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Týdeník Ekonom vyhlásil počátkem dubna 
výsledky regionálního kola výzkumu Město 
pro byznys v Moravskoslezském kraji. Zvítězila 
Opava, Hlučín si oproti loňsku polepšil a mezi 
22 městy v kraji se umístil jako osmý. Velmi 
kladně byla ohodnocena nabídka pracovního 
trhu a přístup veřejné zprávy.  Slabou stránkou 
Hlučína je podle ankety naopak ne příliš dob-
ré podnikatelské prostředí a dražší bydlení. 
Samotný organizátor výzkumu, týdeník Eko-
nom, o městě Hlučín napsal: „Podíl zaměstna-
vatelů s více než 50 zaměstnanci meziročně 
klesl o 16 % a je v porovnání s ostatními městy 

o třetinu nižší. O třetinu nižší je i podíl firem v 
místním podnikatelském prostředí. Dynamika 
růstu počtu ekonomických subjektů je však o 
pětinu vyšší a určité rezervy jsou i v zapojení 
cizinců – těch je o 60 % méně, než je krajský 
průměr. Bytová výstavba je zde nadprůměrná, 
stejně jako růst počtu obyvatel. Je zde o čtvr-
tinu nižší nezaměstnanost, která meziročně 
stoupla skoro nejméně v celém kraji. Radnice 
má téměř nejmenší počet úředníků a přitom 
zároveň poskytuje téměř nejvíce úředních ho-
din ze všech hodnocených měst.“

(ld)

Týdeník Ekonom: Hlučín je lepším 
místem pro podnikání než v loňském roce

V pondělí 29. března proběhla v obřadní síni 
Městského úřadu v Hlučíně  již druhá imatriku-
lace studentů Univerzity třetího věku. Do dru-
hého cyklu se zapsalo bezmála 40 seniorů star-
ších 55 let, nejstarší  studentce je již 73 let. Za-
tímco loni se ale jednalo především o seniory z 
Hlučína, letos byla mezi přihlášenými téměř po-
lovina z okolních obcí.
„Jsme rádi, že letos zbylo místo i pro studenty z 
naší obce, loni byl první ročník bohužel plně ob-
sazen hlučínany, i když zájem ze strany našich 
obyvatel byl,“ uvedl starosta obce Hatě Pavel 
Kotlář. Právě z Hati se letos ke studiu přihlásilo 
celkem 6 seniorů, další studenti dojíždějí  z  Koz-
mic, Ludgeřovic, Bohuslavic či Darkovic.
Stejně jako na studenty, kteří začali univerzi-
tu navštěvovat loni a letos jdou již do druhého 
ročníku, čekají na ty současné celkem 4 semest-
ry, vždy tematicky zaměřené na jeden předmět. 
Nejprve se seznámí s prací na počítači, na pod-

Další senioři nastoupili ke studiu 

zim se  pak „zakousnou“  do studia angličtiny. 
V dalším roce se seznámí se základy práva a 
v posledním semestru nahlédnou do proble-
matiky ochrany životního prostředí. Výuku za-
jišťují zkušení lektoři Vysoké školy podnikání v 
Ostravě.               (ld)

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech uplynulo 65 let od osvobození 
Hlučína Rudou armádou. Památku padlých 
jsme uctili spolu s přímými účastníky Ostravské 
operace na místních hřbitovech. Vzpomeňme na 
všechny padlé a vzdejme jim hold, neboť to byli 
oni, kteří obětovali své životy, abychom my mohli 
žít spokojeně v míru.

Žákovský parlament našeho města připravil ve 
spolupráci se studenty Gymnázia Josefa Kainara 
v Hlučíně majáles. Po dlouhých letech se bude 
konat 8. května odpoledne na náměstí a bude 
spojen se stavěním májky. Všichni jste srdečně 
zváni. Přijďte a podívejte se, jak se naše mládež 
dokáže bavit!
Naše náměstí ožije i 28. května, kdy proběhne 
Muzejní noc a Noc kostelů. A nejen to!  Čekají nás 
zajímavé akce, o kterých se dočtete na dalších 
stránkách Hlučínských novin.

Obyvatelé sídliště OKD jistě zaregistrovali, že v 
minulých týdnech byly vysazovány stromy a keře 
v lokalitě podél ulice ČSA směrem k náměstíčku. 
Tato akce je další etapou projektu „Regenerace 
panelového sídliště OKD východ“. V jeho rámci 
bude také v nejbližších dnech započata  i výstav-
ba parkoviště na ulici Hornická u školní družiny. 
Parkovacích míst na sídlištích je stále nedostatek. 
Naší snahou je stále hledat nová řešení jak zlepšit 
statickou dopravu v nejvíce problémových loka-
litách. Projekčně připravujeme výstavbu dalších 
parkovacích ploch. 

Měsíc květen, máj, je měsícem lásky. Druhou 
neděli v květnu oslavíme svátek matek. Všem 
maminkám přeji radost ze svých dětí a děkuji jim 
za péči a lásku, se kterou vytvářejí domov. 

