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Voda dvakrát jinak. Vlevo jednodenní povodně (str.4), 
vpravo mistr Evropy ve vodním lyžování z Hlučína Jan 
Miketa (str. 14).

Děti se bavily nejenom při hlučínském krmáši (vlevo, 
článek na str. 8), ale také během prvního školního dne 
(str. 5).

Evropští a američtí ve-
teráni se setkali 12.9. na 
své cestě v rámci mezi-
národní soutěže Rallye 
Moravia 2007 u bunkrů v 
Darkovičkách (foto Dan 
Krzywon). Zámek o ně-
kolik dní později ožil také 
histroií, i když o trochu 
starší. Návštěvníci si mohli 
poprvé prohlédnout jeho 
zrekonstuovanou budovu 
(str. 7). První zářijový den  
byl okořeněn nezvyklým 
ohňostrojem, který vystře-
loval svíce a rachejtle také 
přímo z hladiny (str. 9).
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Vážení spoluobčané, 

v říjnu si tradičně připomínáme vznik Československé republiky. 
28. října tomu bude 89 let, kdy ČSR zaujala důležité místo mezi 
nástupnickými státy rozpadlého Rakousko-Uherska a ani  rozpad 
republiky výjimečnosti onoho dne nic neubral.
Předzvěstí svátku jako by byl Svatováclavský koncert, který roze-
zvučel poslední zářijový den kostel sv.Jana Křtitele tóny varhan a 
zpěvem. Věřím, že vás třeba právě tato hudba příjemně naladila 
do nadcházejícího podzimního období.
Jen pár dnů uplynulo od slavnostního symbolického předání 
hlučínského zámku po celkové rekonstrukci  do užívání veřejnosti. 
Často je užíváno sousloví, že zámek ožil. A ono tomu tak skuteč-
ně je. Mnoho z vás využívá nabídky knihovny a čajovny, turisté 
navštěvují  třeba muzeum a informační centrum, děti  se věnují 
umění ve výtvarném oboru základní umělecké školy. Rekonstruk-
ce  zámku si vyžádala 46,5 mil. a nyní je nutné dále zkvalitňovat 
program a připravovat využití zajímavé nejen pro turisty, ale 
především pro vás, hlučínské občany. Budeme neustále mapo-
vat další možnosti využití zámku a zvažovat jejich zavedení do 
praxe. Rekonstruovaný zámek vnímám především jako výzvu. 
Je to zkrátka objekt, který se hodně změnil, a se kterým je nutné 
pracovat.  
Výraznou změnu zaznamenala i organizace městského úřadu. 
Počátkem tohoto roku zde proběhl  personální a organizační 
audit. Vzešla z něj určitá doporučení a postupy, kterými se posléze 
zabývalo vedení města. Na základě zpracovaných návrhů roz-
hodla rada města o změně organizace odborů městského úřadu, 
o změně organizačního řádu. Od 1.10. tak byl oficiálně zrušen 
odbor majetkový a  začleněn jako oddělení do odboru investic 
a správy městského majetku. Do stejného odboru byl přeřazen 
úsek pro místní komunikace a městský mobiliář a komunikace 
s obchodními společnostmi, ve kterých má město majetkovou 
účast. Tyto změny znamenají,  že MěÚ bude zajišťovat veškerou 
dosavadní činnost i při nenaplněném maximálním počtu úřední-
ků (který vyplývá ze směrnic). 
Doufám, že vám, občanům, přinesou tyto změny pohodlnější 
vyřizování záležitostí, jednodušší získávání nutných vyjádření a 
potvrzení, a že vyřídíte více věcí na jednom místě. 

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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?Ptejte se vedení radnice
Zajímá vás cokoliv ze života města?
Neváhejte a napište své dotazy.
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 
Harazinové, tiskové mluvčí města.

Foto z titulní strany: Atrakce z hlučínského krmáše
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Dne 14.9. se avizované stalo 
skutečností. Pracovníci TS Hlučín 
odstranili v lokalitě vymezené 
ulicemi Celní, Ostravskou a Pí-
sečnou dopravní značky. Nejen 
orgány města si od této změny 
slibují zvýšení pozornosti řidičů, 
zpomalení a zklidnění dopravy 
na místních komunikacích, a 
tím  zvýšení bezpečnosti všech 
účastníků silničního provozu. 
Bez této úpravy by město navíc 
muselo zajistit výměnu doprav-
ních značek v reflexní úpravě, 
dle požadavků zákona.
Někteří se možná pozastaví 

nad tím, co jsou to za novoty. 
Není to však nic vyjímečného. 
Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích říká: “Nevyplývá-
-li přednost v jízdě z ustanovení 
odstavce 1 (tj. z dopravního 
značení), musí dát řidič přednost 
v jízdě vozidlům nebo jezdcům 
na zvířatech přijíždějícím zprava 
nebo organizované skupině 
chodců nebo průvodcům hna-
ných zvířat se zvířaty přicháze-
jícím zprava.“ Jedná se tedy o 
základní pravidlo pohybu po 
komunikacích.

Přednost zprava

Odpověď:
Veřejnost byla  informována: o  
veřejném projednání - počátkem 
dubna v Hlučínských novinách 
na 1.straně (Hlučínské noviny 
dostávají zdarma všechny domác-
nosti), 19.4. – 24.4. byla pozvánka 
vyvěšena na úřední desce (klasické 
i elektronické) a ve vývěskách 
MěÚ, 23.4. vyšla v Právu, o pláno-
vané změně značení vyšly články: 
počátkem března v Hlučínských 
novinách, 12.3., 25.4., 2.5. a 7.9. v 
Opavském a hlučínském deníku, 
16.3. v TV RTA, 22.5. v Opavském a 
hlučínském Regionu, 3.7. v Mladé 
frontě Dnes, 13.9. v Právu, 13.9. 
byly informovány školy, 14.9. v TV 
Nova, průběžně byla informace 
umístěna na webu města 
www.hlucin.cz, na stránkách 
www.hlucin.com, www.iopavsko.
cz  (a to jsou jen ty, o kterých vím, 
dá se předpokládat, že informaci z 
ČTK použila další média).  
Z výčtu je snad zřejmé, že šlo o 
opakované upozornění různými 
informačními kanály. Dovolím si 
tedy polemizovat s paní Jurán-
kovou o tom, zdali se jednalo o 
„neohlášenou akci“. 
Rada rozhodla o odstranění 
značek  už 15.5.2006. Po nutných 
procesních krocích byla začátkem 
tohoto roku naplánována realiza-

ce a právě pro zmírnění dopadu 
změny byla rozložena do delšího 
časového období. Mám zato, že 
uplynula doba dostatečně dlouhá 
na to, aby občané vyjádřili svůj 
protest a třeba i zvrátili rozhod-
nutí rady. Filozofií vedení města 
jednoznačně je dialog s občany.  
Také proto bylo zorganizováno už 
několik veřejných projednávání 
různých chystaných záležitostí a 
tak tomu bylo i v tomto případě.
Chci jen dodat, že od zavedení 
změny se situace v oblasti nikterak 
nezdramatizovala – mám s tím 
osobní zkušenost. Nikdo si samo-
zřejmě nepřeje nabouraná auta, 
natož zraněné lidi. Ovšem je třeba 
posuzovat situaci objektivně, a 
nejlépe se zajet  do této lokality 
přesvědčit na vlastní oči.   Provoz 
zde není hustý, přednost zprava je 
základním pravidlem a doplnění 
bílými čarami přímo na silnici 
výrazně upozorňuje a připomíná 
změny v přednosti v jízdě. 
Myslím si, že za kritickými hlasy, 
které zaznívají, je opravdu spíše 
neznalost skutečné situace než její 
objektivní posouzení. V každém 
případě jsou i kritické hlasy znám-
kou toho, že se zajímáte o dění ve 
městě – a toho si vážím.

