacvičovali v 
polovině dubna profesionální 
a dobrovolní hasiči z Hlučína a 
okolí v Darkovicích. Trénovalo 
se ve skutečném domě, jehož 
majitel  plánuje rozsáhlou rekon-
strukci a tak se rozhodl nabíd-
nout dům pro účely hasičského 
cvičení. 

20. dubna
Novou, netradiční a hlavně vo-
ňavou akcí bylo První koláčobra-
ní na Hlučínsku, které pořádalo 
Kulturní centrum Hlučín. Šest re-
gionálních výrobců koláčů z Hlu-
čína, Bolatic, Dolního Benešova, 
Kobeřic, Píště a Petřkovic svezlo 
do kulturního domu v Hlučíně 
tři tisíce kusů tohoto oblíbeného 
pečiva.

25. dubna
Otevřeno bylo nové víceúčelové 
hřiště  u Základní školy Dr. Miro-
slava Tyrše, které splňuje para-
metry i pro pořádání oficiálních
sportovních soutěží. Jeho nedíl-
nou součástí je zázemí v podo-

bě  nových šaten a zpevněných 
ploch. Celkové náklady na areál 
včetně projektové dokumenta-
ce, inženýrských sítí, přeložek  
a terénních úprav činily něco 
přes 11 milionů korun. Necelých 
sedm milionů bylo uhrazeno do-
tací ze státního rozpočtu.

KVĚTEN
14. května
Hlučín už podruhé hostil Mezi-
národní flétnový festival In bona
Fidae. Tentokrát pořadatelé pro 
posluchače připravili hned čtyři 
české premiéry skladeb pro sólo-
vou flétnu v podání Carin Levine.
Festival byl poprvé soutěžní. Do 
klání mladých flétnistů do  28 let
se přihlásilo celkem 19 umělců.

V hlučínském  Kulturním domě 
měl premiéru hudební pořad 
pro děti, Hudební kabaret Tram-
tárie. Během přípravy představe-
ní natočil Dětský pěvecký sbor 
Sluníčko,který funguje při Zá-
kladní škole Hlučín-Rovniny , CD 
písní Hudební Tramtárie. Jejich 
autorem je ředitel hlučínského 
kulturního centra Zdeněk Kačor.

21. května
Záchranáři nacvičili zásah u tra-
gické dopravní  nehody. Celkem 
se do akce zapojilo šest desítek 
zasahujících a figurantů s věrně
namaskovanými zraněními. 

23. května
Koncert legendární slupiny Tři 
sestry pořádal na břehu jezera 
Sportovně rekreační areál. I přes 
nepřízeň počasí se na vystoupe-
ní přišlo podívat přibližně 800 
lidí. Jako hosté vystoupily kapely 
E!E, Doctor P.P. a MZH.

ČERVEN
3. června
Vysílání zahájila hlučínská inter-
netová televize MTVH. Během 
roku pak štáby televize připravily 
reportáže z desítek akcí.

5. června
Hlučín  se letos poprvé  zapo-

jil do kampaně Dny bez úrazů, 
která  proběhla v řadě měst Čes-
ké republiky ve dnech 5. až 15. 
června.

13. až 15. června
Nablýskané limuzíny, sportovní 
i závodní automobily a moto-
cykly, na nichž jezdili či závodili 
už naši dědečkové. To byla láka-
dla, která přivedla na hlučínskou 
štěrkovnu stovky automobilo-
vých fandů a sběratelů. A muze-
ální kousky tady nebyly jen na 
výstavu. Téměř všechny stroje 
jejich majitelé prohnali na sou-
těžní dráze ,kde se všichni snažili 
o co nejlepší umístění v prvním 
ročníku Velké ceny Hlučína.

ČERVENEC
Začala dlouho očekávaná rekon-
strukce jedné z hlavních tepen 
ve městě – Dlouhoveské ulice. 
Celkové náklady na rekonstrukci 
byly předběžně vyčísleny na 30 
milionů korun,  z nichž 26 milionů 
město získalo ze státní dotace. O 
tu zažádalo vzhledem k celkově  
vysokým nákladům na realiza-
ci, kterou z vlastních finančních
zdroji nemohlo pokrýt.

31. července
Do Hlučína se se svým progra-
mem vrátili mladí gymnasté 
z Dánska. DGI Midtjyllands je 
reprezentační tým těch nej-
lepších gymnastů vybraných z 
centrální části Jutland, pevnin-
ské části  této severské země. 
Skupina byla vyslána sdružením 
DGI – Dánskou gymnastickou 
a sportovní organizací, která 
jako celonárodní sdružuje cel-
kem 1,3 milionů aktivních členů.                                                                                              
                                                             

 SRPEN
Sladkovodní medůzy, kterým 
se zalíbilo v místních vodách, 
se staly atrakcí pro návštěvní-
ky  Hlučínského jezera.Ti si tak  
mohli alespoň na chvíli připadat 
jako u moře.

1. a 2. srpna
V Hlučíně už počtvrté  proběhl 
mezinárodní hudební festival 
Štěrkovna Open Music. Během 
dvou dnů se u   Hlučínského je-

Stalo se v Hlučíně

2008
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zera představily dvě desítky ka-
pel. Vystoupily například kapely 
Support lesbiens, Tata bojs, Blue 
Effect. Z USA přiletěla písničkář-
ka Jill Walsh. Festival navštívilo 
na 8000 hudebních příznivců.

ZÁŘÍ
Knihu Václava Čtvrtka Kotě z Ko-
courkova a pamětní list si první 
školní den odnesly z hlučínských 
škol všichni prvňáčci, kterých do 
lavic usedlo téměř 130. Na ně-
které čekalo pasování obří tuž-
kou, na jiné pak třeba přivítání v 
tělocvičně staršími spolužáky.

5. a 6. září
V rámci druhého ročníku Festi-
valu ohňostrojů rozzářily nebe 
nad městem hned dvě světelné 
show. Akce byla zároveň součás-
tí hlučínského krmáše, na který 
přijela všechny přítomné poba-
vit například i zpěvačka Iveta 
Bartošová.

16. září
Zastupitelstvo města jednalo 
o  záměru vybudovat v areálu 
Cihelny Hlučín bioplynovou sta-
nici. Zasedání doprovázela ma-
sová účast ze strany veřejnosti, 
především odpůrců projektu. 
Zastupitelé přijali usnesení, ve 
kterém se záměrem výstavby  v 
lokalitě Cihelna Hlučín vyslovili 
zásadní nesouhlas. Vzhledem k 
vývoji situace rezignoval na svou 
funkci starosta města Hlučína 
David Maňas. 

20. září
Na náměstí se už podruhé ko-
nala hasičská soutěž v simulaci 
zásahové činnosti, kterou pořá-
dal Sbor dobrovolných hasičů 
Hlučín ve spolupráci s městem. 
Jednalo se o modifikaci soutěže 
Nejtvrdší hasič přežije, což je klá-
ní bezesporu atraktivní pro divá-
ky a vyčerpávající pro samotné 
aktéry. Soutěž byla pořádána 
také v rámci oslav 135. výročí za-
hájení činnosti hasičů v Hlučíně 
a 80. výročí založení českého ha-
sičského sboru v Hlučíně.