Poslední víkend v tomto měsíci se konají volby do 
Parlamentu České republiky. Právo volit má každý 
občan starší 18 let. Není to však povinnost. Zda k 
volebním urnám půjdeme či ne, je jen na každém 
z nás. Uvědomme si však, že jen takto můžeme 
ovlivnit dění v naši zemi a to nejen na další 4 roky. 
Jen svým hlasem můžeme zajistit lepší budouc-
nost nám i našim dětem. 

Hodně sluníčka do dalších dnů přeje všem

Bernard Ostárek
starosta

Hlučínští radní schválili smlouvu o spolupráci 
mezi Městem Hlučín a Vysokou školou báňskou 
– Technickou univerzitou Ostrava, fakultou sta-
vební.
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce 
obou stran v oblasti dalšího rozvoje a zkvalitně-
ní přípravy studentů fakulty, zejména prohlou-
bení jejich kontaktů s praxí. Studenti budou 
konkrétně zpracovávat studie k investičním zá-
měrům, které by město chtělo v budoucnu re-
alizovat. 
Akce byly vytipovány z akčního plánu měs-
ta, jedná se např. o zpracování studie na řešení 
centra – návsi v Darkovičkách, koncepci areálu 
Vinné Hory zahrnující vybudování naučné stez-
ky a sportovní aktivity, revitalizaci sídliště Rov-
niny, cyklo a pěší dopravní napojení Hlučín-Bře-
ziny - Bobrovníky, návrh zástavby zahradní  ko-
lonie mezi ul. ČSA x Zahradní a další.              (ld)

Studenti VŠB budou 
spolupracovat
s městem Hlučín

Imatrikulaci studentů zahájil starosta Hlučína Bernard Ostá-
rek.                 Foto: Petr Gatnar

Muzeum Hlučínska vydalo Sborník k příle-
žitosti 90. výročí připojení Hlučínska k Čes-
koslovensku. Sborník obsahuje přednášky, 
které zazněly na konferenci k tomuto výročí 
4. února v Kulturním domě v Hlučíně. 35-ti 
stránkovou publikaci je možné zakoupit v 
Informačním centru na hlučínském zámku 
za 60 Kč. V prodeji je také DVD „Hlučínsko - 
Fenomén moderní Evropy“, prezentační film 
na podporu projektu stálé expozice Muzea 
Hlučínska, a to za100 Kč.             (ld)

Sborník přednášek

Omezení průjezdu Mírovým náměstím
Ve dnech 11. -16. května budou v rámci 

reklamace probíhat práce na opravách povrchu
Mírového náměstí.

 Po tuto dobu bude doprava odkloněna a řízena 
dopravním značením.  Provozovatelé prodejen na 
náměstí musí počítat s tím, že bude omezen také 

příjezd pro zásobovací vozidla.
Všem předem děkujeme za pochopení

Odbor investic MěÚ Hlučín  
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Jak předcházet exekucím
Oddělení pomoci v hmotné 
nouzi odboru sociálních věcí 
hlučínského městského úřa-
du pořádá pro širokou veřej-
nost přednášku na téma v dneš-
ní době více než aktuální. V ma-
lém sále kulturního domu se v 
pondělí 24.5. od 13 do 15 hodin 
bude hovořit o tom, jak před-
cházet exekucím. Zkušená lek-
torka Monika Kaštanová se po-
kusí poradit, jak se nedostat do 
svízelné finanční situace, kte-
rá může v konečném důsledku 
vést až k zabavení majetku.

Chodník okolo hřiště 
Na základě požadavku vzešlého 
z valné hromady FC Darkovičky 
se rada města začala zabývat si-
tuací kolem místního fotbalové-
ho hřiště.  Vzhledem k tomu, že 
v úseku mezi ulicí Sadová a hřiš-
těm schází chodník, pohybují se 
zde chodci po silnici. Obyvate-
lé proto žádali o snížení rychlos-
ti na této komunikaci ze součas-
ných 90 km/hod na 70 km/hod. 
Radní návrh projednali a roz-
hodli, že rychlost jízdy zde ome-
zena nebude, ale ve výše uve-
deném úseku bude v budouc-
nu souběžně se silnicí vybudo-
ván chodník pro pěší.

Výměna kanalizace
Na ulici Opavská, při výjezdu z 
Hlučína po levé straně, bude od 
počátku května probíhat výmě-
na staré a již nevyhovující od-
lehčovací kanalizace za novou. 
Stromy, které zde kvůli pracím 
investor akce, společnost Vodo-
vody a kanalizace Hlučín, musel 
nechat vykácet, budou znovu-
vysázeny na podzim.

Automat na mléko
Město pronajalo část pozem-
ku u prodejny Billa soukromé-
mu provozovateli, který zde na-
instaloval mléčný automat. Mlé-
ko je dodáváno přímo z místní-
ho kravína. Hlučín se tak po Os-
travě stal dalším městem, kde si 
obyvatelé  mohou načepovat 
do donesených nádob čerstvé 
nepasterizované mléko z farmy 
v Darkovičkách.