Jarmila Harazinová
tisková mluvčí města Hlučína

Tak jsem se Vám zase jednou pobavila. A to si člověk myslí, že už ho nic nepřekvapí. 
Ještěže je máme - ostatně sami jsme si je zvolili, tak proč teď plakat nad rozlitým mlékem?! 
A novou vyhlášku o přednosti zprava řešila Rada města přece už někdy v dubnu. Tisková 
mluvčí městského úřadu si posteskla, že tehdy na veřejné jednání přišlo jen velmi málo občanů 
Hlučína. Že by neměli zájem? Nebo snad zase nevěděli, že se něco projednává?  Ale děti, ty 
informovány byly! Sice den před změnou a odpoledne, když už jich ve škole byla jen půlka, ale 
byly! „Předpokládá se, že tato úprava přinese hlavně zpomalení a zklidnění dopravy, i když 
se dají očekávat i problémy, než se nový systém „zažije“ To s sebou však obvykle nese každá 
změna“, píše ještě tisková mluvčí. Svatá pravda - každá změna nese problémy - a nejvíc, nejvíc 
ta neohlášená!  Doufám, že než se  zjistí, jak je ona nová vyhláška nesmyslná, stihnu si založit 
firmu na výrobu dopravních značek - bude to totiž velmi lukrativní kšeft. A peníze? Ty použiji na 
soukromá očka - nasadím je do všech kanceláří městského úřadu, kdyby zase chtěl někdo něco 
schválit -  ať vím.                  Gabriela Juránková

Názor občana

Někteří se možná pozastaví dubna v Hlučínských novinách 
na 1.straně (Hlučínské noviny 
dostávají zdarma všechny domác-
nosti), 19.4. – 24.4. byla pozvánka 
vyvěšena na úřední desce (klasické 
i elektronické) a ve vývěskách 
MěÚ, 23.4. vyšla v Právu, o pláno-
vané změně značení vyšly články: 
počátkem března v Hlučínských 
novinách, 12.3., 25.4., 2.5. a 7.9. v 
Opavském a hlučínském deníku, 
16.3. v TV RTA, 22.5. v Opavském a 
hlučínském Regionu, 3.7. v Mladé 
frontě Dnes, 13.9. v Právu, 13.9. 
byly informovány školy, 14.9. v TV 

Stav ohrožení trval 
24 hodin
Přesně 24 hodin trval stav ohro-
žení na řece Opavě. Její hladina 
podle záznamu z děhylovské 
měřící stanice na úroveň třetího 
stupně povodňové aktivity 
vystoupala 7. září ve 22:00 a 
udržela se tam až do 22:20 ná-
sledujícího dne. Průtoky sice byly 
vysoké, ale v Hlučíně vydatnější 
deště nezpůsobily žádné škody.
Mnohem hůř na tom byli ale 
Mnohem hůř na tom byli ale 

například obyvatelé nedaleké 
Štítiny, kde voda zaplavila asi 
pět desítek domů. Na Bruntálsku 
dokonce hasiči evakuovali z 
ohrožených oblastí dvě stovky 
lidí. Při záplavách pomáhali i 
vojáci hlučínského záchranného 
praporu. V Ostravě-Koblově na-
příklad budovali hráz, která před 
velkou vodou chránila obyvatele 
čtvrti Žabník.

Klimatizace pro obřadní síň
O instalaci klimatizace do obřadní síně Městského úřadu Hlučín 
rozhodla rada města. Zvláště ve vysokých teplotách letních měsíců 
posledních let narušovalo slavnostní chvíle obřadů právě nepříjemné 
horko a dusno. Klimatizace by měla být hotova do dubna příštího 
roku a z rozpočtu bude na celou akci požadováno 200.000,- Kč. (jh)

Kriminalisté dopadli zloděje, který se v první polovině července vloupal do 
areálu zahradnictví v Celní ulici, a ukradl okrasné keře, plastové květináče, 
mulčovací textilii a balený substrát v hodnotě dosahující 34.000 korun.  Z 
krádeže policisté obvinili čtyřiadvacetiletého muže z Ostravy. „Zjistili jsme, 
že do areálu se dostal rozstřiženým plotem,“ řekl mluvčí opavské policie 
René Černohorský. Věci zloděj rozprodal náhodným zájemcům.

Zahradnický zloděj dopaden
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Zemědělci hospodařící na území 
Hlučína se stanou součástí sčítání, 
které pravidelně organizuje Český 
statistický úřad (ČSÚ). Výsledky 
poslouží k aktualizaci údajů o 
prvovýrobcích získaných z celo-
plošného zemědělského sčítání v 
roce 2000. 
„Město Hlučín bylo pro letošní 
aktualizaci vybráno metodou 
náhodného výběru. V rámci Mo-
ravskoslezského kraje to je celkem 
225 obcí. V okrese Opava se to 
týká 59 obcí,“ řekla Monika Klin-
gerová z živnostenského úřadu.
Dodala, že úkolem tazatelů bude 
zemědělce navštívit a ověřit, zda 
jsou aktivní. Společně s tazatelem 

pak vyplní odpovídající dotazník. 
Vlastní zjišťování v terénu organi-
zuje ČSÚ v termínu od 1. září 2007 
do 15. listopadu 2007.
Sčítání se vztahuje na zemědělce, 
kteří splňují určité limity. Aby 
se mezi oslovené dostali, musí 
obhospodařovat alespoň hektar 
zemědělské půdy, 1500 metrů 
čtverečních se sadem, květinami 
či zeleninou, 300 metrů čtvereč-
ních skleníků a pařenišť. Dotazo-
vání se může týkat i těch, co cho-
vají minimálně jeden kus skotu, 
dvě prasata, čtyři ovce či kozy, 50 
kusů drůbeže nebo 100 králíků či 
jiných kožešinových zvířat.

Statistický úřad sčítá zemědělce

Už potřetí se Hlučín připojí k 
celosvětovým oslavám Dne 
stromů, které připadají na 20. 
říjen. V rámci oslav se bude 
vystavovat, besedovat a pro-
mítat film o přírodě. Lidé navíc
mohou prospět přírodě i tím, 
že sami vysadí strom. V rámci 
oslav bude také vyhlášen i vítěz 
celonárodní ankety Strom roku. 
Mezi nominovanými je i lípa z 
Velké Polomi na Opavsku.
„Oslavy jsou příležitostí pro to, 
aby se konaly výstavy, seminá-
ře, či koncerty inspirované stro-
my, výlety za stromy do přírody, 
ale hlavně pro to, aby se stromy 
sázely. A kdo nestihne zasadit 
svůj strom právě 20.října, má 
na to ještě zbytek podzimu až 
do prvních mrazů,“ řekla Soňa 
Prášková z odboru životního 
prostředí a komunálních služeb.
V Hlučíně se v rámci oslav 
uskuteční výstava žákovských 
výtvarných prací na téma 
Stromy kolem nás. Zahájena 
bude v kulturním domě 16. 
října a potrvá až do jeho konce. 
Ve stejný den tam bude se žáky 
základních škol besedovat ho-
rolezec Libor Uher, který letos 
jako druhý Čech v historii zdolal 
vrchol obávané hory K2.
„O den později, 17. října od 
16:00, bude pro veřejnost zdar-
ma promítán v hlučínském kině 
animovaný film Doba ledová II.
Ještě před ním pustíme krátký 
předfilm o lesích,“ doplnila
program oslav Prášková.
Poprvé se Den stromů slavil v 
roce 1872 v americké Nebrasce. 

Vyhlášení Národního dne stro-
mů navrhl nadšený propagátor 
a ochránce přírody Sterling 
Morton. Nejprve svátek připadl 
na 10. dubna, později bylo 
datum změněno na 22. dubna, 
tedy na den Mortonových naro-
zenin. Myšlenka se pak rychle 
rozšířila po celých Spojených 
státech a později i na evropský 
kontinent a do Číny či Japon-
ska. 
„Data oslav se liší podle klima-
tických podmínek a toho, kdy 
je možné stromy vysazovat,“ 
vysvětlila Prášková. Dodala, že 
v Čechách byly stromové slav-
nosti poprvé masově pořádány 
v roce 1906. V roce 1920 minis-
terstvo školství a osvěty dokon-
ce podpořilo konání Strom-
kového dne svým výnosem. 
Tradice byla v Česku obnovena 
v roce 2000. S nápadem slavit 
opět Den stromů přišli ředitel 
botanické zahrady University 
Karlovy v Praze Václav Větvička 
a dřevosochař Martin Patřičný.

Město potřetí oslaví Den stromů

Památné stromy v Hlučíně
 Buk lesní, parčík u polikli-
niky, výška 23 metrů, obvod 
kmene 300 centimetrů
 Javor, Dům dětí a mládeže, 
výška 26 metrů, obvod kme-
ne 330 centimetrů
 Lípa, Kromrův mlýn, výška 
23m metrů, obvod kmene 
670 centimetrů
 Buk lesní, městský park, 
výška 23 metrů, obvod kme-
ne 385 centimetrů

Zdroj: Odbor ŽP a KS

Pasováním na žáka první třídy začala školní docházka pro dvě 
desítky dětí, které 3. září usedly do lavic Základní školy Dr. Miroslava 
Tyrše. Slavnostní obřad se konal v tělocvičně školy. Předškoláky tam 
na dítka školou povinná za asistence starosty Davida Maňase a třídní 
učitelky Lucie Rybkové povýšila ředitelka školy Ivana Staňková.  
„Tento rituál jsme zavedli loni a dnes jsme jej v tělocvičně školy 
provedli podruhé. Je to milé zpestření pro naše prvňáčky,“ řekla. 
Dodala, že loni děti do lavic vyprovodila i patronka školy spisovatel-
ka Jana Schlossarková. 
Těsně před obřadem se noví školáčci seřadili před dveřmi tělocvič-
ny. Dovnitř šli ještě v doprovodu jednoho z rodičů. Po pasování a 
krátkém kulturním bloku, který ještě před prázdninami připravili 
jejich starší spolužáci, zamířili rovnou do třídy. Tělocvičnu opouštěli 
společně už sami. 
„Je to moc pěkná tradice. Naše starší dcera nic takového neměla. 
Takhle si děti budou první školní den lépe pamatovat,“ řekl jeden z 
přítomných otců.
Do lavic v šesti hlučínkých základních školách 3. září usedlo celkem 
136 prvňáčků. Je to jen o šest více než tomu bylo na začátku loňské-
ho školního roku. Proti roku 2005/2006 školních nováčků výrazně 
ubylo. Tehdy do školy poprvé přišlo 151 dětí.
Oslabení prvních ročníků zaznamenala větší část škol. Výjimkou 
je ZŠ Hlučín–Rovniny, kde oproti loňsku přibylo devět prvňáčků. 
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše jich má o šest více a pět žáků 
první třídy přibylo v Darkovičkách. V celém Moravskoslezském kraji 
poprvé do lavic usedlo 13.000 dětí.

