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Vážení spoluobčané,
opět je tady nový rok, tentokrát  školní. Všich-
ni, kdo máme děti, vnoučata, si přejeme, aby byly 
chytré a vzdělané. Mnohdy jsme to však my, kdo 
před nimi snižuje autoritu učitelů. Děti k nim pak 
nemají úctu, neváží si jich a nevytváří si kladný 
vztah ke vzdělávání. Zkusme se tedy zamyslet nad 
tím, jak k jejich učitelům přistupujeme, jak o nich 
mluvíme. Přeji všem dětem, žákům a studentům 
hodně touhy po vzdělávání, úspěch při studiu a 
odpovídající spravedlivou odměnu. Učitelům pře-
ji pilné a hodné žáky, pevné nervy a spolupracu-
jící rodiče. Rodičům přeji radost ze studijních vý-
sledků dětí.
Úcta a tolerance musí být mezi lidmi navzájem. To, 
že tyto vlastnosti naši lidé mají, se projevilo při vý-
stavbě parkoviště na ulici Hornická, opravě chod-
níků a komunikace na ulici Zahradní a Hluboké a 
v neposlední řadě i při rekonstrukci části ulice Pode 
Zdí. Akce omezily nejen řidiče, ale i chodce. Dnes už 
máme částečně hotovo a naše město je opět o něco 
krásnější.
Další stavbou, která přispěje ke zlepšení životní-
ho prostředí ve městě je „Rozšíření kanalizace Hlu-
čín-Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín-Jasénky“. 
Celkové investiční náklady činí 73 miliónů korun.  
Stavba bude financována s účastí Státního fondu 
životního prostředí ve výši 5 %, Evropské unie ve 
výši 85 % a zbývající část bude hrazena z vlastních 
zdrojů společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, 
s.r.o. Práce budou započaty tento měsíc.
Máme spoustu plánů, jak zlepšit život ve městě. K 
jejich realizaci je potřeba finanční krytí. Nemůže-
me však spoléhat jen na dotace. Na radnici se sna-
žíme získat peněžní prostředky do městského roz-
počtu a jejich výdaje snižovat. Jednáním s bankov-
ními domy jsme dosáhli toho, že volné finanční 
prostředky města a jeho příspěvkových organiza-
cí jsou nyní úročeny o 0,5 % více a očekáváme roč-
ní zvýšení přijatých úroků o cca 500 000 Kč. Další 
úspory z  celkových ročních nákladů na elektrickou 
energii, jsme pro město a příspěvkové organizace 
získali sdruženým nákupem elektrické energie. Do-
jednali jsme snížení ceny na příští období v celko-
vém objemu cca 650 tisíc korun.
Letos se po dlouhé době konaly v našem městě v 
městské části Darkovičky dožínky. Celou akci zaš-
tiťovaly místní společenské organizace, město Hlu-
čín poskytlo z grantu 30 000 Kč. Děkuji všem orga-
nizátorům za jejich obětavost a snahu o obnove-
ní tradic. Tradiční akcí je i Hlučínský krmáš, který 
oslavíme tuto neděli 5. září. Den předem, po roč-
ní přestávce, můžeme shlédnout v areálu štěrkov-
ny velkolepý ohňostroj.
Krásné prožití babího léta přeje všem 

Bernard Ostárek
starosta

V květnu 2010 Město Hlučín vyhlásilo veřej-
nou zakázku na nákup elektrické energie sou-
časně pro sebe, pro své příspěvkové organiza-
ce a své obchodní společnosti s tím, že při vět-
ší poptávce získá větší množstevní slevy.
Celkem byla poptávána elektřina pro 102 od-
běrných míst na období 15 měsíců. Soutěže se 
účastnili čtyři uchazeči.
„V srpnové elektronické aukci, při které jed-

notliví uchazeči upravovali nabídkové ceny, 
nakonec zvítězila společnost United Energy 
Trading. Výběrové řízení přineslo snížení ná-
kladů na elektrické energii o asi 650 000 Kč, 
z toho 130 000 Kč ještě v letošním roce. Je to 
asi 14 % z původní ceny silové elektrické ener-
gie,“ uvedl Pavel Reiský, místostarosta města 
Hlučín.

Lada Dobrovolná

Město ušetří na elektřině přes 650 tisíc

Koncem července se začalo pracovat na opra-
vách komunikace Pode Zdí. V rámci realizace 
této akce bude nejen zrekonstruována vozov-
ka a chodník ulice, ale také rozvody veřejné-
ho osvětlení.
Rekonstrukci vozovky a chodníku provádí 
pražská firma Metrostav, která s nejnižší ce-
nou, cca 3,4 miliony, zvítězila ve výběrovém 
řízení mezi třinácti  společnostmi. Na opravě 
veřejného osvětlení, která si vyžádá náklady 
ve výši cca 639 tisíc korun, pracují Technické 
služby Hlučín.
Práce na rekonstrukci se oproti původnímu 
termínu bohužel protáhnou, a to kvůli výmě-
ně kovového plynového potrubí za plastové.

„S těmito pracemi jsme  dopředu nemohli 
počítat, plynárny nás totiž neupozornily, že 
zde je takřka těsně pod asfaltovým povrchem 
komunikace uloženo značně staré potrubí,“ 
vysvětluje František Klíma, vedoucí odboru 
investic MěÚ Hlučín.
V této chvíli není možné odhadnout, o kolik 
týdnů se celková rekonstrukce opozdí.
„Plynárny požádaly o 2 až 3 týdny na přípra-
vu a realizaci svých oprav. Poté by se mělo v 
pracích pokračovat již bez problému, proto 
doufáme, že do konce října bude celá ulice 
opravena,“ dodává Klíma. Na zhotovené dílo 
získá město záruku 72 měsíců.

(ld)

Rekonstrukce ulice Pode Zdí 

Máme nejkrásnější náměstí?
Město Hlučín spolu s Novým Jičínem a Pře-
rovem bojuje o titul v soutěži O nejkrásnější 
náměstí, kterou vyhlásil časopis Moravské 
hospodářství. Možnost zapojit se do soutěže, 
v níž se kromě náměstí bojuje také o titul nej-
krásnější náves, měly obce a města na Vysoči-
ně, v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém 
a Moravskoslezském kraji a také v okrese Svi-
tavy. 
Hlučín se do soutěže přihlásil 19. května. Po-
rota vybrala z došlých návrhů měst 3 nejlepší, 
které postoupily do finále, mezi nimi i Hlučín. 

Spolu s přihláškou byla zaslána stručná cha-
rakteristika podoby Mírového náměstí a také 
požadované fotografické snímky. Podpořit 
svého favorita je možné až do 15. září na 
webových stránkách www.moravskehos-
podarstvi.cz - v pravém sloupci, odkaz na ně 
najdete také na webu www.hlucin.cz v sekci 
Aktuality. Anketa časopisu Moravské hospo-
dářství bude probíhat pravidelně jednou za 
dva roky. Střídat se bude s vyhlášením titulu 
„Nejkrásnější radnice“ a „Nejkrásnější obecní 
úřad“.                                                                       (ld)

Ulice Pode Zdí je nyní neprůjezdná, patří totiž těžkým stavebním strojům.              Foto: Michal Kubíček
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Den sociálních služeb
Ve čtvrtek 30. září proběhne 
na Mírovém náměstí již druhý 
ročník akce Ruku v ruce aneb 
Den sociálních služeb, kde se 
představí poskytovatelé soci-
álních služeb, volnočasových 
a dalších aktivit (viz. pozvánka 
na straně 11). Od 9 do 17 ho-
din bude v tento den Mírové 
náměstí  uzavřeno pro vjezd 
motorových vozidel.

Dopravní změny na ulici  
K Mýtu
Na základě stížností, přede-
vším z řad cyklistů, kteří pou-
kazovali na neukázněnost ři-
dičů motorových vozidel, roz-
hodla Rada města Hlučína, že 
bude na ulici K Mýtu nově za-
veden zákaz vjezdu všech mo-
torových vozidel. Doposud 
zde mohli jezdit motocyklis-
té, kteří ale často svým chová-
ním cyklisty ohrožovali. Radní 
také rozhodli, že cyklisté bu-
dou moci využívat k jízdě na 
kole chodník od konce města 
až k ulici K Mýtu. Vznikne zde 
společná stezka pro chodce a 
cyklisty.

Motolékárničky
V červnu letošního roku byla 
novelizována vyhláška, ve kte-
ré se hovoří o povinné výbavě 
motorových vozidel.  Podle ní 
měla původně do konce letoš-
ního roku skončit platnost lé-
kárniček u motocyklů, ty měly 
být povinně od ledna vybave-
ny lékárničkami s novou ná-
plní. Novelizace vyhlášky však 
prodloužila platnost stávají-
cích motolékarniček a to až do 
30. září roku 2011.

Krátce
Výtah z usnesení  z 106. - 109. 
schůze Rady města Hlučína 

Rada města Hlučína projed-
nala:
n formulované  problémy vze-

šlé z veřejného projednání 
dne 30. 3. 2010 a ověřené 
anketou a doporučuje zastu-
pitelstvu města vzít je na vě-
domí, stanovit garanty za jed-
notlivé problémy dle návrhu a 
uložit jejich řešení. 

 n a schválila projektový záměr 
Muzea Hlučínska vybudovat v 
prostorách hospodářské bu-
dovy zámku stálou expozici s 
názvem „Kdo jsou lidé na Hlu-
čínsku“. 

n  a schválila návrh smlouvy o 
podpoře z Operačního pro-
gramu Životní prostředí na 
akci  „Obnova výsadby zele-
ně v areálu stadionu FC Hlu-
čín –  I. etapa“. 

Rada města Hlučína rozhodla:
n poskytnout Charitě Hlučín 

peněžitý dar na provoz Soci-
álně terapeutické dílny v roce 
2010.

n že zpracovatelem projektové 
dokumentace stavby „Parko-
viště na ul. 28. října v Hlučíně“ 

se stává společnost BENPRO 
s.r.o., Velké Hoštice, a rozhod-
la o uzavření smlouvy o dílo  v  
ceně 81.600,- Kč vč. DPH. 

n že dodavatelem veřejné za-
kázky „Kompostéry“ bude 
firma NOTO s.r.o., Lovosice za 
nabídkovou cenu 343.051,20 
Kč včetně DPH a schválila 
kupní smlouvu dle návrhu. 

n že zhotovitelem díla „Zpra-
cování žádosti o dotaci na 
projekt Revitalizace sportovní 
haly Hlučín“ bude KP projekt, 
České Budějovice, pracoviš-
tě Ostrava-Mariánské Hory a 
rozhodla o uzavření smlouvy 
o dílo. 

n za město Hlučín, jako jedi-
ného společníka obchodní 
společnosti Vodovody a ka-
nalizace Hlučín, s.r.o. že ad-
ministrátorem a koordináto-
rem BOZP stavby při realizaci 
stavby „Rozšíření kanalizace 
Hlučín –  Rovniny a intenzifi-
kace ČOV Hlučín – Jasénky“ 
bude firma Čech Engineering 
a.s., Ostrava-Přívoz, za cenu 
ve výši 976.000,- Kč bez DPH, 
a že zhotovitelem této stav-
by bude firma STASPO, spol. 
s r.o., Ostrava-Radvanice  za 
cenu 72.539.969,21 bez DPH.

n o uzavření smlouvy o dílo na 

Z jednání rady a zastupitelstva

realizaci akce „Městský kame-
rový dohlížecí systém v Hlučí-
ně – IV. etapa se společností 
COPSERVIS s.r.o., Darkovice,  
v ceně 940.680,- Kč vč. DPH.

n o výběru řešení studie „Pře-
stavba kina pro potřeby ZUŠ“ 
dle návrhu zpracovaném fy 
ATELIER SIMONA - projekce a 
inženýrská činnost, s.r.o. Os-
trava, a pověřila starostu k 
jednání s MSK jako zřizovate-
lem ZUŠ.

