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Hasiči ze severní Moravy a Slezska soutěžili na náměstí v rámci 
HLUČÍN CUP 2007 (víc na str. 4)

Hlučínský kostel Sv. Jana Křtitele hostil 30.9.2007 jeden z kon-
certů Svatováclavského hudebního festivalu.

Výstavu dětských 
prací u příležitosti 
Dne stromů v KD 
zahájil 19.9.2007 
místostarosta Pavel 
Reiský. O několik 
dnů dříve sál patřil 
tradičním půlkolo-
nám. 

Atmosféra soutěže ZNÁŠ- 
UMÍŠ – DOKAŽ (více na 
str. 4)

Z výletu hlučínských seniorů 
do Beskyd (více na str. 11)
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Vážení spoluobčané, 
Jeden rok je pro někoho doba únavně dlouhá, někomu uběhne tak 
rychle, že jej nestačí ani vnímat. Rok v životě města je zlomkem z celé 
jeho historie, přesto je pro nás, zastupitele, časovým úsekem, po kte-
rém už lze mnohé hodnotit, lehce bilancovat. Máme za sebou velice 
rušné období nabité událostmi, které nám nedopřálo klidu natož 
odpočinku, které však přineslo  mnoho nového. Ano, je tomu právě 
rok co jste svěřili život  města do našich rukou, dali nám důvěru.
Ze svého pohledu mohu říci, že to nebyl rok marný. To, co  jsme ve 
volebním programu deklarovali, do toho jsme se skutečně pustili, 
nic nezůstalo bez povšimnutí. I drobné nezdary tak neseme s čistým 
svědomím, že jsme učinili maximum a ovlivnili jsme to, co se ovlivnit 
dalo. Ovšem nezříkám se zodpovědnosti a netvrdím, že je všechno v 
pořádku.  Mnoho věcí zůstává otevřených. Pro složitější záležitosti je 
rok hodně krátký, některé procesní kroky mi, stejně jako vám, připa-
dají nekonečné. Je to neustálý boj s časem, se systémem a bohužel 
kolikrát i s lidmi.
Stále tak čekáme s opravou Dlouhoveské ulice na to,  jak dopadne 
dělení dotací a  hledáme  další zdroje financování tohoto kompliko-
vaného projektu. Nepodařilo se zvrátit rozhodnutí Ministerstva obra-
ny ČR o transformaci záchranného vojenského praporu. Peticí, kte-
rou jsem zorganizoval, jsme dali všichni jasně najevo, jaký je  postoj 
starostů a primátorů Moravskoslezského kraje a podpora  přišla i od 
mnohých z vás. Nyní očekávám, že bude prapor převeden i s celým 
jeho rozpočtem a personálním obsazením. Mám zato, že se nejedná  
o záležitost na půl roku ani na rok a proto doufám, že ministerstvo 
vnitra vytvoří této složce stabilizované podmínky pro činnost.
Na druhou stranu se mnohé podařilo, což je pro mě osobně důle-
žitým hnacím prvkem do další práce. Hned na začátku volebního 
období jsem inicioval vytvoření nového systému komunikace s vámi, 
občany. Díky tomu se zintenzivnilo využívání webových stránek 
města. K závažnějším záležitostem byla a budou svolávána veřejná 
projednávání, na kterých máte prostor se vyjádřit a diskutovat o 
problematice. Vždyť se jedná o naše město. Zásadní změnou prošly 
Hlučínské noviny a i když se samozřejmě nemohou líbit všem stejnou 
měrou, myslím si, že odpovídají moderním trendům současnosti, a 
že už byla taková změna zapotřebí.
Dalším úspěšným krokem v tomto roce bylo provedení organizač-
ních změn na městském úřadu. Od začátku jsme hledali cestu jak 
činnost úřadu zefektivnit, snížit výši vynakládaných finančních
prostředků a především usnadnit vám, občanům, vyřizování vašich 
záležitostí. Proběhl personální a organizační audit a jeho výsledky  
nám ukázaly cestu, jak toho dosáhnout. V tomto okamžiku již byla 
provedena některá organizační opatření, další budou následovat 
od ledna příštího roku. Pokud jsem zmiňoval usnadnění vyřizování, 
znamená to konkrétně přeskupení  úseků a agend tak, abyste vše 
potřebné např. pro velmi často řešené stavební záležitosti, získali na  
jednom místě.
Toto byla stručná zmínka o vývoji prvního roku volebního období, 
který před nás postavil nové problémy a pohání nás k jejich řešení. 
S listopadem přichází památka zesnulých a Den veteránů - dny, které 
můžeme vnímat i jako příležitost k zamyšlení a možná přímo k rozjí-
mání. Měli bychom si uvědomit, že jak váleční veteráni tak Ti, kteří už 
nejsou mezi námi, nám předali a předávají určité poselství, určitou 
životní filozofii. Je na každém z nás, jak s tímto dědictvím naložíme.
Vzpomeňme na své blízké a vzdejme hold všem veteránům tím, že 
si budeme vážit  současnosti. Při této příležitosti mi dovolte pozvat 
vás 11. listopadu v 10 hodin na mši v obřadní síni hřbitova Hlučín 
– Březiny, po které bude následovat v 11 hodin  pietní vzpomínkový 
akt ke Dni veteránů.

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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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-
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„Byt je připravený. S pomocí hlu-
čínské charity se nám podařilo 
zajistit částečně i jeho vybavení,“ 
řekla Hana Gelnarová z radnice. 
Kromě toho se zástupci města 
snaží novým obyvatelům co 
nejvíce přechod do nového 
domova zjednodušit.
Po příjezdu si hned vyřeší 
pojištění a zaevidují se u nového 
lékaře. Matka i syn budou ze 
začátku navštěvovat jazykovou 
přípravu na Základní škole 
Rovniny. „Česky pravděpodobně 
neumí vůbec. Máme ve sboru 
učitelku, která velmi dobře 
hovoří rusky. Rodině se bude vě-
novat v odpoledních hodinách 
podle potřeby,“ řekla ředitelka 
školy Jana Poláchová. 
Dodala, že chlapec bude školu 
navštěvovat i normálně. „Pře-
zkoušíme si ho a uvidíme, do 
které třídy jej zařadíme,“ vysvět-

lila. Pracovnice radnice navíc v 
Havířově našla další přesídlenou 
rodinu z Kazachstánu. „Chceme 
s ní navázat kontakt. Navíc jsme 
ve městě kontaktovali ženu z 
Ukrajiny, který by zpočátku také 
mohla přistěhovalcům pomo-
ci,“ dodala Gelnarová s tím, že 
přispět mohou přistěhovalcům i 
samotní zaměstnanci městského 
úřadu v rámci vyhlášené sbírky 
věcných darů.
Přesidlování krajanů z Kazachs-
tánu začalo v roce 1994. Rodina 
mířící do Hlučína je jednou z po-
sledních. Celkem se do původní 
vlasti vrátilo pět desítek rodin, 
jejichž předci odešli v roce 1920. 
Většina potomků kazachšských 
osadníků dodnes ovládá češtinu.
Podobné české enklávy jsou i 
na jiných místech. V letech 1946 
a 1947 se do poválečného Čes-
koslovenska vrátily desetitisíce 

krajanů z Ukrajiny, Jugoslávie, 
Bulharska, Rumunska a dalších 
zemí. Tehdejší návrat souvisel 
s potřebou osídlení Sudet a 
pohraničí, které po válce opustili 
odsunutí němečtí obyvatelé. 
Další vlna se začala organizovat 
po roce 1989. V letech 1991 až 
1993 přestěhoval stát v rámci 
humanitární evakuace přibliž-
ně 2000 krajanů z Ukrajiny a 
Běloruska, z oblastí, které byly 
postiženy v roce 1986 černobyl-
skou jadernou havárií. 
Ministerstvo vnitra pak od roku 
1995 do roku 2001 přesídlilo 
krajany z Kazachstánu, Ruska, 
Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a 
Moldavska. Tyto přesuny ale 
nebyly hromadné a žádosti se 
vyřizovaly jednotlivě. V průbě-
hu těchto šesti let se do České 
republiky přestěhovalo celkem 
201 krajanských rodin, což zahr-
novalo celkem 785 osob. Česko 
v tomto období do návratu 
krajanů investovalo více než 67 
milionů korun.