Ř    editelka děti na školáky 
pasovala obří tužkou



Město dalo znovu možnost 
pohřebním službám vyvěšovat 
oznámení o úmrtí a poskytlo 
k tomu prosklenou vitrínu ve 
„sloupu“ u bývalé prodejny 
obuvi na nároží ul. Bochenkovy 
a Farní v centru. 
K aktivitám města patří také 
podpora sportovních klubů. 
Tentokrát rozhodla rada o 
poskytnutí financí fotbalové-
mu klubu FK Darkovičky na 
dopravu fotbalistů na VI. ročník 
„Mezinárodního turnaje o po-
hár starosty města Namyslowa“.
Klienti na vozíku se zřejmě v 
příštím roce dočkají bezbari-
érového vstupu do budovy A 
městského úřadu. Z rozhod-
nutí rady bude ve vstupu do 
obřadní síně vybudována šikmá 

plošina, po které se bude mož-
né dostat na úsek občanských 
průkazů, cestovních dokladů 
a samozřejmě také do obřadní 
síně.
Rada města rozhodla o zřízení 
autobusové zastávky na ulici 
Ostravské u kina, v místech kde 
bylo v době rekonstrukce provi-
zorní „autobusové nádraží“. Než 
zde ale začnou zastavovat první 
autobusy uplyne ještě nějaký 
čas. Veškerá nutná řízení se 
teprve rozběhnou.
Další dopravní záležitostí z 
mnoha řešených bylo par-
kování na ulici Jarní. V tomto 
případě bylo rozhodnuto o 
parkování od domu č. 6 až po 
dům č. 18 vpravo, od domu č. 
20 vlevo. Dále bylo změněno 

parkování na autobusovém 
nádraží: z povolených 15 minut 
na parkování s parkovacím 
kotoučem po dobu 30 minut. 
Protože začal narůstat počet 
řidičů, kteří jezdili podjezdem  
mezi ulicemi Promenádní a 
Hrnčířská (pod kostelem), roz-
hodla rada města účinněji tomu 
bránit jak dopravním značením 
tak zábranami z obou směrů.
Po provedeném organizačním 
a personálním auditu bylo 
rozhodnuto o změně organi-
začního řádu Městského úřadu 
Hlučín, kterou komentuje v 
úvodníku těchto novin starosta 
města.
Město Hlučín jako pronajímatel 
má ze zákona možnost jed-
nostranně zvyšovat nájemné 

v městských bytech. Je to mj. 
odezva na neustále rostoucí 
náklady. Rada rozhodovala o 
zvyšování nájemného na rok 
2008.
Město Hlučín se vzdalo před-
nostního práva na bezúplat-
né nabytí pozemků v areálu 
Ústavu sociální péče v Hlučíně 
od Pozemkového fondu České 
republiky ve prospěch Morav-
skoslezského kraje. Jedině takto 
může kraj realizovat komplexní 
rekonstrukci objektu a stavební 
úpravy.
Makléřské služby v oblasti 
pojištění majetku města bude 
vykonávat společnost SATUM 
CZECH s.r.o., Ostrava, která zví-
tězila ve výběrovém řízení.

Jarmila Harazinová

Z jednání rady města
hlučínskénoviny [06]

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   10. října 2007 svozová oblast B
  středa   24. října 2007 svozová oblast C
  

  středa     7. listopadu 2007   svozová oblast A
  středa   21. listopadu 2007 svozová oblast B

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

Nejistý osud hlučínské posádky
Armáda by se ráda zbavila hlu-
čínského záchranného praporu. 
Ten by měl přejít pod hasiče i s 
těžkou technikou. V rámci trans-
formace to navrhuje ministryně 
obrany Vlasta Parkanová. Záměr 
se ale nelíbí vedení kraje, města 
ani šéfovi moravskosleslezských 
hasičů. Všichni se shodují na 
tom, že prapor 
byl měl v Hlučíně 
zůstat. „Rozhodně 
by byla škoda, 
kdyby se armáda 
praporu vzdala,“ 
řekl starosta 
David Maňas.
Význam prapo-
ru podle jeho 
zastánců spočívá 
především v tom, 
že to je poslední vojen-
ská jednotka v kraji. Navíc se 
vojáci osvědčili během povodní 
v minulých letech a pomáhali 
i začátkem září, kdy se vylily 
řeky především na Bruntálsku, 
Opavsku a Ostravsku. 
„V posledních dvou měsících o 
základně v Hlučíně intenzivně 
jednám se všemi zainteresova-
nými stranami,“ řekl hejtman 
Evžen Tošenovský. O budouc-
nosti jednotky hovořil už s 
prezidentem Václavam Klausem, 
premiérem Mirkem Topolánkem 
a samotnou ministryní Parkano-
vou. Podle ředitele hasičského 
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje Zdeňka Nytry by 
převedení jednotky pod hasiče 

znamenalo velkou ekonomic-
kou zátěž a vyžadovalo by to i 
navýšení rozpočtu. Hlučínský 
prapor nyní disponuje těžkou 
technikou, kterou moravskoslez-
sšté hasiči nemají v současnosti 
k dispozici. „Hodila by se nám. 
V příštím roce bychom ale už 
neměli peníze na její provoz,“ 

řekl Nytra. 
Konečné rozhod-
nutí padne v ho-
rizontu několika 
měsíců. Potvrdil 
to i mluvčí resortu 
obrany Andrej 
Čírtek. Podle 
něj transformaci 
armády musí 
nejprve schválit 

bezpečnostní rada 
státu a vláda. 

Hlučínský záchranný prapor 
vznikl v roce 2004 a vojáci 
fungují v rámci integrovaného 
záchranného systému. Pomáhají 
při větších neštěstích, přírodních 
katastrofách a jsou vycvičeni i na 
likvidaci průmyslových havárií. 
Celkem je v Česku ještě dalších 
pět podobných praporů. Pokud 
návrh transformace projde, 
zůstanou záchranáři jen v Ra-
kovníku a Olomouci. Do Hlučína 
se nastěhují hasiči. Z dalších by 
měly vzniknout bojové jednotky. 
Prapor v Kutné Hoře by měl být 
zrušen úplně. Důvodem tohoto 
záměru je nedostatek peněz. 
Armádu záchranáři ročně údajně 
stojí miliardu korun.
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Slavnosti začaly už dopoledne 
a zájemci si mohli od 10:00 
prohlédnout zbytky městských 
hradeb. Kromě toho se ještě 
střílelo z děla, dobový kejklíř 
zahrál pohádku pro děti a se 
svým pásmem vystoupily děti 
základní umělecké školy. Hlavní 
program začal předáním zámku 
do užívání veřejnosti a jeho 
prohlídkou. Následovaly další 
koncerty a vše vyvrcholilo večer 
zjevením Bílé paní.
„Protože zámek nemá klasické 
cimbuří, nadpřirozená bytost 
se poprvé objevila mezi okny 

zámku. Pak sestoupila i ven 
mezi lid,“ popsal závěrečnou 
část programu ředitel kulturní-
ho centra Zdeněk Kačor. Dodal, 
že hlučínská bílá paní rozhodně 
nebyla strašidlem, ale spíše 
příjemnou tečkou zámeckých 
oslav.
Bílá paní se tak v Hlučíně na 
zámku objevila poprvé. Nikde 
se o podobném nadpřirozeném 
jevu nehovoří. Naopak realitou 
byla hraběnka, kterou její pří-
buzní a služebnictvo omylem 
nechali zaživa pohřbít v kapli. 
Žena se sice probudila a dovo-

lala se pomoci, ale tento zážitek 
ji nadosmrti poznamenal. Byť ji 
všichni dříve znali jako příjem-
nou šlechtičnu, od nechtěného 
pohřbu se chovala naopak.
Velkou záhadou zámku i nadále 
zůstává tajná chodba. O té se 
tvrdí, že někde ze sklepů histo-
rické budovy vede prý k Vinné 
hoře. Zatím se ale nikomu 
nepodařilo chodbu najít. Neu-
spěli ani archeologové během 
poslední rekonstrukce.
Budovu zámku město koupilo v 
roce 1997 za 7,8 milionu korun. 
Pak začala rekonstrukce rozdě-

lená do několika etap. Postup-
ně se pro veřejnost otevíraly 
jednotlivé části. Nejprve vzniklo 
informační centrum, muzeum 
a následovala čajovna. Dnes v 
rekonstruovaných prostorách 
sídlí i knihovna a výtvarný 
obor Základní umělecké školy 
Hlučín.
Celkem rekonstrukce stála 
46,5 milionu korun. V této 
částce jsou započteny všechny 
náklady hrazené jak z prostřed-
ků města tak i z nejrůznějších 
dotací.