Další zasedání zastupitelstva 
proběhne v Kulturním domě 

7. září 2010 

Více info na www.hlucin.cz 
a  ve vývěsních skříňkách

Hlučínští zastupitelé se sešli na 
mimořádném jednání v úterý  
10. srpna, aby znovu projednali 
zadání změny územního plánu 
číslo 7, kterou odsouhlasili na 
svém zasedání 14. ledna tohoto 
roku. Ve změně se jedná o úze-
mí se zemědělskou půdou po 
levé straně při výjezdu z Hlučína 

směrem na Kozmice, které by se 
tímto změnilo na území podni-
katelských aktivit s možností vy-
budování hypermarketu.
Krajský úřad tuto změnu 14. 
července zrušil s odůvodněním 
na některá chybějící stanovis-
ka, např. vyjádření Ministerstva 
dopravy či studii o  vyhodnoce-

ní vlivu této změny na udržitel-
ný rozvoj území, změna také ne-
byla posouzena podle zákona o 
vlivu na životní prostředí.
Tyto materiály byly dopracová-
ny a zastupitelé  zadání změ-
ny územního plánu č.7 znovu 
schválili.

(ld)

Zastupitelé znovu schválili zadání změny územního plánu

Kontejnery budou v Hlučíně a  
městských částech rozmístěny: 
V termínu od 27.9. - 30.9. v loka-
litách Hornická ul. - u kotelny; Hor-
nická  ul. - u věžáků; Hornická + 
P.Strádala - křižovatka; Jarní + Se-
verní - křižovatka; Bož.Němcové + 
Severní - křižovatka; 1.Máje - ved-
le kavárny; Tyršova + Komenské-
ho - křižovatka; Opavská - za byto-
vými domy; ČSA naproti poliklini-
ky-za byt. domy. 
Kontejnery budou přistaveny dne 
27.9., během  termínu budou po 
naplnění odvezeny, znovu přistave-
ny, poslední odvoz bude dne 30.9. 
2010 do 12 hod. 

V termínu od 4.10. - 7.10. budou 
umímstěny v místech: Hrnčířská - u 
parčíku; Dr. Ed. Beneše; Na Krásné 
Vyhlídce - na konci ulice; Dlouho-
veská - u klubu důchodců; v Darko-
vičkách u Kulturního domu; K Mýtu 
+ Vřesinská - křižovatka; Patorie. 
Kontejnery budou přistaveny 4.10., 
během termínu budou po naplně-
ní odvezeny, znovu přistaveny, po-
slední odvoz bude 7.10. do 12 hod. 
V termínu  od 11.10. –14.10. 2010 
v Hlučíně Cihelní - u kotelny; Du-
kelská - parkoviště; 8.října + Píseč-
ná - křižovatka; Rovniny - bývalá 
školka; Rovniny + Na Závodí - kři-
žovatka; I. Olbrachta + Vinohrad-

ská - křižovatka; Moravská + Ke Ko-
řeni - křižovatka; P. Jilemnického - v 
zatáčce; Dělnická - uprostřed ulice; 
Mánesova - konec ulice. Kontejne-
ry budou přistaveny dne 11.10., bě-
hem termínu budou po naplně-
ní odvezeny, znovu přistaveny, po-
slední odvoz bude dne14.10. 2010 
do 12 hod.
V termínu od 18.10. –21.10. v 
Hlučíně nad cihelnou - na pravé 
straně; Jasénky-pod Mušálem a v 
Bobrovníkách: Malánky - odbočka 
na Vrablovec; Požárnická - Hrabo-
vá;      Lesní - u hasičské zbrojnice (u 
Moštárny); Na Sídlišti - konec ulice; 
Střední + Křivá - křižovatka; U Há-

Podzimní  svoz velkých kusů proběhne od 27.9. do 21.10. 

Informace občanům
Svoz komunálního odpadu, 
plánovaný na státní svátek 
dne 28. 9. 2010, proběhne v 
pravidelném termínu.

 Odbor ŽPaKS

jenky a U BOBRY CLUBU. Kontejnery 
budou přistaveny  ve dnech 18.10., 
během termínu budou po naplnění 
odvezeny, znovu přistaveny, posled-
ní odvoz bude dne 21.10. do 12 hod. 
Do kontejnerů ukládejte jen velkoob-
jemový odpad, nepřeplňujte je a ne-
ukládejte do nich nebezpečný odpad 
, který můžete denně, včetně  sobot, 
uložit na sběrném dvoře v areálu TS 
Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
Svoz velkých kusů  je určen pouze pro 
občany-nepodnikající fyzické osoby! 
Právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby odevzdávají odpady na sklád-
ce SOMA Markvartovice.        

Radim Múdrik
vedoucí  provozu                                                      
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Již několik let využíváme na ZŠ 
dr. M. Tyrše nabídku společnosti 
SCIO k testování žáků. Od škol-
ního roku 2005/2006 jsme za-
pojeni do Komplexní evaluační 
analýzy.
Komplexní evaluační analýza  je 
opakované testování žáků na 
počátku 2. stupně, v jeho prů-
běhu a na konci. Analýza tvo-
ří základ pro systematickou au-
toevaluaci školy a poskytuje in-
formace o stavu výuky i o je-
jím vývoji. Umožňuje sledování 
pokroků a změn na úrovni ško-
ly, třídy i žáků.  Další SCIO testy 
využíváme pro testování funkč-
ních gramotností žáků – finanč-
ní gramotnosti, informační gra-
motnosti nebo čtenářských do-
vedností. Na základě realizace 

evaluačních projektů obdržela 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše od společ-
nosti SCIO ZLATÝ CERTIFIKÁT za 
rozsáhlou péči věnovanou hod-
nocení výsledků vlastní výchov-
ně vzdělávací práce.
Ve druhém pololetí školního 
roku 2009/10 se škola zúčastni-
la testování žáků 7. ročníků. V 
testu obecných studijních před-
pokladů dosáhl Matouš Chlebiš 
ze 7.B nejlepšího výsledku mezi 
žáky celého Moravskoslezské-
ho kraje a za tento výsledek mu 
bylo společností SCIO uděleno 
OCENĚNÍ. Za vedení školy mu 
ještě jednou blahopřeji k dosa-
ženému úspěchu.

Hana Demlová
zástupkyně ředitele ZŠ

ZŠ dr. Miroslava Tyrše obdržela 
ZLATÝ CERTIFIKÁT

V polovině července proběhl na 
hlučínském Mírovém náměstí 
již druhý ročník Festivalu kultu-
ry Hlučínska.  Přestože teploty 
dosahovaly téměř čtyřicítky, 
celé odpoledne až do pozdní-
ho večera se na pódiu střídala 
jedna formace za druhou. Za-
hrály dechové a folklórní kape-
ly z Rohova, Dolního Benešova, 
Bohuslavic, Hlučína, představily 
se pěvecké a taneční soubory z 
Vřesiny, Kravař, Hatě či Kobeřic. 
K vidění byla také módní pře-
hlídka, vystoupení mažoretek, 
seniorek z Bolatic a Vřesiny, o 
zábavu se postaral i lidový vy-
pravěč Walter Sobas.

„Přestože bylo obrovské par-
no, zúčastnilo se festivalu něko-
lik stovek lidí, odhaduji, že  prů-
běžně se jich zde vystřídalo více 
než 1500,“ uvedl Herbert Pavera, 
předseda Sdružení obcí Hlučín-
ska, které celou akci společně s 
hlučínským Kulturním centrem 
zorganizovalo.
V rámci programu se představili 
také mistři nejrůznějších řeme-
sel, připraveno bylo bohaté ob-
čerstvení včetně tradičních hlu-
čínských koláčů.                        (ld)

I v obrovském horku se festival na náměstí líbil

Obrovský úspěch slavili se svým vystoupením 
mužoreti z Bolatic.                 Foto: Petr Gattnar

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, p.o.
Vás srdečně zve na oslavy 

90. výročí založení gymnázia
Program:

pátek 1. října 2010 od 16:00 
Slavnostní akademie v Kulturním domě Hlučín

vystoupí houslista Roman Mžik, zpěvačky Markéta Špoková a Katka Kulová, 
studenti gymnázia a žáci ZUŠ P. J. Vejvanovského

Vstupné zdarma, vstupenky  je možné vyzvednout od 8.do 21.září přímo na gymnáziu, 
po dohodě  i v pozdějším termínu na tel 608 824 067.

sobota 2. října 2010 od 10:00
Varhanní koncert Marka Gajdy v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně

sobota 2. října 2010 od 14:00 
Den otevřených dveří

prohlídka budovy školy, bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno 

Vážení rodiče, v současné době 
připravujeme slavnostní při-
vítání pro děti narozené od  
1.1.2010, 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, dostav-
te se maminky  osobně na ma-
triku MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 

hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a dolož-
te, k ověření těchto skutečnos-
tí, originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni po-
zvánkou. 
Bližší  informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

Upozornění pro rodiče: Vítání občánků

Správa sportovně rekreačního 
areálu Hlučín připravuje od říj-
na 2010 amatérskou bowlingo-
vou soutěž Bowling Cup 2010. 
Soutěž bude probíhat v měsí-
cích říjnu až lednu o hodnotné 
ceny, v předem určených hra-

cích dnech. Podmínkou účasti v 
soutěži je registrace hráče a slo-
žení startovného ve výši 600,- 
Kč. Přihlášky a registrace do 
konce září na emailu srahlucin@
volny.cz nebo na telefonním čís-
le 604 824 211, pan Foltýnek.

Bowling Cup 2010

Skupina věřících občanů z Darkovi-
ček by ráda obnovila kamenný kříž, 
který před léty stával u cesty mezi 
Darkovičkami a sídlištěm OKD.
Doposud se nepodařilo zjistit, kde 
se kříž nachází. Prosíme proto vší-
mavé občany (pracovníky bývalých 
technických služeb, dopravce či ze-
mědělce, na jejichž poli torzo leže-
lo), aby jakékoli informace podali 
na Městském úřadě v Hlučíně.
Tak jako se po letech podařilo na-
jít a obnovit v některých městech 
např. morové sloupy z původních 
dílců, doufáme, že se to podaří i v 
Hlučíně.