ŘÍJEN
13. října
Ekonom, středoškolský peda-
gog, radní a zastupitel Bernard 
Ostárek se stal novým starostou 
Hlučína. Ve funkci nahradil Davi-
da Maňase, který se  postu první-
ho muže města vzdal v září. 

20. října
Firma Cihelna Hlučín s.r.o. požá-
dala odbor životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu 
MSK o zastavení projednávání  
záměru investiční akce „Separa-
ce biologického odpadu Hlučín“. 

27. října
Hlučín se připojil k oslavám 90. 
výročí vzniku samostatného Čes-
koslovenska. I když město neby-
lo součástí nového státu hned 
od začátku jeho existence, uspo-
řádalo vedení radnice na náměs-
tí koncert dechové hudby. 

LISTOPAD
Stromem roku se stal Jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), který 
roste v rohu parčíku v Hluboké 
ulici. Vybrala jej komise v rámci 
ankety, ve které obyvatelé města 
mohli pro Strom roku hlasovat.

1. listopadu
Téměř tři desítky koní se sjely do 
Hlučína na tradiční Hubertovu 
jízdu, kterou pořádal Jezdecký 
klub Jasénky. Hubertovy jízdy 
mají své kořeny v dávném stře-
dověku, kdy se hojně lovily lišky. 

PROSINEC
Ocenění „Organizace zvyšující 
kvalitu veřejné služby“ za rok 
2008 udělilo Ministerstvo vnitra 
ČR Městskému úřadu Hlučín za 
realizaci projektu CAF, který má 
za cíl zlepšit kvalitu činnosti na 
úřadě.

Jméno Hlučínského rodáka, vý-
tvarníka Viléma Balarina, ponese 
nová ulice v Hlučíně. Ta vznikla 
výstavbou domů s celkem 153 
bytovými jednotkami v městské 
části Rovniny.                          (mrc)

OKÉNKO STRÁŽNÍKA
Konec roku městské policie se tradičně nesl ve 
znamení předvánoční a před silvestrovské pre-
vence. Zvýšená pozornost byla věnována kon-
trolám parkovišť před nákupními středisky, a to 
z důvodů možnosti vykrádání automobilů. Dále 
upozorňovali strážníci řidiče formou letáčků na 
zapomenuté věci v automobilech (automobil 
není trezor). Na základě těchto opatření proběh-
ly vánoční svátky i oslavy konce roku v relativním 
klidu. 
Vánoční atmosféra odezněla, přišel nový rok a hned 
1. ledna zadrželi strážníci na ulici Moravské mladíka při jízdě na ma-
lém motocyklu. Ten se snažil nejprve ujet, ale asi po 500 metrech 
zjistil, že to nemá cenu a zastavil. Bylo zjištěno, že se jedná o osobu 
nezletilou a proto byla celá věc předána PČR k dořešení.
6. ledna řešili strážníci na ul. Cihelní rozepři manželů. V tomto přípa-
dě nakonec postačila pouze domluva.
10. ledna vykázala městská policie na žádost majitele neukázněnou 
návštěvu z bytu na ul. Jarní.
Ve stejný den vyjeli na ul. Zahradní k rozhádaným manželům. Z dů-
vodu podezření na domácí násilí byla záležitost předána Policii ČR.
Do kategorie narušení občanského soužití patřil další případ násilí, 
kdy na ul. Vřesinské dne 13. ledna napadl údery pěstí do obliče-
je muž ženu a když upadla na zem, ještě do ní několikrát kopnul. 
Vzhledem ke zranění napadené ženy, byla na místo přivolána zá-
chranná služba a věc byla předána Policii ČR.
Za období od 15. prosince do 15. ledna řešili strážníci Městské poli-
cie Hlučín 120 událostí, z toho se jednalo ve 29 případech o zjištění 
závad a nedostatků.

(jh)

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
I. čtvrtletí 2009

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu: 
 středa  11. února 2009      svozová oblast A
 středa 25. února 2009 svozová oblast B
 středa  11. března 2009  svozová oblast C
 středa 25. března 2009 svozová oblast A
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý 
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Z jednání rady a zastupitelstva
Výtah z usnesení 62. – 64. 
schůze rady města

Rada rozhodla:
 poskytnout peněžitý dar Dět-

skému ranči Hlučín na částeč-
nou úhradu faktury za elek-
trickou energii,

 o poskytnutí věcného daru 
do tomboly v hodnotě do 
10.000,- Kč pro Ples města 
Hlučína, konaný dne 24. 1. 
2009 a v hodnotě do 5.000,- 
Kč pro Bál Hlučínska, konaný 
dne 7. 2. 2009,

 o konání III. ročníku In Bona 
Fidae Mezinárodního flétno-
vého festivalu 2009 pod zá-
štitou Ing. Bernarda Ostárka, 
starosty města Hlučína,

 o přidělení bytu č. 24 o veli-
kosti 1+1 s přísl. v domě s pe-
čovatelskou službou  na ul. 1.  
Máje 1  v Hlučíně,

 o vyhlášení výzvy k předklá-
dání projektů na poskytnutí 

grantů z rozpočtu města Hlu-
čína v roce 2009,

 podpořit sportovně orientač-
ní soutěž historických vozi-
del Prajzska rely ve dnech 5. 
- 6. června 2009, bez finanční
spoluúčasti města,

  o organizačním zajištění stu-
dia v roce 2009 a 2010 na Uni-
verzitě třetího věku:

 * občanům Hlučína starším 
55 let s finančním příspěvkem
města dle předloženého 

      návrhu,
 * občanům jiných obcí star-

ších 55 let bez finančního pří-
spěvku města, a to pouze za   
předpokladu volné kapacity 
studia,

 ponechat současně odsouhla-
sený stav na komunikaci spo-
jující Malánky s Vrablovcem,

 ponechat současný směr pro-
vozu ve dvorním traktu mezi 
ulicemi U Stadionu, Zahradní,

 realizovat akce navržené 

osadními výbory na rok 2009 
a financované z prostředků
určených osadním výborům 
na rok 2009,

 o podání žádosti o nadační 
příspěvek z Nadace ČEZ na 
projekt Oranžového hřiště, 
na zřízení dětského hřiště na 
školní zahradě MŠ Dr. Ed. Be-
neše 1.

Rada udělila:
 souhlas s návrhem místa, ter-
mínu a doby pro podání žádostí 
o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2009/
2010,
 souhlas Správě SRA Hlučín se 
zveřejněním  záměru pronájmu 
nebytových prostor v I. NP (bý-
valá kotelna+zauhlovna) včetně 
hygienického zařízení v objektu 
č.p. 1668 v k.ú. Hlučín, o celkové 
výměře 345 m2,  na dobu urči-
tou 2 roky,
 výjimky z čl. 3 obecně závaz-
né vyhlášky č. 1/2008, o stano-

vení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejných 
hudebních produkcí k zajištění 
veřejného pořádku na veřejné 
hudební produkce konané 14. 2. 
a 28. 2. 2009 v kulturním domě v 
Hlučíně.