  ekonstrukce zámku skončila,
stála 47 milionů korun

R  ekonstrukce zámku skončila,
stála 47 milionů korun

R

Necelých 47 milionů korun stála rekonstrukce hlučínského zámku. Její poslední etapa začala v roce 2002 a skončila letos v září. Opravenou 
historickou budovu město a jeho obyvatelé symbolicky převzali v sobotu 15. září. Stalo se tak v rámci Zámeckých slavností, které připravilo 
Kulturní centrum Hlučín.

V případě požáru či jiného 
neštěstí by se hasiči s těžkou 
technikou na některá místa vů-
bec nedostali, jinde by jim cesta 
trvala zbytečně dlouho. Na vině 
jsou hlavně majitelé špatně 
zaparkovaných automobilů. 
Tyto komplikace mohou podle 
záchranářů vést ke zbytečně 
vysokým škodám na majetku či 
dokonce k zmařeným lidským 
životům. Průjezdnost silnic pro-
to hlučínští dobrovolní hasiči 
kontrolovali začátkem září.
„Nejhorší je jednoznačně situa-
ce na sídlišti OKD. Do ulic Jarní 

či 1. máje jsme se kvůli zaparko-
vaným automobilům nedostali 
vůbec. Pokud by tam opravdu 
hořelo, měli bychom velký 
problém,“ řekl velitel výjezdové 
jednotky dobrovolných hasičů 
Radek Czyž.
Komplikace by je čekaly i v 
Dukelské ulici. „Tam bychom 
neměli šanci se kvůli zaparko-
vaným automobilům dostat 
blízko k domům. Problém 
byla i ulice Na krásné vyhlídce. 
Nemohli jsme se tam otočit a 
zpátky museli vycouvat,“ popsal 
hasič konkrétní lokality.

Dodal, že zásah mohou kompli-
kovat i přerostlé stromy a jejich 
větve.
„Na tyto problémy jsme narazili 
například v ulicích Tyršova a 
Seiferta. Větvě ale budeme 
ořezávat až na podzim,“ řekl. 
Výsledkem akce je seznam 
úseků, kde bude nutné ořezat 
větve. „Městští strážníci si zase 
poznamenali, kde bude nutné 
provádět častější kontroly a 
upozorňovat na nevhodné par-
kování řidiče,“ vysvětlila mluvčí 
úřadu Jarmila Harazinová.
Podle Czyže jsou problémy s 

průjezdností dlouhodobé a ne-
týkají se jen Hlučína. Pamatuje 
si i na případy, kdy zaparkovaná 
auta skutečně komplikovala 
konkrétní zásah. 
„Před časem hořelo ve třetím 
patře domu v ulici 1. máje. Na-
jeli jsme tam až na třetí pokus. 
Znamenalo to zpoždění okolo 
pěti minut,“ řekl. 
Dodal, že za tu dobu například 
zcela shoří automobil. „Úplně 
na plech. Po dobu pěti minut 
nemá člověk šanci vydržet v 
zakouřeném prostoru,“ zakončil.

Neprůjezdné ulice mohou způsobit tragédii
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Již tradičně se první zářijovou 
neděli konal Hlučínský krmáš. 
Tento svátek, který se váže k 
vysvěcení kostela sv.Jana Křti-
tele, patří každoročně ,kromě 
církevních záležitostí, setkává-
ní rodin, lidové zábavě, koloto-
čům a kulturnímu programu. 
Program byl naplánován proti 
dřívějším letům na tři dny a 
měl více zaujmout i mladou 
generaci. Pro tu byla již v 
pátek připravena na břehu 
Hlučínského jezera diskotéka 
Jirky Basty. 
V sobotu se prostranství za-
plnilo stánky a prodejci jídla, 
hraček, perníků sladkostí a 
dalšího pouťového sortimen-
tu.  Během dne se představila 
dechová hudba, mažoretky, 
hlučínské kapely Vajcovod a 
KG Band. Pro nejmenší uspořá-
dal kabaret ředitel Kulturního 
centra Zdeněk Kačor. Do-

spělí si zase mohli zasoutěžit 
například v pojídání koláčů, 
tvarůžků nebo pití piva na čas. 
Vrcholem celého dne pak byla 
večerní ohňostrojová show 
nad hladinou jezera. 
Neděle po raním dešti probí-
hala za již příjemného počasí. 
Den byl opět proložen různý-
mi soutěžemi a vystoupeními 
hudebních kapel. Tentokrát 
to byly formace VPM z Jičína a 
hlučínský Lybar Band. Okolo 
18 hodiny uvedl moderátor 
na pódium hlavní hvězdu dne, 
kterou byla zpěvačka Helena 
Zeťová. Ta svým vystoupe-
ním zaujala nejen mladou 
generaci, ale i dříve narozené. 
Závěrečnou tečkou třídenního 
programu bylo vystoupení 
populární hlučínské skupiny 
Beatles collection band.

Hlučínský krmáš
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Celkem 16.000 větších či menších výstřelů a stejné 
množství následných pyrotechnických efektů. To 
jsou konečná čísla ohňostroje, který první zářijový 
den ozářil oblohu nad  hlučínskou štěrkovnou. 
Rachejtle dokonce létaly přímo z vody jezera. 
Velkolepou podívanou, která byla součástí prvního 
ročníku mezinárodní ohňostrojové přehlídky, vyvr-
cholil druhý den tradičního krmáše.
„Ohňostroj byl přibližně o 30 až 40 procent větší 
než ten, který jsme loni odpálili v rámci 750. na-
rozenin města,“ vysvětlil František Křižák, jehož 
společnost show připravila. 
Celkem do areálu jezera s nákladem zábavné 
pyrotechniky přijely čtyři nákladní automobily, 
které přivezly 100 kubíků materiálu a také odpalo-
vací zařízení. „Bylo to 800 velkých efektů a 15.000 
menších. Přímo z vody, což jsme v Hlučíně dělali 
úplně poprvé, vyletělo 200 ran,“ vysvětlil Křižák s 
tím, že příští rok by se festival ohňostrojů měl do 
města opět vrátit. 
„Tentokrát se nám to hodně povedlo. Vždy je ale 
co zlepšovat. Už dnes přemýšlíme, co předvedeme 
příští rok. Lidé si naši práci pamatují a chtějí pořád 
něco nového. Rozhodně budeme více pracovat s 
vodou,“ prozradil.
Podnikatel a tvůrce velkých ohňostrojů svůj obor 
považuje za umění. „Především pokud dochází k 
dokonalému souladu s hudebním doprovodem,“ 
vysvětlil s tím, že v této oblasti se pohybuje od 
počátku 90. let minulého století. 