Kristina Svobodová  

Podaří se
obnova kříže?
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 Velitel MP Hlučín  Bc.Luděk Olšovský 

Okénko
strážníka

Strážníci městské  policie nezaháleli ani o 
prázdninách. Nejčastěji řešili drobné krádeže, 
výtržnictví či narušování veřejného pořádku. 
Přivoláni byli ale např. také k odchytu hada. 

n Dne 2.7.policisté zachránili majetek dalšímu 
z nedbalců, který zapomněl zavřít vrata své 
garáže, tentokrát na ulici Okrajová. Strážníci 
vzbudili majitele v 1.15 hod. ráno, z domu se 
naštěstí nic neztratilo.

n 23.7. krátce před druhou hodinou ranní byli 
strážníci svědky události, kdy jeden ze skupin-
ky mladých lidí hodil do vstupních dveří pro-
dejny Lidl velký kámen, čímž je poškodil. Pře-
sto, že se výtržníci po zahlédnutí hlídky rozu-
tekli, strážníci všechny zadrželi a předali Po-
licii ČR.  

n O den později zachytil kamerový systém krát-
ce po půlnoci, jak několik mladíků na auto-
busovém nádraží kopáním a boucháním 
demoluje návěstní tabuli. Vyslaná hlídka na 
místě zadržela dva z pachatelů, kterým udě-
lila blokovou pokutu.

n Na ÚANu zakročovali městští policisté také 
27.července, kdy zde silně podnapilá pětapa-
desátiletá žena z Vřesiny budila veřejné po-
horšení. Vzhledem k tomu, že dotyčná něko-
likrát spadla na zem, byla na místo přivolána 
záchranná služba, která ji odvezla na záchyt-
nou stanici k vystřízlivění.

n Ve stejný den požádala o pomoc obyvatelka 
z Kozmic, která na své zahradě narazila na 
většího hada. Spolupracovník Městské poli-
cie zjistil, že se jedná o užovku, kterou bezpeč-
ně odchytil a poté ji vypustil do volné příro-
dy u jezera.

n Dne 29.7. strážníci otevřeli v souladu se záko-
nem dům na ul. Vinohradské, po vstupu na-
šli jeho majitele ležet zraněného v kuchyni na 
zemi. Do doby příjezdu záchranné služby mu 
poskytovali první pomoc.

n O den později oznámili pracovníci Lidlu, že 
v prostorách prodejny obtěžuje nějaký muž 
ostatní nakupující. Hlídka muži, který byl v 
podnapilém stavu a navíc zraněn na hlavě, 
přivolala záchrannou službu, která ho od-
vezla do nemocnice na vyšetření a posléze 
na záchytnou stanici k vystřízlivění.

n Dne 30.července okolo 20. hodiny provádě-
li strážníci kontrolu autobusového náměstí, 
při  které  narazili na 2 podezřelé osoby. Jak se 
později ukázalo, po jedné z nich bylo vyhláše-
no celostátní pátrání.

n 4.srpna obdrželi policisté telefonické hlášení, 
že v prodejně BILLA došlo ke krádeží a pacha-
telé utekli směrem k ÚANu. Služba do tohoto 
prostoru zaměřila kameru a po chvíli našla 4 
osoby odpovídajícího popisu. Tito pachatelé 
z Ostravy v BILLE ukradli alkohol a drogistic-
ké zboží za celkem 4500 Kč.                            (ld)

Jak již  bylo uvedeno v Hlučínských novi-
nách, blíží se konec termínu povinné výmě-
ny řidičských průkazů, a to těch, které byly 
vydány v době od 1.1.1994 do 31.12.2000. 
Povinná, bezplatná výměna vychází ze zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích. Požádat o výmě-
nu řidičského průkazu lze na obecním úřa-
du obce s rozšířenou působností přísluš-
ného podle místa trvalého pobytu. Neza-
pomeňte s sebou vzít platný doklad totož-
nosti (občanský průkaz nebo český cestov-
ní pas), 1 fotografii o rozměrech 3.5x4.5cm, 
řidičský průkaz, který podléhá povinné vý-
měně. Pokud někdo pro psaní potřebuje 
brýle, vezměte, prosím, s sebou. 

Robert Vitásek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upozornění  řidičům

Když  budete pozorně procházet, resp. pro-
jíždět městem, musíte zaregistrovat, že 
snahou vedení obce je v maximální možné 
míře zvýšit bezpečnost všech účastníků sil-
ničního provozu. Je však pravdou, že i přes 
celou řadu opatření dochází z různých dů-
vodů k neštěstím na cestách, proto si dovo-
luji napsat s pomocí různě dostupných ma-
teriálů tento článek.
1. září  je každoročně významným datem 
pro všechny děti, které  zahajují povinnou 
školní docházku nebo se po prázdninách 
znovu vracejí do školy. Cesta do školy s se-
bou přináší i některá úskalí, na která je při 
této příležitosti nutné upozornit. Jedním z 
nich je i nebezpečí při pohybu dítěte v do-
pravním prostředí. Pokud si uvědomíme, 
že z celkového počtu všech úrazů dětí tvo-
ří dopravní úrazy více jak 40% a úmrtí oko-
lo 30% a vnímáme zprávy o úrazech na na-
šich silnících, vyplyne nám závažnost této 
problematiky.
Za bezpečný  pohyb dítěte v silničním pro-
vozu zodpovídají jeho rodiče. Škola může 
dát dítěti v rámci dopravní výchovy pou-
ze základy, ale praxi v reálném dopravním 
prostředí musí zajistit rodiče, a to včetně 
toho, že by měli jít dítěti příkladem. Co by 
tedy rodiče měli pro bezpečnost svých dětí 
v silničním provozu udělat?
Před začátkem školního roku je vhodné, 
aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do 
školy, ukázali mu bezpečná místa pro pře-
cházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečné-
ho přecházení, a to zejména:
n najít bezpečné místo k přecházení, tj. kde 

má dostatečný rozhled a kde je vyznačen 
přechod pro chodce,

n vždy se zastavit, rozhlédnout se na obě 
strany a rychle, nikoli zbrkle, přejít,

n nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými 
vozidly.

Je vhodné, aby rodiče doprovázeli své 
mladší děti na cestě do školy raději něko-
lik dnů, aby získali jistotu, že se dítě  v do-

pravním prostředí pohybuje bezpečně. Je 
nutné dítě upozornit na nebezpečí vyplý-
vající z jeho pohybu v dopravním prostředí 
– realitou je, že dítě není ničím chráněno, 
případný střed s vozidlem vždy „prohraje“ 
dítě.
Jednou z hlavních zásad bezpečnosti dětí 
je jejich viditelnost. Cestou do školy a ze 
školy by mělo být dítě oblečeno v pest-
rém oblečení, případně používat retrore-
flexivní prvky na oblečení nebo na škol-
ních taškách. Pokud děti jezdí do školy ve-
řejnou dopravou, musí jim být vysvětleny 
zásady bezpečného chování v dopravních 
prostředcích, tedy se za jízdy držet, nepře-
cházet vozovku před nebo za autobusem 
stojícím v zastávce a vždy vyčkat jeho od-
jezdu tak, aby při přechodu neměly zakry-
tý výhled. Pokud rodiče přepravují děti do 
školy v osobním automobilu, pak jedině 
v dětské autosedačce, která v případě do-
pravní nehody může dítěti zachránit život. 
V této souvislosti je zajímavé, že ve větši-
ně vyspělých motoristických zemí je pro-
pagováno, aby rodiče nevozili děti do ško-
ly v osobních automobilech, ale je doporu-
čováno využívat veřejné hromadné přepra-
vy, pěší chůze, případně cyklistiky. Použití 
osobního automobilu komplikuje totiž do-
pravní situaci v blízkosti školy, kde zaparko-
vaná vozidla často tvoří překážku například 
při přecházení dětí přes komunikaci v blíz-
kosti školy.
V neposlední řadě by si měli řidiči uvědo-
mit, že začátkem školního roku se v ranních 
a odpoledních hodinách na ulicích vysky-
tuje více dětí a tomu přizpůsobit své cho-
vání, zejména rychlost jízdy. Uvědomme si, 
že i sebelépe vychované a vycvičené dítě je 
omezeno ve svém chování v silničním pro-
vozu svými mentálními i fyzickými předpo-
klady, proto jeho reakce jsou velice často 
nevyzpytatelné. 

Robert Vitásek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Začíná škola, řidiči dejte pozor na děti!

Městský úřad Hlučín ve spolupráci s ŽDB 
GROUP  a.s. Bohumín,  pořádají bezplatný 
odvoz a ekologickou likvidaci vozidel urče-
ných k likvidaci.
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvi-
dovat vozidlo, si mohou termín odvozu do-
hodnout na tel. č. 604 228 312, kde vám 
sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný 
k trvalému vyřazení vozidla z Registru bude 
předávajícímu vystaven ihned po převzetí 
autovraku. 
Tato akce platí v průběhu měsíce září 2010. 
Bezplatné odvozy budou zajišťovány prů-
běžně dle konkrétních požadavků majitelů 
z místa odstavení auta.
Využijte tuto výjimečnou možnost  ekolo-
gického odstranění  vašeho dosloužilého 
vozidla!                                         Odbor ŽPaKS

Bezplatný odvoz a likvidace vraků
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Radoslava Josefusová,
ředitelka MŠ Cihelní 
Ve školce jsme opravili a nově vy-
bavili nábytkem sociální zařízení 
pro dospělé, proběhla výměna 
oken v prádelně a také dveří a vstu-
pu do kanceláře, který byl zničen 
při vloupání na jaře. Kromě dalších 
drobných oprav jsme se zaměřili 
na přípravu projektové dokumen-
tace projektu „Zahrada pro děti“, 
na který škola získala z dotací EU 
100 000 Kč od Osadního výboru 
Rovniny.  

Jana Adámková, dnes již 
bývalá ředitelka MŠ Severní  
Vyměnili jsme PVC a koberce ve 
všech třídách, na detašovaném 
pracovišti v mateřské škole Dr. Ed-
varda Beneše jsme do jedné tří-
dy zakoupili zcela nový nábytek, 
v další se rekonstruovaly obkla-
dy. Také jsme zde na hřiště instalo-
vali nový hrací prvek, tzv. koš pře-
kvapení, který slouží dětem na hry 
s míčem. Připravujeme společně s 
městem projekt „Zelená úsporám“ 
k zateplení, výměně oken a opra-
vám střech na obou budovách.  

Veronika Mrázková, ředitel-
ka ZŠ A MŠ Bobrovníky 
Vymalovány byly všechny prosto-
ry školy, dále byly provedeny ná-
těry nábytku, vstupních a interi-
érových dveří a laviček na školní 
zahradě, které byly také opraveny 
stejně jako lavičky a odkládací pro-
story v žákovské šatně. Tam jsme 
také nově obložili stěny. Do ředitel-
ny jsme zakoupili nové dveře a do 
školky nové žaluzie.
 

Monika  Kamrádková, ředi-
telka ZŠ a MŠ Darkovičky  
V mateřské škole byla dokončena 
celková výměna oken. Na základní 
škole jsme do dvou tříd instalovali 
nový nábytek a obložen byl fasád-
ní sokl budovy. Z finančního pří-
spěvku našeho osadního výboru 
byla před budovou školy vybudo-

vána zpevněná plocha, která bude 
sloužit k odstavování osobních vo-
zidel, ale také ke shromažďování 
žáků a rodičů při různých akcích. 
Ve spolupráci s městem u nás v 
září zahájíme počítačový kurz pro 
seniory. Také připravujeme podkla-
dy pro projekt Evropské unie „Pení-
ze do škol“. 