Krajané z Kazachstánu se přistěhují v listopadu
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Třicáté narozeniny v srpnu osla-
vila Mateřská škola v Bobrovní-
kách. Dvoupatrová budova byla 
postavena za 5000 brigádnic-
kých hodin v akci „Z“. Při otevření 
bylo zapsáno 65 dětí. Nyní zde 
jsou dvě třídy, jídelna a družina.  
MŠ se zaměřuje na výchovu 
ke zdravému životnímu stylu, 
spolupráci,  přátelství a komuni-
kačním dovednostem. Poskytuje 
logopedickou péči. Děti pracují s 
počítači, mají možnost zapojit se 

do výtvarného kroužku, hry na 
flétnu, seznamují se s anglickým 
jazykem. Spolu s rodiči každým 
rokem pořádají výlety, vánoční a 
velikonoční dílny, pouštění dra-
ků s opékáním, oslavy Dne dětí, 
besídky, maškarní reje, návštěvy 
divadel atd. Oslavy narozenin 
vyvrcholí 21.11. „Dnem plným 
klaunů“ v místním kulturním 
domě.  Další program viz. Volný 
čas v Hlučíně. 

J. Procházková, S. Hrušková

Třicetiletá školka v Bobrovníkách

Znáš, umíš, dokaž
Šeský ročník soutěže ZNÁŠ- 
UMÍŠ – DOKAŽ vyhlásilo KC 
Hlučín. Soutěž je postavena 
jednak na zručnosti a šikovnosti 
soutěžících kluků a holek, ale 
také na jejich všeobecných 
vědomostních znalostech. 
Cílem je, aby se dětské školní 
kolektivy zapojily nejen jako 
členové družstva, ale také jako 
správní diváci. Hlavní cenou za 
první místo pak je počítač pro 
vítěznou základní školu.

Debata s novináři 
Ve čtvrtek 20.9. navštívili            
ZŠ Hornická v Hlučíně reportéři 
z opavské redakce Deníku, Milan 
Freiberg a Veronika Zahradníko-
vá. Byli pozváni do novinářské-
ho kroužku právě vznikajících 
školních novin. Nejdříve vysvět-
lili, co to znamená, být novinář, 
co je náplní jeho práce a jak 
správně napsat článek do novin. 
Poté zadali dětem práci: měly si 
sami vymyslet a napsat článek.

Žáci v chemičce
Koncem září absolvovali de-
váťáci ze ZŠ Hornická exkurzi               
v areálu ostravských chemic-
kých závodů BorsodChem 
MCHZ. K vidění byla výroba ky-
seliny dusičné a názorné ukázky 
obsluhy hasičského automobilu. 
BorsodChem navazuje na tradič-
ní chemickou výrobu v Ostravě, 
jejíž vznik se datuje od roku 
1927. V prvních letech provozu 
závodu byla vyráběna dusíkatá 
hnojiva, čpavek a síran amonný. 
Dnes se zde vyrábí anilin. Jako 
jediný v ČR vyrábí BorsodCHem 
tzv. rajský plyn - oxid dusný, 
který se používá v lékařství. 

Kristýna Patschková
Eva Walczyková  

V netradiční soutěži se koncem 
září na hlučínském náměstí 
představili hasiči ze sevru Mora-
vy a Slezska. Proběhl zde 1. roč-
ník simulace zásahové činnosti 
v obleku za použití dýchacího 
přístroje pod názvem HLUČÍN 
CUP 2007. 
Soutěž byla rozdělena do tří 
kategorií.  Celkově se představilo 
26 družstev z Hlučína, Bohumí-
na, Přerova, Radvanic, Ludge-
řovic, Heřmanic, Hošťálkovic, 

Darkovic, Bobrovníků, Kravař a 
Dolního Benešova. Mezi muži s 
dýchací technikou získalo vítěz-
ství  družstvo z Přerova, druhé a 
třetí místo pak obsadil Bohumín. 
V kategorii bez dýchací techniky 
skončila družstva v pořadí Dolní 
Benešov, Darkovice a Bobrov-
níky 1. 
V ženské kategorii bylo nejlepší 
družstvo Radvanic, druhé a třetí 
získaly ženy z Heřmanic.

Hasiči na hlučínském náměstí

Dvojčlenná rodina krajanů z Kazachstánu, žena a její třinácti-
letý syn, se v první polovině listopadu přistěhují do Hlučína. 
Radnice před časem nabídla byt a zázemí pro přistěhovalce 
v rámci projektu přesídlení, který od roku 1994 organizuje 
ministerstvo vnitra.
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Leporelo, které přesáhlo dosa-
vadní rekord nejdelšího leporela 
na světě a je tak největší knihou 
světa, je vysoké dva a dlouhé 
70 metrů. Návštěvníci se na 
jeho stranách mohou seznámit 
s událostmi z naší historie od 
pravěku po současnost. Samot-
ný kreslený příběh doplňují 
figuríny v dobových kostýmech.
Nechybí ale ani obrázky různých 
artefaktů - dýka z doby bron-
zové, výzbroj různých armád 
či uniforma jednotek, které v 
listopadu 1989 zasahovaly v 

Praze proti studentům.
O expozici, kterou hostilo i 
Národní muzeum, které pak 
dokonce kvůli zájmu délku 
výstavy muselo prodloužit, je 
mezi vystavovateli velký zájem 
a leporelo je na několik let do-
předu zamluvené. Výstava byla 
v roce 2005 součástí expozice 
Asociace muzeí a galerií ČR, 
poté putovala do slovenského 
Národního muzea v Bratislavě a 
také do řady krajských muzeí v 
Česku i na Slovensku. Část této 
výstavy reprezentovala ČR na 

knižních veletrzích v roce 2005 
v Lucemburku, Paříži, Boloni a 
Frankfurtu nad Mohanem.
Knižní předloha z dílny Lucie 
Seifertové se v roce 2003 stala 
jednou z nejprodávanějších 
knih. Získala řadu ocenění, 
včetně ceny Magnesia Litera za 
nejlepší knihu pro děti a mládež.
Samotná kniha je devět metrů 
dlouhá. Tvoří ji souvislá krajina, 
v níž se odehrávají drobné děje, 
nejprve ze života pravěkých 
lovců, pak prvních zemědělců. 
Čtenáři se mohou zúčastnit ob-
řadu keltských druidů, sledovat 
bitvu mezi Římany a Germány, 
na Velké Moravě se seznámit s 
Cyrilem a Metodějem. Pak násle-
duje pár drbů o Přemyslovcích, 
bitva mezi husity a křižáky a at-

mosféra na dvoře císaře Rudolfa 
II. Je to ovšem jen klidem před 
bouří třicetileté války.
Pak následuje baroko, osví-
cenství, obrození. Uplyne pár 
dvoustran a století a už se 
nadšeně buduje socialismus i 
kapitalismus. Fakta, informace, 
chronologické tabulky ke všem 
obdobím, nechybí komiksové 
textíky a kreslené postavičky. To 
vše umožní hledět na minulost 
a předky s humorem, nadsázou 
a ironií.
Leporelo v klasické velikosti a 
další knihy autorky mohou zá-
jemci v hlučínském muzeu také 
zakoupit. Výstava potrvá až do 
2. prosince. Vstupné je 30,- Kč 
pro dospělé a 15,- Kč pro děti 
starší 6 let.