Ohňostroj létal 
přímo z vody jezera

Víte, že
 první zmínky o ohňostrojích pocházejí z Číny a jsou staré 
přibližně 2000 let.
 podle legendy první petardu náhodou připravil čínský 
kuchař, který v zahradní kuchyni smíchal dřevěné uhlí, síru 
a ledek.
 jiné zdroje hovoří až o devátém století a objevení černé-
ho střelného prachu.
 do Evropy se zábavná pyrotechnika dostala o několik 
století později na lodích mořeplavců a cestovatelů. 
 původně byly ohňostroje výsadou císařských a králov-
ských dvorů. Už tehdy se jejich používání pojilo s různými 
oslavami.
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Mše, svatby a pohřby. Většina lidí 
právě v tom spatřuje hlavní ná-
plň práce faráře. Ve skutečnosti 
to je ale v mnohém i manažerská 
pozice. „Jednou sháním opraváře 
střechy, jindy zase zedníky,“ řekl 
Hlučínským novinám během 
rozhovoru farář František Zehnal. 
Kromě toho připravuje snou-
bence na svatební obřady, jako 
jeden z mála dospělé ke křtu, 
hledá finanční zdroje či koordi-
nuje rekonstrukce vybavení kos-
telů nebo samotných chrámů.
HN: V Hlučíně působíte už šest 
let. Během té doby se hodně 
mluvilo především o výstavbě 
nových chrámových varhan. 
Považujete dokončení tohoto 
projektu za váš osobně největ-
ší úspěch?
To nebyl úspěch. Varhany byla 
nutnost. Dřevo bylo napadené čer-
votočem a dřevomorkou. Muselo 
se s tím něco udělat.
HN: Jaké byly náklady na poří-
zení nového nástroje?
Nové varhany stály zhruba pět 
miliónů korun. Další milión pak 

přestavba kůru, věže, nové dřevo 
a měchy. Vzhledem k velmi dobré 
spolupráci, z této částky město 
uhradilo zhruba 50 procent. Nyní 
probíhá poslední fáze, provádějí se 
řezby v hodnotě zhruba 600 tisíc 
korun.
HN: Varhany za sebou mají už 
řadu koncertů. Jak je hodnotí 
odborníci a hlavně muzikanti, 
kteří k nim zasedli?
Jsou to v pořadí páté hlučínské 
varhany. Od prvních nástrojů se 
nedochovala žádná dokumenta-
ce. Tyto jsou postaveny jako repli-
ka původního barokního nástroje. 
Podle vyjádření Doc. Martina 
Poruby z Mnichova patří dokonce 
k nejlepším ve střední Evropě.
HN: Co další projekty, opravy a 
rekonstrukce?
Před vlastní stavbou varhan byla 
provedena rekonstrukce oltáře. Je 
350 let starý a byl napaden čer-
votočem. Ta proběhla v několika 
etapách s nemalými výdaji. Další 
náklady si vyžádalo pozlacení 
svatostánku, andělů a různých 
dřevořezeb. 

HN: To jsou investice, které 
byly. Co vás čeká? Co považu-
jete v tomto směru za prioritu?
Je to rekonstrukce kostela Svaté 
Markéty. Budova je v havarijním 
stavu. Opravy by měly začít příští 
rok. Náklady by měla nést církev, 
město a především ministerstvo 
kultury. Cena za neodkladnou 
opravu střechy a novou omítku 
se podle předběžných odhadů 
bude pohybovat okolo 2,5 milionů 
korun. 
HN: Hlučínská farnost skrývá 
z uměleckého hlediska jeden 
opravdu velký unikátní a vzác-
ný obraz. 
Vlastníme dílo vlámského malíře 
Chura ze 16. století, který nějaký 
čas působil v Krakově a ve Slezsku. 
Je to olejomalba na dřevě nazva-
ná Ukřižování Pána Ježíše. Je to 
náš nejvzácnější obraz. Předloni 
jsme jej nechali restaurovat. Ve 
farním kostele u oltáře je možno 
shlédnout jeho kopii.   
HN: Máte za sebou působení 
na různých místech kraje. Jak 
nyní s odstupem let hodnotí-

te své působení v Hlučínské 
farnosti?
Tato oblast má historické specifi-
kum spočívající v tom, že zhruba 
200 let patřila k Pruské říši. V 
tom spočívá mnoho kladných 
vlastností a hodnot. K těm patří i 
to, že se hlásí ke své víře. Na celém 
Hlučínsku, kam se řadí i naše 
farnost Hlučín, je hruba 80 procent 
lidí hlásicích se ke katolické církvi.
HN: Blíží se Vánoce. V křesťan-
ském kalendáři nejvýznamněj-
ší svátky. I když je Hlučínsko 
takto silně nábožensky zalo-
žené, projevuje se i zde jejich 
ústup ke konzumu ve formě 
celosvětové nákupní horečky?
Ano, máte pravdu. Jednak se stírá 
rozdíl mezi adventním obdobím a 
samotnými Vánocemi. Dále je tře-
ba říci, ale je takový i obecný trend 
ve světě, že Vánoce nejsou pouze 
o dárcích. Lidé by neměli zapo-
mínat na jiné hodnoty, jako jsou 
například láska, úcta a tolerance. 
Neměli by zapomínat, že Vánoce 
jsou náboženské a zároveň rodin-
né svátky.

Kostel Sv. Markéty je v havarijním stavu
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František Zehnal (49)
Narodil se ve Svitavách, 
absolvoval jazykové gymnázi-
um. Jako každý mladý člověk 
pak dále volil mezi různými 
povoláními. Podle tety se měl 
dokonce stát medikem. Kvůli 
sportu ale nakonec nastoupil 
na Vysokou školu zeměděl-
skou – ekonomickou fakultu. 
Tam se však rozhodl pro změ-
nu a přešel ke studiu teologie 
a filozofie na Karlově univer-
zitě. Po ukončení studií přišla 
nabídka k dalšímu rozšíření 
vzdělání na právnické fakultě 
v polském Lublinu.
V mládí a během studií se 
aktivně věnoval vrcholovému 
sportu: atletice, jízdě na kole 
a košíkové. Mezi studiem ab-
solvoval dvouletou vojenskou 
službu v ženijním vojsku, jako 
průzkumník – minař.
I tam měl možnost aktivně 
sportovat.
Po studiích pracoval v letech 
1985 až 1988 jako kaplan 
a administrátor v Krnově a 
okolních farnostech. Od roku 
1988 do roku 2001 působil 
jako farář v Kopřivnici a 
dalších šesti obcích. Roku 
2001 pak přešel jako farář a 
víceděkan do Hlučína.

Čtyřicáté narozeniny oslavila v září 
Mateřská škola na Severní ulici. Při 
otevření v roce 1967 do ní rodiče 
nechali zapsat 110 dětí. V posled-
ních letech navštěvuje čtyři věkově 
smíšené třídy přibližně stejný počet 
předškoláků. Za dobu existence ve 
školce pracovalo několik desítek 
provozních zaměstnanců, 66 učitelek 
a tři ředitelky. 
„Zaměřujeme se na osobnostně 
orientovaný model vzdělávání. To 
znamená, že rozvíjíme osobnost sa-
mostatného a zdravě sebevědomého 

dítěte cestou přirozeného vzdělává-
ní,“ vysvětlila učitelka Jana Frydrycho-
vá. Dodala, že se děti mohou zapojit 
například v dětském pěveckém sboru 
Pastelka či se v programu Lego-dac-
ta seznámit se začátky anglického 
jazyka. Školka jim navíc zajišťuje i 
plavecký výcvik a další aktivity.
„Spolu s rodičovským sdružením 
zajišťujeme pro děti návštěvy divadel, 
mikulášskou a vánoční nadílku, výlety 
dětí, opékání párků, oslavu Dne dětí, 
besídku ke Dni matek, Malou maturi-
tu a mnoho dalších akcí,“ doplnila.

Učitele i vedení školky ale v posled-
ních letech trápí starost o školní 
zahradu. „Neplní svůj účel, jak by 
měla,“ vysvětlila učitelka. Dodala, 
že pomoci by mohly peníze z fondů 
Evropské unie. Školka se totiž zapojila 
do projektu o modernizaci školních 
zahrad.
Oslavy 40. narozenin mateřské školy 
vyvrcholí 26. a 27. října Dnem ote-
vřených dveří. Jejich součástí bude 
například i výstava dětských výtvar-
ných prací, ve kterých děti vyjádří své 
dojmy a zážitky ze života naší školy.

Mateřská škola oslavila čtyřicítku

Klienti na invalidním vozíku se dočka-
jí bezbariérového přístupu do přízemí 
budovy A Městského úřadu Hlučín. 
Rada města rozhodla o zadání zpra-
cování projektové dokumentace na 
šikmou nájezdovou plochu ve vstupu 
do obřadní síně, který je uvnitř dveř-
mi propojen se vstupem hlavním. 
Město tak umožní osobám s omeze-
ným pohybem přístup na frekvento-

vaný a často vyhledá-
vaný úsek občanských 
průkazů, cestovních 
dokladů a evidence 
obyvatel a také do 
obřadní síně. Tedy do 

míst, kam se občané potřebují dostat 
nejčastěji.
Radnice posuzovala celkem tři 
možnosti. První se týkala jednoduché 
úpravy schodiště hlavního vstupu 
pomocí instalace žulových klínů, jak 
je známe pro kočárky. Sklon by však 
byl příliš prudký a tato úprava by 
neumožňovala samostatný pohyb 
občana na vozíku bez potřeby asis-
tence druhé osoby. 
Další variantou bylo pořízení tzv. 
schodolezu. Jeho použití v podmín-
kách úřadu je však neefektivní, opět 
je třeba asistence další osoby a toto 
zařízení navíc nelze použít pro různé 

typy vozíků. Proto nakonec zvítězila 
varianta se šikmou plošinou. Varianta 
sice finančně zřejmě nejnáročnější,
ovšem použitelná a vyhovující.
Městský úřad má tři budovy - A, B a 
C. Budovy B a C jsou bezbariérové 
díky výtahu v budově C a průchodům 
mezi budovami. Budova A je nejstarší 
a svými dispozicemi neumožňuje 
snadné odstranění bariér a zpřístup-
nění lidem na vozíku. Vybudování 
plošiny  je prvním krokem a mělo 
by být realizováno v příštím roce. 
Celkové náklady budou známy až po 
zpracování projektu.