Výtah z usnesení 19. mimo-
řádného zasedání zastupi-
telstva města 

Zastupitelstvo města Hlučína 
projednalo a schválilo podporu 
principů Místní agendy 21 (MA 
21) a udržitelného rozvoje ve 
městě Hlučíně a podání žádosti 
o grant z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí 
na projekt „Zkvalitnění MA 21 ve 
městě Hlučíně“ a spolufinanco-
vání projektu ve výši nejméně 
10 % uznatelných nákladů pro-
jektu, a to z rozpočtu odboru 
životního prostředí a komunál-
ních služeb.

V průběhu listopadu a také pro-
since 2008 probíhala mezi hlu-
čínskými občany anketa, která 
měla za úkol zjistit, zda se obča-
né cítí ve městě bezpečně, v čem 
vidí největší ohrožení a zda ví o 
existenci městského kamerové-
ho dohlížecího systému. Celkem 
bylo distribuováno 770 kusů an-
kety, navíc byla zveřejněna na 
internetových stránkách www.
hlucin.cz a také v prosincovém 
čísle Hlučínských novin. Návrat-
nost ankety se pohybovala oko-
lo 40%, což je úctyhodné číslo 
a vyplnilo ji podstatně více žen 
než mužů. 
A jak anketa tedy dopadla? Více 
než 80% respondentů považu-
je Hlučín za bezpečné město a 
nemá v Hlučíně pocit ohrožení. 
Zhruba stejné procento občanů 

ví, že je ve městě zřízen měst-
ský kamerový dohlížecí systém, 
ale už jen málo z nich ví, kde se 
nacházejí kamerové body. Zná-
mými kamerovými body jsou 
pouze Mírové náměstí a au-
tobusové nádraží. Téměř 78% 
respondentů by podpořilo roz-
šíření kamerového systému a 
velice kladně hodnotí používání 
kamer jako nástroje pro zajištění 
většího pocitu bezpečí ve městě. 
Jako největší problém byl obča-
ny označen vandalismus (67% 
respondentů), drogy a krádeže 
jízdních kol (shodně 40% re-
spondentů) a sprejerství (38% 
respondentů). 

Ing. Marie Suchánková
koordinátor komunit. plánování

odb. sociálních věcí a zdravotnictví

Výsledky ankety „Pocit bezpečí občanů města Hlučína“
Otázka č. 1: Vnímáte město Hlučín jako bezpečné město?

Otázka č. 2: Míváte v Hlučíně pocit ohrožení?
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Kompletní výsledky ankety můžete nalézt na internetových strán-
kách www.hlucin.cz, v sekci Soc. péče a zdravotnictví - Komunitní 
plánování.

Kulturní centrum Hlučín rea-
lizovalo za podpory Sdružení 
obcí Hlučínska od října do pro-
since už pátý ročník soutěže 
pro základní školy ZNÁŠ – UMÍŠ 
- DOKAŽ. Celkem se zapojilo 12 
škol. V základní části soutěže se 
družstva společně utkaly třikrát, 
a to ve třech pohybových disci-
plínách, zaměřených na zručnost 
a šikovnost.  Ve vědomostní části 

soutěže projevovali své znalosti 
„chytrolíni“ družstev a v nepo-
slední řadě přinesl svému druž-
stvu nějaký ten bod také jeden 
z přítomných diváků v divácké 
soutěži. Diváci patří neodmys-
litelně k soutěži, neboť ti vždy 
nutili mohutným povzbuzová-
ním své kamarády v družstvu k 
maximálnímu výkonu.  Ze skupi-
ny do finále postupovalo jedno

družstvo. Ve sk. A se to podařilo 
družstvu ze ZŠ Dolní Benešov, 
ze sk. B postoupila ZŠ Hať a ze 
sk. C to bylo družstvo ZŠ dr. M. 
Tyrše, Hlučín. Dramatické finále
proběhlo 17. prosince 2008 v KD 
Hlučín. Soutěžící podali vynika-
jící výkon. Nakonec zvítězili žáci 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Pro školu 
získali počítač a další hodnotné 
ceny.         Květoslava Kubíková

ZNÁŠ-UMÍŠ-DOKAŽ vyhrála Tyršovka Nová tisková 
mluvčí města
Na pozici mluvčí města Hlučína 
působí od 6. ledna 2009 Mgr.  
Lada Dobrovolná. 
S touto změnou se mění i slo-
žení redakční rady Hlučínských 
novin. Nová tisková mluvčí 
tuto radu, která dbá na obsah 
Hlučínských novin, doplňuje.

(jh)
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Rada města Hlučína
vyhlašuje

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
na poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2009 na podporu kulturních, spor-
tovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro hlučínskou veřejnost, popřípadě propagují 

město Hlučín v souladu se Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací  z rozpočtu 
města Hlučína  platnými od 1. 1. 2007.

1. Specifikace grantu
 Maximální částka grantu na jeden projekt činí 30 000,- Kč. Minimální částka není stano-

vena.

2. Okruh oprávněných žadatelů
 - občanská sdružení,
 - humanitární organizace,
 - jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Hlučína 

 O grant nemohou žádat příspěvkové organizace města Hlučína.

3. Požadavky na projekt (akci)
 Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kulturních, sportovních a 

dalších aktivit určených pro veřejnost, které se vyznačují svou jedinečností a zviditelňují 
město Hlučín navenek.  Podpořeny budou aktivity realizované v období od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2009.

4. Termín a způsob podávání žádostí
 Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2009 zaslané doporučenou poštou 

na níže uvedenou adresu či doručené na podatelnu MěÚ Hlučín. U žádostí zaslaných 
poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí doručených na podatelnu, razítko z podatel-
ny.

5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který se sestává z:
 - vyplněného formuláře „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“ obecná 

a specifická část, podrobný rozpočet projektu (formulář žádosti je k dispozici na inter-
netových stránkách města Hlučína – v menu „Městský úřad“ – „Životní situace“ – „Granty 
a dotace“ nebo v menu „Městský úřad“ – „Řízení, výzvy“)

 - kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací 
listina, živnostenský list, apod.)

 - čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním 
pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu města
Hlučína

            Žadatelé předkládají své projekty v zalepené obálce.

6. Výběr projektů
 Obálky s projekty jsou otevírány na podatelně MěÚ Hlučín a opatřeny podacím číslem. 

Formální náležitosti a přijatelnost předložených žádostí jsou posouzeny určenými 
pracovníky Odboru školství a kultury. O formálním přezkumu a o přijatelnosti projektu 
je vyhotoven písemný zápis. Podané projekty, které projdou posouzením formál-
ních náležitostí a přijatelnosti, budou posuzovány grantovou pracovní skupinou. Při 
hodnocení projektů bude kladen důraz zejména na kvalitu zpracování žádosti, výše 
spolufinancování projektu žadatelem a obsahový soulad projektu s podmínkami gran-
tu. Posouzení projektů grantovou pracovní skupinou proběhne dle hodnotící tabulky, 
kterou schvaluje rada města pro daný rok a která je závazná pro všechny členy gran-
tové pracovní skupiny. Grantová pracovní skupina předloží radě města návrh projektů 
k udělení grantů, a to v žadatelem požadované částce. (Výjimku může tvořit projekt, 
který je navržen grantovou pracovní skupinou k financování jako poslední a požadova-
ná dotace přesahuje výši rozpočtu určenou pro granty v roce 2009. V tomto případě má 
Rada města Hlučína pravomoc zkrátit požadovanou výši dotace).

