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Kytici k pamětní desce T. G. M. položil u příležitosti státního 
svátku Dne vzniku samostatného československého státu v 
parčíku Na Valech starosta David Maňas v doprovodu mís-
tostarosty a tajemnice městského úřadu. Foto: J. Harazinová

Třiatřicet škol se představilo 
během akce Informa, která 
se konala v budově hlučín-
ského gymnázia. To ve stejné 
době otevřelo veřejnosti své 
dveře. Příchozí se nejvíce za-
jímali o vybavení odborných 
učeben. Lákaly je například 
pokusy v chemické labora-
toři.

Až do 27. ledna je v Muzeu Hlučínska na zámku otevřena výstava s ná-
zvem Významné osobnosti české vědy a techniky. Návštěvníci se zde 
mohou seznámit s různými technickými vynálezy a jejich autory nejen 
na fotografiích, ale přímo prostřednictvím vystavených exponátů.

Na  přistěhovalce z Kazachstánu kromě představi-
telů radnice čekali i novináři. Více str. 5

Dívčí válku F. R. Čecha sledoval vyprodaný sál hlučín-
ského kulturního domu. Vyprodáno bylo i o několik dnů 
dříve, když Hospoda 56 vzpomínala během akce Ozvěny 
Štěrkovny na letošní festival KLASA Štěrkovna Open Music 
(foto vlevo)



      [03] hlučínskénoviny

Vážení spoluobčané, 

rok uplynul jako voda a list v kalendáři má opět v záhlaví „Prosinec“. 
Mnohým z nás se jistě vybaví: prosinec, to je shon před svátky, přípra-
va na zahájení roku nového. Jistě, některým věcem se nelze vyhnout, 
ale u většiny záleží jen na nás, jak s nimi naložíme.

Průběh roku, jako prvního roku volebního období, jsem stručně hod-
notil už v minulém čísle Hlučínských novin. V tomto čísle se už tedy 
chci věnovat jen tomu krásnému a příjemnému, co prosinec přináší.

Zapomeňme na shon, zastavme se na chvíli. Vždyť prosinec to jsou 
také dlouhé zimní večery, kdy se můžeme více věnovat rodině, schá-
zet se s přáteli, těšit se na vánoční svátky a oslavu příchodu roku no-
vého. Vánoce s sebou přinášejí neopakovatelné okamžiky především 
s našimi dětmi. Právě světýlka očekávání v jejich očích a jejich napětí 
z toho, zdali pod stromečkem něco bude, nás nepřestane dojímat 
a vytváří krásnou a neopakovatelnou vánoční atmosféru. Pro nás 
dospělé jsou vánoce příležitostí věnovat vzpomínku těm, kteří s námi 
být nemohou, žádat o odpuštění a odpouštět, nabídnout pomocnou 
ruku a s úctou se chovat k sobě navzájem.

Vážení občané,
přeji Vám krásné vánoce v duchu všeho toho, co jsem zde zmínil. Ne-
nechejte si vzít ty krásné okamžiky, které jsou kolikrát prchavé. Věřím, 
že atmosféra vánoc zůstane ve Vašich srdcích ještě dlouho a dá Vám 
sílu žít život s nadhledem a porozuměním. Nový rok přivítejte vesele, 
ať je takový po celých dvanáct měsíců.

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. On-line na www.hlucin.cz  
Za vydavatele zodpovědný: Ing. David Maňas, starosta města
Grafika, sazba, texty: PRONETmedia, s.r.o., Kostelní 4, 702 00 Ostrava,
tel: 596 114 787, fax: 596 114 786, e-mail: hlucin@pnm.cz, www.pronetmedia.cz. 
Fotografie Petr Hlubek, pokud není uvedeno jinak.  Příspěvky se nevrací. Distribuce
zdarma do schránek. Vychází v nákladu 5600 ks. Výtisk zdarma.
Inzertní oddělení: PRONETmedia, s.r.o., Kostelní 4, 702 00 Ostrava, tel: 596 114 787, 
mobil: 603 48 78 48, fax: 596 114 786, e-mail: inzerce-hlucin@pnm.cz
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 20.11.2007

hlučínskénoviny

z obsahu

strana 4:
Uctili veterány 

strana 7
Pasování prvňáčků
Máme zlatého slavíka        

strana 8 - 9
Propadl autíčkům

strana 10
Strašidla ve škole

strana 13
Volný čas v Hlučíně

?Ptejte se vedení radnice
Zajímá vás cokoliv ze života města? Neváhejte a napište své do-
tazy. Zástupci radnice budou v HN reagovat jen na podepsané 
otázky.  Dotazy směrujte na mail: harazinova@hlucin.cz nebo 
poštou na adresu Městského úřadu k rukám Jarmily Harazino-
vé, tiskové mluvčí města.

Foto z titulní strany: Vánoční atmosféra. Foto: Michal Kubíček

Jednotné tísňové číslo   112
integrovaného záchranného systému
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín 950 746 011
tísňové volání    150
Zdravotní záchranná služba Opava  595 041 026
Lékařská služba první pomoci (poliklinika)  595 041 051
tísňové volání                155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín  595 041 210
tísňové volání            158
Městská policie Hlučín   595 020 202
                                 595 041 885
Další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.  595 042 369
pohotovost                    595 043 333
Severomoravská plynárenská a.s.  553 651 111
havarijní služba                    1239
Severomoravská energetika a.s.  553 600 130

Důležité telefony a kontakty
Šťastné prožití svátků vánočních v atmosféře lásky, klidu a štěstí 
a v novém roce 2008 naplnění všech očekávání, pevné zdraví a 

pěkné mezilidské vztahy

přejí

   Ing. David Maňas, starosta               Ing. Pavel Reiský, místostarosta

Ing. Jiřina Pudichová, tajemnice MěÚ Hlučín
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Pět traktorů a dalších 12 kusů 
techniky mají k dispozici 
hlučínské Technické služby 
(TS) na zajištění sjízdnosti silnic 
a schůdnosti chodníku. Pro 
letošní zimu mají připraveno 
20 tun soli a 80 tun inertních 
posypových materiálů. Prioritu 
silničářů mají silnice u hasičské 
zbrojnice, výjezdy záchranné 
služby či policie a komunikace 
používané autobusy hromadné 
dopravy. Podle operačního plá-
nu zimní údržby by celé město 
mělo být vyčištěno 12 hodin po 
tom, co vyjedou stroje.
Časový limit je čtyři hodiny u 
silnic a 12 v případě chodníků. 
„U těchto limitů je však třeba 
zohlednit nepřetržité sněžení, 
pohyb a parkování osobních 

automobilů ve městě a jejich 
vliv na možnosti odklízení sně-
hu,“ vysvětlila mluvčí radnice 
Jarmila Harazinová.
Pracovníci TS proto žádají 
všechny řidiče, aby v zimním 
období neparkovali svá vozidla 
na komunikacích. Tím totiž 
značně ztěžují a často i zne-
možňují správcům komunikací 
řádné provádění zimní údržby.
Údržba silnic je v Hlučíně 
rozdělena do tří pásem, v nichž 
se postupuje souběžně. První 
pásmo zahrnuje OKD a Darko-
vičky, další pak centrum města 
a pravou stranu za Ostravskou 
ulicí. Třetí tvoří Rovniny a Bob-
rovníky.
Zimní údržba se týká také 
chodníků. Na ty mají TS připra-

veny malotraktory s radlicemi 
a sypače na posyp. To mohou 
provádět i ručně z multikáry. 
„Při čištění a posypu chodníků 
je nutno rozlišit stupeň důleži-
tosti. Jako první jsou udržovány 
hlavní průtahové chodníky v 
ulicích ČSA, Ostravská, Písečná, 
Zahradní, E. Beneše a Seiferta,“ 
řekla mluvčí radnice Jarmila 
Harazinová. 
První pořadí důležitosti se na-
příklad týká i Mírového náměs-
tí, autobusového nádraží a okolí 
panelových domů v Dukelské 
ulici. „V druhém sledu se vždy 
začnou upravovat  chronologic-
ky všechny chodníky,“ dodala 
mluvčí. Vedení TS navíc upo-
zorňuje i majitele nemovitostí, 
že podle zákona o pozemních 

komunikacích nesou odpověd-
nost za případné škody a úrazy, 
které si chodci způsobí na 
chodníku u jejich domu.
Údržba silnic pro začínající zimu 
by ve městě měla stát dva mili-
ony korun. V loňském roce, kdy 
byla zima podstatně mírnější, 
TS ušetřily. Za tyto peníze se 
například provedla oprava ná-
stupišť autobusového nádraží 
a postavil se nový přístřešek na 
nářadí na hřbitově. Navíc se in-
stalovaly nové reflexní dopravní 
značky.  