Upozornění  VaK
Společnost  Vodovody a kanali-
zace Hlučín upozorňuje všech-
ny občany,  že její sídlo na Ost-
ravské ulici 124/18, bude z tech-
nických důvodů ve dnech 10. 
-14. května uzavřeno.    

(ld)

Krátce

Přijďte podpořit naše hasiče

Sbor dobrovolných hasičů Hlu-
čín a Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů Hlučín zve Hlučíňá-
ky na tradiční hasičskou soutěž 
v simulaci zásahové činnosti 
Hlučín Cup 2010. 
Hasiči ze široka daleka se utkají 
již ve třetím ročníku klání na pře-
kážkové trati, která bude speci-
álně pro tento účel vystavěna 
v sobotu 22. května po poled-
ni na Mírovém náměstí v cent-
ru města. Podobně jako v loň-
ském roce, i tentokrát se hasiči 
utkají v náročném závodě, kdy 

například budou „v plné polní“ 
překonávat nástrahy, jako třeba 
přenos raněného, průlez úzkým 
prostorem, přeskakování stěn či 
lezení na věž. 
Soutěž, jak předesílají pořada-
telé, proběhne za každého po-
časí, vždyť ve skutečném životě 
si také hasičí nevybírají, kdy je 
třeba zásahu.
Přijďte se pobavit, zábava bude 
pro celou rodinu. Zajímavá a 
vzrušující podívaná bude zaru-
čena.

(mk)

Výtah z usnesení  
z 99. a 100. schůze Rady 
města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:
n že zhotovitelem stavby „Kli-

matizace kuchyně ZŠ Hlučín-
Rovniny“ se stává Ing. Luděk 
Macek, Frýdek-Místek, a roz-
hodla o uzavření smlouvy o 
dílo v ceně 343.858,80 Kč vč. 
DPH. 

n vyzvat školy a školská zařízení 
zřizovaná městem Hlučínem 
k zasílání záznamů o úrazech 
dětí a žáků na vědomí zřizo-
vateli.

n podat žádost o dotaci z pro-
gramu Podpora rozvoje hos-
podářsky slabých a struktu-
rálně postižených regionů na 
projekty „Víceúčelové hřiště 
Darkovičky“, „Kulturní dům 
Bobrovníky – vjezd a manipu-
lační plocha“ a „Rozšíření uby-
tovací kapacity kempu SRA“.

Rada města projednala:
n návrh na umožnění parkování 

vozidel před hasičskou zbroj-
nicí v Hlučíně-Darkovičkách 
a rozhodla, že na části plo-
chy bude dopravním znače-

ním zakázáno zastavení s do-
datkovou tabulkou „Neplatí 
pro požární vozidla“   a  část 
plochy bude dopravním zna-
čením označena jako parko-
viště.

n návrh Smlouvy o dílo o údrž-
bě veřejné zeleně města Hlu-
čína se společností TS Hlučín 
s.r.o., na rok 2010 a rozhodla  
smlouvu uzavřít. 

n návrh na zřízení parkovací 
plochy na ul. 28. října dle pří-
lohy č. 1 předkládaného ma-
teriálu a rozhodla o zpracová-
ní dokumentace.

Výtah z usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva 
města Hlučína

Zastupitelstvo města 
rozhodlo:
n uzavřít smlouvu o kontoko-

rentním úvěru mezi Českou 
spořitelnou, a.s., a městem 
Hlučínem.

n uzavřít smlouvu o spolupráci 
a společném postupu při rea-
lizaci projektu „Sanace, rekul-
tivace a revitalizace území po 
těžbě štěrkopísku u Hlučína“ s 
Povodím Odry, státním pod-
nikem.

Z jednání rady a zastupitelstva

n o poskytnutí ročního příspěv-
ku města Hlučína do Svazku 
obcí mikroregionu Hlučínska 
na střednědobé plánování so-
ciálních služeb na rok 2010 ve 
výši  5,- Kč na jednoho obyva-
tele města Hlučína podle po-
čtu obyvatel k 31.12.2009, tj. v 
částce 71.200,- Kč.

n stanovit počet členů zastupi-
telstva města pro volební ob-
dobí 2010 – 2014 na 21. 

Zastupitelstvo města 
schválilo:
n pověření starosty, místosta-

rosty, vedoucí odboru financí 
a zástupce vedoucí odboru fi-
nancí ke zhodnocení dočasně 
volných finančních prostřed-
ků města do 31.10.2010.