Jarmila Harazinová

Bezbariérový vstup do úřadu

Ženy se učily, jak na koláče. Tři desítky dívek a žen všech věkových kategorií se koncem srpna 
zúčastnily již tradičního kurzu pečení hlučínských koláčů. Pravidelnou akci, která pomáhá udržet tuto 
tradiční pochoutku, pořádalo Kulturní centrum společně se spisovatelkou Janou Schlossarkovou.
„Tentokrát se nepřihlásil ani jeden muž. Některé zájemkyně přišly úplně poprvé. Jiné se k nám zase pravi-
delně vracejí,“ řekla pracovnice kulturního domu Monika Pokorná.
Hlučínské koláče se od podobného pečiva odlišují především zdobením a ingrediencemi, které se 
přidávají do těsta. Recepty dnešních kuchařek se ale od těch minulých odlišují. Kdysi se například koláče 
zadělávaly s husím sádlem. To se dnes už nepoužívá. Charakteristické jsou i tím, že je v nich hodně tuku, 
takže dlouho vydrží vláčné.
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První výměnná burza knih
Městská knihovna v Hlučíně 
připravila první výměnnou 
burzu knih. Uskuteční se v 
Týdnu knihoven od  1. do 5. 
října 2007 v době od 8 – 17 
hodin. Prostory Zámeckého 
klubu, kde se burza usku-
teční, se nacházejí v přízemí 
budovy hlučínského zámku.  
Knih vychází více než stačí-
me přečíst a představa, že 
jednou si konečně najdeme 
čas přečíst knížku, kterou 
jsme si odložili na později, je 
naprosto mylná.
Máte i vy doma knihy v 
knihovně, pod postelí i nad 
postelí, v kupách na psacím 
stole, na skříních, v kufrech, 

ve sklepě i na půdě? Ne-
chtějí je ani v antikvariátě a 
nabídka na internetu nebyla 
k ničemu? Myslíte si, že 
knihu, která vám třicet let 
nechyběla, ještě nutně doma 
potřebujete?
Do výměnné burzy knih mů-
žete nabídnout beletrii, knihy 
naučné i knihy pro děti, pro 
které již v rodinné knihovně 
nemáte místo a myslíte si, že 
by udělaly radost někomu 
jinému. Stejně tak si  mů-
žete knihu, která vás přesto 
zaujme, bezplatně odnést 
domů. Přijďte - jste zváni 
– těšíme se na vaši návštěvu.

Kontakty, které se mohou hodit
složky integrovaného záchranného systému

jednotné tísňové číslo: 

112
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín
Celní 6, 748 01 Hlučín           950 746 011
tísňové volání            150

Zdravotní záchranná služba Opava, středisko RLP Hlučín 
Čs.Armády 6, 748 01  Hlučín          595 041 026
tísňové volání                        155

Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín
Dr.Ed.Beneše 2, 748 01  Hlučín          595 041 210
tísňové volání                    158

Městská policie Hlučín
Mírové náměstí 24, 748 01  Hlučín          595 020 202
                                             595 041 885

další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
Ostravská 18, 748 01  Hlučín          595 042 369
pohotovost                            595 043 333

Severomoravská plynárenská a.s.
Jánská 12, 746 01 Opava                   553 651 111
havarijní služba                            1239

Severomoravská energetika a.s.
Krnovská 54, 746 01 Opava                          553 600 130

 

Týden knihoven v Hlučíně:
Amnestie a internet zdarma
V Týdnu knihoven od l.-5. října 
2007, nabízí Městská knihov-
na dospělým návštěvníkům 
zdarma využít školení, 
které je zaměřeno na zá-
klady práce s internetem. 
Zájemci o školení se zde 
mohou  naučit pracovat 
s elektronickou poštou i 
jak vyhledávat
na internetu potřebnou 
informaci. Věříme, že 
zájem o toto školení projeví 
zejména starší generace a to 
v určené dny od 13-17 hodin.
Zájemci mají možnost objednat 
se na hodinovou lekci telefonicky 
na čísle 558 270 106.  
V rámci Týdne knihoven mohou zájem-
ci využít 30 minut přístupu k internetu 
zdarma. Čtenářům, kteří nevrátili včas zapůj-
čené knihy promine knihovna poplatky z prodlení. 
Noví čtenáři budou na dobu jednoho roku přihlášeni 
zdarma.

Opět připomínáme povinnost výměny řidičských průkazů, jak 
ukládá zákon, následovně:  
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:
• od 1.7.1964 do 31.12.1993 (typy CZ 1-3) - povinná výměna 
do 31.12.2007;
• od 1.1.1994 do 31.12.2000 (typy CZ 4-5) - povinná výměna 
do 31.12.2010;
• od 1.1.2001 do 30.4.2004 (typ CZ 6) - povinná výměna do 
31.12.2013.

Upozorňujeme, že již nelze očekávat nějaké další prodloužení 
lhůty na výměnu řidičských průkazů. 
Žádáme proto všechny řidiče, kterých se výměna bezprostřed-
ně dotýká: neotálejte s výměnou! 
V posledních měsících vyměňujeme měsíčně pouze okolo 
150 kusů ŘP. Takže abychom stihli vyměnit zbývající 
množství, znamenalo by to od tohoto okamžiku provést 
výměnu 300 ŘP měsíčně. Žadatelé o výměnu se však obje-
vují sporadicky a zřejmě předpokládají, že je na výměnu 
ještě dostatek času. Není!
Vy, kteří budete odkládat splnění své povinnosti, můžete být 
koncem letošního roku nemile překvapeni několikahodino-
vým čekáním na odbavení. Kapacita přepážek není neome-
zená, informování o nutnosti výměny zaznívá opakovaně a v 
dostatečném předstihu. Je to tedy na Vás, řidičích.
Znovu apelujeme: přijďte  hned!

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Hlučín

Povinná výměna
řidičských průkazů

Od náletových dřevin, keřů a jiných překážek čistili koncem 
srpna hlučínští dobrovolní a profesionální hasiči odtokový 
kanál jezera. „Využili nižšího stavu vody a společně odstranili 
vše, co by v případě potřeby bránilo volnému odtoku vody z 
jezera,“ řekla mluvčí radnice Jarmila Harazinová
V minulosti už hasiči kanál čistili několikrát.  Naposledy v loň-
ském roce. Tehdy se po vytrvalém dešti zvedla vodní hladina 
a praskalo stavidlo jezera. „Potřebovali jsme zajistit volný 
odtok vody,“ doplnila mluvčí.

Hasiči v kanále
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Mistr Evropy je z Hlučína

Volný čas v Hlučíně
Kulturní centrum Hlučín
2.10. a 3.10. | 9:00 | ZNÁŠ, 
UMÍŠ, DOKAŽ – nejen 
vědomostní soutěž pro žáky 
základních škol
6.10.  | 9:00 | Hlučínsko-vře-
sinská šlápota / vycházka z 
Hlučína do Vřesiny u Hlučína
10.10. | 9.00 | Jak si princez-
na vzala draka – divadelní 
představení pro děti mateř-
ských a základních škol
12., 13.,14.10. | 18:00 | Ta-
neční půlkolona
15.10. | 15:00 | Lékařská 
přednáška s MUDr. Claudií 
Ondrušovou v evangelickém 
kostele
16.10 | 9:00 | Přednáška pro 
základní školy ke Dni stromů 
Přednáší Libor Uher, druhý 
Čech, který zdolal K2

Výstavy
16. – 30.10. Výstava dětských 
prací ke Dni stromů v kultur-
ním domě
Po – Pá 8.00 – 19:00

Program kina Mír Hlučín na 
říjen 2007
pátek 5.10. v 19.30 hod.  
Transformers, Film USA, akční
pátek 5.10. a sobota 6.10. v 
17.00 hod.
neděle 7.10. v 15.00 hod.