Historie v barvách na 140 metrech čtverečních

Zpěv, malba, herectví, tanec, režie. Spekt-
rum uměleckých aktivit kravařské rodačky 
Marty Olšrové je skutečně široké. Teď se 
rozhodla natočit dokument o Hlučínsku.
Pro Martu Olšrovou to znamená již čtvrtý 
filmový projekt. Poprvé však dokument.
„Chci ukázat to, co znám od dětství. Jsem z 
Kravař a od malička jsem slýchávala různé 
příběhy z druhé světové války, které se k 
Hlučínsku váží,“ informovala Olšrová. Jak 
popisuje, vycházet bude především z výpo-
vědí pamětníků. „Práce s pamětníky bude 
obtížná. O svých zkušenostech dokážou 

mluvit v soukromí, nebo zážitky z války 
rozeberou v hospodě, jejich výpověď natočit 
ale nebude tak jednoduché,“ poznamenala 
mladá režisérka.
Rozhovory s pamětníky budou doplňovat 
faktografickou stránku a hrané příběhy.„Při
získávání historických dokumentů budu 
spolupracovat s různými archivy a knihov-
nami. Zinscenované příběhy budou prostu-
povat celým filmem. Dá se říct, že půjde o
hraný dokument,“ pokračuje Olšrová. 
Mladá režisérka nám námět jednoho z 
příběhů prozradila. „Během jedné svatby do 

stavení vtrhnou vojáci, znásilňují děvečky 
a nechávají za sebou spoušť. Povídá se, že 
bylo jedno, zda měli vojáci německé, nebo 
ruské uniformy. Také to chci v inscenaci 
ztvárnit. Během scény se uniformy vojáků 
změní,“ uvedla Olšrová. 
Její projekt by měl podpořit Moravskoslez-
ský kraj. Pokud se vše podaří, režisérce bude 
přidělena dotace v lednu.
Válečné příběhy z Bolatic, Štěpánkovic, Hatě 
a Hlučína by se tak mohly začít natáčet již 
začátkem února.

Týdeník REGION OPAVSKO

Nový filmový dokument přiblíží válečné Hlučínsko 

Historie českého národa a nejen to na ploše 140 metrů čtve-
rečních. Barevně veselá a s vtipným komentářem. Tak by se 
dala stručně charakterizovat výstava nazvaná Dějiny udatného 
českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. Obří 
leporelo, které vychází ze stejnojmenné komiksové knihy Lucie 
Seifertové, je k vidění v hlučínském muzeu.



Z jednání rady a zastupitelů
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Zastupitelstvo města na svém 
zářijovém zasedání rozhodova-
lo o finančních záležitostech, 
mezi které patří rozpočet 
města a také poskytnutí dotací. 
Tentokrát se příjemci dotace 
staly organizace 1.DFC Hlučín, 
TJ Hlučín a FC Hlučín. 

Město přispěje také na výmě-
nu vrat v hasičské zbrojnici v 
Hlučíně.
Pokračování záležitosti ob-
novení židovského hřbitova 
znamenalo darování pozemku 
za hřbitovem Rudé armády o 
výměře 701 m2 Federaci židov-

ských obcí v ČR. Následovat 
bude vyhotovení projektu, kte-
rý bude respektovat podmínky 
darování, stanovené zastupi-
telstvem města: obnovení části  
židovského hřbitova a  zacho-
vání průjezdu na hřbitov Rudé 
armády.
Stavebníkům uleví doplněk 
obecně závazné vyhlášky, 

kterým je umožněno skladová-
ní stavebního materiálu před 
stavbou na pozemku města 
po dobu 14 dnů bez poplatku. 
Ohlásit se takové uložení musí, 
ovšem je bezplatné. Dříve plati-
la tato úleva pouze pro lešení.
Zastupitelé projednali zprávy o 
činnosti kontrolního a osadních 
výborů

Z jednání  zastupitelstva města

Rada města rozhodla o pořízení 
dárku k 630. „narozeninám“ 
Markvartovic.
Z budovy na Mírovém náměstí 
se během letních prázdnin 
přestěhoval do hlučínského 
zámku  výtvarný obor Základní 
umělecké školy. K uzavření ná-
jemní smlouvy mezi Kulturním 
centrem Hlučín a školou bylo 
zapotřebí souhlasu rady města.
Už od minulého roku se začalo 
s přípravou studie budoucí 
zástavby rodinnými domy v 
Bobrovníkách, v prostoru pod 
Bobry Clubem. Protože však 
soukromí vlastníci tamních 
pozemků nesouhlasili se 
spolufinancováním výstavby 
inženýrských sítí a komunikací, 
rozhodla rada o zpracování do-
datku studie, ve kterém bude 
tato skutečnost zohledněna.
Do pravomoci rady náleží také 
rozhodování o dodavatelích, 
kteří jsou doporučení komisemi 
po provedení výběrového říze-
ní. Tentokrát to byli dodavatelé 
úklidových služeb v budovách 

MěÚ Hlučín, veřejné zakázky 
Sportovní areál Bobrovníky 
– Dětské hřiště, provádění             
elektrorevizí v bytových do-
mech v majetku města Hlučína 
a projektové dokumentace     
„Parkovací místa pod kostelem 
sv. Markéty“.
Poté co se vedoucí odboru 
investic a správy městského 
majetku z vlastního rozhodnutí 
vzdal své funkce, jmenovala 
rada města po provedeném 
výběrovém řízení a na návrh 
tajemnice MěÚ do této funkce 
Ing. Františka Klímu.
Jedním z podkladů zpracování 
strategického plánu rozvoje 
města Hlučína je také tzv. „Profil 
města“, který popisuje součas-
nou situaci v různých oblastech 
života města. Je komplexním 
informačním průřezem městem 
Hlučínem. Rada jej schválila 
a rozhodla o zveřejnění jeho 
zkrácené verze na webových 
stránkách města Hlučína, a to v 
rámci zveřejnění Strategického 
plánu rozvoje města Hlučína 