Kontaktní osoba:
Ing. Silvie Thielová
Tel: 595 020 293
E-mail: thielova@hlucin.cz
www.hlucin.cz

Městský úřad Hlučín
Odbor školství a kultury
Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín

Místo, termín a doba zápisu pro přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2009/2010 v jednotlivých mateřských ško-
lách zřizovaných městem Hlučínem

Mateřská škola Hlučín, Cihelní: středa 4. 3. 
2009 v době od 9:00 – 15:00 

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlu-
čín, Severní na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: 
středa 4. 3. 2009 v době od 9:00 – 12:00 

Mateřská škola na adrese Hlučín-Bobrov-
níky, Požárnická 42, která je součástí Zá-
kladní školy a mateřské školy Hlučín-Bob-
rovníky:  středa 4. 3. 2009 v době od 9:00 
hod. – 15:00

Mateřská škola na adrese Hlučín-Darko-
vičky, Nový svět 4/286, která je součástí 
Základní školy a mateřské školy Hlučín-
-Darkovičky: středa 4. 3. 2009 v době od 9:00 
hod. – 15:00

Mateřská škola Hlučín, Severní: středa 18. 
3. 2009 v době od 9:00 hod. – 11:00 hod., 
13.00 - 15.00 a čtvrtek 19. 3. 2009 v době od 
9:00 hod. – 11:00

Na zápis je nutné s sebou vzít rodný list, kar-
tičku pojišťovny a očkovací průkaz dítěte.

Vítání občánků
Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), není možné využívat údaje z ISEO 
pro jiné účely než stanoví zákon. Z tohoto 
důvodu jsme nuceni se na Vás obrátit touto 
cestou.
Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro 
děti narozené v druhé polovině roku 2008 
(červenec - prosinec) a v roce 2009. Týká se 
dětí, které mají  trvalý pobyt na území města 
Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkovi-
ček. 
Máte-li zájem zúčastnit se se svým mimin-
kem slavnostního obřadu vítání občánků, 
dostavte se  maminky osobně na matriku 
MěÚ Hlučín (Po, St 800 – 1700 hod.; Út, Čt 
800 – 1400 hod.) a doložte, k ověření těchto 
skutečností, originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce budete pře-
dem, s dostatečným předstihem, informová-
ni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním čísle 595 020 
224, 595 020 283.

Zápisy
do mateřských škol
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Kulturní centrum, Ostravská 18, 558 270 100, 595 043 397

Kino Mír Hlučín, Ostravská 51a, 595 041 074

7. 2. | 20.00 | COUNTRY BÁL
 8. 2. | 14.00 | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
PLES SDH
11. 2. | 16.00 | PLES příspěvkové 
organizace FONTÁNA 
13. 2. | 19.00 | PLES SENIORŮ
14. 2. | 20.00 | PLES SDH
20. 2. | 20.00 | Ples ZŠ ROVNINY
21. 2. | 20.00 | MAŠKARNÍ DISKO-
PLES MLADÝCH

24. 2.  | 9.00 a 10.30 | Pavel 
NOVÁK: Jak se máme chovat. 
Představení pro MŠ a ZŠ
26. 2. | 19.30 | Irská taneční show
27. 2. | 19.30 | Ples ZŠ HORNICKÁ
28. 2. | 20.00 | MAŠKARNÍ PLES 
SDH

Připravujeme na březen:
 6. 3. | 18.00 | EVA A VAŠEK

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

3. 2. 2009  | 16.00 SLAVNOSTNÍ 
UKONČENÍ MUZEJNÍ SEZÓ-
NY 2008 Losování výherců z 
přítomných účastníků celoroční 
soutěže, vyhodnocení soutěž-
ních betlémů hlučínských škol. 

Jarní prázdniny 
okres Opava 

9. - 13. 2. 2009

8. 2. - 14. 2.  ZIMNÍ LYŽAŘSKO 
SNOWBORĎÁCKÝ TÁBOR
pro děti od 9 let a mládež, cena 
1700,- Kč (bez vleků) informace: 
schreier.leo@seznam.cz, tel: 724 
366 987, 595 041 156

11. 2.  ZÁJEZD DO AQUAPARKU 
WISLA parní sauna, eukalyptová 
sauna, solné jeskyně, vířivky, 
pára, tobogány, mrazící box, 
dětské vířivé brouzdaliště s 
vodopádem, mořské vlny...
cena pro děti a dospělé: 250,- 
Kč, s sebou asi 35 zlotých, platný 
cestovní pas nebo OP, svačinu, 
plavky. Informace: Edita Stude-
ná, tel.: 595 041 156

7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD
pro děti, mládež a dospěláky, 
odjezd v 7:00 od DDM, návrat 
do 18:30 h, pedagogický dozor 
pro děti zajištěn, rezervace míst 
v DDM po zaplacení. 
Cena 200,- Kč. Informace: schre-
ier.leo@seznam.cz, tel: 724 366 
987, 595 041 156

20. 2.|16.00 KLUB PATCHWORK
výroba chňapek berušek, srdeč-
ně zveme všechny šikovné ženy 
a dívky. Informace: DDM Hlučín, 
tel.: 595 041 156

28. 2.|8.00 TURNAJ VE STOLNÍM 
TENISE soutěž o pohár, pro děti 
od 9 let a mládež, rozděleno do 
kategorií podle věku
KD Darkovice, startovné 40,- Kč, 
pálku a přezůvky (s nešmou-

havou podrážkou) s sebou, při-
hlášky a platba předem v DDM 
- Veronika Hubáčková, tel.: 595 
041 156

28. 2. | 9.00 – 17.00 | TÁBOROVÝ 
SRAZ - LT SLOUP 4. TURNUS DDM 
Hlučín - určeno pro táborníky 4. 
turnusu, ale také pro zájemce 
o 2. či 4. turnus 2009 tábora ve 
Sloupu. 
Můžete se těšit na hry, hlavola-
my, prohlídku fotek, na vedoucí 
a své kamarády. S sebou: pře-
zůvky, svačinku a dobrou nála-
du. Info na: 
tabor-hlucin-4turnus.wz.cz

Sdružení rodičů
a ředitelství ZŠ Hlučín, Hornická 

Vás srdečně zve na 

Společenský ples 
v pátek  27. února 2009 

v Kulturním domě v Hlučíně 
K tanci a poslechu hraje skupina 

DEFICIT 
Cena 150,-Kč 

Začátek v 19 30 hodin 
Bohatá tombola 

STEP AEROBIC s O. Peterkou, 
každé pondělí 18.00 -  19.00

BODY TRAINING s Markétou 
Stoklasovou, každou středu
18.00 – 19.00

7. 2. | 09.00 – 15.00 
II. liga volejbalu mužů
TJ Hlučín – Hošťálková

14. 2. | 09.00 – 18.00 
9. ročník Hlučínského poháru 
– DFC Hlučín
Mezinárodní fotbalový turnaj v 
halové kopané žákyň.