Další zasedání zastupitelstva 
proběhne v Kulturním domě 

4.5.2010 

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

Hlučínští zastupitelé zažádali o 
půlmilionovou dotaci z Krajské-
ho programu prevence krimina-
lity MS kraje na realizaci 4. etapy 
městského kamerového systé-
mu. Peníze by byly konkrétně 
využity na modernizaci přenosu 
signálu z autobusového nádraží 
na budovu Městského úřadu, 
instalaci dvou nových kamer 
a to v oblasti klidové zóny a u 
kostela sv. Markéty a přemístě-
ní jednoho z kamerových bodů 
z budovy radnice na prodejnu 
Bětka. Tím by došlo k lepšímu 
využití přístroje, který by z to-
hoto místa mohl snímat nejen 
Mírové náměstí, ale navíc i ulice 
Ostravská, Gen. Svobody a pěší 
zónu. 
Realizace celé 4.etapy by stála 
celkem cca 940 000 Kč. Zbylou 
část nákladů, kterou dotace 
nepokryje, by město uhradilo z 
vlastních zdrojů.

(ld)

Dotace na
kamerový systém
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Město Hlučín uzavřelo smlouvu 
o spolupráci s firmou Tomáš Há-
jovský - Gras Servis. Na základě 
této smlouvy mohou občané 
Hlučína – fyzické osoby nepod-
nikající od 1. května ukládat bi-
ologicky rozložitelné odpady ze 
zahrádek na kompostárnu této 
firmy na  Jasénkách.
Služba bude poskytována pro 
občany města Hlučína, Bobrov-
níků a Darkoviček, kteří prokáží 
svoji totožnost, bezplatně. 
Bude fungovat v podobném re-
žimu jako sběrný dvůr. Před ulo-
žením odpadů dojde k evidenci 
odpadů a producenta. 
Příjem odpadů bude realizován 
pouze 3x týdně (Po a St: 14 -18 
hod, sobota 8 - 12 hod), a to v 
období od 1. 5. do 30. 11. kalen-

dářního roku, dále bude upřes-
něno dle zájmu občanů o tuto 
službu po 1. roce fungování 
K likvidaci bude odebírán biolo-
gicky rozložitelný odpad – trá-
va, listí, seno, ořezy ze stromů a 
keřů (odpad kat.č. 20 02 01).
Odvoz odpadu na kompostárnu 
si zajišťuje každý občan indivi-
duálně (vozík, přívěsný vozík).
„Jsme přesvědčeni, že touto 
službou bude velmi vhodně 
doplněna mozaika městského 
systému nakládání s odpady a 
dojde ke zlepšení separace a 
snížení podílů biologicky roz-
ložitelných odpadů ve směs-
ných komunálních odpadech,“ 
uvedla vedoucí odboru ŽPaKS 
hlučínského městského úřadu 
Soňa Prášková.                       (red)

Kompostárna odebírá odpad zdarma
Bezplatná likvidace „zelených“ odpadů ze zahrádek pro obča-
ny Hlučína na kompostárně na Jasénkách.

V současné době připravujeme 
slavnostní přivítání pro děti na-
rozené od  1.7.2009, 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-

Vítání občánků

Zástupci měst a obcí stojí před 
nelehkým úkolem – na jedné 
straně je na ně kladen požada-
vek moderního řízení municipa-
lity, na druhé straně je pak ne-
dostatek kvalitních a relevant-
ních ukazatelů, které by zástup-
cům obcí  ale i občanům poskyt-
ly srozumitelnou a názornou in-
formaci o obci v níž žijí a pracu-
jí. V poslední době se stále více 
prosazuje myšlenka udržitelné-
ho rozvoje na místní úrovni. To 
v podstatě znamená „zajišťo-
vat potřeby současných gene-
rací, aniž by tím došlo k ome-
zení možnosti příštích generací 
uspokojovat své potřeby“.
Město Hlučín, jako člen Národní 
sítě Zdravých měst ČR, se roz-
hodlo v rámci projektu Hlučín 
– zdravé město a Zkvalitňování 
MA21 ve městě Hlučíně, získat 
od občanů obecně srovnatelné 
informace o tom, jak jsou naši 
občané spokojeni se životem ve 
městě, s fungováním různých 
oblastí života  a s kvalitou ve-
řejných služeb. Aby bylo možné 
jednotlivé municipality mezi 
sebou srovnávat, byla vytvo-
řena jednotná soustava tzv. 10 
evropských indikátorů udržitel-
ného rozvoje. 
Sledováním místních indikáto-
rů získají zastupitelé zpětnou 
vazbu ke své místní politice a 
umožní jim srovnávat své dosa-
žené výsledky s dalšími městy 
obdobné velikosti.