Technické služby mají na zimu 780 tun materiálu

Kontakt:
Pracovní dny: 06:00 až 14:30 

595043591, 595041445-6
Mimo pracovní dobu a ve 
dnech pracovního klidu 

595042047 

U příležitosti Dne veteránů se 9. listopadu konal na městském 
hřbitově Hlučín-Březiny tradiční pietní akt, kterému předcházela 
mše svatá v tamní obřadní síni. Vedení města se všem omlouvá za 
chybně uvedené datum v minulém vydání Hlučínských novin.

Nové občanské průkazy
Lidé, kteří vlastní občanský prů-
kaz bez strojově čitelných údajů 
vydaný do 31. prosince 1998 
by měli ještě do konce roku 
požádat o nové doklady. Pokud 
tak neučiní, dopustí se přestup-
ku a mohou dostat pokutu až 
10.000 korun.
Povinná výměna se netýká 
občanských průkazů lidí 
narozených před 1. lednem 
1936, pokud nemají ve svých 
občanských průkazech dobu 
ukončení platnosti vyznačenou 
konkrétním datem a mají tak 
platnost bez omezení.
Za výměnu občanského průka-
zu bez strojově čitelných údajů 
se nevybírá správní poplatek.

Odbor správních agend

Víc jak 1800 řidičů, na které se 
vztahuje povinná výměna řidič-
ského průkazu, ještě nenavští-
vilo hlučínský odbor dopravy. 
Týká se to nejen obyvatel měs-
ta, ale i lidí žijících v hlučínském 
správním obvodu. Pracovníci 
odboru už dokonce prodloužili 
úřední hodiny. I tak je ale reálná 
hrozba kolapsu. Podle zákona 
je nutné vyměnit průkazy vyda-
né v době od 1. července 1964 
do 31. prosince 1993.
Řidiči, kteří výměnu nechávají 
na poslední chvíli se mohou do-
stat do situace, že jejich žádost 
nebude včas vyřízena. Vystavují 
se tak riziku pokuty. K 20. lis-
topadu se to týkalo ještě 1854 

motoristů. Pokud by v každý 
pracovní den přišlo na úřad 
průměrných 75 lidí, vyžádalo 
by si to už organizační změny. 
„Tento počet bychom ale byli 
schopni zvládnout,“ řekl Robert 
Vitásek z odboru dopravy. „Jde 
ale jen o teoretický průměr,“ 
dodal.
Městský úřad Hlučín už přijal 
razantní opatření v podobě 
prodloužení úředních hodin. 
„Přepážky pro výměnu řidič-
ských průkazů budou otevřeny 
až do konce roku každý pra-
covní den do 17:00 hod. Víc už 
udělat nemůžeme,“ vysvětlila 
mluvčí radnice Jarmila Harazi-
nová.

Dodala, že povinné výměně 
předcházela a provázela ji 
masivní mediální kampaň. 
„Ze strany úřadu jsme udělali 
maximum. Řidiči měli k výměně 
dostatek času. S tím, že ho ne-
využili, nemůžeme nic udělat,“ 
doplnila.
„Upozorňuji, že průkazy vydané 
v uvedeném období pozbudou 
31. prosince 2007 platnost. 
Nelze je používat a musí být 
podle zákona odevzdány 
příslušnému obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působnosti. V 
našem případě to je hlučínský 
městský úřad, odbor dopravy a 
silničního hospodářství,“ dodal 
Vitásek. 

Přes 1800 řidičů si nevyměněnilo průkazy
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Radní se rozhodli omezit 
vystavování zboží na fasádách 
a zdech domů na náměstí, 
případně před nimi. Takové 
nabízení sortimentu je kolikrát 
neestetické a vzhledu náměstí 
určitě nepřidá. 
Rada města Hlučína proto vy-
dala Tržní řád, kterým upravila 
podmínky pro obchodníky. Je 
v něm možné najít např. druhy 
zboží, dobu, ve které je možné  
zboží vystavovat a také prodeje, 

u kterých platí výjimka z tohoto 
řádu.
Před rozhodnutím byla proble-
matika projednána s obchod-
níky, kteří mají své provozovny 
přímo na Mírovém náměstí a 
navrhované řešení bylo přijato 
s pochopením.
Tržní řád vejde v platnost pat-
náctým dnem po jeho vyvěšení, 
tedy zhruba na přelomu října a 
listopadu.

Jarmila Harazinová

Za náměstí krásnější
Za zábor veřejného prostran-
ství při umístění stavebního 
materiálu a zařízení se už od 
poloviny října nemusí platit. 
Zastupitelstvo města Hlučína 
na svém zasedání rozhodlo o 
změně obecně závazné vyhlášky 
o místních poplatcích.
Tím dojde k úlevě od poplatku 
za zábor veřejného prostranství 
při umístění stavebního materiá-
lu a zařízení. 

V minulosti mohl poplatek 
dosáhnout až pěti korun za metr 
čtvereční a den.
Úleva po dobu dvou týdnů se 
týkala pouze lešení. I nadále 
však musí stavebník zábor ozná-
mit úřadu. 
Vyhláška přesně vymezuje, 
kterých případů se úleva týká, 
podmínky poskytnutí úlevy a 
případné sazby za zábor.

jh

Zábor veřejného prostranství zdarma

Dva nové obyvatele má od 
8. listopadu Hlučín. Do města 
se přistěhovala na základě 
projektu ministerstva vnitra o 
přesídlení krajanů pětačtyři-
cetiletá Ludmila Makarová a 
její třináctiletý syn Vadim. Oba 
pocházejí z města Aktjubinsk 
v Kazachstánu, kde až do ne-
dávna žila silná česká menšina. 
Makarovi byli poslední rodina, 
která se do Česka vrátila.
Žena uvítala, že se synem našla 
nový domov právě v hlučín-
ském městském bytě. „Na No-
vojičínsku žije můj bratr. Sestru 
mám na Českolipsku. Další bratr 
zůstal v Kazachstánu,“ vysvětlila. 

Rodinu doprovázel Pavel Dy-
meš z ministerstva vnitra. Podle 
něj v bývalé sovětské republice 
nyní zůstalo jen několik potom-
ků českých osadníků. S tím, že 
se všem přesídleným dosud 
podařilo s novým prostředím 
sžít. Nezaměstnanost je mezi 
nimi minimální. 
Makarová nyní s pomocí pra-
covníků radnice podstupuje 
jednání s úřady, aby pro sebe 
a syna vyřídila všechny úřední 
povinnosti. Zároveň navštěvuje 
na rovninské základní škole 
hodiny češtiny. Do stejné školy 
nastoupil i malý Vadim. Ten by 
se rád v Česku věnoval boxu. 

Matematická soutěž
V letošním roce se již po dvacáté konala korespondenční matema-
tická soutěž Kosočtverec pro žáky 4. a 5. tříd okresu Opava, kterou 
zaštiťuje kabinet matematiky ZŠ Hornická. Letošní ročník byl úspěš-
nější než loňský, kdy se soutěže zúčastnilo 77 žáků ze 14 škol. Letos 
soutěžilo 88 žáků a přibyla jedna škola. V těchto dnech probíhá již 
2. kolo soutěže, jehož zadání si mohou zájemci přečíst na webových 
stránkách školy. Kabinet matematiky při ZŠ Hornická organizuje také 
školní kolo v řešení Sudoku, jehož nejúspěšnější řešitelé postoupí do 
kola okresního.

Kazaši, naši noví sousedé

Víc jak 600 dětí z 
mateřských a prvního 
stupně základních 
škol se v polovině 
listopadu skvěle 
bavilo na představení 
Michala  Nesvadby 
- Michalovi mazlíč-
ci. To se konalo v 
hlučínském kulturním 
domě. Nesvadba 
během vystoupení 
předvedl řadu převle-
ků. Jedním z nich byla 
i žirafa.

Městský úřad Hlučín se už v 
roce 2005 zapojil do projektu 
zvyšování kvality poskytovaných 
služeb, označovaného zkratkou 
CAF (z anglického Common As-
sessment Framework -  Společný 
hodnotící rámec), a to prostřed-
nictvím sebehodnocení. 
Záměrem tohoto projektu je 
vyhodnocení činnosti úřadu a 
provedení takových změn, které 
by mohly zlepšit kvalitu prová-
děných činností úřadu, přede-
vším ve vztahu k občanům. 
Cílem projektu je sestavení 
vize  městského úřadu, ze které 
by vycházely a zároveň do něj 
zapadaly výše uvedené změny. 
Podmínkou bylo, že jednotli-
vé body vize musí být jasně a 

jednoduše formulované, snadno 
srozumitelné a proveditelné. 
Stěžejní část projektu spočívá 
ve zlepšení služeb občanům. Od 
zahájení se podařilo uskutečnit 
nebo zahájit tyto změny:
 Rozšíření úředních hodin, tak 
aby vyhovovaly veřejnosti.
Rozšířili jsme úřední hodiny 
každé první pondělí v měsíci do 
19:00 a také „oficiální“ úřední 
hodiny na odborech sociálních 
věcí a zdravotnictví, oddělení 
majetkovém, odboru živnosten-
ský úřad, správních agend a do-
pravy a silničního hospodářství 
o úterky a čtvrtky. Odbor do-
pravy a silničního hospodářství 
má navíc úřední den i v pátek, 
kdy odbavuje klienty objednané 

prostřednictvím rezervačního 
systému.
 Odbavování občanů na 
odboru dopravy a silničního 
hospodářství bez čekání a 
prodlev.
Na odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství byl zaveden 
internetový rezervační systém. 
Klient se jeho prostřednictvím 
objedná na určitou hodinu a má 
tak zaručeno, že nebude muset 
čekat.
 Zapojení občanů z městské 
části Rovniny do dění ve městě.
Byl zřízen Osadní výbor Rovniny.
 Přímá komunikace s obča-
ny, zapojení do strategických 
projektů města.
Byl nastaven systém veřejného 

projednávání, veřejných diskusí 
s občany o významných otáz-
kách života města. 
 Měření spokojenosti 
občanů.
V prosinci  bude proveden 
průzkum spokojenosti občanů s 
prací MěÚ Hlučín.
Celá náplň projektu (tzv. vize 
úřadu) byla shrnuta do hesla:

„OBČAN + ÚŘAD = PARTNEŘI“

Další úkoly jsou zakompono-
vány do akčního plánu plnění. 
Městský úřad je otevřen vašim 
dalším nápadům a připomín-
kám. Bez vás, občanů, to zkrátka 
nejde. Jsme tady pro Vás.

Ing. Jiřina Pudichová
tajemnice MěÚ Hlučín

Občan + Úřad = Partneři: Zvyšování kvality poskytovaných služeb
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Rada města Hlučína rozhodla, 
že výměnu zdravotechniky a 
sanitárního zařízení v jednom 
vchodu bytového domu na ulici 
U stadionu 1 v Hlučíně provede 
firma FICHNA-HUDECZEK a.s., 
Píšť.
Všichni si pamatujeme, jak to 
vypadá v době svozu kolem 
kontejnerů na velké kusy odpa-
du. Osadní výbor Bobrovníky 
dal návrh provádět tento svoz 

ne jedenkrát, ale dvakrát ročně, 
a to na jaře a na podzim. Rada 
města  tento návrh přijala a 
rozhodla nový systém v r.2008 
vyzkoušet.   
S financováním různých zále-
žitostí pomáhají městu dotace 
jak ze státního rozpočtu, tak i z 
rozpočtu kraje. Tentokrát přijalo 
město Hlučín dotaci v maximál-
ní výši 4 476 000,- na výstavbu 
víceúčelového hřiště u Základní 

školy dr. Miroslava Tyrše,  dotaci 
na zajištění bydlení krajanů na 
území České republiky,  rozvoj 
infrastruktury obce a 4.900,- Kč 
na podporu akceschopnosti 
jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů města Hlučína.
Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje převedl 
bezúplatně městu vyprošťovací 
zařízení Narimex, které měli hlu-
čínští hasiči zatím ve výpůjčce.
Společnost HC Prajz Hlučín 
požádala radu města o souhlas s 

užíváním znaku města na svých 
dresech. Rada města tento sou-
hlas udělila.
Rada města rozhodovala o 
záležitostech z oblasti dopravy, 
a sice o přidělení parkovacího 
místa pro osobu vlastníci průkaz 
ZTP na ul. Květné a Severní, 
o změně dopravního značení 
směřujícího do prostoru za 
poliklinikou. Rada rozhodovala 
také o finančních a majetkových 
záležitostech.

Z jednání rady města

Vedení hlučínské radnice 
upozorňuje občany, že podle 
zákona o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, bude příspěvek 
na zvýšené životní náklady 
vyplacen naposledy za měsíc 
prosinec 2007.
Týká se to příspěvku na ortope-
dické, kompenzační nebo jiné 

pomůcky a příspěvku úplně 
nebo prakticky nevidomým 
občanům, kteří jsou soustavně 
pracovně činní nebo se při-
pravují na pracovní uplatnění 
soustavným výcvikem nebo 
studiem nebo kteří jsou poživa-
teli sirotčího důchodu.

(jh)

Příspěvek do konce roku

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – KOMUNÁLNÍ ODPADY
Z důvodu přípravy poštovních poukázek k uhrazení poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008, stejně jako v loň-
ském roce i letos žádáme občany, kteří chtějí uhradit výše uvedený 
poplatek za domácnost společně, aby vyplnili tento formulář.
Podle tohoto formuláře obdrží domácnost jednu poštovní poukáz-
ku, a to za osoby, které budou ve formuláři uvedeny. 
Ostatním občanům budou poštovní poukázky zaslány jednotlivě. 
Z důvodu velké migrace občanů nelze formuláře z loňského roku 
použít. Vyplněný formulář odevzdejte na MěÚ Hlučín do 31. 12. 
2007. Formulář také najdete na internetových stránkách města 
Hlučína: www.hlucin.cz 
Takto vyplněný formulář můžete rovněž zaslat do 31. 12. 2007 na 
emailovou adresu: lamzikova@hlucin.cz
Jako formulář k platbě na jednu poštovní poukázku neslouží při-
hláška k registraci (registrace nových poplatníků), která je přílohou 
Obecně závazné vyhlášky!!!

 FORMULÁŘ K  ÚHRADĚ FORMULÁŘ K  ÚHRADĚ

HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU 
VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ
HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

IV. čtvrtletí 2007

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou ráno 
v den svozu!

Termíny svozu:   
středa     5. prosince 2007 svozová oblast C
středa   19. prosince 2007 svozová oblast A
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 C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

ZMĚNA SVOZU ODPADŮ BĚHEM VÁNOC
Upozorňujeme občany, že ve dnech vánočních svátků dojde ke změ-
nám v termínech svozů komunálního odpadu a to následovně:

původní termín  nový termín   oblast    
pondělí 24. 12. 2007 sobota 22. 12. 2007 Bobrovníky 
úterý 25. 12. 2007  středa 26. 12. 2007 Hlučín
úterý 25. 12. 2007  středa 26. 12. 2007 Darkovičky
středa 26. 12. 2007 středa 26. 12. 2007 Hlučín
   (beze změny)
pondělí 31. 12. 2007 pondělí 31. 12. 2007  Bobrovníky
                     (beze změny) 
úterý 01. 01. 2008  sobota 29. 12. 2007  Darkovičky

V těchto dnech bude firma Marius Pedersen svážet komunální odpady 
pouze na ranních směnách!!!

Následující dny již svozy proběhnou v obvyklých termínech. 
 OŽPaKS

místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 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.
1

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou 
poplatníci povinni nahlásit do 30 dnů od vzniku změny ( odstěhování, přistěho-
vání, úmrtí.)
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Hlučín má svého zlatého slavíka

Na opravdové prvňáky pasovala 
v polovině listopadu ředitelka 
Základní školy Hlučín-Rovniny 
Jana Poláchová žáky první třídy. 
Předala jim barevnou stuhu a jejich 
první slabikář. Ještě předtím ale 
šest desítek dětí muselo ve třídách 
rodičům a pozvaným hostům 
ukázat, co se za necelé tři měsíce 
školní docházky naučily. 
„Připadá nám to jako včera, když 
jsme vítali nové prvňáčky v jejich 
první školní den. Většina z nich si 
držela svůj kornout naplněný bon-
bony a tiskla se k mamince. Někde 
se dokonce objevily i slzičky,“ vzpo-
mínají učitelky prvních tříd školy.
Dodaly, že v dalších dnech už ale 
podle nich na slzy nebyl čas. Děti 
se seznamovaly s třídou, školou a 
získávaly nové zkušenosti. „Postup-
ně si musely osvojit nové pracovní 
návyky a zvyknout na nový režim,“ 
uvedly kantorky. Zvládnout musely 
například i obsluhu mléčného au-
tomatu, volbu jídla pomocí čipové 
karty či nákupy ve školním bufetu. 
Letošní prvňáčci začínají pracovat 
podle nového Školního vzdělávací-
ho programu, který by je měl lépe 
připravit do praktického života. 

Měly by se naučit lépe rozhodovat, 
vyjadřovat své myšlenky a pocity, 
naslouchat druhým, spolupracovat 
ve skupinách a poznávat sebe i 
druhé.
Pracují podle nově vydaných učeb-
nic, které jsou doplněny CD na-
hrávkami, kartami na procvičování, 
pracovními listy a dalšími prak-
tickými pomůckami. Děti pracují 
s chutí a úspěšně se zapojují do 
všech akcí školy. Sbíraly kaštany a 
starý papír, pouštěly draky, zdobily 
dýně a zpívaly v soutěži Hlučínský 
slavíček.
Poslední akcí školy bylo 15. listopa-
du tradiční stužkování. Děti si pro 
rodiče a další hosty připravily krát-
ký program s ukázkou výuky. Jejich 
úsilí bylo odměněno bouřlivým 
potleskem. Druhá část se odehrála 
ve školní jídelně. Nejdůležitějšího 
úkolu se ujala ředitelka školy, která 
všechny žáčky pasovala barevnými 
šerpami na opravdové školáky. 
Z rukou třídních učitelek pak 
děti dostaly vytoužený slabikář a 
pamětní list.