Jana Poláchová, ředitelka  
ZŠ  Rovniny 
Vzhledem k tomu, že se předpoklá-
dá celkové zateplování školy, jsme 
provedli pouze běžné malování 
tříd a chodeb. V novém školním 
roce začínáme pracovat na kraj-
ském projektu „Čtení je šance“, který 
se týká žáků 3. a 6. ročníků. Cílem je 
vyvinout a ve výuce ověřit vhodné 
strategie čtenářství. Na realizaci se 
podílí 12 škol. Škola získá z projek-
tu kromě metodiky a bezplatného 
vzdělávání pedagogů i finanč-
ní prostředky na realizaci aktivit 
projektu, včetně výjezdů žáků a 
finanční prostředky na rozšíření 
knižního fondu. Podle našich infor-
mací stanovisko Regionální rady k 
rekonstrukci hřiště je kladné, takže 
se pustíme se do rekonstrukce. 

Pavel Lindovský, 
ředitel ZŠ  Hornická
Největší investici letos představo-
vala oprava střech na všech bu-
dovách, dále jsme opravili sociální 
zařízení a podlahy ve školní dru-
žině. Všechny společné prostory v 
objektu školy byly také vymalová-
ny.
 

Ivana Staňková, ředitelka 
ZŠ  dr. Miroslava Tyrše
Na naší  škole vyučujeme od 1. tří-
dy anglický jazyk a také předmět 
rozvoj informační a finanční gra-
motnosti. Proto byla zakoupe-
na nová řada učebnic pro výuku 
těchto dvou, ale i dalších předmě-
tů, např. výchovy ke zdraví, kterou 
pokládáme v dnešní době také za 
zásadní. Didaktické pomůcky byly 

rozšířeny o mapy a obrazové sou-
bory, pomůcky pro tělesnou vý-
chovu, jako jsou míče, startovací 
bloky, švihadla a žíněnky. Zakoupi-
li jsme také nový meotar, mikrofo-
ny, promítací plátno a dataprojek-
tor. Školní družina byla obohacena 
o nový stůl na stolní tenis.
V oblasti oprav proběhl nátěr oken 
ve třech podlažích, výměna vodo-
vodní a odpadní stupačky včetně 
umyvadel a obkladů, malování vý-
dejny stravy a dalších prostor. Byly 
také zahájeny práce na opravách 
učebny fyziky a chemie včetně za-
jištění nového nábytku v rámci fi-
nančních možností. Před ukonče-
ním školního roku 2009-10 byl vy-
budován z rozpočtu školy nový 
chodník před budovou školy.
Ze sdruženého fondu oprav pro-
bíhá napojení na veřejnou kana-
lizaci.
 

Marcela  Vyhlídalová, 
ředitelka ZŠ  Gen.Svobody
V průběhu prázdnin jsme neprová-
děli žádné stavební úpravy, zamě-
řili jsme se na jiné uzpůsobení a vy-
bavení prostor školy.
Od letošního září začínáme vyučo-
vat žáky s poruchou autistického 
spektra. Nabízíme nadále výuku v 
základní škole praktické pro žáky 
s lehkým mentálním postižením 
a výuku ve dvou třídách základní 
školy speciální pro žáky se středně 

těžkým mentálním postižením. 
Vyučující v nižších ročnících budou 
zavádět tzv. strukturované učení, 
což vyžaduje úpravu a vybavení 
učeben relaxačními a pracovními 
koutky.  Kromě  toho jsme od spon-
zorů získali a nainstalovali novou 
interaktivní tabuli. Nové prostory 
školní družiny jsou postupně zaři-
zovány vhodným nábytkem a dal-
ším vybavením.
 

Jindřich Honzík, ředitel 
Odborného učiliště 
a praktické školy
Ve škole proběhla během léta 
kompletní rekonstrukce rozvodů 
teplé a studené vody. Od 1. září bu-
deme některé obory, např. kuchař, 
pekař, cukrář či prodavač, učit 
podle nových školních vzděláva-
cích programů.
 

Jiří Šebesta, 
ředitel gymnázia J. Kainara
V průběhu prázdnin jsme proved-
li komplexní výměnu osvětlení dle 
hygienických norem, vymalování 
školy a některých tříd podle poža-
davků žáků.  Od září začneme žáky 
od III.ročníku připravovat k mezi-
národní zkoušce z jazyka anglic-
kého „First Certificate“ , kromě toho 
máme pro žáky připravený rozšíře-
ný výběr volitelných předmětů. 

Lada Dobrovolná

Na slovíčko ve školách 
Začal nový školní rok a žáci a studenti se vrátili zpět do školních 
lavic. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jsou školy během prázdnin 
opuštěné, opak je pravdou. V budovách, na zahradách a hřiš-
tích se během letních měsíců pilně pracuje, probíhají nejrůz-
nější opravy interiérů i vnitřního zařízení, modernizují a naku-
pují se pomůcky, připravují se nové projekty. 

Redakce HN se proto zeptala ředitelů a ředitelek jednotlivých 
hlučínských škol, co nového na žáky od září čeká: 

ilustrační foto
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Klub důchodců  Darkovičky uskutečnil ve 
středu 16. 6. 2010 zájezd pro své  členy do 
Štramberku, kde jsme navštívili Štramber-
skou Trubu a zapsali se do pamětní knihy. 
Odpoledne jsme navštívili město Nový Ji-
čín, kde jsme navštívili Žerotínský zámek, 
který dnes slouží jako Kloboučnické mu-
zeum. Počasí nám přálo, nálada byla dob-
rá a všichni byli spokojeni s úrovní zájez-
du. Společný snímek pořídil náš fotore-
portér pan Bruno Paloch.

František Kuřidém

Město Hlučín vyhlásilo v prosinci 2009 v rámci svého  projektu  Hlučín zdravé 
město  fotografickou soutěž  u příležitosti  Dne stromů, který se slaví každoročně 
20. října. Připomínáme, že od začátku září již můžete na www.kc-hlucin.cz vklá-
dat své fotografie.  

Pravidla soutěže
Název soutěže: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: do 30.9.2010
n Do soutěže se může zapojit každý fotograf ( amatér, profesionál ) bez rozdílu věku, po-

hlaví , národnosti a vyznání. 
n Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s 

pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně.
n Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených  internetových stránkách 

Kulturního centra  Hlučín
n Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou stromů 
n Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px.
n Fotit stromy můžete od  data vyhlášení soutěže  do září 2010  
n Každý fotograf může  poslat do soutěže však  maximálně 15 fotografií 
n Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG a  to až v měsíci září 2010
n Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora. 
n Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora. 
n Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslo-

vení
n Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v 

rámci připravované výstavy ke Dni stromů
n Všichni autoři vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem Den stromů a  3 

nejúspěšnější obdrží věcné ceny od Města Hlučín.
n Zvláštní cena bude udělena v kategorii „ strom v ročním období“  jde  o zachycení stej-

ného stromu foceného z jednoho místa  v průběhu všech ročních období. Z fotografií  v 
této kategorii bude  vytvořena filmová  animace  přeměny stromu 

n V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné 
pouze za písemného souhlasu autora. 

Podmínky soutěže a jakékoliv dotazy Vám blíže vysvětlí:
RNDr. Soňa Prášková , odbor životního prostředí 

Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín 

Pozvánka
na Týden knihoven 
V Týdnu knihoven, který letos připadá na 
období 4.-10. října, připravují české knihov-
ny pro veřejnost nejrůznější akce na podpo-
ru čtenářství a informační gramotnosti. 
Také hlučínská knihovna pro vás jako kaž-
dým rokem připravila spoustu akcí a výhod. 
Budoucí noví čtenáři se mohou v tomto 
týdnu přihlásit do knihovny na jeden rok 
zdarma. Liknavým čtenářům, kteří přijdou 
vrátit výpůjčky, budou prominuty poplatky 
z prodlení. 
Od pondělí do pátku se budou konat exkur-
ze, kdy zájemce provedeme knihovnou a 
zodpovíme veškeré otázky týkající se chodu 
knihovny. 
Chcete-li se naučit pracovat v prostředí 
internetu, můžete se zdarma objednat na 
hodinovou lekci základů práce s interne-
tem. Lekci si můžete domluvit buď přímo v 
knihovně nebo telefonicky na čísle 558 270 
107. 
Jestliže již začínáte pomalu uvažovat nad 
vánočními dárky, u nás můžete najít inspira-
ci. Během tohoto týdne můžete v knihovně 
zakoupit dárkový poukaz na čtenářskou le-
gitimaci za zvýhodněnou cenu. Netradičním 
dárkem jistě potěšíte své blízké, kteří rádi 
čtou, ale dosud nenavštívili naši knihovnu. 
Těšíme se také na spolupráci s Knihovnou 
města Ostravy. V úterý 5. října navštívíme s 
dětskými čtenáři pobočku Vietnamská, jejíž 
dětští čtenáři nás s knihovnicemi navštívili v 
loňském Týdnu knihoven. 
Máte rádi knihy spisovatelky Evy Tvrdé? Pak 
si nenechte ujít její autorské čtení z nově vy-
cházející knihy Dědictví. Akce se bude konat 
ve čtvrtek 7. října v 17 hodin v Zámeckém 
klubu. Letošní program Týdnu knihoven je 
pestrý. Proto neváhejte a přijďte, těšíme se 
na vaši návštěvu.                     Lucie Kostková

vedoucí MěK Hlučín

Počítačový  kurz pro seniory 
Kde: Základní a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, Jandova 9
Za kolik: 600 Kč (300 Kč, si hradí senior sám, 300 Kč přispívá město Hlučín)
Náplň  kurzu: jedná se o kurz s rozsahem 10 lekcí, každý týden bude probíhat jedna 
lekce
Termín: zahájení kurzu na počátku října po dobu 10 týdnů 

Přihláška:
Jméno: …………………………………………………………………………………….

Adresa: ……………...................................................…………………………………………..

Telefon:…………………....................................................……………………………………..

Zaplaceno:…………………...................................................………………………………….

Datum:……........................................………… Podpis:……….....................………………….. 

V případě dotazů se prosím obracejte na Ing. Marii Suchánkovou, telefon 595 020 317 
nebo 725 053 622.  Přihlásit se můžete v budově MěÚ Hlučín, kancelář C302 ihned.  