Hlučín bude v letošním roce sle-
dovat indikátory dva:
A1 - spokojenost občanů s 
místním společenstvím
A3 -  mobilitu a místní přepra-
vu cestujících
Při sledování indikátorů bude-
me spolupracovat s Týmovou 
iniciativou pro místní udržitelný 
rozvoj a se studenty hlučínské-
ho gymnázia. V loňském roce 
jsme obdrželi dotaci na zkvalit-
ňování MA21 ve městě Hlučíně 
a právě zahájení sledování in-
dikátorů je jednou z aktivit pro-
jektu, která je z dotace rovněž 
spolufinancována.
V současné době byl vytvořen 
standardizovaný dotazník, byli 
proškoleni tazatelé z řad stu-
dentů gymnázia a byl  vybrán 
representativní vzorek obča-
nů města. V měsíci květnu bu-
dou  tazatelé s reprezentativním 
vzorkem našich  občanů tyto 
dotazníky vyplňovat. Následně 
dojde ke zpracování dotazní-
ků a vytvoření závěrečné zprá-
vy, která bude pro samosprávu 
zpětnou vazbou o tom, jaký je 
stav našeho  města a zejména 
kvality života v něm.
Proto se na vás, naši občané, 
obracíme s prosbou, abyste, po-
kud se na vás naši tazatelé ob-
rátí, dotazník vyplnili. Veškeré 
dotazníky a údaje z nich získané 
jsou samozřejmě zcela anonym-
ní. Předem vám děkujeme.

Soňa Prášková

Indikátory trvale udržitelného rozvoje

triku MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 
hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a dolož-
te, k ověření těchto skutečností, 
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.

Matrika

UPOZORNĚNÍ: Úhrada poplatků 
za komunální odpad na rok 2010
Upozorňujeme občany s trva-
lým pobytem ve městě Hlučíně, 
se blíží konec splatnosti poplat-
ku za komunální odpad. 
Poplatek je nutné uhradit jed-
norázově, a to nejpozději do  

31. 5. 2010. Po tomto termínu 
již může město v souladu s vy-
hláškou a zákonem zvýšit po-
platek až na trojnásobek! 

Odbor ŽPaKS

Po celý minulý rok probíhalo 
v Hlučíně měření tzv. suspen-
dovaných částic v ovzduší. Pod 
tímto nesrozumitelným názvem 
se skrývají různé částice ve 
vzduchu, často nazývané také 
jako polétavý prach či pevný 
a prašný aerosol. Tyto částice, 
nebo chcete-li prach, vznikají 
primárně ze znečisťujících zdro-
jů ať už umělých (spalování fo-
silních paliv, doprava) nebo při-
rozených (například v minulých 
dnech velmi aktuální sopečný 
prach). 
Nebezpečnost polétavého pra-
chu a dalších částic spočívá ze-
jména v tom, že se na ně váží 
další škodliviny – těžké kovy a 
karcinogenní částice. „Zdravot-
ními riziky jsou zejména snížení 
imunity, zánětlivá onemocnění 
plicní tkáně, nepříznivý vliv na 
stav kardiovaskulárních a re-
spiračních chorob a další,“ říká 
vedoucí odboru životního pro-
středí a komunálních služeb 
hlučínské radnice Soňa Práško-
vá.
Celoroční projekt probíhal sou-
časně na různých místech v na-
šem kraji. Jak vyplývá z měření, 
průměrná roční koncentrace 
byla v Hlučíně 34 mikrogramů 
na metr krychlový (µg/m3), při-
čemž limitní hodnota je 40 µg/
m3. Průměrná koncentrace tak 
limity nepřekročila. 
Z výsledků lze také vyčíst, že 
denní imisní limit 50 µg/m3 byl 
překročen v průběhu měření 
více než padesátkrát, přitom 
normy umožňují v roce je 35 dní 

„nad limitem“. Většinou dochá-
zelo k překračování v chladném 
období, podepsala se na tom 
tedy zejména topná sezóna 
společně s inverzemi. 
Z celkového pohledu je jasné, 
že případná překročení limitů v 
Hlučíně ovlivňují zejména prů-
myslové emise celého Ostrav-
ska a blízkého Polska, spolu s lo-
kálními zdroji znečištění ovzdu-
ší. To jsou zejména emise ze spa-
lování pevných paliv v lokálních 
topeništích, kde je často spalo-
vání nedokonalé, ale bohužel 
také ze spalování odpadů a sa-
mozřejmě z automobilové do-
pravy. 
„Dálkové přenosy město ani 
jeho obyvatelé ovlivnit nemo-
hou, částečně lze ovlivnit ale-
spoň místní zdroje – omezit 
spalování pevných paliv (samo-
zřejmě kromě dřeva nebo pele-
tek), nespalovat žádné odpady, 
jezdit autem, když je to opravdu 
potřeba, jinak třeba použít kolo 
nebo jít pěšky a zametat oko-
lo svých nemovitostí,“ dodává 
Prášková. 
I zametání a likvidace posypu 
po zimě totiž může významně 
ovlivnit stav ovzduší v našem 
okolí. Město Hlučín například 
dokončilo úklid po zimní údrž-
bě, na kterou bylo vypotřebová-
no letos přibližně 400 tun posy-
pového materiálu! 
Úplnou zprávu o výsledcích mě-
ření naleznete na www.hlucin.
cz – aktuality – výsledky měření 
ovzduší.