(poté, co o něm rozhodne za-
stupitelstvo). Především žáci a 
studenti se potýkali s nevyho-
vujícím dopravním spojením 
z Hlučína do Ostravy – Poruby 
před začátkem vyučování. Rada 
proto rozhodla vejít v jednání s 
KODIS a realizovat autobusový 
spoj z Hlučína - autobusové-
ho nádraží, přes Děhylov, do 
Ostravy- Poruby s odjezdem 
z AN Hlučín v době mezi 7:00 
hod. – 7:15 hod. hodin, a to v 
nejbližším možném termínu.
Zřejmě jste už zaznamenali, 
že se město rozhodlo hledat 
strategického partnera pro 
Štěrkovnu. Poté co vyšlo naje-
vo, že město nedokáže ufinan-
covat potřebný rozvoj tohoto 
krásného přírodního areálu, 
byla zvolena tato cesta. Město 
v první fázi očekává návrhy, jak 
by se měl a mohl areál rozvíjet, 
proto vyhlásilo soutěž s názvem 
„Návrh způsobu a formy pro-
vozování a rozvoje přírodního 
koupaliště a areálu přírodního 
koupaliště v Hlučíně“.  (více na 
str. 10)
Na základě žádosti Děhylova 

rozhodla rada města, že bude 
Městský úřad Hlučín projed-
návat přestupky, které budou 
spáchány v Děhylově. Tento 
postup umožňuje zákon o 
obcích. Osmnáct termínů pro 
konání svatebních obřadů v 
obřadní síni městského úřadu 
stanovili radní. 
Jako důsledek personálního a 
organizačního auditu bude od 
1.1.2008 zrušen úsek úklidu na 
MěÚ. Tato činnost bude zajišťo-
vána dodavatelsky. Také o této 
změně rozhodla rada města.
TS Hlučín se už připravují na 
letošní zimu, proto předložily 
radě  ke schválení Operační 
plán zimní údržby místních 
komunikací 2007/2008.
Zamezit vyvěšování nabíze-
ného zboží do náměstí – to je 
smyslem ustanovení tržního 
řádu, který vydala rada města. 
Před rozhodnutím byla tato zá-
ležitost projednána s obchod-
níky, kteří mají své prodejny na 
Mírovém náměstí. Bylo zřejmé, 
že v tomto směru panuje shoda 
mezi oběma stranami. 

Jarmila Harazinová

Z jednání rady města

Rada schválila
termíny svateb
O osmnácti svatebních ter-
mínech na příští rok rozhodla 
Rada města Hlučína. Snouben-
ci tak mohou vybírat každý 
měsíc z jednoho až dvou ter-
mínů, které připadají obvykle 
na sobotu, v ojedinělých pří-
padech na pátek. Stanoveným 
místem oddávání je pro tyto 
termíny obřadní síň městského 
úřadu a v jednom dni může 
proběhnout i více svateb.
V minulém roce zaevidovala 
hlučínská matrika 50 občan-
ských a 15 církevních sňatků.

Jarmila Harazinová

Vyřízení žádosti o výměnu 
starého řidičského průkazu trvá 
až dvacet dnů, tzn. že žádost o 
vydání nového ŘP je nutné vy-
plnit a podat na příslušný úřad 
nejpozději začátkem měsíce 
prosince letošního roku. 
Pokuty
Řidičské průkazy pozbývají 

platnosti po uplynutí doby sta-
novené pro jejich výměnu. Kdo 
bude řídit motorové vozidlo s 
neplatným řidičským průka-
zem, může očekávat od policis-
tů při přistižení pokutu ve výši 
1 500 – 2 000 Kč. Ve správním 
řízení může být řidič pokutován 
až do výše 30 000 Kč.

Osvobození od poplatku
Pokud stihnete provést výmě-
nu svého řidičského průkazu 
s končící platností v daném 
termínu, jste osvobozeni od 
zaplacení správního poplatku. 
Kdo to nestihne, zaplatí kromě 
sankcí od 1.1.2008 správní 
poplatek ve výši 50 Kč. 
Úřední hodiny odboru dopravy 
a silničního hospodářství:
Po, St    8.00 - 17.00
Út, Čt    8.00 - 14.00
Pátek prostřednictvím rezer-
vačního systému 

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Povinná výměna řidičských průkazů
Již po několikáté upozorňujeme, že v roce 2000 vstoupil v plat-
nost zákon, který mimo jiné stanoví, že řidičské průkazy vydané 
od 1. 7. 1964 je povinnost vyměnit do 31. 12. 2005. V roce 2005 
byla novelou uvedeného zákona lhůta prodloužena a to:
 

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. 
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okořitel K2 přednášel dětem o horolezectví
Libor Uher, teprve druhý Čech, 
který zdolal vrchol nebezpečné 
hory K2 ve výšce 8611 metrů, 
besedoval v říjnu s dětmi z 
osmých a devátých tříd hlučín-
ských základních škol a studen-
ty místního gymnázia. Diskuse 
s horolezcem slavila takový 
úspěch, že ji vedení kulturního 
domu hodlá ještě zopakovat 
pro dospělé.
„Sešlo se u nás 300 dětí. Beseda 
trvala půldruhé hodiny,“ řekl 
vedoucí kulturního domu Miro-
slav Houžvička. Dodal, že akce 
by se měla opakovat v dubnu v 

rámci oslav Dne Země.
Šestatřicetiletý Uher si pro 
děti kromě fotografií a vlast-
ního videozáznamu z vrcholu 
osmitisícovky připravil i řadu 
zajímavých informací a historek 
ze života extrémních horolezců. 
Posluchači se například dozvě-
děli, že devítičlenné expedici 
zavazadla a potřebné vybavení 
k úpatí hory neslo 140 domo-
rodců. Podle Uhera všichni 
měli jednu velikost tenisek a 
ve vysokohorském prostředí 
se pohybovali bez ponožek. 
Zajímavostí pro žáky a studenty 

jistě byly i takové věci, jak si 
horolezci staví v základních 
táborech záchody a sprchy. 
Uher nevynechal ani ne příliš 
příjemné zážitky. Hovořil o 
tělech zmrzlých kolegů a hřbi-
tově horolezců, kterým už hora 
nedovolila vrátit se domů a při 
jejím zdolávaní zemřeli. 
K2 je pro horolezce nejobáva-
nější osmitisícovkou.  Její vrchol 
je sice zhruba o 240 metrů nižší 
než Mount Everest, ale cesta 
nahoru je mnohem strmější. 
Uher ji zdolal letos 20. červen-
ce. Na vrchol vylezl jako jediný 

člen expedice, kterou vedla 
legenda českého horolezectví, 
Leopold Sulovský. Výprava se 
na výstup připravovala na místě 
dva měsíce. 
Většina z členů, i Uher, se o 
zdolání zrádné hory pokoušela 
už v roce 2005. 
Na vrchol K2 v pohoří Karáko-
ram z českých horolezců dosud 
jako první vylezl legendární 
Josef Rakoncaj. Podruhé se mu 
to povedlo před 21 lety, před-
tím v roce 1983. Na vrchol hory 
lidská noha poprvé vstoupila v 
roce 1954.

P

Čtyři psi čekají na domov v útulku
Už podruhé pokřtila hlučínská 
spisovatelka Jana Schlossarko-
vá svou novou knihu Na Lelka 
se něsmi piskač. Poprvé to bylo 
v červnu v sále hlučínského kul-
turního domu. Koncem září pak 
znovu v ostravském Domě kni-
hy Librex. V pořadí druhý křest 
byl opět proložen autorským 

čtením v prajzštině. Návštěvníci 
tak mohli poslouchat verše: Za 
tabletky na schudnuti, čišice 
už dala, lacnějši by ju to vyšlo, 
kdyby tak něžrala. Ani muži se 
ale veselé kritice nevyhnuli: 
Každy deň na fušky chodi, na 
kole rajtuje, potem u doktora 
sedi, beči, lamentuje.

Čtyři psi čekají nyní na nový domov v  útulku. 
Nejdéle v tamních kotcích přebývá rezavý 
kříženec Max, který v útulku žije od loňského 
května.
Max (snímek nahoře) je asi dva roky starý 
rezavý kříženec. Je klidný a hodí se k dětem. 
Nalezen byl 3. května 2006 mezi domy 
v Cihelní ulici. Jen o měsíc kratší dobu v 
útulku žije asi sedm let starý zrzavý kříženec 
německého ovčáka Rek (snímek dole). Ten 
volně pobíhal po Ostravské ulici a podle 
pracovníků útulku se jedná o milého psa, 
který se hodí k rodinnému domu. U dalších 
dvou psů není k dispozici fotografie. Jedná
se o psa, který je křížencem foxteriéra a také 
byl nalezen v Ostravské ulici. Na ztracené 
majitele či nový domov čeká od 20. srpna. 
Posledním pejsek je asi čtyřletá fenka Bety. 
Dlouhosrstý jezevčík se volně pohyboval    
12. září ve Školní ulici.