Senioři na výletě

ilustrační foto
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010
Město Hlučín, jako 
člen Národní sítě 
Zdravých měst,  se 
tak jako v přede-
šlých letech i letos, 
přihlásilo k dnes již 
tradiční celoevrop-

ské akci Evropský týden mobility a Evrop-
ský den bez aut. V zemích Evropské unie 
probíhá tato akce již od roku 1998 a  Česká 
republika se do této kampaně zapojuje od 
roku 2002, tedy již podeváté.
Evropský  den bez aut, je jako evropský vý-
znamný den zaměřený  na ochranu život-
ního prostředí,  pevně stanoven na 22.září. 
Letos tento den připadne na středu a akce 
k Evropskému týdnu mobility budou probí-
hat od čtvrtka 16.9. až do středy 22.9. Města 
si sama mohou zvolit v tomto týdnu kon-
krétní den, kdy uzavřou část města pro do-
pravu. V Hlučíně to bude ve středu 22.9. od 
7 do 13hod. a uzavřeno pro dopravu bude 
opět Mírové náměstí a část komunikace u 
Kulturního domu. Hlavním mottem Evrop-
ského týdne mobility je myšlenka: „Prodluž 
si život – buď aktivní“. A tématem je  samo-
zřejmě  doprava, její emise, bezpečnost, ale 
i dopady na zdraví obyvatel či životní pro-
středí. 
Cílem  letošní kampaně je opět zejména 

upozornit občany na problematiku indivi-
duální automobilové dopravy ve městech 
a na to, co s sebou toto doprava přináší. Je 
to znečištění ovzduší, zvýšená hlučnost a s 
tím související zdravotní rizika pro obyva-
telstvo. Chceme touto akcí podpořit zájem 
o cyklodopravu, pěší dopravu  i MHD, což je 
často alternativa k individuální automobilo-
vé dopravě. Proto se v tomto týdnu konají 
besedy, přednášky, výstavy, pěší či cyklistic-
ké akce a spousta dalších aktivit. 
Město Hlučín pod záštitou Ministerstva ži-
votního prostředí a ve spolupráci se základ-
ními školami, mateřskými školami, Policií 
ČR, Městskou policií, Kulturním centrem 
Hlučín a dalšími organizacemi připravuje v 
tomto týdnu následující akce: 

Program Evropského týdne  
mobility 2010 v Hlučíně 

14.9. Beseda pro veřejnost se zástupci 
samosprávy a odborníky na dopravu o do-
pravních  problémech se kterými se město 
potýká v Zámeckém klubu. Začátek v 16 
hod.
----------------------------------------------------------
16.9. - 30.9. Výstava výtvarných prací 
žáků hlučínských škol na téma Doprava v 
Kult. domě. Vernisáž 16.9. od 8.30 hod

16.9. Dětský dopravní kabaret  pro žáky 
základních škol v Kulturním domě
----------------------------------------------------------
17.9. Cestopisná přednáška „Indonésie 
– ostrov Sumatra“ pro žáky II. stupně ZŠ  
v Kulturním domě
----------------------------------------------------------
19.9. cyklojízda pro veřejnost  po cyk-
lostezkách Hlučínska. Start bude opět na 
Mírovém náměstí a to v 10 hod a cíl u pen-
zionu Rodos u jezera. Všichni účastníci akce 
obdrží občerstvení a zúčastní se slosování 
o ceny
----------------------------------------------------------
21.9. Dopravně-bezpečnostní akce pro 
žáky základních škol s Policií ČR
----------------------------------------------------------
22.9. Evropský  den bez aut - uzavření 
Mírového náměstí a prostoru u Kulturního 
domu pro automobilovou dopravu, soutěž 
v jízdě zručnosti a dopravních znalostech 
pro žáky ZŠ, malování na asfaltu na téma 
doprava u KD pro žáky mateřských škol. 

V rámci této kampaně město realizuje i ur-
čitá trvalá opatření jako bezpečné doprav-
ní přechody pro chodce (nasvětlení, bezba-
riérovost, vodící lišty pro nevidomé).           

Odbor ŽPaKS

Na druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace, 
kterou vyhlásila Místní akční skupina Hlučínsko v 
polovině měsíce dubna, zareagovaly obce, farnos-
ti a také jeden podnikatel v zemědělství. Ve výsled-
ku bylo podáno 23 žádostí o přidělení finančních 
prostředků.
Předložené  žádosti o prostředky na realizaci pro-
jektů prošly na přelomu května a června hodno-
cením ze strany Hodnotící a výběrové komise. Její 
členové doporučili podpořit projekty, jejichž sou-
pis uvádíme níže. Tyto projekty aktuálně procháze-
jí kontrolou na regionálním odboru Státního země-
dělského intervenčního fondu v Opavě.  
S projektem nazvaným „Schůdněji za vyznáním 
úcty zesnulým…“ se podařilo uspět Římskokatolic-
ké farnosti Hlučín. Její statutární zástupce, P. Fran-
tišek Zehnal, podal žádost o dotaci na projekt, kte-
rý řeší rekonstrukci povrchu hlavního přístupové-
ho chodníku v areálu městského hřbitova. Zmíně-
ná přístupová komunikace v délce 80 metrů vede 
od ulice Zahradní k objektu kostela sv. Markéty a 
v současnosti má rozpadlý a zdeformovaný živič-
ný kryt. Finance přidělené Římskokatolické far-
nosti Hlučín z Programu rozvoje venkova umožní 
provést rekonstrukci povrchu a položit betonovou 
zámkovou dlažbu.
Předpokládaná výše výdajů na projekt, které zahr-
nují také zpracování projektové dokumentace, činí 
bezmála 400 000 Kč. Požadovaná dotace byla vy-
číslena na 344 465 Kč. 

Michaela Žurková
referentka oddělení regionálního rozvoje MěÚ Hlučín

Místní akční skupina Hlučínsko podpoří projekty obcí i farností

Povrch hlavního přístupového chodníku k městskému hřbitovu projde během příštího roku rekonstrukcí, bude zde 
položena zámková dlažba.
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Dům dětí a mládeže Hlučín
K R O U Ž K Y 2010/2011

variabilní  
symbol

cena za 
školní rok

ZÚ místo věk orientační den od 
29.září

hodina

1000 400 AEROBIC I. DDM do 10 let út 15:30 - 16:30

1001 400 AEROBIC II. DDM od 10 let út 16:30 - 17:30

1002 600/600 ANGLIČTINA hrou Ia. DDM 4-6 let út 14:30 - 15:30

1003 600/600 ANGLIČTINA hrou Ib. DDM 4-6 let út 15:30 - 16:30

1004 600/600 ANGLIČTINA II. DDM 1. - 3. třída čt 14:00 - 15:00

1005 900/900 ANGLIČTINA pro dospělé III. DDM mírně pokročilí st 16:15 - 17:30

1006 900/900 ANGLIČTINA pro dospělé IV. DDM začátečníci st 15:00 - 16:15 

1010 900/900 ANGLIČTINA pro dospělé s hlídáním dětí DDM začátečníci + 
mírně pokročilí

út, čt 9:00 - 10 :00

1007 900/900 ANGLIČTINA pro dospělé V. DDM mírně pokročilí út 16:30 - 17:45

1008 900/900 ANGLIČTINA pro dospělé VI. DDM mírně pokročilí út 17:45 - 19:00

1009 900/900 ANGLIČTINA pro dospělé VII. DDM pokročilí st 17:30 - 18:45

1011 400 FLORBAL ZŠ Hornická od 8 let čt 14:30 - 16:00

1012 500 HRA NA KYTARU DDM začátečníci, mír-
ně pokročilí

út 15:00 - 16:00

HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Sto-
klasová, info na tel.: 774 231 330)

DDM od 2 let s rodiči po, st 9:00 – 10:00 
10:00 - 11:00

1013 500 JUDO  I. DDM od 6 let út 15:00 - 17:00

1014 500 JUDO  II. DDM pokročilí po, st 15:00 - 17:00

1015 700 KARATE, KUNG - FU ZŠ Rovniny od 15 let 1. schůzka bude upřesněno

1016 500/500 KERAMIKA  DDM od 8 let út 15:30 – 17:00

Klub DRÁTOVÁNÍ DDM dospělí a rodiče 
s dětmi

1. schůzka bude upřesněno

1017 500 Klub MAMINEK S DĚTMI DDM od 2 let po, st 10:00 - 12:00

Klub PATCHWORK DDM dospělí 1. schůzka bude upřesněno v 
16:00 hod v DDM

1018 800 LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ DDM od 9 let čt 15:30 – 17:30

1019 800 MODERNÍ TANEC ZŠ Hornická 11-15 let 1. schůzka bude upřesněno

1020 300 POHYBOVÉ HRY KD Bobrovníky 9-11 let st 14:00 - 15:30

1021 500 RYBÁŘSKÝ DDM od 8 let po 15:00 – 17:00

1022 400 STOLNÍ TENIS DDM od 8 let po 16:00 – 18:00

1023 300 ŠACHY DDM od 8 let st 15:00 – 17:00

1025 350/350 ŠKOLIČKA I. DDM od 3 let út 9:00 – 11:00

1026 350/350 ŠKOLIČKA II. DDM od 3 let čt 9:00 – 11:00

1027 400 TAEKWON DO ZŠ Hornická 6-10 let čt 16:00 - 17:30

1028 600 VÝTVARNÉ ČINNOSTI I. DDM od 9 let po 15:30 - 17:00

1029 VÝTVARNÉ ČINNOSTI II. ZŠ Bobrovníky 1.-3. třída út 13:30 - 14:30

1030 VÝTVARNÉ ČINNOSTI III. ZŠ Bobrovníky 4.- 5.třída út 14:30 - 15:30

1031 500 VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO I. DDM 4-6 let út 14:30 - 15:30

1032 500 VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO II. DDM 4-6 let st 14:30 - 16:00

1033 500 VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO III. DDM od 4 let st 16:00 - 17:00

1034 500 VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO IV. DDM 4-6 let čt 14:30 - 15:30

1035 500 VÝTVARNÉ TVOŘENÍČKO V. DDM 4-6 let čt 15:30 - 16:30

1036 400 VÝTVARNÝ      ZŠ Hať 8-15 let st 12:30 - 14:30

Platba hotově s přihláškou v DDM nebo převodem: KB Opava čú. 35-7110290207/0100, nutno uhradit po 1. ukázkové hodině
u platby vždy uvádějte variabilní symbol kroužku a jméno dítěte do poznámky!

Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz,www.ddmhlucin.cz



Veřejné  budovy s bezbariérovým vstupem::

1. Poliklinika Hlučín
2. Budova C MěÚ Hlučín – v případě potřeby vyřizování v budo-

vách A a B je možé po telefonické dohodě vyřízení záležitosti 
právě v budově C

3. Finanční úřad
4. Úřad práce
5. Pošta
6. Policie ČR
7. Zámek – Muzeum Hlučínska
8. Správní budova na autobusovém nádraží
9. Česká spořitelna

Veřejné  budovy, kde dosud bariérový vstup chybí:

1. Rehabilitace Hlučín
2. Kulturní dům
3. Dům dětí a mládeže
4. Sportovní hala
5. Městská policie
6. Knihovna – zde je pro handicapované občany nainstalován 

zvonek
7. Komerční banka
8. GE Money Bank

Bezbariérové  trasy a budovy ve městě Hlučíně 
Ve městě Hlučíně  byly  před 5-ti 
lety navrženy nejdůležitější tra-
sy, které  mají zajistit bezpro-
blémový pohyb handicapova-
ným občanům.  Do té doby byly 
všechny přechody bariérové. 
Trasy byly navrženy v rámci ko-
munitního plánování. Postupně 
docházelo od roku 2007 při re-
konstrukci chodníků a komuni-

kací k realizaci bezbariérových 
přechodů na těchto navržených 
trasách. V současné době jsou 
již zcela dokončeny bezbariéro-
vé přechody na trasách 4 a 5. Na 
trasách 1 – 3 přibližně z 80%. Po-
stupně se rovněž daří realizovat 
bezbariérové vstupy do veřej-
ných budov. 