Učitelky 1. tříd
ZŠ Hlučín - Rovniny 

Čtyři desítky dětí z dvanácti 
základních a mateřských škol 
Hlučínska soutěžily v listopadu v 
sólovém zpěvu o titul Hlučínský 
slavíček. Mezi dětmi z druhých 
tříd se porotě nejvíce líbila Adéla 
Kolesová z rovninské základní 
školy, která zazpívala písničku 
Kdybys měla má panenko.  
„Hlučínský slavíček je nepostu-
pová soutěž a porota vybírá v 
každé věkové kategorii vždy dvě 
nejlepší vystoupení,“ řekla Vero-
nika Hubáčková z Domu dětí a 
mládeže, kde se soutěž pořádala.  
Společně s Adélou Kolesovou 
si ocenění v nejstarší kategorii 
odnesla i Nikola Vaškových ze 

Šilheřovic a Jakub Jánský, který 
reprezentoval Základní školu 
Hlučín-Bobrovníky. V kategorii 
předškoláků zase bodovala 
Mariana Piskalová a Veronika 
Jíravová. Mezi žáky prvních tříd 
slavila úspěch Kamila Zouharo-
vá a Dominik Hurina. „S úrovní 
zpěvu u malých školáčků jsme 
spokojeni. Především v kategorii 
druháčků nebylo jednoduché 
vybrat nejlepší,“ řekla Hubáčko-
vá. Dodala, že porotu příjemně 
překvapila Karolína Juhová, která 
jako jediná zpívala písničku z 
hlučínského kraje V Bohuslav-
ském poli.

Prvňáci dostali stuhu a slabikář

Ovzduší v celém Moravskoslez-
ském kraji, a tím i v Hlučíně, se 
po přechodném zlepšení opět 
zhoršuje. Vyplývá to ze zpráv 
o stavu životního prostředí. 
Nemalou měrou to způsobují 
i lokální zdroje znečištění 
ovzduší, kterými jsou například 
kotelny v rodinných domech.
V ovzduší se zvýšily emise 
oxidu siřičitého, oxidu dusíku i 
oxidu uhelnatého. V důsledku 
zvyšujících se cen zemního ply-
nu a elektrické energie se totiž 
část domácností opět vrátila 
od ekologicky šetrného topení, 
k topení uhlím nebo dokonce 
uhelnými kaly. 
Samostatnou kapitolou je ale 
zcela bezohledné a trestuhod-
né spalování odpadů. Ve snaze 
ušetřit nebo z lenosti odpad 
třídit jsou někteří lidé schopni 
do kotle naházet igelity, PET 
láhve a další odpady. Látky, 
které se pak vinou nedoko-

nalého spalování uvolňují do 
ovzduší jsou jedovaté, dráž-
divé, často i karcinogenní. Do 
kotlů nepatří ani lakovaná a 
barvená dřeva nebo překližky. 
V současné době je velmi ob-
tížné lidem takovéto porušová-
ní zákona a vyhlášky dokázat. 
Pokud ale úředníci uspějí, hrozí 
fyzickým osobám pokuta až 
30.000 korun. V případě práv-
nických osob se postih může 
vyšplhat do výše několika set 
tisíc korun.
Odpady lze spalovat pouze 
ve spalovnách komunálních 
či průmyslových odpadů, kde  
je zaručená vysoká spalovací 
teplota po celou dobu spalo-
vacího procesu a účinné čištění 
spalin. Odborníci proto vyzýva-
jí všechny majitele nemovitostí 
a provozovatele kotelen, aby 
v kotlích spalovali jen paliva 
určena pro daný kotel. 

Odbor ŽPaKS

Ovzduší se zhoršuje i tím, co pálíme
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Když se řekne rádiem řízený 
model automobilu, každý z nás 
si představí vysílačku a autíčko, 
který je možno zakoupit v lec-
kterém obchodě. Ale málokdo 
už ví, že i s modely se dá závo-
dit. A že jsou dokonce  pořádá-
na mistrovství republiky i světa. 
Při velkých soutěžích to vypadá 
jako na závodech klasických 
velkých aut. I modely mají svá 
depa a mechaniky, kteří se 
starají o motory, pneumatiky či 
karoserii. Své o tom ví šestatři-

cetiletý Martin Pater. Tomuto 
koníčku   se věnuje už řadu let 
a slaví úspěchy na mezinárodní 
úrovni.

HN: Kdy jste se začal závodě-
ní s modely a tomuto sportu 
vůbec věnovat?
Modelům aut jsem se začal 
věnovat v devíti letech a vydr-
želo mi to do roku 1989. Pak 
následovala několikaletá pauza 
a teprve v roce 1999 jsem se k 
této zálibě vrátil.

HN: Dělí se závodní modely 
aut do nějakých kategorií? 
Popřípadě které kategorii se 
věnujete vy?
Ze začátku jsem jezdil kategorii 
1:10, modely poháněné elektro-
motory. Od roku 2000 jezdím 
velká měřítka. To znamená 
modely 1:5 kategorie Touring 
cars, které mají benzínové 
dvoutaktní motory o obsahu 23 
centimetrů kubických. K tomu 
ještě poslední tři roky kategorii 
IC Buggy 1:8.

HN: Jezdíte v současné době 
za nějaký klub?
Do roku 2004 jsem byl členem 
klubu RC Ostrava. Nyní závodím 
za ARC Slavkov, který patří 
vzhledem ke kvalitě jezdců k 
nejsilnějším v republice. Po 
evropském šampionátu ve 
švédském Gotteborgu, jsem se 
stal také továrním jezdcem ně-
mecké firmy FG. To mi zaručuje
účast v závodech Grand Prix po 
celé Evropě, včetně mistrovství 
evropy a světa. Zároveň však 

Martin Pater:
Nesmím dojet
hůř než třetí
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nesmím jezdit hůře, než do 
třetího místa v ČR.

HN: Jak je to se samotnými 
závody. Dá se říci, že malé 
modely mají stejné podmínky 
jako velká auta?
Ano, i takhle se to dá říci. 
Požadavky na modely patří pod 
celosvětovou organizaci EFRA. 
Shodují se podobně jako u aut. 
Modely mají nezávislé odpruže-
né nápravy včetně stabilizátorů, 
dvoukruhové hydraulické brzdy 
včetně ABS, samosvorné olejo-
vé diferenciály, speciální závod-
ní pneumatiky. Při závodech se 
ve speciálních boxech chladí 
palivo, týmy mají svá depa.

HN: Cena takto vybaveného 
modelu asi nebude nízká. Jak 
nákladný je tento koníček?
Cena malého modelu pro sou-
kromé účely v poměru 1:5, se 
pohybuje kolem 20 000 korun. 
Pro závody Touring cars, stojí 
plně vybavený model v rozsahu 
od 120 000 do 160 000 korun.

HN: Máte jako jezdec tovární-
ho týmu nějaké výhody proti 
ostatním závodníkům?
Dostanu se přednostně k ná-
hradním dílům, vybavení nebo 
pneumatikám. Zároveň funguji 
jako zkušební jezdec. Testuje-
me nové díly, komponenty a 
zároveň pracujeme i na vývoji 
nových dílů a celého modelu.

HN: Jak je s to s časem, který 
musíte této zálibě věnovat?
Je to časově náročný koníček. 
Věnuji mu převážnou většinu 
svého volného času. Během 
sezóny 2 až 3 hodiny denně. 
Připravit model na závod 
obnáší zhruba 8 hodin čistého 
času. Závody jsou vlastně každý 
týden, přičemž sezóna trvá od 
počátku dubna do konce října. 
Přes zimu jezdím  modely 1:10 
poháněné elektromotorem, 
což je v mém případě  výborný 
trénink a příprava na letní se-
zónu. Pro mě je důležité abych 

alespoň jednou týdně držel 
vysílač v ruce.

HN: Kde absolvujete tréninky 
a na jakých tratích se jezdí?
Jako člen týmu ARC Slavkov 
trénuji ve Slavkově u Brna. Tam 
je nemodernější trať v ČR, která 
splňuje podmínky i pro pořá-
dání ME nebo MS. Jezdí se na 
speciálně upravených tratích, 
schválených dle pravidel EFRA. 
Trati jsou podle typu modelu 
asfaltové nebo v terénu.

HN: Jakých rychlostí modely 
dosahují?
Modely jezdí podle typu rych-
lostí od 100 do 130 kilometrů 
za hodinu a váží zhruba deset 
kilogramů. Vzhledem k tomu 
a bezpečnosti diváků musí mít 
trati například i  únikové zóny. 
Dá se říci, že podmínky jsou 
úměrně velikosti modelů stej-
né, jako u velkých automobilů.