21. 2. | 09.00 – 15.00 
II. liga volejbalu mužů
TJ Hlučín - Drásov

6. 2. v 19.30, 7. 2. v 17.00  a 19.30 
a 8. 2. v 17.00 Sněženky a machři 
po 25 letech Film ČR – komedie. 
MP

10. 2. a 11.2. v 16.00 Cesta na 
měsíc 3D Film USA – animova-
ný. V českém znění. MP

13. 2. v 19.30 Yes man Film USA 
– komedie. MP od 12 let

14. 2. v 17.00 a 19.30, 15. 2. v 
15.00 a 17.00 Kdopak by se vlka 

bál Film ČR – rodinný. MP

20. 2. v 17.00 a 21. 2. v 15.00 
Sobík Niko Film Finsko, Něm. 
– anim. V českém znění. MP

21. 2. v 17.00 a 19.30 a 22. 2.  v 
17.00 Čtvery vánoce Film USA, 
Něm. – komedie. MP od 12 let

27. 2. v 19.30 Labyrint lží Film 
USA – drama, akční. MP od 12 l.

28. 2. v 17.00 Austrálie Film Aus-
trálie – western, dobrodr. MP.

Pronájem sport. haly – badmintonová hřiště: 150,-/hod/hřiště

Od 1.2.2009 masáže lávovými kameny v době 
od 09.00 do13.00 hod. - Sportovní hala Hlučín

Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690

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

Český rybářský svaz

8. 3. | 8.00 | Kulturní dům - Vý-
roční členská schůze místní or-
ganizace Čes. rybářského svazu 
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Elektrozařízení není 
běžný odpad
Použité domácí elektrospotře-
biče, nářadí a nástroje již podle 
tohoto zákona nejsou odpa-
dem, ale tzv. zpětně odebíra-
ným elektrozařízením. Občané 
je mohou zcela zdarma ode-
vzdat v označených sběrných 
dvorech. A od těchto sběrných 
dvorů je takovýto elektrospo-
třebič zdarma odebírán firmami
Elektrowin nebo Asekol. Zpětně 
odebraný výrobek se stává od-
padem až ve chvíli předání těm-
to specializovaným recyklačním 
firmám.
Ze zákona vyplývá, že zpětně 
odebírané elektrozařízení po-
cházející z domácností je tako-
vé elektrozařízení, které svým 
stavem odpovídá výrobku s 
ukončenou životností, bez toho 
aby byl tento výrobek jakko-
liv „rozebrán“. Elektrozařízení , 
které je již částečně rozebráno 
a poškozeno, musí být posuzo-
váno jako odpad a pro zachá-

zení s ním nelze využívat výhod 
bezplatného zpětného odběru. 
Proto je třeba spotřebiče na 
místa zpětného odběru ode-
vzdat kompletní, tedy se všemi 
základními součástmi. Zatímco 
mraznička bez zásuvek je stále 
mrazničkou, stejná mraznička s 
vymontovaným kompresorem 
je již posuzována jako odpad, 
za jehož odstranění musí obec 
draze zaplatit.
Nefunkční zářivky a výbojky 
rovněž nepatří do  kontejneru 
se směsným komunálním odpa-
dem, protože z nich mohou při 
rozbití unikat nebezpečné látky. 
Správným místem pro vyřazené 
světelné zdroje (trubicové zářiv-
ky, kompaktní úsporné zářivky 
a výbojky) je opět pouze sběr-
ný dvůr. Najednou lze přinést 
maximálně třicet kusů, ale po 
předchozí dohodě s provozova-
telem sběrného dvora jich mů-
žete vrátit i více. Tyto světelné 
zdroje však musí být celé a ne-
poškozené. Takovéto zdarma od 

města odebírá recyklační firma
EKOLAMP. 
Jinak ovšem nepodléhají bez-
platnému zpětnému odběru a 
město je musí  likvidovat za po-
platek jako odpad. Místa zpět-
ného odběru mohou bezplatně 
využívat i právnické a fyzické 
osoby oprávněné k podnikání.
Sběrný dvůr najdete v prosto-
rách TS Hlučín na Markvartovic-
ké ulici. 
Dalším  místem, kde je možné 
zdarma odevzdat použité zá-
řivky jsou prodejny, ve kterých 
tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět 
tolik kusů použitých světelných 
zdrojů, kolik kupujete nových. 
Při nákupu musí být zákazník in-
formován o způsobu a možnos-
tech zpětného odběru použi-
tého elektrozařízení. V případě, 
že zákazník v obchodě tuto in-
formaci nedostane, je prodejce 
povinen od něj stará elektroza-
řízení odebrat v neomezeném 
množství, aniž by jejich odběr 

vázal na nákup nových výrobků. 
Poslední prodejci pak mohou 
tyto odebrané světelné zdroje 
odevzdat v nejbližším sběrném 
dvoře.
Systém bezplatného odběru 
použitých elektrozařízení, který 
zajišťují společnosti EKOLAMP, 
Asekol a Elektrowin chrání ži-
votní prostředí, snižuje počet 
černých skládek a šetří obcím 
peníze. 
Město Hlučín má již dva roky  
uzavřenou smlouvu o zpětném 
odběru s těmito společnostmi. 
Pomoci můžete i vy - žádnou  
zářivku ani úsporku, žádný 
vyřazený elektrospotřebič ne-
házejte do popelnice nebo do 
kontejneru. 
Tam se s největší pravděpodob-
ností rozbije a poškodí. Pokud 
se však v nepoškozeném stavu 
dostane k recyklaci, bude mož-
né z něho více než devadesát 
procent materiálu (např.sklo, 
hliník) znovu využít .  

Odbor ŽPaKS

Otevírací doba sběrného dvora 

Po-Pá: 8:00-11:00, 12:30-17:00

So:  8:00-12:00

Vyřazené elektrické spotřebiče a nefunkční zářivky
a výbojky do kontejnerů na komunální odpad nepatří

S vyřazenými domácími spotřebiči a nástroji, jako jsou pračky, chladničky, zahradní sekačky či 
kuchyňské roboty a rovněž tak světelnými zdroji, se donedávna nakládalo jako s běžným od-
padem. Platný zákon o odpadech ale umožnil domácí spotřebiče i světelné zdroje z běžného 
odpadového režimu vyjmout. Pro obce a občany to znamená možnost snáze chránit životní 
prostředí.