Tel: 595 043 591
Návštěvní hodiny: 
po:  06:00 - 18:00, 
ne: 08:00 - 12:00
Odběr pejsků: 
po:  06:00 - 14:00

Obraz vydražen za 20 000 korun

Schlossarková křtila nadvakrát

Na čtvrtém ročníku Ekono-
mického kongresu, který se 
konal 21. září 2007 v prosto-
rách Obchodně podnikatelské 
fakulty Slezské univerzity v 
Karviné byl vydražen obraz 
s motivem města Karviné od 
učitele Střední průmyslové 
školy stavební v Ostravě Josefa 

Mokráčka, který žije a tvoří na 
Hlučínsku. Majitelem díla se 
stal náměstek primátora města 
Karviné Petr Juras, který za něj 
zaplatil 20.000 korun. Výtěžek 
z aukce bude poskytnut na 
konto dětského domova Srdce 
v Karviné–Fryštátě.

Petr Seidler
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  ampión Miketa: Jsem člověk, který rád závodí
Mistr Evropy ve vodním lyžování se začíná připravovat na světový šampionát

Kdyby se před lety devatenácti-
letý Jan Miketa rozhodl na jedné 
ze svých životních křižovatek 
jinak, mohl teoreticky dnes 
hrát na vysoké úrovni fotbal. V 
době, kdy kopal za dorost, se ale 
rozhodl naplno věnovat jinému 
sportu. Ze zeleného trávníku se 
dostal k hladině hlučínské Štěr-
kovny a začal nazouvat vodní 
lyže. Dnes je čerstvým junior-
ským mistrem Evropy a pozvol-
na se začíná připravovat na 
vrchol příští sezony. V září chce 
změřit síly se světovou špič-
kou. Tentokrát ale už v mužské 
kategorii. Na konfrontaci se těší. 
„Jsem člověk, který rád závodí,“ 
říká o sobě.

HN: Jaké byly tvoje bezpro-
střední pocity, když jsi zjistil, 
že jsi mistrem Evropy?
Výsledky jsem věděl průběžně. 
Po rozjížďkách jsem byl druhý a 
ve finále jsem jel předposlední. 
Kluk, který startoval jako posled-
ní, navíc spadl. V té chvíli jsme 
už mohli slavit evropské zlato.
HN: Konec závodu ale ještě 
nebyl. Jako jediný jsi ve finále 
objel všechny boje na 20 m 
laně a čekala tě ještě jízda na 
laně o metr kratším. V té době 
jsi ale už byl jistý evropský 
šampion. Chtělo se ti ještě 
vůbec do vody?

Š
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  ampión Miketa: Jsem člověk, který rád závodí
Mistr Evropy ve vodním lyžování se začíná připravovat na světový šampionát

HN: 
Rozhodo-

vání bylo těžké?
Měl jsem úraz. Problémy 

s kolenem. Pak i s kyčlemi. 
Bolely mě kosti a klouby. 

Nezvládal jsem běhat a 
proto jsem

fotbalu nechal. Věnoval jsem se lyžím, kde 
se jen vozím (smích). 
HN: Jak vypadá celoroční příprava? 
V zimě chodím do posilovny. Cvičím každý den. 

Od prosince začneme s přípravou v bazénu. 
To je každý víkend a od jara pak 

tréninky přímo na vleku venku. 
Měl bych tak trénovat každý 

den, minimálně několi-
krát týdně. Týden před 

světovým mistrov-
stvím, které bude na 
přelomu srpna a září 
v Londýně nebo 
Moskvě, plánuji tý-

denní soustředění 
v Košicích.

HN: Na 
jednom 

mistrov-
ství světa 
v mužské 
kategorii 

jsi už zá-
vodil před 

dvěma lety. A 
skončil jsi cel-

kové 13. Nebu-
deš tedy žádným 

nováčkem. S jakým 
cílem tam pojedeš?

Byl to tehdy pro mě úspěch. 
Každopádně to bude těžké, i 

když vím, jak to tam probíhá. 
Určitě chci patřit do první desít-

ky. Pokud se umístím do pátého 
místa tak to bude velký úspěch. 
Medaile by pak byla velmi příjem-
ným bonusem. 
HN: Když srovnáš tvůj výsledek 
z juniorského mistrovství světa 
s nejlepšími výkony mezi muži. 
Na jakém místě by ses umístil? 
Kdybych zajel na mistrovství 
dospělých stejně jako na junio-
rech, byl bych mezi muži čtvrtý. 
Na loňském mistrovství světa pak 
dokonce druhý.

Fotografie na této straně z archivu 
J.Mikety

Rozhodně jsem to nebral jako 
rekreační jízdu. Nebylo to čestné 
kolečko. Naopak. I když jsem spa-
dl, vytvořil jsem na jedenáctimet-
rovém laně za vlekem nový český 
rekord. (Překonal tak vlastní - dva 
roky starý rekord z izraelského Tel 
Avivu. Pozn. red.)
HN: Kam by jsi tuto medaili ve 
své sbírce zařadil?
Mám z úspěchu obrovskou ra-
dost. Je to zatím má nejcennější 
medaile.
HN: Když jsi do Německa od-
jížděl, věřil sis natolik, že jsi o 
zisku zlata uvažoval?
Jistý jsem si rozhodně nebyl. Tiše 
jsem ale v nitru srdce doufal, že 
by to tak mohlo dopadnout.
HN: Máš za sebou poslední 

závod této sezony. Jaká byla 
tvoje příprava?

Často jsem trénoval v Haví-
řově. Těsně před odjezdem 

do Německa jsem byl na 
týdenním soustředění 

v Košicích. Týden 
před juniorským 

evropským mis-

trovstvím jsem startoval na 
Mistrovství Evropy dospě-
lých. Tam jsem v rozjížď-
kách skončil šestý. Ve finále 
jsem ale spadl a můj vý-
kon stačil na desáté místo. 
V Německu jsem pak ještě 
týden zůstal a trénoval.
HN: Šesté místo v rozjížď-
kách mezi evropskou elitou 
dospělých vodních lyžařů je 
ale taky velký úspěch. 
Je i není. Osobně jsem moc 
spokojený nebyl. Kdybych zajel 
to, co v tréninku, tak by umístění 
bylo mnohem lepší. Cítil jsem 
se na víc. Spokojený bych byl s 
umístěním do pátého místa.
HN: Vodní lyže ti učarova-
ly hned? Nezkoušel jsi jiné 
sporty?
Lyžování se věnuji od sedmi. 
Přivedl mě k němu strejda, který 
v Hlučíně zprovoznil vlek. Kdysi 
jsem hrál za Hlučín fotbal. Nešlo 
ale dělat kvalitně dva sporty a 
vyhrálo lyžování. Ve fotbale 
jsem skončil v doros-
tu jako stoper