HN: Jak je to tedy s návštěv-
ností závodů?
Závody jsou divácky atraktivní. 
Na mistrovství Evropy nebo 
světa se návštěvnost pohybuje 
kolem 10 000 lidí.

HN: Staráte se o modely sám, 
nebo máte také mechanika?
Na závody se mnou jezdí můj 
mechanik, který absolvuje celý 
seriál. Na velké závodech (GP, 
ME, MS) jezdí jako doprovod 
i tovární mechanik firmy FG. 
Dále pak speciální technik pro 
motory a také konzultant pro 
volbu pneumatik, který určuje 
obutí do závodu.

HN: Volí se pro závody speci-
ální strategie?
U evropského šampionátu, 
kde trvá finální závod zhruba 
30 minut ne. Na mistrovství 
světa, kde finále trvá přes 
jednu hodinu, ano. Tam je třeba 
naplánovat i zastávky v boxech, 
výměnu pneumatik, doplnění 
paliva apod.

2001: Vítěz ČR v kategorii TRUCK, 1:5
2002: Mistr ČR v kategorii EKO, (standardní modely dodávané 
výrobcem bez dalších úprav)
2003 - 2004: Mistr ČR v kategorii Buggy
2003 - 2006: Vicemistr ČR v kategorii Touring cars
2004: 5. místo na ME  v Goteborgu, kategorie Touring cars, 1:5
2005: 11. místo na MS v Lostallo
2006: 3. místo na mistrovství Severní a Jižní Ameriky, Mexico city, 
2007: účastník ME v Gratzu, účast na MS v Austrálii
2005 - 2007: 2. místo v ČR v kategorii IC Buggy
2006: účast na MS v Jakarte
2007: 1. místo Kyosho Masters Ostrava, prestižní evropský závod

Úspěchy a umístění

Nové kontejnery na starý papír
Pět nových kontejnerů na 
sběrový papír je od listopadu 
umístěno v ulicích Hlučína. 
Určeny jsou na kartony, noviny, 
časopisy, kancelářský papír, 
počítačový papír a neznečiště-
ný obalový papír. Naopak do 
něj nepatří igelity a jakýkoliv 
znečištěný papír.
Zájemci kontejnery najdou na 
sídlišti OKD u marketu Hruška 
a u obchodu v Nerudově 
ulici. Další jsou pak u marketu 
Diskont, u prodejny Hruška 
na sídlišti Rovniny a v centru 

města na bývalém tržišti za 
drogerií. 
Papír mohou zájemci za úplatu 
odevzdat i ve sběrně nedaleko 
Dřevařských závodů. Ta má 
každý pracovní den otevřeno 
od 08:00 do 16:15. Výjimkou je 
pouze pondělí, kdy se zavírá už 
v 15:00. 
Sběr pracovníci firmy nepřebí-
rají ani v době polední pauzy a 
to od 12:00 do 12:30. V sobotu 
je sběrna otevřena od 09:00 do 
12:00 vždy druhý a čtvrtý ví-
kend v měsíci.   Odbor ŽPaKS

Sbor hledá posily
Nové hlasy hledá hlučínský 
smíšený sbor. Zájem má pře-
devším o ženské vysoké hlasy 
soprány, mužské tenory a basy. 
Zájemci se mohou přihlásit 
sbormistryni Barboře Bortlové 
prostřednictvím telefonního 
čísla 605 843 325.  
Sbor nyní vystupuje v rámci 
série vánočních a novoročních 
vystoupení v Hlučíně a blízkém 
okolí. Pro Vánoce a Nový rok 
nacvičil například Českou mši 

vánoční  Jana Jakuba Ryby, díla 
Pavla Josefa Vejvanovského, 
W. A. Mozarta, J. S. Bacha a 
dalších autorů.  Sbor obvykle 
spolupracuje se ZUŠ Hlučín a 
vystupuje nejen v Hlučíně, ale 
i v okolních obcích. V jeho re-
pertoáru jsou jak latinské mše, 
tak i české lidové písně. Zkouší 
každé úterý v malém sále 
kulturního domu. Muži vždy od 
17:30. Ženy začínají 
o hodinu později.

Senioři bavili seniory
Víc jak stovka seniorů z Hlučín-
ska se v listopadu zúčastnila 
akce nazvané Kluby klubům. 
Pořádalo ji 12 klubů důchodců 
a Kulturní centrum Hlučín. O 
zábavný program se postaraly 
tři kluby. Klub důchodců z 
Vrablovce například představil 
v hodinovém koncertu svůj 
soubor. „Po skončení oficiálního 
programu si mohli senioři vy-
měňovat zkušenosti z činnosti 
svých klubů a zavzpomínat na 
časy minulé, ale i zatancovat si 
a zazpívat při dechovce, která 

jim byla pouštěna pořadateli ,“ 
řekl Miroslav Houžvička z kul-
turního domu. Akce proběhla v 
rámci komunitního plánování, 
při kterém město pamatovalo 
i na dříve narozené. Jedním z 
bodů komunitního plánu je 
podpora vzdělávacích a kultur-
ních akcí pro seniory. „V září tak 
byli důchodci na zájezdu, tento 
týden se bavili a průběžně 
jsou pro ně pořádány lékařské 
přednášky na témata, která je 
zajímají,“ dodala mluvčí radnice 
Jarmila Harazinová.

Vánoce ve školách
Vánoční akce pro příbuzné dětí 
a přátele školy připravily na 
prosinec Základní škola Dr. Mi-
roslava Tyrše a Základní škola 
Hornická. 
První z nich pořádá 17. pro-
since Vánoční tvoření. Příchozí 
mohou vidět děti při výrobě 
nejrůznějších věcí s vánočními 
motivy. 
Žáci školy budou před zraky 
nejbližších vyrábět například 
vánoční svícny, přání, šperky 
z měděného drátu, drobnou 
keramiku či vizovické pečivo. 
Svou šikovnost předvedou i při 

zdobení vánočních perníčků. 
V rámci akce se budou také 
prodávat keramické a paličko-
vané výrobky a další vánoční 
ozdoby. 
Vánoční tvoření začíná v 09:00 
a potrvá až do 11:30 hod. 
ZŠ Hornická zase 4. prosince 
ve 14:30 pořádá Vánoční trhy. 
Kromě prodeje výrobků dětí, 
vánočních pochutin a advent-
ních věnců bude návštěvníkům 
k dispozici také bufet. 
Odpoledne zpříjemní žáci ško-
ly, kteří zazpívají nejznámější 
české a zahraniční koledy.
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Děti spaly ve škole se strašidly
Netradiční oslavu pohanského svátku halloween prožili žáci 

1. A a 3. B Základní školy Dr. Miroslava Tyrše. V rámci akce 
Halloweenská noc aneb prvňáčci se už nebojí si vyzkoušeli 

například dlabání dýní a pobavili se na reji masek. Navíc 
ve škole strávili noc, kterou jim učitelky okořenily stezkou 

odvahy.
Pro některé žáky prvních tříd to přitom byla úplně první 
noc, kterou strávili mimo domov a bez dohledu rodičů. 
Jedním z nich byl i Daniel Vávra. „Moc se mi to líbí,“ svěřil 

se během dlabání dýní.
Ještě před začátkem programu si ale školáci připravili lož-

nici. Ustlali si přímo ve svých třídách. „Rozložili jsme každý 
svůj spacák a šli jsme dlabat dýně, ze kterých jsme dělali 

strašidelné kryty na svíčky,“ dodal osmiletý Tobiáš Rončka s 
tím, že dýně sice vypadaly strašidelně, ale výborně chutnaly. 

Společně s učitelkami děti totiž z vydlabané dužiny připravily 
dýňový kompot.

Závěrečná stezka odvahy jen svíčkami osvětlenými chodba-
mi školní budovy byla pro mnohé nejsilnějším zážitkem. 

„Sem tam nás vystrašilo otevírání dveří a u tělocvičny na 
nás bafla paní učitelka,“ řekl žák 3. B Jakub Hilscher.

Halloween je původně pohanským (keltským) svát-
kem. Tehdy lidé dělili rok na dvě období – období 

hojnosti a období zimy, hladu. První listopadový 
den uctívali Keltové Boha Mrtvých – Anwinna. 

Věřili, že této noci se zjevují duše mrtvých, a tak 
jim na cestu svítili lucernami. Duchové se vraceli 
domů. Živí se převlékali do starých cárů a po-
malovávali si obličeje, aby do nich nevstoupil 
zlý duch.

Připravit takovou akci dá opravdu hodně práce, 
ale úsměvy v dětských očích stály určitě za to.