Jednou z hlavních hvězd letoš-
ního ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu Štěrkovna 
Open Music bude finská rocková
formace Waltari. Jedná se o prv-
ního zveřejněného účastníka už 
tradiční hudební přehlídky. Ta 
se na břehu hlučínského jezera 
letos uskuteční 31. července a 
1. srpna. „Waltari budou hlavní 
hvězdou sobotního programu 
a celý pátý ročník festivalu za-
končí pořádnou show,“ slibují 
pořadatelé.
Stejně jako loni jsou už v těchto 
dnech k dostání první vstupen-
ky za nejvýhodnější předpro-
dejní cenu. 
V Hlučíně jsou k dispozici v re-
stauraci Hospoda 56. Cena je 
nyní 260 korun. Pořadatelé za-
tím do prodeje uvolnili prvních 
100 vstupenek.
Štěrkovna Open Music se letos 
uskuteční popáté. Během své 
existence si festival získal své 

publikum a poslední dva nejú-
spěšnější ročníky v průměru na-
vštívilo 8000 lidí. Loni hudebním 
fanouškům zahráli například 

Tata bojs či Support lesbiens. 
V minulých letech Štěrkovna 
hostila Pražský výběr, Michala 
Prokopa, ale také slovenské No 

name. Podrobnosti o chystaném 
programu zájemci mohou sle-
dovat na www.sterkovnamusic.
com.                                           (mrc) 

Waltari v létě rozduní Štěrkovnu 
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Z nabídky volných pracovních míst ÚP Opava po-
bočky Hlučín aktuálních ke dni 19.1.2008. Denně 
aktualizovaná volná místa naleznete na www 
stránkách http://portal.mpsv.cz

Volná pracovní místa

INSTALATÉR ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ I INSTALATÉR VODAŘ
Vzděl. - vyučen, praxe min. 3 roky, svářečské zkoušky - státní i základní 
svář. zkouška, ŘP sk. „B“ (není podmínkou). Kontakt: Ing Jaroslav Moric, 
tel.: 595 043 398, 602 155 188. Zaměstnavatel: Votoplast, s.r.o., Hlučín

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Vzdělání: Vyučen/a v oboru podmínkou, min. praxe výhodou (příp. za-
městnavatel zaučí). Barmanské zkoušky výhodou. Kontakt: Ing. Pavel 
Kubina, tel.: 595 048 518, 602 715 877. Zaměstnavatel: Ing. PAVEL KUBI-
NA-Restaurace a penzion Stará celnice

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Vyučen v oboru opravář zem. strojů, automechanik, či příbuzném obo-
ru, praxe vítána, plat dohodou, řidič. průkaz sk. „C“, svař. průkaz na plyn 
nebo elektro - výhodou, Kontakt: 777 656 301 Ing. Žvaka. Zaměstnava-
tel: AGROZEA, spol. s r. o., Hlučín Darkovičky

PEČOVATELKA - VÝCHOVNÁ ČINNOST 
SŠ vzdělání s maturitou + akreditovaný kurz MPSV min. 200 hodin (lze 
přijmout i bez kurzu, ale SŠ vzdělání s maturitou podmínkou) nebo 
Vyšší odborná škola sociální nebo Ergoterapeut, možno také vzdělání 
humanitární a soc. činnost. Jedná se o 12-tihodinové směny. V součas-
né době je pracoviště dočasně v Paskově, zajištěn dovozem tam i zpět 
autobusem. Kontakt: PaedDr. Jiřina Frejková, 731 104 310, e-mail: jirina.
frejkova@seznam.cz. Zaměstnavatel: Fontána, příspěvková organizace

ZEDNÍK – OBKLADAČ
jedná se zednické a obkladačské práce v bytech, min. 1 pozice s řidič-
ským průkazem „B“, kontakt: nejdříve telefonicky 736 647 200 pan Ko-
már. Zaměstnavatel: HPP-SERVIS s.r.o.

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ 
Vzděl. - vyučen, praxe min. 2 roky, podmínkou svářečský průkaz na CO 
nebo na Argon, PD: ranní směny, Nástup ihned. Kontakt: nutné sjednat 
schůzku předem telefonicky 603 209 636 nebo konektasap@volny.cz
Zaměstnavatel: KONEKTA - SAP, s.r.o., Hlučín

KUCHAŘ 
Vyučen/a v oboru, postačuje min. praxe, směnnost dle domluvy se 
zaměstnavatelem. Kontakt: paní Alžběta Balejková, tel.: 595 042 145. 
Zaměstnavatel: Alžběta Balejková, Hlučín

Chcete mě?

Psí útulek v Hlučíně
Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:
PO - PÁ: 6:00 - 18:00 hod.
SO - NE: 8:00 - 12:00 hod.

Odběr pejsků:
PO - PÁ: 6:00 - 14:00 hod. 

odbor ŽPaKS

V útulku pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází 7 psů, kteří čekají  na své nové pány. 

Bak - dlouhosrstý kříženec, pes, 
nalezený v lokalitě cihelny dne 
25. 10. 2008

Bety -  dlouhosrstý, rezavý je-
zevčík, fena, stáří asi 4 roky, na-
lezená na ul. Školní 12. 9. 2007

Judy -  rezavý kříženec, fena, 
stáří asi 5 let, nalezená v Hlu-
číně – Darkovičkách u bunkrů 
dne 18. 2. 2008, vhodná ke star-
ším lidem

Tina - kříženec německého ov-
čáka, fena, nalezená u areálu 
spol. Agrozea v Darkovičkách 
15. 8. 2008

Filip 
- hnědý kříženec, pes, stáří asi 6 
měsíců (štěně), nalezený u MŠ 
Cihelní 19. 12. 2008

Lajka
- světle hnědý kříženec, fena, 
stáří asi 2 roky, nalezená 3. 1. 
2009, vyžaduje pohyb.

MěÚ Hlučín nebude již od letoš-
ního roku zajišťovat hromadné 
očkování psů.
V měsíci květnu MěÚ Hlučín 
každoročně zprostředkovával 
hromadné očkování psů proti 
vzteklině. Povinností chovate-
lů je zajistit, aby byli psi, jakož i 
lišky a jezevci držení v zajetí, ve 
stáří od 3 do 6 měsíců platně oč-
kováni  proti vzteklině a poté bě-
hem doby účinnosti předchozí 
použité očkovací látky přeočko-
váni. Dále jsou chovatelé povin-
ni uchovávat doklad o očkování 
po dobu platnosti očkování a na 
požádání jej předložit orgánům 
vykonávajícím státní veterinární 
dozor (§ 4 odst. 1 písm. f ) záko-
na č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvi-
sejících zákonů (veterinární zá-
kon), ve znění pozdějších před-
pisů).

Vzhledem k této skutečnosti a s 
ohledem na dostatečné zastou-
pení veterinárních lékařů na 
území města Hlučína, nebude již 
MěÚ Hlučín hromadné očkování 
zajišťovat.
Proto vyzýváme všechny chova-
tele psů, aby si termín posled-
ního očkování proti vzteklině 
zkontrolovali v očkovacích prů-
kazech svých psů a tuto skuteč-
nost konzultovali se svým vete-
rinárním lékařem (existují různé 
typy vakcín proti vzteklině s růz-
nou dobou zajištění imunity psa 
proti vzteklině). 