Michal Kubíček

Výsledky měření ovzduší v Hlučíně
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V Rytířském sále na zámku v Kravařích proběhlo ve čtvrtek 15. dubna slavnostní vyhlášení 
nejlepších policistů okresu Opava za loňský rok. Mezi šestnácti oceněnými byl i vedoucího 
obvodního oddělení PČR v Hlučíně Libor Schejok (na snímku vlevo), který získal titul Velitel 
roku.

Foto: Petr Gattnar

Oceněný policista z Hlučína

Řidiči, pozor na přednost zprava
Od 8. do 17. břez-
na proběhla v 
Hlučíně bezpeč-
nostně - kont-
rolní akce, kte-
rou zorganizo-
valo obvodní od-
dělení Policie ČR 
v Hlučíně ve spolu-
práci s místní měst-
skou policií. Během zá-
tahů, které probíhaly 
převážně v nočních ho-
dinách, policisté a stráž-
níci zkontrolovali dohro-
mady 1280 vozidel, pro-
věřili 2176 osob a udělili 136 pokut. 
Strážci zákona doufají, že akce za-
měřená na snížení trestné činnosti 
na území katastru města přispěje k 
její eliminaci a to zejména v oblast  
majetkové, proto ji v rámci preven-
ce hodlají v brzké době zopakovat.
l 15. března krátce před sedmou 

hodinou ranní narazil řidič 
osobního vozidla na Mírovém 
náměstí do dopravní značky, 
kterou poškodil a z místa ujel. 
Celá věc byla zaznamenána 
kamerovým systémem, věc byla 
předána Policii ČR k dořešení. 

l V úterý 23. března v podvečer 
kontrolovali strážníci na ulici Na 
Závodí dodržování zákazu vjez-
du. Při tom zadrželi řidiče, který 
řídil bez řidičského oprávnění. To 
nevlastnil ani motocyklista, kte-
rého strážníci poslední březnový 
den zastavili na ulici gen. Svobo-
dy, protože řídil bez helmy.

l 9. března zadržel strážník měst-
ské policie, ve svém osobním 
volnu, pachatele krádeže. Ten v 
prodejně Lidl odcizil zboží převy-
šující částku 500 Kč. 

l 1. dubna  okolo 19. hodiny 
přijala služba městské policie 
oznámení,  že je na  Štěrkovně v 
prostoru terasy centrální budo-
vy porušován veřejný pořádek. 
Hlídka na místě našla bavící se 
mládež, která popíjela víno. U 
přítomných, mezi nimiž byli i 
nezletilí, provedla orientační de-
chovou zkoušku, která byla u tří 
z nich pozitivní. Strážníci vše pře-
dali k dořešení oddělení sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ Hlučín .

l O tři dny později nahlásila na 
služebnu prodavačka prodejny 
Billa, že v prodejně došlo k drob-
né krádeži a 2 pachatelé z místa 
utekli. Na základě jejího popisu 
hlídka provedla kontrolu okolí 
a hledané nalezla na schodech 
před evangelickým kostelem. Po 
zadržení byli předáni Policii ČR.

Okénko 
strážníkaPo již dříve avizované přípravě 

zavedení přednosti zprava v lo-
kalitě OKD východ, ohraničené 
ul. Petra Bezruče, Hornická a 
Čs. armády  a lokalitě Rovniny  
ohraničené místními komunika-
cemi ul. Rovniny, Písečná, Ja-
roslava Seiferta, resp. Cihelní  
a Okrajová již došlo k naplnění 
slibů a po oficiálním schválení 
a příznivému počasí došlo k sa-
motné realizaci. 
Pro řidiče to znamená, že se jed-
ná o další ulice, ve kterých jsou 
odstraněny všechny dopravní 
značky upravující přednost jízdy 
a musí zde respektovat odst.2 
§22 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komuni-
kacích, ve kterém je stanoveno 
„Nevyplývá-li přednost v jízdě, 
musí dát řidič přednost v jízdě 
vozidlům nebo jezdcům na zví-
řatech přijíždějícím zprava nebo 
organizované skupině chod-
ců nebo průvodcům hnaných 
zvířat se zvířaty přicházejícím 
zprava“. Na tuto změnu jsou ři-
diči při vjíždění do takové zóny 
upozorněni. 
Zároveň dáváme na vědomí, že 
v již dříve zavedené zóně před-
nosti zprava takové informač-
ní tabule scházejí a ani se nebu-
dou dodatečně instalovat, pro-
tože ve výše uvedeném zákoně 

je stanoveno, že platnost takové 
informace je časově omezená. 
Závěrem chceme požádat 
všechny řidiče, ale i chodce, aby 
si více všímali dopravních zna-
ček, protože v našem městě v 
průběhu roku dochází ke změ-
nám v dopravním značení, kte-
rým se snažíme řešit podle nej-
lepšího vědomí a svědomí stále 
narůstající problémy na komu-
nikacích ve městě a od kterých 
si slibujeme zklidnění provozu a 
zároveň bezpečnější pohyb na 
hlučínských cestách.