Iva Fichnová

Koncert k 55. narozeninám pořádá 7. 
prosince Základní umělecká škola Hlu-
čín v prostorách evangelického kostela 
u autobusového nádraží. Během akce 
se představí absolventi školy, kteří  v 
oboru studují, či v něm profesionálně 
působí. Takových škola eviduje celkem 
122.  „Návštěvníci uslyší a uvidí profesi-
onály, kteří své první krůčky v umělec-
ké oblasti podnikli právě v hlučínské 
základní umělecké škole,“ řekla ředi-
telka školy Eva Niedobová. Vystoupí 
například hornista Mikuláš Koska, který 
nyní studuje Janáčkovu konzervatoř 
v Ostravě. Představí se i sólista opery 
Národního divadla moravskoslezského 
Miroslav Liška. Koncert, který začne v 
18:00, doplní výstava prací absolven-
tů-výtvarníků. Škola ke svému výročí 
podobné koncerty pořádá pravidelně. 
„Nyní už máme úspěšných žáků hodně, 
proto jsme se letos rozhodli udělat 
koncerty dva,“ doplnila ředitelka s 
tím, že první koncert se konal v září a 
vystoupil na něm herec Lumír Olšovský, 
držitel ceny Thálie v kategorii opereta a 
muzikál za rok 2002.

Koncert k výročí ZUŠ
Vážení čtenáři, v rukou držíte již páté vydání Hlučínských novin v novém formátu. Je proto 
čas na bilancování. Chceme zjistit, jak jste se svými novými novinami spokojeni, co vám v 
nich chybí a naopak, co by jste v nich nechtěli mít. Přesně to jsou věci, které redakční tým 
zajímají. Chceme dělat noviny, se kterými budete spokojeni a s radostí si je přečtete. 

Zde je prostor pro vaše připomínky: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POZOR: Ohled budeme brát jen na anketní lístky s vyplněnými následujícími údaji:
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Vyplněné anketní lístky odevzdejte do konce prosince 2007 v Informačním centru na zámku.
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Dva zloději řádili v Hlučíně
Dva zloděje, kteří mají na 
svědomí sérii vloupání, dopadli 
v minulých dnech opavští poli-
cisté. Zločinci měli společné to, 
že působili především na území 
Hlučína a v jeho nejbližším oko-
lí. Nezávisle na sobě se vloupali 
do sedmi restaurací a obcho-
dů. Jejich majitelům způsobili 
škodu okolo 60.000 korun, řekl 
mluvčí opavské policie René 
Černohorský.
Dvaadvacetiletý mladík z Dolní-
ho Benešova se podle krimina-
listů například v polovině října 
vloupal do večerky v Hornické 

ulici. Ukradl tam poštovní 
známky, jízdenky ostravského 
dopravního podniku a cigarety. 
Škodu majitel vyčíslil na víc jak 
20.000 korun.
O několik dnů dříve se recidi-
vista, který už byl za krádeže 
odsouzen, neúspěšně pokusil 
vloupat do prodejny Mobilári-
um. Násilím odstranil dva visací 
zámky a rozbil výplň vstupních 
dveří. Uvnitř chtěl krást mobilní 
telefony. Neuspěl a z místa ute-
kl s prázdnou. „Oprava dveří ale 
stála víc jak 7000 korun,“ řekl 
Černohorský.  

Restaurace si naopak podle 
policie vybíral sedmadvaceti-
letý zloděj z Ostravy. V Hlučíně 
se například 18. října vloupal 
do restaurace Točna, odkud si 
odnesl pouze 1000 korun. O 
dva dny později se na lup vydal 
znovu a opět si vybral Točnu. 
Tentokrát vypáčil automat, 
za kterého vybral 500 korun. 
Ukradl i cigarety za 1000 korun. 
Navíc tím, že dvakrát rozbil vý-
plň dveří způsobil škodu okolo 
5000 korun. Koncem října jej ale 
dopadli přímo při činu policisté 
v Mokrých Lazcích. Tam se vlou-

pal do restaurace Sokolovna 
a připravil si k odnesení deset 
kartonů cigaret. 
 „Z podniku už ale neodešel. Po-
dezřelého pohybu si totiž všimli 
policisté, kteří kolem projížděli 
služebním vozem,“ vysvětlil 
mluvčí.  
Oba zloděje policisté vyšetřují 
na svobodě. V obou případech 
se prokázalo, že už v minulosti 
měli problémy se zákonem. 
Druhý zloděj před soudem už 
dokonce stanul třikrát. Policisté 
nevylučují, že má na svědomí i 
další zločiny.

Crazy den
na gymnáziu
Skutečný crazy, tedy bláznivý 
den, vypukl v pátek 16. listopa-
du na Gymnáziu Josefa Kainara. 
U příležitosti státního svátku 
Dne boje za svobodu a demo-
kracii je každoročně tento den 
věnován veselé zábavě a sou-
těžení, které si připravují sami 
studenti.  Porotě, sestavené z 
členů profesorského sboru, se 
představily všechny třídy gym-
názia s originálním, vtipným 
a hlavně co nejbláznivějším 
programem. Nejúspěšnější byli 
studenti 4.A s hudebně-taneční 
scénkou. Součástí gymnaziální-
ho crazy dne byl i nonstop tur-
naj ve volejbalu. Ten nakonec 
zaslouženě vyhráli, stejně jako 
loni, maturanti.

Čtyřicáté narozeniny oslavila Mateřská škola v Severní ulici. Součástí programu oslav byl i Den ote-
vřených dveří a výstava dětských prací.

Auto zmizelo
Stříbrnou Škodu Octavii v 
hodnotě 180.000 korun ukradl 
zatím neznámý zloděj začátkem 
listopadu z parkoviště v ulici J. 
Seiferta. Auto zmizelo v době 
od 4. do 5. listopadu. Policisté 
po něm pátrají. Pomoci by jim 
mohl odřený levý zadní blatník 
zatřený stříbrnou barvou. 

Zloděj bral pily
Dvě motorové pily, motorové 
plotové nůžky a elektrický vařič 
ukradl zatím neznámý zloděj ze 
skladu společnosti Gras Servis. 
Vloupal se tam koncem října, 
když se mu podařilo vypáčit 
vstupní dveře. Společnosti 
ukradením věcí a poškozením 
dveří způsobil škodu přesahují-
cí 40.000 korun.

Nehoda s alkoholem
Sedmadvacetiletá žena z 
Ludgeřovic havarovala s vozem 
Škoda Favorit začátkem listopa-
du nedaleko cihelny. Na staré 
silnici mezi Hlučínem a Ludge-
řovicemi jela příliš rychle. Na 
mokré vozovce auto nezvládla 
a narazila do stromu. Byla lehce 
zraněna a policisté zjistili, že 
řídila pod vlivem alkoholu. Při 
dechové zkoušce přístroj namě-
řil téměř 0,4 promile alkoholu. 

Kradl ve večerce
Cigarety v hodnotě téměř 
70.000 korun ukradl nezná-
mý zloděj 6. či 7. listopadu z 
prodejny Večerka na Hornické 
ulici. Do obchodu se dostal, 
když pravděpodobně dlažební 
kostkou rozbil výlohu.

Neznámé tuky unikly 8. listo-
padu do hlučínské kanalizace. 
Ekologickou havárii zaznamenali 
pracovníci čističky v Hlučíně-
Jasénkách. Látka se do kanaliza-
ce dostala v oblasti vymezené 
centrem Hlučína, sídlištěm OKD, 
Vojenským útvarem a Hlučín-
ským jezerem. 
„Podle množství znečištění se do 
kanalizace dostalo 15 m krych-
lových této látky a původcem 
úniku nebyl jednotlivec. Přítok 
měl konzistenci bílé emulze, 
která již byla naředěna ostatními 
splaškovými vodami,“ vysvětlila 
Lenka Kedroňová. Dodala, že se 
nepodařilo zjistit zdroj znečiš-
tění. Po základním chemickém 
rozboru odborníci dospěli k 
závěru, že se jedná o tuky či oleje 

vylité bez naředění do kanaliza-
ce. „Vzorek jsme odevzdali k další 
analýze odborné laboratoři. Po 
identifikaci, zda jde o tuky živo-
čišné, rostlinné nebo syntetické, 
budeme blíže i stanovení zdroje 
znečištění,“ řekla. 
V letošním roce se nejedná o 
první ekologickou havárii na 
území města. Koncem června 
pracovníci čističky naměřili 
koncentraci organického znečiš-
tění překračující desetinásobně 
běžné hodnoty.
Obyvatelé, kteří jsou připoje-
ni na kanalizaci, jsou povinni 
dodržovat Kanalizační řád. Při 
jeho porušení se vystavují riziku 
správního řízení. Při opakovaném 
porušení může být znečišťovatel 
od kanalizace dokonce odpojen.

Do kanalizace unikly tuky
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Volný čas v Hlučíně

Jubilanti:
Gertruda Peikertová*1915
Alžběta Kroutilová*1923,
Lucie Zembová*1921
Marie Poledniková*1923
Marie Richtrová*1922
Marie Philippová*1920
Aloisie Nawrathová*1919
Hildegarda Korbelková*1925

Karel Kubec*1923
Cita Mikulová*1925
Lucie Kachlová*1922

Rozloučili jsme se: 
Berthold Paskuda
Rodina děkuje za účast, 
květinové dary a projevy 
soustrasti. 