Š

2000   Mistrovství ČR dofénů (do 14 let): 2. místo
2001   Mistrovství Evropy dofénů a juniorů: 3. místo - slalom
2001   Mistrovství Evropy dofénů a juniorů: celkové 2. místo
2005   Mistr ČR, Mistrovství Evropy juniorů  Tel Aviv Israel 2.místo
 na světovém žebříčku ve slalomu dospělých 11. místo
2006    Mistr České republiky, Mezinárodní Mistr Polska, 
 Mistrovství světa  dospělých 13. místo, Mistr České republiky
2007    Grand Prix of the Cable (série závodu  Lublin, Těrlicko, Asten,  
 Košice) celkové 2. místo, juniorský mistr ČR, jun. mistr Evropy
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Město odmění nápady pro jezero
Město odmění tři nejlepší účast-
níky soutěže, ze které má vzejít 
nový způsob, forma provozová-
ní a rozvoj přírodního koupaliště 
i s celým areálem jezera. 
Autor nejlépe hodnoceného 
projektu získá 30.000 korun. 
Další pak 20.000 korun a o po-
lovinu nižší suma pak připadne 
třetímu, řekla mluvčí radnice 
Jarmila Harazinová.
Podle vedení radnice je už delší 

dobu zřejmé, že jezero se svou 
nabídkou nestačí současným 
požadavkům a nejsou využívány 
všechny jeho možnosti.  „Jak od 
občanů tak od návštěvníků za-
znívají oprávněné stesky na to, 
že se zde mění jen velmi málo,“ 
řekla mluvčí.
Radnice se proto už delší dobu 
zabývala otázkou, jak tuto 
situaci řešit. Sportovně rekre-
ační areál hraje v životě města 

významnou roli, proto byla zvo-
lena cesta hledání strategického 
partnera, který by jezero „oživil“, 
přinesl novou podobu areálu a 
rozšířil jeho nabídku.
„Výsledkem a zároveň prvním 
krokem je rozhodnutí Rady měs-
ta Hlučína o vyhlášení soutěže s 
názvem Návrh způsobu a formy 
provozování a rozvoje přírodní-
ho koupaliště a areálu přírodní-
ho koupaliště v Hlučíně. Možné 

je i případné uzavření smlouvy 
o realizaci projektu s autorem 
vítězného návrhu.
Uchazeči se veškeré podrob-
nosti k tomuto projektu dozví 
na odboru právním Městského 
úřadu Hlučín. 
Zadání soutěže bude poskyto-
váno pouze na základě písemné 
žádosti. Návrhy musí být doru-
čeny městskému úřadu do 27. 
prosince.        Foto: Petr Gettnar

V současné době vrcholí práce 
na přípravě Strategického plánu 
rozvoje města Hlučína, jehož 
hlavním cílem je návrh souboru 
opatření podporujících ekono-
mický a sociální rozvoj města. 
Tato opatření by měla být reali-
zována dostupnými finančními 
prostředky, včetně zdrojů z Ev-
ropské unie, a to do roku 2018. 
Strategický plán rozvoje města 
je částečně připravován v rámci 
projektu Moravskoslezského 
kraje „Partnerstvím k prosperitě“. 
Tento projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií.
Město Hlučín má v současné 
době zpracovanou sociálně eko-
nomickou analýzu, kterou dne 
1.10.2007 schválila rada města. 
Tato analýza byla zpracována na 
základě dotazníkového šetření 
občanů a průzkumu ve firmách, 
další informace poskytli např. 
Český statistický úřad a jednot-
livé odbory Městského úřadu 
Hlučín. 
Sociálně ekonomická analýza 

města Hlučína podává obraz o 
celkovém řízení a správě města, 
ekonomice, lidských zdrojích, 
infrastruktuře a životním pro-
středí.
Město Hlučín si stanovilo tři 
problémové okruhy řešené 
strategickým plánem - první z 
nich tvoří Doprava, infrastruk-
tura a životní prostředí, druhým 
okruhem je Podnikání a třetím 
Rozvoj lidských zdrojů a správa 
města. Tyto problémové okruhy 
respektuje tzv. SWOT analýza, 
jejíž principem je charakteris-
tika silných a slabých stránek 
města, jeho možných příležitostí 
a ohrožení. Mezi silné strán-
ky města byla zařazena např. 
geografická poloha města, 
kvalita pracovní síly a sportov-
ně – rekreační areál.  Za slabé 
stránky byly označeny např. 
špatný technický stav dopravní 
infrastruktury či nedostatek 
bytů. Příležitostmi pro město 
by mohlo být např. zkvalitnění 
volnočasových aktivit a čerpání 

finančních prostředků ze Struk-
turálních fondů Evropské unie, 
hrozbami např. zvýšení tranzitní 
dopravy po vybudování dálnice 
a zhoršení podmínek pro pod-
nikání.
Začátkem října proběhlo 
společné jednání členů pracov-
ních skupin podílejících se na 
zpracování strategického plánu 
(zástupci města, městského 
úřadu a představitelé různých 
institucí působících ve městě 
Hlučín). 
Cílem tohoto setkání bylo 
seznámení s jednotlivými prio-
ritami města a návrh projektů 
vycházejících z již zmíněných 
problémových okruhů. Ve 
spolupráci s vedením města a 
členy pracovních skupin bude 
do konce října zpracována 
první verze Strategického plánu 
rozvoje města Hlučína, která 
bude následně předložena k 
projednání radě města a poté k 
rozhodnutí zastupitelstva.

Nikola Dědochová

Den veteránů
Jako každoročně, tak i letos, 
proběhne dne 11.11. v 11 hodin 
u příležitosti  Dne veteránů na 
městském hřbitově v Hlučíně 
- Březinách u pamětní desky 
obětí světových válek pietní 
akt s položením věnců. Před 
položením věnců bude od 10 
hodin v obřadní síni sloužena 
mše svatá. Akce přeběhne pod 
záštitou města Hlučína a vojen-
ské posádky Hlučín.         ŽPaKS

Nové číslo na první 
pomoc v Hlučíně
Lékařská služba první pomoci 
na hlučínské poliklinice je od 
července k dispozici na novém 
tel.č.:  595 041 051
Ordinační hodiny:  pondělí 
– pátek: 17.00 – 22.00, soboty, 
neděle, svátky: 8.00 – 22.00

Příprava Strategického plánu rozvoje města

Pozvánka
Dne 20.11. od 16 hodin se

v kulturním domě v Hlučíně 
koná zasedání

Zastupitelstva města 
Hlučína.
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o5&Radeček a Vajcovod v Hospodě 56
S poprockovou hvězdou o5&Ra-
deček a hlučínskou legendou 
Vajcovod bude v sobotu 10. lis-
topadu vzpomínat Hospoda 56. 
Ozvěny festivalu KLASA Štěrkov-
na Open Music začínají ve 21:00. 
Doplněny budou také o výstavu 
fotografií a premiéru dokumen-
tu, který zachytil atmosféru 
letošního ročníku. Ten navštívilo 
po oba dny celkem 8000 lidí. 
Vystoupily na něm hvězdy jako 
No Name, Kryštof, Peha, Pražský 
výběr, Michal Prokop a řada dal-
ších. Z USA přijela Janet Robin a 
z Polska TSA a Akurat.
„Hlučínský festival máme moc 
rádi. Hráli jsme na jeho prvním 
ročníku v roce 2005. Tehdy 
ještě byl především přehlídkou 
regionálních kapel. Od té doby 

hodně porostl. O rok později 
jsme už hráli ve společnosti ta-
kových jmen jako Kamil Střihav-
ka, Lenka Dusilová či Vladimír 
Mišík,“ řekl baskytarista skupiny 
o5&Radeček Ondřej Polák.
Letos Radečci na břehu jezera 
nevystoupili. „Dali jsme si pauzu. 
Proto jsme rádi přijali pozvání 
na připravované festivalové 
echo,“ dodal. 