Veterináři v Hlučíně, např.:
MVDr. Petr Gajdošík,
Vinohradská 62, Hlučín
MVDr. Marek Dolanský,
Okružní 73, Hlučín
MVDr. Martin Ostárek,
Pode Zdí 23, Hlučín

Informace pro majitele psů

Princezny, čarodějové, ale i postavy z Divokého Západu. Všem pat-
řil v lednu sál hlučínského kulturního domu, který hostil už tradiční 
dětský maškarní ples.



Vánoční keramická dílna
Na pozvání vychovatelek škol-
ní družiny Hedviky Jandové a 
Ivany Bukačové přišli 15. a 17. 
prosince rodiče dětí, které na-
vštěvují kroužky keramiky, ale i 
další zájemci a proběhlo setkání 
v keramickém ateliéru ve  dvoře 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. 
Našli si čas a přišli si vytvořit z 
hlíny vlastní plastiku nebo sví-
cen.

Výrobky z hlíny se sice nedají 
ihned odnést domů, ale společ-
né zážitky a možnost popoví-
dání si s dětmi jsou nezapome-
nutelné. Na čase adventu bývá 
nejhezčí zklidnění a sbližování 
se s lidmi, kteří vyznávají spo-
lečné zájmy. Děkujeme všem 
rodičům, kteří vánoční dílnu na-
vštívili.

Hedvika Jandová

Filmový festival moderních ně-
meckých filmů Der Film 2009
připravuje na únor Sdružení 
Slezsko-německých přátel Hlu-
čínska. 
Festival, který je označen také 
jako Memoriál Karla Krupy, 
bude 19. února hostit Kino Mír. 
„Vstupné bude 30 korun. Všech-
ny vstupenky budou slosová-
ny,“ řekla předsedkyně Sdružení 
Slezsko-německých přátel Hlu-
čínska Marie Rončka.
Dodala, že sdružení podobně 
jako v roce 2006 přispěje letos 
i na opravu pomníku ve středu 
hlučínského hřbitova a to ze 
soukromé rodinné nadace z Ně-
mecka. 
„Převezmeme také záštitu nad 

postupnou rekonstrukcí kří-
žového sousoší  postaveného 
na začátku 20. století, které se 
nachází na levé straně před 
hlavním vchodem na hlučínský 
hřbitov,“ doplnila předsedkyně. 
V únoru bude také spuštěno 
internetové rádio mladých Mit-
tendrin, které bude vysílat z Ra-
tiboře a Hlučína. Rádio přijme 
ještě několik nadšených mode-
rátorů a spolupracovníků z řad 
žáků ZŠ a studentů.
Sdružení také pořádá intenzivní 
kurzy němčiny, které jsou vhod-
né i pro studenty germanistiky. 
Informace o nich zájemci získají 
prostřednictvím e-mailové ad-
resy marietara@seznam.cz. 

(mrc)

Der Film 2009 v Kině Mír

hlučínskénoviny [12]

Měřicí stanice má hodnotu kolem čtvrt mi-
liónu korun. „Obě měří koncentrace prašné-
ho aerosolu a polyaromatických uhlovodí-
ků v ovzduší, v Kopřivnici se navíc provádí 
měření těžkých kovů, jako jsou olovo, nikl, 
měď, arsen, kadmium a mangan,“ popsal Li-

bor Černikovský, vedoucí oddělení ochrany 
čistoty ovzduší ostravské pobočky Českého 
hydrometeorologického ústavu.
Podle něj se do programu měření mohlo 
přihlásit kterékoliv město z kraje.
 „Právě Hlučín a Kopřivnice byly nejiniciativ-

nější a navíc splnily tu podmínku, že se na 
zajištění měření budou podílet,“ vysvětlil, 

jak se stanice dostaly právě do zmíněných 
dvou měst. 
V Hlučíně je měřicí stanice umístěna v are-
álu společnosti Teplo Hlučín, v Kopřivnici 
zase stojí uprostřed nádvoří Základní školy 
Milady Horákové. Zatímco kraj hradí veš-
kerá měření, města musela zajistit obsluhu 
stanice a financovat její postavení.

 (mrc)

Hlučínská meteostanice hlídá kvalitu ovzduší v kraji 
Kvalita ovzduší v celém Moravskoslezském kraji se hlídá v Hlučíně. Český hydro-
meteorologický ústav na rok ve městě zprovoznil měřící stanici, která je určena na 
zjišťování kvality čistoty ovzduší v regionu. Projekt podpořilo hejtmanství a stanice 
jsou celkem dvě. Druhá byla nainstalována v Kopřivnici na Novojičínsku.

Bubenická skupina Jumping Drums vystoupila 5. ledna v hlu-
čínské sportovní hale pro 350 studentů hlučínského gymnázia 
a jednu třídu z místního učiliště. „Koncertem jsme zahájili nový 
kalendářní rok. Je to už letitá tradice,“ řekla zástupkyně ředitele 
školy Helena Kapounová. Jumping Drums založil profesionální 
bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek v roce 2000 v Bruntále. 
Dnes soubor patří, zejména díky unikátnímu hudebnímu stylu s 
prvky „zenového bubnování“ a dramaturgii jednotlivých koncer-
tů, mezi evropskou špičku.            (mrc)

Bubeníci hráli studentům v hale 
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tiráž hlučínskénoviny

 Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hlučíně. Tel.: 604 338 186 
 Pronajmu velký byt v centru Hlučína. Tel.: 777 010 444 
 Pronajmu v centru Hlučína 90m nebyt. prostor - 1. parto. Tel.: 

777 010 444 
 Pronajmu popř. prodám byt 1+1 v Hlučíně, od 1. 3. 2009. Tel.: 

773 610 583 
 Pronajmu byt 1+1 v Hlučíně. Tel.: 737 711 544 
 Prodám Škoda Fabia 1,2 Ambiente r. v. 2006, 47kw, 3200 km. 

Tel.: 721 580 479 



Přivítali  jsme
Valérie Pytlíková *2008 
Kateřina Pýchová *2008
Nela Nováková *2008
Vojtěch Babiš *2008
Matyáš Hasala *2008
Gabriela Salawová *2008
Magdaléna Salawová *2008
Terezie Golová *2008

Jubilanti
Jiřina Bazalová *1926
Gertruda Pawlíková *1928
Zdeňka Sukačová *1923
Květoslava Mošová *1929
Vlastimil Kupka *1929
Oldřich Kolář *1913
Zdeňka Vladařová *1922

Anna Miksová *1924
Anděla Filipová *1921
Leopolda Lejsalová *1913
Žofie Kovalčíková *1928
Vlasta Vlčková *1922
Valter Pchálek *1926

Rozloučili jsme se
Růžena Šulová *1937
Oldřich Kolář *1913
Vilém Kubina *1931

Místo kytičky

Trasu dlouho 3800 metrů měli 
před sebou sportovci, kteří se 
27. prosince zapojili do Vánoč-
ního běhu Hlučínem. Celkem se 
na start před radnicí na náměstí 
postavilo 27 amatérských běž-
ců. Trasa závodníky zavedla na 
Rovniny a proběhli i několika 
ulicemi v těsném sousedství ná-
městí. 
Vítězem se stal Kazimir Grisman 
z polských Czechowicz, který ce-

lou trasu zdolal za 13 minut a 36 
sekund. Na dalších místech se 
umístili místní běžci Daniel Hru-
bý a Petr Polášek. Mezi ženami si 
nejlépe vedla Marie Drobíková.
Nejlepší závodníci si ceny pře-
vzali v nedaleké restauraci, kde 
pak k poslechu zahrála hlučín-
ská kapela Lybar Band. Závod 
podpořila udělením grantu hlu-
čínská radnice.