Divoké vlny, Film USA, ani-
movaný
sobota 6.10.v 19.30 hod.
neděle 7.10. v 17.00 hod.
Next, film USA, sci-fi
pátek 12.10. a sobota 13.10 v 
19.30 hod.
Křižovatka smrti 3
Filmu USA, akční krimi kome-
die
sobota 13.10. v 17.00 hod.
Piráti z Karibiku 3 – Na konci 
světa
Film USA – dobrodružný
neděle 14.10. v 17.00 hod.
Hairspray
Film USA – komedie, muzikál
středa 17.10. v 16.00 hod.
Doba ledová 2, USA, ani-
movaný u příležitosti „Dne 
stromů“ s krátkým předfilmem 
o lesích – vstup zdarma
neděle  21.10. v 15.00 hod.
Simpsonovi ve filmu
Film USA - animovaný
pátek 26.10.  a sobota 27.10. v 
17.00 a 19.30 hod.
neděle 28.10. v 17.00 hod. 
Medvídek
Film ČR, komedie, drama

Dům dětí a mládeže Hlučín
6.10. Drakiáda
Sportovně rekreační areál 
Hlučín, prezentace soutěží-
cích 13:30 – 14.00, možnost 

soutěžit v disciplínách: největší 
a nejmenší vyrobený drak 
schopný vzlétnout, výtvar-
ná soutěž „Pouštíme draka“ 
Bližší informace v DDM – Leo 
Schreier
10.10. Zamykání lesa
Pojďte se  námi rozloučit s 
Pánem lesa, uložit zvířátka 
k zimnímu spánku a zlatým 
klíčkem zamknout les.
Sraz dětí, rodičů i kočárků v 
16:00 před DDM. Lampiony se-
bou. Občerstvení bude dětem 
podávat Pán lesa!
16.10. Minikurz – keramika 
pro dospělé I. Pro začátečníky 
i pokročilé. Základní techniky 
keramiky, možnost práce dle 
vlastních návrhů. Od 17:00 do 
20:00 v ateliéru DDM. 
Cena 120,- Kč (v ceně zahrnuta 
i druhá část – glazování).
Přihlášky a platba předem v 
DDM – Veronika Hubáčková
20.10. Výprava za kamen-
nými poklady, průzkumná 
akce klubu mladých debrujárů, 
Poznávací exkurze: průzkum 
mineralogické lokality v Žu-
lové, kutání v terénu. Určeno 
dětem od 8 let (3 km chůze 
terénem). Sraz v 6:20 na 
vlakovém nádraží v Hlučíně, 
cena 80,- Kč. Bližší informace 
a přihlášky v DDM do 16.10. 

– Leo Schreier tel.: 724 366987
26. – 28.10. Setkání králov-
ství malachut. Akce, soutěže, 
jaké si jen vymyslíte. Můžete 
cokoliv! Bližší informace na: 
www.malachut.cz
30.10. Minikurz – keramika 
pro dospělé II.
Glazování výrobků z keramické 
dílny ze dne 16.10.2007.
Od 17.00 do 20.00 v ateliéru 
DDM

Muzeum Hlučínska – Hlučín-
ský zámek
Až do čtvrtku 18.10. potrvá 
výstava „Otakar Vícha–Vyší-
vaný svět, Lenka Hudečko-
vá– šperky“.
Až do neděle 2.12. potrvá 
výstava „Dějiny udatné-
ho českého národa a pár 
bezvýznamných světových 
událostí“.
Čtvrtek 25.10. v 16:00 hod 
zahájení výstavy „Významné 
osobnosti české vědy a tech-
niky“. Výstav potrvá do neděle 
27.1.2008.

Český svaz chovatelů ZO Hlučín
20.10. Stolní posuzování 
králíků v chovatelském středis-
ku Borovníky na ul. Rekreační.
8 – 12:00 hod

Mimořádného úspěchu dosáhl  Jan Miketa, který se stal Mistrem Evropy juniorů ve vodním lyžování, které probíhalo od 14. do 16.září v německém Alfsee. 
Celkem 10 státu postavilo družstva o maximálním počtu 6 závodníků. Českou republiku reprezentovali Petra Kocurová, Petra Povolná, Lukáš Chládek a 
Jan Miketa. „Soutěžilo se ve třech disciplínách. Trikách, slalomu a skoku. Součet bodů z těchto disciplín pak dával výsledek pro kombinaci,“ řekl Miketa. 
On sám dosáhl osobních rekordů ve všech disciplínách. Ve slalomu pak dokonce nového českého rekordu. Získal 1.místo ve slalomu, 3. ve skocích a 6.v 
trikách. Tyto výsledky mu zajistily zlatou medaili v kombinaci a titul Mistra Evropy. Celkově pak naše reprezentační družstvo skončilo na třetím místě.

Mistr Evropy je z Hlučína



      [15] hlučínskénoviny

Občanské sdružení Senior ser-
vis bylo založeno v lednu 2001 
v Ostravě. Posláním sdružení 
Senior servis bylo a je vytváření 
podmínek pro důstojné stáří 
seniorů, zejména: 
• Výchova dobrovolníků pro 
práci se seniory osamělými a 
seniory se sníženou mobilitou
• Organizace práce dobrovolní-
ků v terénu
• Pořádání společenských, 
kulturních, vzdělávacích  a 
osvětových akcí pro seniory
• Orientace na současné moder-
ní formy komunikace a jejich 
vhodné aplikace v běžném 
životě seniorů

Aktivity
Hlavní aktivitou je projekt Dob-
rovolníci – společníci osamě-
lých seniorů.

Další činnosti:
• Provozování internetového 
klubu důchodců
• Osvětové přednášky v do-
movech důchodců a denních 
centrech pro seniory
• Jóga pro seniory

Dobrovolníci – společníci 
osamělých seniorů
Cílem projektu je prolomit izo-
laci osamělých a jinak strádají-
cích seniorů a to ve společnosti 
dobrovolníků, jejich návště-
vami, rozhovorem, doprovo-
dem k lékaři či na procházku 
a doprovodnými službami. V 
rámci této služby působí stovka 
dobrovolníků. Dobrovolnická 
služba občanského sdružení 
Senior servis má akreditaci 
Ministerstva vnitra. 
Projekt byl zahájen v roce 2002 

v Ostravě, postupně byl rozší-
řen do dalších měst jako jsou 
Havířov, Bohumín a Karviná. 
V současné době se snažíme 
rozšířit projekt ve městě Hlučín.
Osamělí, opuštění, materiálně 
či fyzicky strádající a zdravot-
ně postižení staří lidé jsou v 
základní péči pečovatelek, 
které jim často vytvářejí jeden 
z mála nebo jediný kontakt se 
světem. Základní potřeby těch-
to seniorů jsou dle možností 
a kapacit pečovatelské služby 
uspokojovány, avšak pro klidný, 
časově nelimitovaný rozhovor, 
vyslyšení, poradu či drobnou 
výpomoc někdy nezbývá čas.
Proti této skutečnosti stojí 
– v poslední době i u nás stále 
více lidí, kteří jsou ochotni na 
základě dobrovolnosti posky-
tovat společnost opuštěným a 
jinak handicapovaným lidem 
a s myšlenkou „dávej a budeš 
obdarován“ jsou ochotni se 
věnovat těm, kteří společnos-
ti – zdánlivě – nemohou nic 
přinést.
Z toho vyplývá základní záměr 
projektu: sladit na jedné straně 
potřeby osamělých a jinak 
handicapovaných seniorů a na 
druhé straně dobrou vůli dob-
rovolníků věnovat těmto lidem 
svůj čas, péči a laskavost.

Dobrovolníci
• Přijímání dobrovolníků
Zájemci o dobrovolnictví jsou 
pozváni ke vstupnímu poho-
voru, který vede psycholog. 
Během rozhovoru se zjišťuje 
jaký druh dobrovolnické služby, 
jaký typ klienta a jaké prostředí 
by zájemci vyhovovalo.
• Co se vyžaduje

Výpis z trestného rejstříku, na 
který poskytujeme kolek v ceně 
50,- Kč.
Uzavření smlouvy o dobrovolné 
činnosti s čtrnáctidenní výpo-
vědní lhůtou .
Dobrovolník se řídí pokyny 
koordinátora dobrovolníků, 
společně s ním navštíví poprvé 
klienta, další návštěvy si do-
mlouvá s klientem sám.
Návštěvy se vykonávají průměr-
ně na 1-2 hodiny 1 krát týdně 
a vykazují se v jednoduchém 
formuláři.
Vyžaduje se, aby veškeré 
problémy a  případné přerušení 
návštěv včas oznámil koordiná-
torovi.
Dále se požaduje, aby se 4 x do 
roka zúčastnil setkání dobrovol-
níků, které je spojeno s doško-
lováním a výměnou zkušeností.
• Co hradíme
Dobrovolník má nárok na 
náhradu místního jízdného a 
pojištění proti škodě při výkonu 
dobrovolnické činnosti.
Občanské sdružení hradí režii 
spojenou se setkáváním dobro-
volníků a školení.
V Ostravě mají dobrovolní-
ci zdarma přístup do Klubu 
dobrovolníků v Moravské 
Ostravě na Kostelním náměstí. 
Zde probíhá mj. zaškolování 
na práci s Internetem a je tu 
také knihovna s literaturou o 
dobrovolnictví.
• Co z toho dobrovolníci mají?
Jak je uvedeno v Kodexu dob-
rovolníka občanského sdružení 
Senior servis:
Dobrovolník poskytuje službu 
potřebným a tato služba jej těší 
a obohacuje.