Odbor dopravy 
a silničního hospodářství

V pátek 7.5.2010 se v sále Kul-
turního domu v Hlučíně v 16 
hodin uskuteční veřejné promí-
tání filmu zaměřeného na pre-
venci kriminality, který je určen 
zejména pro seniory. Jsou zváni 
všichni, kdo se chtějí dozvědět, 
jak snadné je stát se obětí trest-
né činnosti, jak se bránit a hlav-
ně jak tomu předejít. Tento film 
vyrobilo Kulturního centrum 
Hlučín ve spolupráci s Městskou 
policií za podpory odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu Hlučín.  Součástí 
prezentace bude také beseda s 
Městskou policií. 

(ld)

Prevence 
kriminality    

V dubnu roku 2010 uběhlo 65 let 
od založení veřejného požární-
ho útvaru v Opavě. U této příle-
žitosti uspořádali hasiči 8.5.2010 
oslavu tohoto jubilea. 
Na území okresu jsou tři profe-
sionální stanice Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslez-
ského kraje. Centrální hasičská 
stanice je dislokována v Opavě, 
pobočné stanice jsou pak situo-
vány v Hlučíně a ve Vítkově. Ne-
dílnou součástí zabezpečení po-
žární ochrany a řešení mimořád-
ných situací v našem okrese jsou 
104 jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů obcí.
Dne 8.5.2010 proběhne v rámci 
oslav „Celookresní svatoflorián-
ské setkání zástav“ s atraktivním 
programem jako například slav-

nostní průvod všech účastní-
ků s hasičskými zástavami, kte-
rý vyjde v 8:45 z Dolního náměs-
tí a projde centrem města Opa-
vy, naváže pak mše svatá a po-
žehnání praporu v  konkatedrá-
le Nanebevzetí Panny Marie v 
Opavě (9:00). 
Zahájení oficiálního programu 
na Horním náměstí a slavnostní 
přísaha příslušníků  Hasičského 
záchranného sboru MSK je na-
plánováni na 10:15. 
Dále budou předány nové au-
tomobily jednotkám SDH Sta-
tutárního města Opavy, dojde k 
vyhlášení výsledků soutěže dra-
ka Hasíka a po ukončení ofici-
álního zahájení následuje pro-
gram až do 14:00 hodin. Mezi ji-
nými ukázkami činnosti HZS a 

SDH – hašení požáru koňskou 
stříkačkou, záchranou osob z 
věže Hlásky, vyproštěním z ha-
varovaného vozidla, ukázkami 
z činnosti dětí a atraktivní vý-
stavou historické i současné nej-
modernější hasičské techniky na 
Dolním náměstí (8:00 – 16:00) 
nebo třeba panelovou výsta-
vou fotografií z činnosti hasič-
ských sborů a ze sportovní čin-
nosti. K vidění budou i fotogra-
fie z Hasičské olympiády CTIF z 
roku 2009 v Ostravě. Součástí 
oslav bude i den předem taktic-
ké cvičení složek integrovaného 
záchranného systému, které se 
uskuteční na Horním náměstí v 
Opavě od 16:00 hodin. Na toto 
cvičení je veřejnost rovněž zvá-
na.                   (mk)

Opavští hasiči letos oslavují 65. let
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Problém města bez pořadí důležitosti *

Devastace příměstských cest a chodníků kopyty koní

Znečištění ovzduší zejména spalováním uhelných kalů

Výstavba nákupního centra

Nedostatek míst v MŠ

Sociální byty (DPS, holobyty)

Bariérovost veřejných budov

Obchvat města

Málo parkovacích míst

Revitalizace sportovní haly

Rekonstrukce kina nebo KD na provoz kina

Revitalizace hlučínského jezera

Řešení nového objektu pro neplatiče bytů

Lepší využití víceúčelového hřiště u ZŠ Dr. M.Tyrše

Jiný problém: 

Anketní lístek můžete odevzdat osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí 
budovy „A“ do schránky označené TOP problémy nebo poštou na 
MěÚ Hlučín, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín, se zřetelným označe-
ním ANKETA, také e-mailem na adresu praskova@hlucin.cz, v pří-
padě, že využijete elektronický formulář (ke stažení na www.hlucin.
cz, levá lišta –životní prostředí, MA21). Termín odevzdání anketních 
lístků je do 31.5.2010. S výsledky ankety budete seznámeni na we-
bových stránkách města a v Hlučínských novinách.