(pm) 

Vánoční běh Hlučínem

Na pozvání Zespolu škol v Kr-
zanowicích se vypravila 18. 
prosince 2008 skupinka žáků a 
pedagogů ZŠ dr. Miroslava Tyr-
še na předvánoční návštěvu do 
Polska. „Všichni jsme byli napjati, 
protože jsme předem nevěděli, 
jak bude setkání probíhat. Při-
pravený program předčil naše 
očekávání,“ řekla učitelka školy 
Hana Demlová.
Dodala, že děti byly uvedeny do 
vyzdobených učeben, kde bylo 
připraveno pohoštění ve formě 
vánočního cukroví, s polskými 
kamarády si vyprávěly o vánoč-
ních zvycích dodržovaných na 

obou stranách hranic. „Nakonec 
nás všechny čekalo sváteční 
vystoupení polských žáků v tě-
locvičně školy, kam harceři při-
nesli betlémské světlo,“ uvedla 
s tím, že domů si žáci a jejich 
doprovod odvážel nejen dojmy, 
betlémské světlo, ale i přání od 
polských přátel: „Niech gwiazda 
w noc wigilijna swieci jasno, a 
zapach swiatecznego drzewka 
i smak wspanialych potraw sa 
obecne w calym domu. Zycze 
Vam, aby wejscie v Nowy Rok 
nastavilo w radostnym nastroju 
z nadzieja na coraz lepsze dni.“

(mrc) 

Předvánoční návštěva v Polsku

Vedení Gymnázia Josefa Kainara 
v Hlučíně vyhlásilo termíny při-
jímacích zkoušek. Žáci základ-
ních škol budou o své umístění 
do tohoto vzdělávacího ústavu 
usilovat 22. a 23. dubna. Infor-
movala o tom zástupkyně ředi-
tele Helena Kapounová.
Upřesnila, že každý žák může 
podat celkem tři přihlášky na 

různé střední školy. „Přihlášky se 
podávají řediteli školy, na kte-
rou se žák hlásí, do 15. března. 
Přihlášku obdrží na své základní 
škole. Na stejném místě získá i 
zápisový lístek,“ vysvětlila s tím, 
že podrobnější informace zá-
jemci najdou na internetových 
stránkách www.ghlucin.cz. 

(mrc) 

Přijímačky na gymnázium v dubnu 
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Týdenní zimní přípravu mají za 
sebou hráči hlučnínského fot-
balového týmu, který je před 
jarní částí soutěže lídrem třetí 
ligy. Hráči se připravovali v hale 
a trenér Petr Samec se svým asi-
stentem Kamilem Papugou měli 
k dispozici kompletní kádr, tedy 
i včetně marodů Marcela Melec-
kého a Radima Sáblíka. 
„Po čtyři dny jsme byli na testech 
a jejich výsledky mne mile pře-
kvapily,“ pochvaloval si trenér 
Petr Samec. Dodal, že během 
ledna se hráči připravovali v na-
fukovací hale a na řadu přišel i 
fotbálek. Po soustředění dostali 
všichni deset dnů volna, hráči se 
měli připravovat individuálně.  
Naplno v hlučínské nafukovačce 
trénoval i stoper Radim Sáblík, 
který celý podzim vynechal kvů-
li nemocným zádům. „Už je to v 
pořádku, mohu naplno makat. 
Fotbal mi hodně chyběl,“ přiznal 
Sáblík. 
Po třech letech, kdy FC Hlučín 
hrál II. fotbalovou ligu, se klu-
bu loni nepodařilo zachránit 
účast v dalším ročníku. Od loň-

ského podzimu proto klub hrál 
Moravsko-slezskou fotbalovou 
ligu, což je třetí nejvyšší soutěž 
v Česku. Byl favoritem a vedl si 
dobře. Po skončení podzimní 
části skončil tým s náskokem 
pěti bodů na prvním místě. 
Z celkového počtu 15 mistrov-
ských utkání vyhráli hlučínští 
fotbalisté 11, dvakrát zazname-
nali nerozhodný výsledek a dva-
krát prohráli. Doma klub vyhrál 
všech sedm zápasů a soupeřům 
nastřílel 15 branek a dva góly 
inkasoval. Při výjezdech na hřiš-
tě soupeřů už tak úspěšný klub 
nebyl. Z osmi zápasů zazname-
nal čtyři výhry, dvě remízy a dvě 
prohry. Venku vstřelil 27 branek 
a 13 dostal. Celkem tým nasbíral 
35 bodů.
Domácí mistrovská utkání vi-
dělo víc jak 5700 lidí. Průměr-
ná návštěvnost na jeden zápas 
byla 818 diváků. Nejpočetnější 
návštěva byla na poslední lis-
topadový zápas s Blanskem. 15. 
listopadu se příšo podívat téměř 
1200 lidí.

(mrc)

Fotbalisté se připravovali pod střechou

Hráči druholigového hlučínského volebalového týmu 17. ledna změřili své 
síly s klubem z Olomouce. Odehráli dva zápasy a v obou bodovali (3:2 a 
3:1).





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

NOVÉ PORADENSKÉ MÍSTO 
NA NÁMĚSTÍ V HLUČÍNĚ

Mírové náměstí 7
(v 1. patře BUDOVY FIRMY FÜRST)

Od 1.12.2008 nás můžete navštívit, 
v našem novém poradenském místě, 
kde Vám rádi poradíme s uzavřením 

veškerých  pojištění.

AKCE   AKCE   AKCE   AKCE   AKCE

Nyní výhodně - levné a kvalitní povinné ručení: 

- s živelním pojištěním ZDARMA
- s pojištěním pobytu v nemocnici ZDARMA
- nadstandardní asistenční služby ZDARMA

 

TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE INFORMOVAT

Těšíme se  na Vaší návštěvu. 

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 výtahu). V bytě jsou plastová okna, dům je zateplen a má novou fasádu, 
je provedena kompletní oprava střechy). 
Fotografie k prohlédnutí  na www.hrs-reality.cz.
Byt bude rekonstruován -  nabízíme možnost provedení stavebních úprav (ob-
klady, dlažba, zařizovací předměty, dispozice kuchyňské linky)  dle  vlastního 
výběru nového majitele.
K dojednání cenových podmínek a  pro poskytnutí všech dalších informací  vo-
lejte, prosím, 724 969 222 – Ing. R. Hanslíková.

www.hrs-reality.cz
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