Ve sportovním a rekreačním areálu u hlučínské  
Štěrkovny se nachází bezbariérové WC s euro-
klíčem – je to klíč, který funguje po celé České 
republice na vyznačených místech. Toto WC se 
nachází v budově u hlavního vchodu, vedle re-
staurace Laguna.  

r

a

zdravotní  pomůcky cena za den

mechanické polohovací lůžko 15 Kč

lůžko kompletní 
(lůžko, matrace, hrazda, 1 postranice) 

5 Kč

lůžko nekompletní  2 Kč

invalidní  vozík  2 Kč

chodítko 2 Kč

WC křeslo 2 Kč

sedačka do vany 1 Kč

jídelní  stolek 1 Kč

ostatní  jednoduché pomůcky 1 Kč

invalidní vozík 
(nově zakoupen z daru nadace OKD) 

12 Kč

WC křeslo 
(nově zakoupeno z daru nadace OKD) 

5 Kč

chodítko  
(nově zakoupeno z daru nadace OKD) 

5 Kč

přístroje cena za měsíc

antidekubitní  podložka s kompresorem 200 Kč

odsávačka 200 Kč

koncentrátor kyslíku 200 Kč

bioprotonová  lampa 100 Kč

jídlonosiče cena za týden

zapůjčení  dvou jídlonosičů  10 Kč

Půjčování zdravotních pomůcek 
Charita Hlučín zajišťuje služ-
bu půjčovny zdravotnických po-
můcek. V případě zájmu je potře-
ba navštívit sídlo Charity Hlučín na 
Mírovém náměstí 19/18 nebo se s 
Charitou Hlučín spojit telefonic-
ky na čísle 595 043 275.

Zájemcům jsou 
schopni zapůjčit na 
dobu nezbytně nut-
nou tyto pomůcky, 
případně zajistit i je-
jich dopravu.





Veřejné  budovy s bezbariérovým vstupem::

1. Poliklinika Hlučín
2. Budova C MěÚ Hlučín – v případě potřeby vyřizování v budo-

vách A a B je možé po telefonické dohodě vyřízení záležitosti prá-
vě v budově C

3. Finanční úřad
4. Úřad práce
5. Pošta
6. Policie ČR
7. Zámek – Muzeum Hlučínska
8. Správní budova na autobusovém nádraží
9. Česká spořitelna

Trasa č. 1

Trasa č. 2

Trasa č. 3

Trasa č. 4

Trasa č. 5

LEGANDA MAPY BEZBARIÉROVÝCH STEZEK
A VEŘEJNÝCH BUDOV V HLUČÍNĚ



§ 2    Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona (částečný výpis z § 2)

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, 
vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 
600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo 
pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní 
kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně, 

§ 9    Povinnosti přepravované osoby

(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro osobu starší 18 
let a menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit ze zdravot-
ních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení 
musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se nejedná o stav trva-
lého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omeze-
na nejdéle na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení 
stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je osoba pohybově posti-
žená přepravovaná ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vo-
zík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným 
systémem schváleného provedení. 

Poskytované služby: 
 poradna pro osoby se zdravotním postižením
 osobní asistence
 sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené občany
 půjčovna kompenzačních pomůcek
 vzdělávací aktivity

 Aktuality a více informací naleznete na www.czp-msk.cz

Pohyb osob na invalidním vozíku upravuje zákon o silničním pro-
vozu. V následujícím textu najdete důležité informace o tom, jak 
je na osobu pohybující se na invalidním vozíku podle tohoto zá-
kona nahlíženo. 

ZÁKON 361/2000 Sb.

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů

(zákon o silničním provozu)

§ 53   Chůze

(6) Osoba pohybující  se pomocí ručního nebo motorového vozíku 
pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohro-
zit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice 
nebo pravého okraje vozovky. 

§ 81    Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění

poznámka :

V § 81 předepisuje zákon jednotlivé oprávnění řidičského průkazu 
pro řízení motorových vozidel. Protože se zákon v § 81 nezmiňu-
je o předepsání řidičského průkazu pro řízení vozíku pro invalidy s 
motorovým pohonem, tak z toho jednoznačně vyplývá že pro říze-
ní vozíku pro invalidy s motorovým pohonem není potřebná žádná 
skupina řidičského oprávnění.

Detašované pracoviště Ostrava
Bieblova 3, 702 00, Ostrava
Tel: 596 115 318

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s.

Detašované pracoviště Opava
Liptovská 21, 747 06, Opava
Tel: 553 734 109

Kontakty MěÚ Hlučín:

mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, příspěvek na 
úpravu bytu, jednorázový příspěvek na opatření zvláštní pomůcky
Bc. Kateřina Škrobánková
tel: 595 020 298, email: skrobankova@hlucin.cz, kancelář C206

příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopra-
vu, příspěvek na zakoupení-celkovou opravu-zvláštní úpravu motorového 
vozidla
Markéta Sýkorová
tel: 595 020 299, email: sykorova@hlucin.cz, kancelář C206
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KO
M

UNIT
NÍ 

PLÁNOVÁNÍ

HLUČÍNSKA

Akci pořádají: Partneři:

Kulturní dům Hlučín v roce 2011 připravuje oslavy 50. výročí vzniku.V rámci těchto 
příprav se obracíme již v letošním roce na veřejnost o zapůjčení jakýchkoliv materiálů, 

které pomohou zmapovat uplynulých 50 let. 
Bližší info na tel: 595 043 397, 558 270 102 nebo 733 712 991, p.Houžvička.  

Akce Kulturního centra - střediska Kulturní dům

Září – zahájení  všech kurzů
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. září: Dětský den aneb hurá do školy - SDH ve spolupráci s dalšími
složkami města Hlučína - Hlučínské jezero (13.00 hod)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. října: Svatováclavský hudební festival v kostele sv. Jana Křtitele (18.30 hod)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. října: Hlučínsko-vřesinská šlápota – tradiční pochod, Mírové náměstí (9 hod)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. října: Divadlo Háta s hlučínským rodákem Lumírem Olšovským – Dnes hrajeme 
Cyrana (19 hod)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. října: Koláčobraní - tradiční akce s hudeb. doprovodem k tanci i poslechu (14 hod.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mimo tyto akce jsou pořádány akce pro děti MŠ a ZŠ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akce mohou být doplňovány  v průběhu roku sledujte Hlučínské noviny,
kulturní zpravodaj a www. kc-hlucin.cz. Informace na tel.: 59 50 43 397 nebo
v KD odd. dramaturgie v provozních hodinách.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kino Mír Hlučín začíná promítat 16. září 2010

16. září: Shrek: Konec a zvonec (16 a 18 hod)
18. a 19. září:  Ženy v pokušení (19 hod)
19. září: Toy Story 3: Příběh hraček (15 a 17 hod)
26. září: Sex ve městě 2 (19 hod)
26. září: Jak vycvičit draka (15 a 17 hod)



Pronájem hřiště na 

BADMINTON
ve sportovní hale

150,-/hodina

Bowling v hale
170,-Kč/hod.

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

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

hlučínskénoviny [12]
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Soukromá řádková inzerce
• Půjčíme trubkové lešení. Tel.: 776 204 142. 
• Pronajmu byt 3+1 na J. Seiferta v Hlučíně. Tel. 731 766 882. 
• Koupím 2+1 v Hlučíně, tel. 603 953 483. 
• Koupíme stavební  pozemek cca 800 - 1000 m2 v Hlučíně 

(ne KK). Kontakt: 604 256 645. 
• Prodám byt 2+1 v Hlučíně. Cena 890 000 Kč. Tel.: 733 531 

155.

Od 6. 9. opět začíná cvičení ve sportovní hale. Pravidelně v pon-
dělí a středu od 18.00 do 19.00 mají všichni zájemci možnost 
účastnit se cvičení ve sportovní hale. V pondělí to bude zumba 
s Janou Ptáčkovou a ve středu pak easy step s posilování a lek-
torkou Markétou Stoklasovou.

Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště
Bowling: 170,-Kč/hod
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690 
Sauna v provozu od 1. 10. 2010  

Utkání  II. fotbalové ligy 

11. 9. 16.00 FC Hlučín – Sokolov

25. 9. 16.00 FC Hlučín – Sezimovo Ústí 

9. 10. 16.00 FC Hlučín – Kladno

23. 10. 16.00 FC Hlučín - Jihlava 

Utkání II. volejbalové ligy mužů 

16. 10. 9.00 TJ Hlučín - Drásov

30. 10. 9.00 TJ Hlučín – Bučovice 

Utkání Krajského přeboru žen 

3. 10. 14.00 TJ Hlučín – Mittal Ostrava B

9. 10. 10.00 TJ Hlučín – Gymnázium Orlová

23. 10. 10.00 TJ Hlučín – OU Ostrava 

Basketbal 

2. 10. 9.00 Utkání mládežnických družstev

10. 10. 10.00 Utkání mládežnických družstev

Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín, tel.: pokladna: 558 270 100,
kulturní dům: 595 043 397, www.kc-hlucin.cz

Dům dětí  a mládeže Hlučín
Zámecká  6, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 156
e-mail: ddmhlucin@seznam.cz, www.ddmhlucin.zde.cz

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, stadion
Tyršova 5a, 748 01 Hlučín, tel.: 595 043 677, 595 043 690, 
email: srahlucin@volny.cz, www.sra-hlucin.cz

od 1. 9. Zahájení kurzovní činnosti v KD

11. 9. 19.00 Zahájení tanečního kurzu pro manželské 
a přátelské páry

16. 9. 8.30 Vernisáž výstavy k „Evropskému týdnu 
mobility“

16. 9. 9.00 Dopravní kabaret – představení pro žáky 
ZŠ

16. –  29. 9. Výstava výtvarných prací žáků ZŠ na téma 
DOPRAVA

17. 9. 9.00 
a10.30

Cestopisná přednáška pro žáky ZŠ

18. 9. 13.00 Dětský den aneb hurá do školy. Akce se 
koná na Hlučínském jezeru.

22. 9. 9.30 Malování u KD – pro MŠ 

Připravujeme:

1. 10. 16.00 Slavnostní akademie Gymnázia J. Kaina-
ra Hlučín

Vystoupí: studenti gymnázia, žáci ZUŠ P. J. 
Vejvanovského a host.

1. 10. 18.30 Svatováclavský hudební festival

2. 10. 9.00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota

19. 10. 19.00 Dnes hrajeme Cyrana – Divadelní společ-
nost HÁTA s hlučínským rodákem Lumí-
rem Olšovským 

24. 10. 14.00 Koláčobraní – další ročník tradiční akce 

5. 12. 16.00 Adventní koncert: Lubomír Brabec, Daniel 
Hůlka a soubor Sluníčko ZŠ Rovniny 

18.9. LOV RYB UDICÍ  - Sportovně rekreační areál Hlučín, 
bližší informace v DDM - Edita Studená, tel.: 595 
041 156

18.9. DEN DĚTÍ  - Sportovně rekreační areál Hlučín, spo-
lupráce na zajištění, bližší informace: DDM Hlučín, 
tel.: 595 041 156

20.9.  
9:00 - 15:00

BURZA KROUŽKU - DDM Hlučín, ukázka, prezen-
tace kroužků, fotodokumentace, bližší informace: 
DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

30.9. RUKU V RUCE, Den sociálních služeb, bližší informa-
ce: DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

Připravujeme:

Slezská  Harta, pro rodiče s dětmi

Slezská  Harta, zájezd pro rybáře

9.10. Drakiáda

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

SOLNÁ JESKYNĚ V HLUČÍNĚ
Ode dne 07.09.2010 solná jeskyně opět v provozu.