Ozvěny budou podle pořada-
telů letos opět multimediální. 
Na návštěvníky čeká výstava 
souboru dvou desítek fotografií 
hlučínského fotografa Petra 
Hlubka. Ty zachycují atmosféru 
nejen na podiu, ale i v publiku. 
Stejně tak i dokumentární film 
natočený během festivalu. 
„Letos jsme DVD postavili jinak. 
Zájemci na něm najdou víc jak 

hodinový záznam akce, kde 
každá z dvaceti vystupujících 
kapel dostala prostor pro jednu 
písničku. Následuje dokument s 
rozhovory, který má stopáž oko-
lo pětadvaceti minut,“ vysvětlil 
ředitel Sportovně rekreačního 
areálu Petr Breitkopf. 
Dodal, že součástí DVD je i klip, 
který zájemci najdou i na strán-
kách www.sterkovnamusic.com. 
Zájemci si disk mohou na místě 
koupit za 150 korun.
Hlučínský koncert kapely 
o5&Radeček je součástí jejich 
turné k nově vydané desce 
Slast Minute. Na severu Moravy 
zahraji také 7. listopadu v ost-
ravském klubu Garage a o den 
později ve frýdecko-místeckém 
Stounu.

Žáci všech 
šestých tříd Zá-
kladní školy Hlu-
čín–Rovniny se 
v týdnu od 8. do 
12. října zúčast-
nili adaptačního 
kurzu. Ten je 
součástí projektu 

Šance, který je organizován Krajským 
vzdělávacím a informačním centrem Nový 
Jičín a financován Evropskými sociálními 
fondy a Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Akce se konala v okolí Žerma-
nické přehrady v obci  Lučina v penzionu 
Mostař. Lektoři připravili žákům program, 
jehož cílem bylo stmelit kolektiv ve třídě, 
naučit žáky spolupracovat, respektovat 
názor druhého a také pobavit. Během 
celého týdne dostal každý šanci využít své 
schopnosti a dovednosti. 

Žermanickou přehradu pořadatelé nevy-
brali náhodně. Všechny aktivity byly moti-
vovány filmem Piráti z Karibiku. Jednotlivé 
třídy vyrobily svou pirátskou vlajku, psaly 
lodní deník, vytvořily truhlu Jacka Sparo-
wa na tajné vzkazy a jejich poznávacím 
znamením se staly pirátské šátky.
Vrcholem a zpestřením celého pobytu 
byla stavba voru. Každá třída musela získat 
materiál, tři plastové barely, čtyři dřevěné 
kůly a tři lana, z něhož měli žáci za úkol 
bez pomoci dospělých postavit plavby 
schopný vor. Tři nejodvážnější piráti z kaž-
dé třídy se pak na svých plavidlech vrhli 
do vod přehrady. 
Akce splnila svůj účel, děti se domů vrace-
ly nadšené a kolektivy stmelené. Fotogra-
fie a bližší informace můžou zájemci najít 
na stránkách www.zsrovniny.cz.

Veronika Kadlecová
Marcela Jahnová

Piráti z Rovnin řádili na Žermankách

Senioři odpočívali u Radegasta
U sochy Radegasta na vrcholu 
beskydské hory Radhošť odpo-
čívali 17. září hlučínští senioři.  
Kromě sochy pohanského boha 
viděli například i skanzen v Rož-
nově. „O výletě jsme letáky ve 
schránkách. Zájem byl opravdu 
veliký, během dne jsme naplnili 
autobus,“ řekla koordinátorka 
komunitního plánování Hana 
Gelnarová.  V Rožnově pod 
Radhoštěm se účastníci zájezdu 
podívali na výstavu kočárů a 
výstavu Dějiny Valašska. Pak je 

průvodce provedl Mlýnskou 
dolinou místního skanzenu. Po 
prohlídce Dřevěného městečka 
a výborném obědě Na posled-
ním groši vyvezl seniory auto-
bus na Pustevny, kde někteří 
užívali odpočinku na sluníčku 
u kávičky, jiní se šli podívat 
na sochu Radegasta.  Akce se 
uskutečnila z podnětu pracovní 
skupiny Senioři pro komunitní 
plánování sociálních služeb. 
Projekt má podpořit vzdělávací 
a kulturní akce pro seniory.

K 31.12. 2007 předpokládá 
Moravskoslezský kraj jako 
zřizovatel Lékařské služby první 
pomoci v Hlučíně (LSPP), zruše-
ní této služby. V jednání je její 
zajišťování Městskou nemocni-
cí Ostrava (Fifejdy). 
I když město Hlučín proti tomu-
to kroku vystoupilo, je konečné 
rozhodnutí v pravomoci kraje 
a šance, že by kraj svůj záměr 
změnil, je nepatrná. Důvodem 
jsou neustále klesající počty 
využití občany a možnost 
pokrytí potřeb z jiných zdrojů. 

Hlučínská LSPP je poslední 
svého druhu v kraji. V Hlučíně i 
v případě zrušení LSPP nadále 
zůstane Rychlá lékařská pomoc, 
která je k dispozici nepřetržitě. 
Lékařská služba první pomoci v 
Hlučíně je prozatím k dispozici 
v pondělí až pátek v době od 
17.00 – 22.00 hod a o sobotách, 
nedělích a svátcích v době od  
8.00 – 22.00 hod. 
Rychlá lékařská pomoc Hlučín 
Vám bude k dispozici pro přípa-
dy ohrožení života na tísňové 
lince 155, resp. 112 neustále. 

První pomoc končí, rychlá zůstává
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Kulturní centrum Hlučín
6. 11. | 9.30 Znáš, umíš, dokaž – nejen 
vědomostní soutěž pro žáky ZŠ
7. 11. | 9.30 Znáš, umíš, dokaž – nejen 
vědomostní soutěž pro žáky ZŠ
12. 11. | 15.00  Přednáška MUDr. Claudie 
Ondrušové v Evangelickém kostele
15. 11. | 9.00 a 10.30 „Michalovi Mazlíčci“ 
– představení Michala Nesvadby pro děti z 
MŠ a I. st. ZŠ v kulturním domě
15. 11. | 16.00  Zábavný program klubu 
důchodců
21. 11. | 19.00 Dívčí  válka – Čechovo 
prozatimně osvobozené divadlo  - kulturní 
dům 
30. 11., 1.12.,2.12. | 18.00 Závěrečná 
kolona tanečního kurzu

Připravujeme:
6. 12. | 19.00 Ondřej Havelka a Melody 
Makers - „ROZVRKOČENÍ“

Dům dětí a mládeže Hlučín
9.11. | 15.00 SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ LT-CA-
KOV, výstavka, seznámení s akcemi DDM, 
hry, pečené brambory
16.11. | 14.00 PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ 
DÍLNA I. keramická dílna pro děti až dospě-
lé, vhodné pro všechny v ateliéru DDM
23. - 25.11. HERALDICKÝ VÍKEND I.
odborné přednášky týkající se vědy heral-
dické, předstoupí Ing. Libor Kovář

27.11. | 17.00 PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ 
DÍLNA II. - glazování výrobků z keramické 
dílny ze dne 16.11.2007
1.12.  | 14.00 ADVENTNÍ DÍLNA pro děti od 
8 let a mládež

Připravujeme:
Mikulášská nadílka
8.-9.12. Vánoční výlet do PRAHY
15.12. Okrskový turnaj ve florbalu
14. - 16.12. Heraldický víkend II. 