Kurzy trénování paměti
Další zajímavou aktivitou ob-
čanského sdružení Senior servis 
je kurz trénování paměti. Cílem 
kurzu trénování paměti je pře-
svědčit seniorskou populaci, že 
si ještě docela slušně pamatuje, 
když jí někdo poradí, jak na to.
Všichni jsme zažili situaci, kdy 
nás zrazuje paměť, kam jsme 
dali klíče, co jdeme nakoupit, 
zda jsme vypnuli sporák..
Zvýšit kapacitu krátkodobé 
paměti nelze, ale lze zlepšit 
spolupráci krátkodobé paměti 
a dlouhodobé paměti pomocí 
mnemotechnik. Při učení ně-
čeho nového pomocí mnemo-
technik, je informace spoleh-
livě uložena do dlouhodobé 
paměti a proto jsme schopni si 
ji vybavit.
Návštěvníci kurzu trénování 
paměti se nemusí obávat, že 
budou stresováni testy, zkouše-
ním nebo časově omezenými 
kvízy.

Zaujala Vás nabídka občan-
ského sdružení Senior servis?

Máte zájem o návštěvy 
dobrovolníka?
Chcete se stát 

dobrovolníkem?
Pro bližší informace volejte 

na telefonní číslo
 776 774 157 

nebo 776 347 326
(stačí prozvonit)

Ve večerních hodinách také 
na telefonní číslo 596 246 045

Ing. Jiří Krupička
Předseda občanského sdružení 

SENIOR SERVIS

Občanské sdružení SENIOR SERVIS
Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava 1    Tel: 777 774 157, 776 347 326

 www.sweb.cz/seniorservis/sen.htm , e-mail: seniorservis@seznam.cz

Přivítali jsme
* Eduard Rončka

* Tereza Táncosová

* Klára Táncosová

Blahopřejeme
12.10.2007 oslaví 50 let 
společného života
Bruno a Anna Novákovi

Jubilanti v říjnu
Alžběta Schullová *1917
Erich Šimánek *1923
Hildegarda Šulová 
*1926
Anastazie Gajdová 
*1927
Anna Grundová *1917
Irena Choděrová *1919

Hildegarda Jankůjová  
*1923
Ludmila Beková *1925
Vladislav Sukač *1921
Ludmila Daňková *1927
Emílie Švastová *1912

Oddíl házené HC Hlučín pořádá 
nábor nových členů. Hledájí 
se dívky ročníků 1996, 1997, 
1998, 1999 a 2000. Zájemkyně 
jsou očekávány každou středu 
a pátek od 15:30 ve Sportovní 
hale v Hlučíně. Další informace 
poskytnou trenéři družstva ml. 
žaček a minižáků na níže uvede-
ných tel. číslech: 
Huba Pavel – tel. 732 245 836 
(ml. žačky), Janoš Josef – 606 
853 063 (minižačky)

Hledají házenkářkyInformujeme o výročí a jubilejích



nebyl dopaden
T    ravič z ranče

Policisté zatím nedopadli traviče, který 
koncem srpna řádil v areálu Dětského 
ranče. Jedem otrávil tamní zvířata. Šest 
ovcí kamerunských nepřežilo. Pět koz 
je v karanténě a mají poškozené vnitřní 
orgány, především játra. Jejich osud je 
nejistý. Během posledních tří let je to už 
druhý podobný případ.
První ovce uhynula 26. srpna večer, další 
tři v rozmezí několika hodin a  poslední 
dvě následující den. K jedu se dostaly i 
další ovce a dokonce i kozy. Ty však otra-
vu přežily. „Otravu potvrdila pitva. Zvířata 
zemřela na následky vnitřního krvácení,“ 
řekl ředitel ranče Josef Dudek.
Dodal, že by po těchto zkušenostech rád 
zvýšil bezpečnost zvířat. „Potřebujeme 
oplotit celý areál. Je nutné zabezpečit 
napájecí systém, aby to nebyla jen volně 
přístupná koryta. Pomoci nám může i 
kamerový systém,“ popsal Dudek pláno-
vaná opatření. Podle něj mohou všichni 
zájemci přispět na účet 42963008/2700. 
Peníze půjdou především na nákup 
nových zvířat a bezpečnostní opatření. 
Ty si odhadem vyžádají náklady okolo 
400.000 korun.
Ranč v tomto směru podpořila jeho nová 
kmotra, zpěvačka Věra Špinarová, která 
pomohla zorganizovat benefiční koncert.
Na něm společně s ostravskou umělkyní 
vystoupil například Džusový brouk, či 24 
mladých hudebníků skrývajících se pod 
názvem Šuba duba band. Celá akce se 
neminula účinkem. Již nyní se našly tři 

firmy, které pokryjí náklady a zrealizují
projekt zabezpečovacího kamerového 
systému.
Případem se zabývá i  policie. Pachatel 
může být v případě dopadení obviněn 
z poškozování cizí věci. Cena jednoho 
uhynulého zvířete se pohybuje okolo 
2500 korun. 
Travič na ranči řádil už před třemi lety. 
Tehdy jeho návštěvu nepřežilo osm 
kamerunských koz a tři ovce. K jedu, pro-
kázalo se, že jde o jed na krysy, se dostala 
i lama, která sice přežila, ale od té doby je 
slepá. Ještě před první otravou neznámí 
surovci během noci ve stáji svázali a ubili 
jednoho koně, jindy zase zničili dětem 
záhon s vypěstovanou zeleninou.

hlučínskénoviny [16]

Jak na slavnostní
přivítání občánků
Tradiční slavnostní přivítání občánků se 
nyní připravuje pro děti narozené v  roce 
2007 a týká se dětí, které mají  trvalý 
pobyt na území města Hlučína a jeho 
částí Bobrovníků a Darkoviček. 
Máte-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem slavnostního obřadu vítání 
občánků, dostavte se  m a m i n k y   o s 
o b n ě  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 plat-
ný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce budete 
předem, s dostatečným předstihem, 
informováni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním čísle 
595 020 224, 595 020 283

Foto: Dan Krzywon



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
INZERUJTE

V HLUČÍNSKÝCH 
NOVINÁCH

596 114 787, 731 444 808
INZERCE-HLUCIN@PNM.CZ

DOSTANEME VÁS NA PRVNÍ 
MÍSTA VE VYHLEDÁVAČÍCH 
...VÍME JAK...  WWW.PNM.CZ

TEL: 603 48 78 48, 800 888 801

výsadba a údržba zahrad
řez živých plotů a ovocných 

stromů
Prodej:

okrasných a ovocných dřevin
semen, hnojiv, zahradních 

substrátů
jabloně 80 Kč

macešky od 5 kč
sadba jahodníku od 5 Kč

U Stadionu 4, Hlučín (směr SILO)
Po – Pá: 8 – 18 hod So: 8 – 12 hod

Telefon: 605 937 531, 605 161 372

Zahradnictví Michňa

 Pronájem trubkového lešení včetně podlážek 776 204 142
 Kamenictví Lampart: výroba a montáž pomníků, parapetů, žu-
lových schodů, obložení krbů, sekání písma, opravy hrobů. Prodej 
– vázy, lampy. Veškeré kamenické práce. Porovnejte naše ceny. Školní 
12, 748 01 Hlučín. Tel.: 604 837432, 605 154463
 Rozvedená mladá maminka s 2,5letým synem hledá pronájem 
bytu 1+1 nebo 2+1 v Hlučíně a okolí. Tel.: 739 818612
 Poskytujeme nebankovní půjčky i pro důchodce a mateřské. 604 
157 368
 Kdo doučí ČJ (7 tř) tel.: 605 918 944

RESTAURANT A PENZION
STARÁ  CELNICE

Celní 407/5, 748 01 HLUČÍN
/naproti hlučínské štěrkovny a domova důchodců/

www.staracelnice.cz
mail: stara.celnice@centrum.cz

P Ř I J M E M E
o b s l u h u j í c í   p e r s o n á l

Podmínky: - vyučen v oboru s praxí
                         - příjemné vystupování a          
                            znalost hotelového provozu

Nástup od 1. října 2007

V O L E J T E       602 71 58 77



tel.: 596 134 466

POSOUZENÍ STAVU KONSTRUKCE KROVU

OCHRANA KROVU PROTI HMYZU A HOUBÁM

ÚSPORY PØI OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH

CERTIFIKOVÁNO DLE ISO 9001:2001 a 14001:2005
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 AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.
Ostravská 23, 748 01 Hlučín, tel. 595043827

Těšínská 85,  746 01 Opava, tel.  553613555