V naší nabídce nově EXKLUZIVNÍ DÁRKOVÝ POUKAZ 
pro 2 osoby.

V PARNÍ BYLINNÉ LÁZNI - Baobab nově SKOŘICOVÉ 
ZÁBALY proti celulitidě.

Více na recepci nebo na tel.č. 731 337 111
www.solnajeskyně-hlucin.cz

PREZENTACE POLITICKÝCH 

STRAN A HNUTÍ  V HLUČÍN-

SKÝCH NOVINÁCH

Redakční rada odsouhlasila 

podmínky bezplatné prezenta-

ce politických stran a hnutí, kte-

ré kandidují v blížících se komu-

nálních volbách, na stránkách 

říjnových Hlučínských novin. 

Bližší info zástupcům stran po-

skytne tisková mluvčí města.
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Během měsíce července a srpna se po-
stupně konala tři kola Českého poháru ve 
Wakeboardingu a  Wakeskatingu. Už bě-
hem prvního kola, které proběhlo na hlu-
čínské štěrkovně, se potvrdilo, že se míst-
ní závodníci rozhodně neztratí a že jedno-
značně patří k republikové špičce. V nejsil-
nější kategorii wakeboard mezi muži kra-
loval Pavel Zátopek, 2. místo obsadil To-
máš Jadrný. Bronz mezi ženami v kategorii 
wakeboard i wakeskate vybojovala Micha-
ela Kolarčíková.
Své kvality prokázali hlučínští závodníci i ve 
druhém kole 31. července ve Stráži pod Ral-
skem, kde ve wakeboardu získal zlato Jan 

Miketa, třetí příčku ve stejné kategorii ob-
sadil Pavel Zátopek a stříbro z wakeskatin-
gu přivezla Monika Prchalová.
Třetí kolo, které  bylo zároveň i kolem finá-
lovým pro celý letošní Český pohár, hostila 
Těrlická přehrada 21. srpna. I tady v silné 
konkurenci hlučínští bodovali - ve wakeb-
oardu získala Vendula Roháčová stříbro, ve 
wakeskeatu obsadila Michaela Kolarčíková 
druhé a Monika Prchalová třetí místo.
Zlato ve wakeboardu vybojoval Jan Miketa, 
který v Českém poháru skončil celkově dru-
hý. Pavel Zátopek na Těrlicku kvůli zranění 
do závodu nenastoupil, i tak mu ale v Čes-
kém poháru patří celková pátá příčka.

Hlučínští  wakeboardisté opět bodovali

S blížícím se začátkem nové sezóny nastal čas 
poohlédnout se za tou uplynulou. Té se zúčast-
nily čtyři naše družstva – minižácí, mladší žačky, 
starší žačky a družstvo mužů.
Družstvo minižáků  pod vedením trenérky Šárky 
Slívové odehrálo soutěž turnajovým způsobem, 
kde není kladen důraz na výsledky, ale na to, 
aby se začínající hráči a hráčky hrou bavili a 
nebyli stresování bodováním a tabulkami. Ten-
to systém je převzat ze zemí, kde je házená na 
vysoké úrovni (Německo, Francie, apod.) a mají 
s ním dlouhodobé zkušenosti. Proto se výsledky 
z jednotlivých turnajů nesčítají, ale začínající 
hráči či hráčky jsou odměňováni drobnostmi 
dle finančních možností pořadatelů. Dosažené 
výsledky a předváděná hra jsou dobrým před-
pokladem pro přestup do kategorie mladších 
žaček.
Naše družstvo mladších žáček se po odehrání 
podzimní  části soutěže SML ml. žaček umístilo 
na druhém místě, a tím si vybojovalo možnost 
účastnit se Česko-Slovenské ligy. Naše sportov-
ní hala nemá oficiální rozměry hřiště (musí být 
schváleno ČSH a SZH), proto jsme požádali ob-
lastní svaz o vyjímku, kterou nám bohužel neda-
li, a tak jsme museli z účasti odstoupit. V zimní 
přestávce se konala kvalifikace na Házenkářský 
desetiboj, kterou naše děvčata vyhrála a tím se 
kvalifikovala na celorepublikové mistrovství, 
které se konalo v měsíci červnu v Olomouci. Tam 
po velkém boji skončily na 5. místě, kdy jim na 
bednu chyběly pouze 3 body. V měsíci květnu se 
děvčata zúčastnila turnaje v Plzni, kde skončila 
na pěkném 6.místě z 18-ti účastníků.
Starší žačky začaly loňskou sezóny SML st. ža-
ček trochu opatrně, byl to jejich první rok mezi 
staršíma holkama, ale závěr podzimu jim vy-
šel dokonale a svým umístěním si vybojovaly 
účast v Žákovské lize. První turnaj se uskutečnil 
v Praze, kde se holkám dařilo a postoupily do 
dalšího kola, které se uskutečnilo ve Veselí nad 
Moravou. Tam se nám už tolik nedařilo (zranění, 
zimní prázdniny) a naše účast v Žákovské lize 
skončila. Předvedená hra nezůstala bez odezvy 

a byli jsme pozváni na turnaj do Zlína (pozdější 
celkový vítěz), takže s vystoupením našich holek 
můžeme být spokojeni. Před začátkem jarní čás-
ti se děvčata zúčastnila turnaje v Krakowě, kde 
se v tvrdé mezinárodní konkurenci neztratila a 
skončila na 4. místě ze 16-ti družstev. S uplynu-
lou sezónou můžeme být spokojeni a doufáme, 
že v nastaveném trendu budou jak mladší žačky 
pod vedením trenéra Jiřího Švihory, tak starší 
žačky pod vedením trenéra Josefa Janoše i na-
dále pokračovat.   
Pro naše muže pod vedením trenéra Mariána 
Karpity byla uplynulá sezóna v kategorii mužů 
prémiová. Vždyť část hráčů ještě byla v doroste-
neckém věku, takže to pro ně bylo o to složitější. 
Kluci se nedali a v každém zápase srdnatě bojo-
vali a soupeřům nedali nic zadarmo. Po odehrá-
ní všech zápasů nakonec skončili na 11. místě, 
což je vzhledem k tomu, že se jedná o mladé 
kluky, příslibem do budoucna. 
Pokud byste měli zájem vidět naše družstva v 
akci, tak svá domácí utkání hrají v Hlučíně na 
venkovním hřišti při ZŠ dr. M. Tyrše, ul. Tyršova. 
Rozpis jednotlivých utkání je na stránkách www.
smsh.chf.cz nebo na www.hazena-hlucin.com. 

Martin Schmack
HC Hlučín

Nábor nových členů
Oddíl házené HC Hlučín pořádá  nábor 
nových členů. Hledáme dívky ročník 1996, 
1997, 1998, 1999 až 2001. A kluky ročník 
1999 až 2001. Zájemce očekáváme každou 
středu a pátek od 16 do 18 hod na venkov-
ním hřišti u ZŠ dr. M.Tyrše, ul. Tyršova. V 
případě nepříznivého počasí ve Sportovní 
hale v Hlučíně. Další informace vám rádi po-
skytnou trenéři družstev na níže uvedených 
tel. číslech.  

p. Janoš Josef – tel. 724 950 025 (st. žačky)
p. Švihora Jiří – tel. 775 719 445 (ml. žačky)

p. Schmack Martin – tel. 604 361 048, 
organizační pracovník oddílu

Hodnocení  sezóny oddílu házené Nábor do volejbalu
Oddíl volejbalu TJ Hlučín uskuteční ve 
dnech 6. 9. 2010 (pondělí) a 9.9.2010 
(čtvrtek) nábor nových členů do žákov-
ských družstev chlapců a děvčat roč. 
nar. 1996 až 1998.
Přijďte v 16.30 hod. na hřiště vo-
lejbalového areálu - městský sta-
dion, Tyršova ul. (vedle sportov-
ní haly). Sportovní úbor s sebou!  
Informace na tel: 723 975 364. 

Město opět přispěje 
na lyžařské výcviky 
Také letos poskytne město Hlučín žákům 
základních škol zřizovaných městem pří-
spěvek na lyžařský výcvik a to ve výši 
2000,- Kč na žáka. Poprvé radní odsouhlasili 
tyto příspěvky v roce 2009, což se setkalo 
s velkým povděkem jak u všech ředitelů 
škol, tak u rodičů dětí. Díky těmto finanč-
ním prostředkům vyrazilo na lyžařský kurz 
v roce 2009 106 ze 167 sedmáků ze všech 
hlučínských škol, o rok později 120 dětí ze 
194, což činí vždy zhruba 63%. Podle ředi-
telů škol by bez příspěvku na zimní výcvik 
nevyjela ani polovina těchto dětí.
„Rodičům ty dva tisíce určitě velmi pomů-
žou, protože mnohé rodiny by si jinak vů-
bec nemohli  dovolit dítě na kurz  poslat. 
Týdenní pobyt stojí mezi čtyřmi až pěti ti-
síci korun, příspěvek z města tedy pokryje 
téměř polovinu nákladů,“ vysvětluje Pavel 
Lindovský, ředitel ZŠ Hornická.
Peníze jsou školám vypláceny vždy zpětně 
na základě výkazu o počtu žáků, kteří kurz 
skutečně absolvovali.

(ld)

Umění wakeboardistů  bude moci hlučínské publikum obdivovat letos ještě jednou a to 
opět v areálu štěrkovny. Na mezinárodní závod X Cup 2010 se sjedou borci z celé České 
republiky i okolních států v sobotu 4. září, program začíná v 10 hodin.  

(ld)
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Hlasujte o nejkrásnější náměstí...Hlasujte o nejkrásnější náměstí...

09-2010.indd   1 23.8.2010   18:52:29

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Ella Harazímová *2010
Simona Němcová *2010
Zuzana Smolková *2010
Kateřina Stočesová  *2010
Zuzana Lechnerová *2010  

Jubilanti:
Günter Jurczek *1940
Jaroslav Glaser *1929
Jiřina Havrlantová *1919
Annemarie Golová *1939
Marie Vařechová *1931
Anežka Laňková *1930
Josef Kreibich *1928
Josef Černík *1930 

Děkujeme sestřičkám z Cha-
rity Hlučín, sousedce paní 
Růžence, za odbornou a 
obětavou péči o naší prate-
tu paní Hildegady Foltýnko-
vé, která nás náhle opustila 
dne 21.6.2010. Současně 
děkujeme pohřební službě 
Breuer, panu faráři Františku 
Zehnalovi za vstřícný přístup 
a poskytnutí služeb a všem 
zúčastněným za účast a kvě-
tinové dary.  