ASPV Hlučín
A ZASE TO ROZJEDEM
TJ ASPV Hlučín Vás zve na cvičení do 
tělocvičny ZŠ Rovniny. Každou středu od 19 
do 20 hodin.

Mateřská škola Bobrovníky
21.11. |  17.00 Oslavy narozenin MŠ 
vyvrcholí klaunem s Hopsalínem - Kulturní 
dům Bobrovníky
6. 12 . Odpolední Mikulášské nadělování 
s adventní dílnou + Vánoční prodejní 
výstava prací žáků ZŠ a MŠ. Den otevřených 
dveří.

Hospoda 56
10.11. | 20.00 Ozvěny Štěrkovny, koncert 
o5 a Radeček, Vejcovod, výstava, promítání

Evangelický kostel
9.12. | 17.00 Předvánoční koncert komorní-
ho orchestru LŠU Ostrava

Volný čas v Hlučíně

Jubilanti:
Cecílie Křonová*1922,
Kristina Sikorová*1914, 
Gertruda Lasáková*1916,
Jan Kaštovský*1921,
Anna Muschalková*1922,
Eliška Weissová*1914,
Pavel Lička*1925,
Cecílie Smolková*1925,
Lucie Břemková*1923,
Gertruda Kaštovská*1921,

Josefína Lessniaková*1924,
Helena Bechová*1909,
Marta Schmidtová*1921,
Olga Dvořáčková*1917,
Adéla Čechová*1921,
Jiřina Stanková*1919
Přivítali jsme: 
Artur Krejzl
Zuzana Ostárková
Rozloučili jsme se: 
Alfréd Břemek

Informujeme o výročí a jubilejích

Muzeum Hlučínska
22.11. | 17:00 VERNISÁŽ    výstavy výtvar-
ných prací žadatelů o mezinárodní ochranu 
z přijímacího střediska ve Vyšních Lhotách. 
Výstavu  pořádá Správa uprchlických zařízení 
MV ČR, přijímací středisko Vyšní Lhoty ve 
spolupráci s  Kulturním centrem Hlučín.
Do 2. 12.  výstava „Dějiny udatného českého 
národa a pár bezvýznamných světových 
událostí“.
15. 12. | 15.00  Výstava betlémů. Výstava 
potrvá do neděle 3. 2. 2008. 

Kino Mír 
3.11. | 17.00 a 19.30 hod.
Bourneovo ultimátum (USA)
4.11. | 17.00 hod.
Edith Piaf  (VB, Francie, ČR)

6.11., 7.11.    | 17.00 a 19.00 hod.
Gympl (ČR)
9.11. | 17.00 a 19.30 hod.
Božský Evan (USA)
10.11. | 15.00 a 17.00 hod.
11.11. | 15.00 hod.
Ratatouille (USA)
11.11. | 17.00 hod.
Když si Chuck bral Larryho (USA)
17.11. | 17. 00 a 19.30 hod.
Denní hlídka (USA)
23.11.  |  19.30 h, 24.11.  | 17.00 a 19.30 
25.11. | 17.00 hod.
Medvídek (ČR)
24.11., 25.11.  |  15.00 hod.
Divoké vlny (USA)
30.11.  | 19.30, 1.12.  | 17.00 hod.
Koření života (USA) 
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Volejbalisté zatím spíš prohrávali
V premiérové sezoně 2. volejbalové ligy měli volejbalisté Hlučína 
na svém kontě po dvou kolech tři porážky a jednu výhru.  První dva 
zápasy odehrané v Hrotovicích prohráli v poměru 3:2 a 3:1. Chuť si 
trochu spravili na domácí půdě, když s Bučovicemi jednou prohráli 
0:3 a druhý zápas vyhráli 3:1 na sety. V tabulce se tým po dvou 
kolech pohyboval na celkovém sedmém místě. Další zápas se hraje 
doma 24.11. proti TJ Moravské Budějovice. Začátky 10:00 a 12:30.

Už tři zápasy v řadě neprohráli 
hlučínští fotbalisté. 20. října 
dokonce nepodlehli ani lídrovi 
tabulky Příbrami. Tým, který se 
loni potýkal s hrozbou sestupu si 
nyní v klidu drží pozici v polovině 
tabulky. 
Právě po zápase s Příbramí byl 
Hlučín v tabulce druhé ligy na 
devátém místě. Na šesté místo 
ztrácel jen tři body.
Úspěšná série začala v Ústí nad 
Labem 7. října, kde Hlučín porazil 
domácí družstvo rozdílem jedné 
branky. Autorem jediného gólu 
zápasu byl v 11. minutě Kopecký. 
O týden později hostily tým 

Hlučína Vítkovice, které se stejně 
jako Ústí pohybují na konci 
druholigové tabulky. Z Ostravy 
si hosté odvezli tři body za vý-
sledek 1:3. O zápisy ve střelecké 
listině se postarali Galajda, Švrček 
a Koubek.
Další v řadě byla 20.října Příbram. 
Tým, který koncem října tabulku 
vedl. I když Hlučín doma nevy-
hrál, svou dosavadní říjnovou 
neporazitelnost si udržel a hosté 
si odvezli remízu 0:0. Přestože 
byla Příbram favorizovaná, příliš 
šancí si nevypracovala a naopak 
to byl Hlučín, kdo měl k vítězství 
blíže.

Hlučínští fotbalisté 
v polovině tabulky

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)
 SILVESTR KOLOČAVA. Hledáme zájemce na doplnění skupiny na 
netradiční oslavu Silvestra v kraji loupežníka Nikoly Šuhaje. Auto-
bus, ubytování, strava, vodka zajištěna. Tel: 606 658 990
 Vyměním 3+1 ve Frýdku nájemní za 2+1 v Hlučíně. 731 340 219
 Koupím v Hlučíně stavební pozemek nebo RD. Tel: 603 772 774
 Koupím garáž v Hlučíně, nejlépe u stadionu. 602 795 753
 Vyměním byt v Hlučíně 2+1 za 1+1. Tel: 777 197 935
 Vyměním st. byt 2+1 v Hlučíně za 1+1 na Rovninách. 604 746 299

Restaurace Kaskáda
Vás zve na své

16., 17. a 18. listopadu 2007 
Rezervace míst na tel.č.
595 046 031, 608721693

Těšíme se na Váši návštěvu a jako každý rok 
i letos bude prodej přes ulici.

tradiční vepřové hody

Česká finanční
podnikatelská,

půjčí všem půjčky
do 100.000 Kč 

bez ověřování úrok 6,9 %.
 Informace na 

tel: 605 713 706



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
Půjčka pro každého                                              

bez prokazování příjmů.
 Volejte

 775 070 723
 777 316 721

výsadba a údržba zahrad
řez živých plotů a ovocných 

stromů
Prodej:

okrasných a ovocných dřevin
semen, hnojiv, zahradních 

substrátů
thuje  60  cm  od  60  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

Pronajmu 
kancelářské prostory

v nově rekonstruovaném 
objektu na

Ostravské ul.92, HLUČÍN
2 x dvoukancelář v I. podlaží 

o výměře  33m2

- možnost příjezdu a parko-
vání z ul.Zahradní
(vedle hřbitova) 

TEL: 739 641 117

Nově otevřený 

dětský
secondhand

Navštivte náš 
nový obchod v 

Hlučíně!
Adresa: Ostravská 25, 

Hlučín

Tel. : 724 20 60 91
Těšíme se na Vás!