Kulturní centrum Hlučín 
1. 12. | 18.00 | Závěrečná kolona tanečního 
kurzu
2. 12. | 18.00 | Závěrečná kolona tanečního 
kurzu
4. 12. | 9.30 | Znáš, umíš, dokaž – nejen vě-
domostní soutěž pro žáky základních škol
5. 12. | 9.30 | Znáš, umíš, dokaž – nejen vě-
domostní soutěž pro žáky základních škol
6. 12. | 19.00  | Ondřej Havelka a Melody 
Makers - ROZVRKOČENÍ
8. 12. | 17.30 | Závěrečná tanečního kurzu 
pro manželské a přátelské páry 
15. 12. | 16.00 | Vánoční zvonky štěstí 
– nádvoří hlučínského zámku
19. 12. |   9.30 | Finále soutěže Znáš, umíš, 
dokaž
20. 12. | 8.00 | Taneční soubor URANIA 
– Slovensko, představení 
20. 12. | 9.30 | pro gymnázium a ZŠ
20. 12. 19.00 Travesti skupina 
SCREAMERS

Připravujeme: 
12. 1. | Ples mladých
13. 1. | Dětský maškarní ples s Hopsalínem

UPOZORNĚNÍ: 22. 12. 2007 – 1. 1. 2008 
KULTURNÍ DŮM UZAVŘEN

Evangelický kostel
Do 4. 12.  Výstava diplomových prací Ka-
tedry sochařství, fakulty umění Ostravské 
Univerzity
7. 12.  | 18.00 | Koncert k 55. narozeninám 
Základní umělecké školy Hlučín 
9.12. | 17.00 | Předvánoční koncert 
11. 12. | 17.00 | Vernisáž paličkované krajky
12. 12. | 17.00 | Pohodový předvánoční 
podvečer s Janou Schlossarkovou
17. 12. | 17.00 | Koncert „Kouzelná noc“ 
11. – 18. 12. | Výstava paličkované krajky 
– práce kurzu paličkování 
pod vedením Věry Bedrunkové
21. 12. | 18.30  | Vernisáž - Bilanční výstava 
k 6.výročí Galerie červený kostel. Výstava 
potrvá do 20. 1. 2008

Kostel sv. Jana Křtitele
9.12. | 15.00 | Adventní koncert  
„Nejkrásnější Ave Maria“ , koncertní duo 
Olga Procházková – zpěv, sólistka opery 
Slezského divadla v Opavě, František Šmíd 
– varhany.
29.12. | 15.00 | Koncert J.J.Ryba – Česká 
mše vánoční „Hej, mistře“, sólisté: Sylva 
Pivovarčíková – soprán, Lýdie Hanslíková 
– alt (host), Miroslav Liška – tenor (host), 

P.J.Vejvanovský – Serenada, Komorní 
orchestr Vejvanovský, J.B. Fauré – Sancta 
Maria, Sylva Pivovarčíková – zpěv, Romana 
Běhůnková – varhany

Dům dětí a mládeže Hlučín
1. 12. | 14.00-18.00 | Adventní dílna 
1. - 18. 12. | Mini výstava betlémů žáků 
keramického kroužku 
5.  12. | 16:00 | Mikulášovo nadělení 
8. - 9.12. | Vánoční výlet do Prahy 
14. - 16. 12. | Heraldický víkend II. 
17. - 18. 12.  | Hravé Vánoce 

Připravujeme: 
ZÁJEZDY NA PRADĚD PRO LYŽAŘE A SNOW-
BORĎÁKY termíny: 12.1., 19.1., 26.1.

Základní škola Tyršova  
17. 12. | 09.00-11.30 | Vánoční tvoření 

Základní škola Hornická
4. 12. | 14.30 | Tradiční vánoční trhy

Kino Mír 
1.12. | 17.00 | Koření života
Film USA – romantický, drama

2.12.  | 15.00 | Hvězda betlémská
Pásmo vánočních kreslených pohádek pro 
nejmenší.
7.12. | 17.00 a 19.30 | Hvězdný prach
Film Velká Británie, USA – akční, dobro-
družný. V českém znění.
8.12.  | 9.12. | 17.00 | Edith Piaf
Film Francie, Velká Británie, ČR - drama
14.12. | 19.30 | Gympl
16.12. | 17.00 | Gympl
Film ČR - komedie
15.12. | 17.00 a 19.30 | Zbouchnutá
Film USA – romantická komedie
16.12. | 15.00 | Pohádky pod sněhem, 
pásmo kreslených pohádek pro nejmenší 
diváky

Sport
Basketbal
1. 12.  | 9.00 | OP U16
Hlučín - Havířov A, Sportovní hala Hlučín
6. 1.  | 9.00 | OP U16 
Hlučín - Příbor, Sportovní hala

Volejbal
8. 12. | 10.00 | II. liga mužů, Sportovní hala
5. 12. |  8.00 | Turnaj neregistrovaných 
hráčů, Sportovní hala

8.12.   Sv. smíření
9.00 – 11.30 | 14.00 – 18.00 | farní kostel 
Hlučín i Darkovičky
 

24. 12.  Štědrý den – vigilie Narození 
Páně 
15.30 | vánoční dětská mše sv.
21.00 | Darkovičky, štědrovečerní mše sv. 
24.00 | farní kostel Hlučín, půlnoční 
mše sv.
 

25. 12.  Narození Páně, Boží hod vánoční
7.15, 8.30, 10.00 | farní kostel Hlučín
9.00 | Domov U jezera, Hlučín
8.00, 10.00 | Darkovičky
14.30 | farní kostel Darkovičky - svátostné 
požehnání a Te Deum
14.30 | farní kostel Hlučín - svátostné 
požehnání a Te Deum
14.30 | farní kostel Hlučín – vánoční 
pásmo dětí u jeslí
 

26. 12.  Sv. Štěpána, jáhna, prvomučed-
níka, 2. svátek vánoční
7.15, 8.30, 10.00 | farní kostel Hlučín

8.00, 10.00 | Darkovičky
 

27. 12., 28. 12.
7.00 | farní kostel Hlučín
 

29. 12.
7.00 | farní kostel Hlučín
17.00 | farní kostel Hlučín, latinská mše 
sv.
 

30. 12.
7.15, 8.30, 10.00 | farní kostel Hlučín
9.00 | Domov U jezera, Hlučín
8.00, 10.00 | Darkovičky
17.00 | farní kostel Hlučín
 

31. 12. Svátek Svaté rodiny – Ježíš, Maria 
a Josef, svátek sv. Silvestra I.
15.30 | farní kostel Hlučín i Darkovičky
mše sv., svátostné požehnání a Te Deum
 

1. 1.  Slavnost Matky Boží Panny Marie, 
Nový rok
7.15, 8.30, 10.00 | farní kostel Hlučín
8.00, 10.00 | Darkovičky

Pořad bohoslužeb o svátcích



Adventní koncert
9.12.,15.00  Kostel sv. Jana Křtitele

 „Nejkrásnější Ave Maria“ , koncertní duo 
Olga Procházková – zpěv, sólistka opery 

Slezského divadla v Opavě, 
František Šmíd – varhany.

Koncert
29.12.,15.00  Kostel sv. Jana Křtitele
J.J.Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“, 
sólisté: Sylva Pivovarčíková – soprán, Lýdie 

Hanslíková – alt (host), Miroslav Liška 
– tenor (host), P.J.Vejvanovský – Serenada, 

Komorní orchestr Vejvanovský, J.B. Fauré 
– Sancta Maria, Sylva Pivovarčíková – zpěv, 

Romana Běhůnková – varhany
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Ostatně jako každým rokem, 
tak i letos měli studenti našeho 
gymnázia (a nejen ti) možnost 
absolvovat poznávací zájezd do 
Anglie. Ten, kterého jsem byl spo-
lečně s asi s dalšími čtyřiceti lidmi 
osobně účasten, a o kterém bych 
rád stručně pojednal, se konal ve 
dnech od 13.10 až do 20.10. 2007. 
Cílem tohoto zájezdu byl primár-
ně Londýn, druhotně pak ostatní 
města jako např. přímořské město 
Brighton, dále pak Hastings se 
svými pašeráckými jeskyněmi, 
univerzitní město Oxford, Salisbu-
ry se svou impozantní katedrálou, 
vesnice Avebury známá svými 
kamennými kruhy a konečně 
Shakespearovo rodiště Stratford-
-upon-Avon.
Doprava byla klimatizovaným 

autobusem, přes kanál La Manche 
jsme se dostali trajektem. Ubyto-
váni jsme byli v britských rodinách. 
Myslím, že netřeba se rozepisovati 
o jednotlivých pamětihodnostech, 
spíše bych chtěl zmínit, že ačkoliv 
jsou Britské ostrovy pověstné svým 
špatným počasím, my jsme během 
našeho pobytu zaznamenali déšť, 
který trval zhruba 2 hodiny. Jinak 
bylo počasí až podezřele vydařené. 
Pro našince, který přijede do Anglie 
poprvé, může tamní architektura 
malých symetrických cihlových 
a zpravidla dvoupatrových 
domečků zapůsobit okouzlujícím 
dojmem. Škoda jen, že se to samé 
nedá řící o jejich stravě. Kombi-
nace které volí, mohou nezkuše-
nému středoevropanovi navodit 
všeliké stavy… ono konzumovat 