Alan a Radka Schmackovi  

Srdečně děkuji všem za pro-
jevenou soustrast a květino-
vé dary při posledním roz-
loučení  s panem Antonínem 
Juráškem dne 16.6.2010. 
Rovněž děkuji pohřební služ-
bě Breuer za vstřícný přístup 
a poskytnutí příkladných slu-
žeb.        Zarmoucená rodina

Tato škola pro mne byla vždy mo-
tivací k nalezení mezilidských vzta-
hů a obzvlášť k citové výchově mla-
dé generace se smyslem pro krásno 
a umění.
V určité euforii vzpomínek na ZUŠ v 
Hlučíně se mi stále vrací myšlenky, 
které není možné nijak potlačit.
Je velice těžké zapomenout na všech-
no to krásné, nádherné a ušlechtilé, 
čím se ZUŠ prezentovala, nemluvě o 
silných vazbách v mezilidských vzta-
zích, které se odrážely ve výuce a cito-
vé výchově žáků, a to v tak vynikají-
cím kolektivu.
Díky patří vedení školy za to, že se 
vždy snažilo vytvářet ty nejlepší pod-
mínky pro široký kolektiv všech za-
městnanců školy. Na mysl mi přichá-
zí řada kolegů a přátel, kteří přispíva-
li svým umem a snahou přátelsky a 
upřímně vždy podržet toho druhého 
radou či povzbuzením, a to jako ty 
nádherné kamínky mozaiky, které do 
sebe perfektně zapadají a společně 
pak vytvářejí celkový obraz ušlech-

tilých mezilidských vztahů, které tak 
blahodárně působí na lidskou duši. 
Vzhledem k tomu, že to bude již 60 
let, kdy jsem začal učit na různých 
školních zařízeních přes učňovskou 
školu, hudební školu, LŠU a dalších a 
pak jako externista na hudební škole 
a ZUŠ, mohu nyní s nadhledem a od-
stupem času hodnotit a srovnávat.
V závěru mého krátkého zamyšlení 
bych chtěl zdůraznit, že ZUŠ Hlučín 
by mohla být dnes vzorem pro jiné 
ZUŠ a podobná školská zařízení. 
Snad jen hudební škola na Slezské 
Ostravě, kde jsem v roce 1953 před 
odchodem na základní vojenskou 
službu působil, by snesla srovnání. 
Ale to byla zcela jiná doba - ne tak 
hektická jako dnes.
Chtěl bych vám všem závěrem z ce-
lého srdce poděkovat za vše, čím jste 
mě obohatili a zároveň popřát do 
další práce elán a lásku, která k po-
slání, jehož jste nositele, nerozlučně 
patří.                            Zdeněk Filípek

Bývalý kantor ZUŠ Hlučín

Loučení se Základní uměleckou školou Hlučín

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat za obětavou a zodpovědnou 
práci ve funkci předsedkyně  Klubu 
seniorů Vrablovec paní Markétě 
Jurčkové, která společně se svým 
manželem vedla klub více než 15 let. 

Za tu dobu klub organizoval velkou 
spoustu večírků, zájezdů, slavností a 
stal se dobře fungujícím celkem. Paní 
Jurčkové také ještě jednou přejeme 
vše nejlepší k nedávnému jubileu. 
Klub seniorů Vrablovec má tedy po 

dlouhé době nového předsedu, pře-
jeme mu hodně úspěchů a zdaru. 

Kolektiv Klubu seniorů   
Vrablovec a odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín





Sdružení  nezávislých kandidátů - ED
Volby do zastupitelstva města 14. - 15.10.2010

Oblast péče o rodinu, děti a mládež
• rozvoj mimoškolních aktivit pro děti
• zajištění nízkopodlažních autobusů i na Opavu
• zaměstnávání zdravotně postižených městem
• dotované zájezdy pro seniory
• rozvoj klubů důchodců
• počítačové kurzy pro starší občany
• zaměstnávání nezaměstnaných na úklidu měs-

ta
• strhávání pokut ze sociálních dávek
• výherní automaty směřovat na periférii města

Bezpečnost a pořádek ve městě
• rozšíření kamerového systému ke zvýšení bez-

pečnosti občanů a jejich majetku
• zkvalitnění práce městské policie se zaměřením 

činnosti pouze na město Hlučín
• řešení bezdomovectví na veřejných místech
• akce proti požívání alkoholu mladistvými ve spo-

lupráci s Policií ČR a městskou policií
• podpora protidrogové prevence ve spolupráci s 

odbornými organizacemi

Oblast dopravy a silničního hospodářství
• zakoupení mobilního radaru pro městskou po-

licii a jeho intenzivní využívání ke zvýšení bez-
pečnosti

• podpora přeložky silnice č. 56 ke snížení do-
pravního zatížení města

• instalace retardérů do hustě obydlených zón s 
velkým výskytem dětí u cest

• řešení křižovatky ulic Celní (směr Děhylov), 
Opavské a Ostravské

• údržba všech komunikací, nikoli jen náměstí

Oblast kultury
• vhodnější a hospodárnější využití Kina Mír
• promítání filmů v kulturním domě
• sloučení organizací Muzeum Hlučínska a Kultur-

ního centra Hlučín
• větší využití náměstí pro kulturní akce, aby cent-

rum města nebylo mrtvou zónou
• omezení ztrátových aktivit bez zájmu občanů
• podpora kultury nejen v Hlučíně, ale také v Bob-

rovníkách a Darkovičkách

Oblast sportu
• rovnoměrnější financování všech sportů s 

ohledem na počet aktivních členů
• udržování a rozvoj všech veřejných sportovišť
• zpřístupnění sportovišť dětem s ohledem na 

jejich bezpečnost a majetek města (placený 
hlídač)

• podpora vzniku či udržování sportovišť také v 
Bobrovníkách a Darkovičkách

• zájem o vznik a rozšiřování cyklostezek
• vznik kluziště na sídlišti OKD a na štěrkovně

Oblast životního prostředí

• NE bioplynovým stanicím
• NE dalším kompostárnám
• NE všemu, co snižuje kvalitu byd-
lení ve městě

• vybudování čističky odpadních vod v rámci řeše-
ní příměstských částí

Všeobecné  priority
• zavést možnost uplatnění obecního referenda k důležitým otázkám města
• vyřídit v co nejkratší době majetkové vztahy pod bytovými domy na ulici Dukelské
• zkulturnění center Bobrovníků, Darkoviček, sídlišť OKD a Rovniny
• po dohodě s Českými dráhami úprava okolí vlakového nádraží
• výkup pozemků za městským parkem s cílem jeho rozšíření až k ulici Dlouhoveské
• podpora obnovy a oprav chodníků a cest ve všech částech města a jeho příměstských částí
• podpora lékařské péče, která je zde nedostačující (např. diabetolog, ortopéd), nebytovými prostory 

města
• v rámci revitalizace štěrkovny podpora vzniku kluzišť, cyklotras a běžeckých tras i v zimním období
• řešení dopravy na ulicích města, které jsou výrazně přetížené (např. ulice Zahradní)

Přijďte nás podpořit, jsme tu pro Vás.

Ing. Alfons Laňka           MUDr. Jiří Bizoň           Mgr. Petr Jančík



Zveme Vás do nově otevřeného 
Outletu v Hlučíně.
Prodej značkového oblečení
envy, alpine pro, husky, campus
Nízké ceny

Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.30 hod
So             8.00 – 12.00 hod

Najdete nás v Obchodním domě Pauli

OUTLET

Zveme Vás do nově otevřené kanceláře na
     Mírovém náměstí 3 v Hlučíně (mezi lékárnou a cukrárnou)

Provozní doba:  Po-Pá 9.00-12.00 13.00-17.00, Pá    9.00-12.00 13.00-16.00  
AXA Bank, Investiční společnost, Penzijní Fond, Pojišťovna životní

a neživotní, Asistenční společnost, Stavební spořitelny, Hypoteční úvěry 

  T: 595 171 530, 595 172 648, m: 602 505 439, 777 280 354, 723 549 942

mail: j.trapl@gmail.com               www.axa.cz              www.axa.com

Těšíme se na Vaši návštěvu !

ANGLIČTINA V HLUČÍNĚ
Umíte anglicky, ale máte málo příležitostí mluvit?

Přáli byste si konverzační lekce se zkušeným učitelem z Anglie?

Kurzy angličtiny v Hlučíně od září

Máte-li zájem, volejte 604 432 746

nebo navštivte naši webovou stránku: 

http://anglichan.weebly.com

Formování postavy - na stroji Rolletic, vibrační plošina
Lymfodrenáž - přístrojem Pneuven
Speciální anticelulitní kúru - velmi účinná, žádaná
Masáže  - sportovní a rekondiční
  - baňkování
  - medová masáž
  - čokoládová masáž
  - anticelulitidní masáž + ozon
Nově! Radiofrekvenční přístroj
  - zvedání hýždí
  - odstraňování strií
  - zeštihlování, stahování
  - zlepšení pružnosti kůže

STUDIO ANETE
ÚZKÁ 1, HLUČÍN, TEL 608 44 52 61



Zveme Vás do nově otevřeného 
Outletu v Hlučíně.
Prodej značkového oblečení
envy, alpine pro, husky, campus
Nízké ceny

Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.30 hod
So             8.00 – 12.00 hod

Najdete nás v Obchodním domě Pauli

OUTLET



Nově nabízí: ZÁKAZNICKOU KARTU

ZAJIŠŤUJE: sledování léčebného režimu
                       konzultace v oblasti užívaných léků
                        poradenství v dermokosmetice  
                        poradenství v oblasti snížení nadváhy i při odvykání kouření
            sledování a vyhodnocení lékových interakcí 
             měření krevního tlaku 

POSKYTUJE:  bonusové výhody a slevy

Zákaznická karta je zdarma. Zajišťuje Vám výrazné úspory a garantuje věrnostní bonus při čerpání zdravot-
ní péče v naší lékárně na recept i poukaz. Sledování péče pomocí zákaznické karty Vám v naší lékárně U hra-
deb zvyšuje  bezpečí při užívání více  léků kontrolou jejich vzájemných interakcí  a tak zvyšuje  ochranu  Vaše-
ho zdraví. 

Registrace zákaznické karty  a  potřebné registrační údaje pro vydání karty podléhají striktně Zákonu o ochra-
ně osobních údajů a bez Vašeho písemného souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními  údaji klient-
ská karta nemůže byt vystavena ani využívána. Její použití je schváleno Úřadem na ochranu osobních úda-
jů. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a jejich využití je omezeno zákonem na ochranu osobních 
údajů. 

Rozšířená nabídka lékárny 
   Berle
                               Ortopedické pomůcky
                               Pomůcky pro inkontinenci ( TENA, MOLIMED, ABENA)
                               Zdravotní punčochy a ponožka ( MAXIS, ARIES)
                               Výprodej zdravotní obuvi SANTÉ 

8. 9. 2010 od 13 hod se na vás opět těší naše dermoporadkyně AVENE.

www.lekarnauhradeb.cz

Otevírací doba : Po – Pá  7.30hod – 18hod, So 8hod – 12hod

kolektiv lékárny

LÉKÁRNA U HRADEB