špagety s hranolkami, pak třeba 
okusit kuře s fazolemi, na to si dát 
octové chipsy a to vše zalít čajem 
s mlékem, tak to už rozhodně chce 
notnou dávku odvahy, nebo velký 
hlad. Tamější lidé, mohou se zdáti 
rezervovanými a odměřenými, ale 
podíváme li se trochu pod onu su-
chou slupku, tak v jádru je časem 
jistě shledáme dobrými. 
Krom toho, že po silnicích 
jezdí Angličané vlevo, tak i jejich 
dopravní značení je poněkud 
odlišné a má svá specifika. Jinak 
vetšina věcí je stejná jako tady. V 
praktickém životě si dokonce ani 
příliš neuvědomíte, že se právě 
nacházíte v monarchii a ani jsem 
si nestihl povšimnout toho, že by 
se (jak někteří tvrdí) Britové cho-
vali přespříliš sebevědomě nebo 
dokonce povýšeně. Z hlediska 
ekonomiky jsou na tom nesporně 
lépe, vyšší životní úroveň je patrná 

na každém kroku. Zároveň mne 
však zaskočil nepořádek v ulicích 
Londýna, kde v důsledku hrozby 
teroristických útoků nejsou (ale-
spoň v centru) umístěny odpad-
kové koše a podle toho to tam 
také vypadá. Nejsem estetik, ale 
následky sobotních flámů, které 
jsou viditelné i následujícího dne 
působí v jinak kultivovaném pro-
středí dosti nevábně. Celkově se 
celá akce vydařila, změny oproti 
původnímu plánu byly minimální, 
organizace ze strany veskrze milé 
paní průvodkyně se mi jevila jako 
řádná, nikdo nebyl raněn, nikdo se 
doposud nepohřešuje. Návštěvu 
této pozoruhodné země všem 
doporučuji, jedná se vskutku o 
zajímavou životní zkušenost.

Jan Gromnica, V.B,
Gymnázium Josefa Kainara

Zájezd do Anglie

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)
 MUDr. Dobrovolná (Fojtíková), zubní lékař, Hornická 1, Hlučín odchází na mateřskou 
dovolenou 14.12.07. Zastupovat ji budou MUDr. Cieslarová - tel: 595043480 a MUDr. Juryšková 
- tel: 595043751
 Nabízím nebankovní úvěry od 5000 do 50000 Kč výplata ihned tel 736 675 235
 Vyměním dr. 1+1 Na Rovninách za větší, rozdíl doplatím. 607 126 270
 Koupím v Hlučíně RD nebo stavební pozemek i bez IS tel: 603 772 774
 SVJ hledá stavební firmu za účelem centrální opravy balkónů v panelovém domě v Hlučíně. 
tel: 595 041 868

Má to smysl. Třiďte odpad. ...je 
název celostátní kampaně, 
kterou realizuje společnost 
EKOKOM a.s. 
Rozdělení domovního odpadu
Každý  vyprodukuje za rok asi 
250 kg odpadů. A jak vypadá 
průměrně Vaše popelnice? 
25% bioodpad, 20% papír, kar-
ton, 33% plasty a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, 
umyvadla-toalety, kuchyňské 
linky, drobný stavební odpad 
atd. Využitelný odpad: papír a 
lepenka, sklo, plasty (PET lahve, 
folie, kelímky), kovy (plechovky, 
Al), textil atd. 
Nebezpečný odpad: zářivky, 
léky, galvanické články (ba-
terky), barvy, lepidla, oleje a 
nádoby jimi znečištěné atd. 
Bioodpad: to je veškerý zbylý 
odpad, který zůstane po vytřídě-
ní výše uvedených složek 
Víte, že:
Pokud odpady už doma třídíme, 
umožníme tak recyklaci více než 
třetiny množství, které vyprodu-
kujeme v domácnostech.
Za rok tak můžeme vytřídit až 
30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 
kg skla.  
V Moravskoslezském kraji je 
jedna z nejhustších sítí dotřiďo-
vacích linek v rámci celé České 
republiky. Celkem je zde devět 
dotřiďovacích linek na papír a 
plast, sklo je pak dotřiďováno 
pouze na jedné lince. 

„Čistota“  odpadů a kam s 
nimi ?
Aby se vytříděný odpad mohl 
dále kvalitně zpracovávat, je 
nezbytná jeho „čistota“.  Do 
kontejnerů na plasty /žlutá 
barva/ patří nejen PET láhve. 
Lze sem však vhazovat také 
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a 
obaly z plastů, polystyren, na 
druhé straně sem v žádném 
případě nepatří novodurové 
trubky, obaly od nebezpečných 
látek, jako jsou motorové oleje, 
chemikálie, barvy apod.  Do 
kontejnerů na sklo /bílá nebo 
zelená barva/můžeme vhazovat 
láhve od nápojů, skleněné ná-
doby, skleněné střepy i tabulové 
sklo. Pozor! Do kontejneru na 
bílé sklo, vhazujte pouze čiré 
sklo, sklenice apod. Vhodíte-
-li barevné sklo, znehodnotíte 
obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří 
keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla. 
Veškerý velkoobjemový, nebez-
pečný odpad a elektroodpad 
(včetně akumulátorů) patří do 
sběrného  dvoru TS Hlučín, na 
ulici Markvartovická.
Papír a kovy lze odevzdat 
ve Sběrných surovinách 
–RITSCHNY Kovošrot na ulici Os-
travská (u Dřevařských závodů). 

Odbor ŽPaKS

Třiďte odpad, má to smysl

Skupina hlučínských cestovatelů, 
kteří v září navštívili Krym, opět 
míří na východ. Tentokrát hodlají 
oslavit konec roku v Koločavě 
na Ukrajině. „ještě máme pár 
volných míst, takže pokud má 
někdo zájem, jsme otevření,“ 
říká Antoním Mikulenka, jeden z 
cestovatelů.  Zajištěno je ubyto-
vání (Četnická stanice), doprava 
autobusem i strava (polopenze 

snídaně a večere). Na programu 
je Seněvirský národní park, šašlik 
v magické kolibě Toučka, večírky 
s kytarou, vodka a sauna. Nikola 
Šuhaj, muzeum Ivana Olbrachta, 
výšlap na Strimbu, lyže, běžky, 
sněžnice. „Odjíždí se 27. prosince 
a návrat je 2. ledna. Více informa-
cí najdete na mailu exnavy@cent-
rum.cz nebo na tel: 606 685 990,“ 
dodal Mikulenka.

Silvestr v kraji Nikoly Šuhaje

Na 11. místě skončil hlučínský klub po podzimní části 2. ligy. Na 
první Slovácko mu chybí 15 bodů. Na snímku zápas s Opavou. 





Pro pracoviště v Hlučíně přijmeme
do trvalého pracovního poměru:

Pozice: REFERENT, REFERENTKA
Vzdělání: SŠ – maturita

Požadujeme: znalost práce na PC, řidič-
ský průkaz skupiny B, znalost světového 

jazyka výhodou
Pracovní náplň: prodej strojních prvků, 

komunikace se zákazníky a dodavateli
Kontaktní osoba: Andrea Tejzrová,

tel. č.: 595 044 444
Strukturovaný životopis zasílejte na:

e-mail: andrea.t@uvbtechnik.cz
nebo poštou na adresu firmy:

UVB TECHNIK s.r.o., Ostravská 79A, 
748 01 Hlučín

TAXI
HLUČÍN

602 855 888
Při objednávce předem 

možnost přistavení 
vozidla pro 6 pasažérů.

Zajištění
Drink Service

(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)

VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838
Úklidová firma

přijme ženy na úklid
(i důchodkyně)

na odpolední směny
pro pracoviště v Hlučíně.

Informace na
tel 603 480 750

Provoz opět zahájen!!!

Poradenské místo ČMSS 
Pošta Hlučín, ul. Školní, 1.patro
každé úterý 14.30-17.00 hod.
Poláková 603 201 407
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Půjčka pro každého                                              
bez prokazování příjmů.

 Volejte
 775 070 723
 777 316 721

Prodejna kol BICI SPORT
ul. Pode zdi 29 (vedle Sazky), Hlučín 
připravila jako vánoční dárky:
dětské koloběžky 12“, 20“, dětská 
kola 12“,16“,20“,24“ zn.Velamos, 
přilby, baťůžky, chrániče, světla, 
zvonečky a další sortiment nejen 
pro děti ale i pro dospělé. 
Při nákupu kol - jarní 
servis zdarma! Využijte 
výhodných cen na kon-
ci roku s 15 % slevou na 
MTB a trekova kola.