ANKETA
Největší problémy navržené veřejným forem, konaným 

30.3.2010 jako TOP problémy města Hlučína

* Pouze u dvou,z vašeho hlediska největších problémů, udělejte X

Lidé měli možnost diskutovat na veřejném fóru

Ve čtvrtek 3. 6. 2010 se na Míro-
vém náměstí představí poskyto-
vatelé sociálních služeb, volno-
časových a dalších souvisejících 
aktivit. Akci s názvem Ruku v 
ruce aneb Den sociálních služeb 
a zdraví organizuje úsek komu-
nitního plánování sociálních 
služeb v Hlučíně ve spolupráci s 
VZP již podruhé.
 „Bohatý kulturní program zajistí 
samotní uživatelé služeb, např. 
tělesně či mentálně postižení 
a další klienti, kteří zde budou 
také prodávat své výrobky“ 
uvedla koordinátorka Komunit-

ního plánování Marie Suchán-
ková. „Zájemci si budou moci 
také nechat vyšetřit hladinu 
tuku či cukru v těle, změřit tlak 
a podobně, věnovat se jim bude 
zdravotnický personál“ dodává.
Na pódiu, kterému bude kra-
lovat moderátor rádia Kiss Mo-
rava Vítek Goršanov, vystoupí 
mimo jiné i rock and rollová ka-
pela Yezz a legendární kapela 
Rock and Roll band Marcela Wo-
odmana. 
V době akce od 10 do 16 hod 
bude náměstí uzavřeno pro 
vjezd motorových vozidel.    (ld)

V úterý 30. března se sešli oby-
vatelé Hlučína v místním  kultur-
ním domě, aby tady u kulatých 
stolů diskutovali o tématech, 
které podle nich město nejvíce 
„pálí“. Veřejné fórum, které je 
organizováno v rámci projektu 
Hlučín- Zdravé město, zde pro-
běhlo opět po roce a celkově již 
potřetí.
Hlučín je od roku 2007 členem 
národní sítě tzv. Zdravých měst 
ČR, jejichž cílem je vytvořit z 
města co nejkvalitnější a nejpří-
jemnější místo pro život. Jedním 
z prostředků je zapojit do roz-
hodování o dění ve městě v co 
největší míře samotné obyvate-
le. Právě proto město Hlučín dis-
kusní setkání pořádá.  
„Přesto, že bylo fórum propago-
váno v Hlučínských novinách, 
denním tisku, na webu města i 
plakátech, účast lidí byla bohu-
žel nízká ,“ uvedla Soňa Práško-
vá, koordinátorka projektu Zdra-
vé město a Místní agendy 21.
„Řada lidí úředníkům města píše 

Lidé mohli u každého z šesti jinak tematicky zaměřeného stolu diskutovat o problémech, 
které je podle nich ve městě Hlučíně nutné řešit.                                                                 Foto: Petr Gattnar

maily a dopisy s připomínkami 
k dění města, na které se samo-
zřejmě snažíme reagovat. Pokud 
ale lidé mají takovouto šanci - 
prodiskutovat problémy přímo 
s představiteli Hlučína, což jim 
toto fórum umožňovalo, je ob-
rovská škoda, že ji nevyužili,“ do-
dala Prášková.
V úvodu jednání starosta města 
Bernard Ostárek seznámil obča-
ny s průběhem řešení problémů, 

které občané stanovili na loň-
ském fóru jako nejpodstatnější, 
a které byly na jaře loňského 
roku ověřeny i anketou.  
„Ne všechny problémy lze sa-
mozřejmě řešit v krátkém hori-
zontu, každým z nich se nicmé-
ně pracovníci městského úřadu 
zabývají a hledají reálná výcho-
diska a alternativy, které vedou, 
když už ne k vyřešení situace, 
alespoň k jejímu zlepšení“ uvedl.

Předseda Národní sítě Zdravých 
měst Petr Švec pak vysvětlil způ-
sob, jakým vytipovat největší 
problémy města, které občany 
trápí. Lidé měli možnost jednat 
u šesti „kulatých stolů“, rozděle-
ných podle oblastí, které je nej-
více zajímaly. I přes malou účast 
se podnětů a návrhů sešla celá 
řada. Podle počtu hlasů pak byla 
sestavena desítka nejžhavějších 
problémů, které jsou uvedeny 
na anketním lístku.
„Dotazník byl vytvořen proto, 
aby se mohli vyjádřit i občané, 
kteří se fóra nezúčastnili.  Na-
vrácené anketní lístky nám po-
mohou ověřit, zda jsou vytipo-
vané problémy skutečně těmi 
nejžhavějšími“ vysvětlila Soňa 
Prášková. 
Řešením problémů se poté bu-
dou zabývat představitelé měs-
ta. Pokud tomu tak již není, zařa-
dí je do strategického a akčního 
plánu města a budou hledat 
možnosti, jak je co nejrychleji a 
nejefektivněji řešit.                  (ld)

Den sociálních služeb 
a zdraví podruhé v Hlučíně

Na konci dubna přestala fungo-
vat  Zámecká čajovna. Její pro-
vozovatelka se rozhodla již dále 
neprodlužovat nájemní smlou-
vu. Během května by mělo být 

zpracováno několik variant, jak 
tyto prostory do budoucna vy-
užít.  Jednotlivé návrhy rada 
města posoudí a vyhodno-
tí.                                  (ld)

Zámecká čajovna osiří

Tímto bych chtěl poděkovat 
všímavé občance z Hlučína, kte-
rá se nebála a svým přístupem 
pomohla ke kladnému vyřízení  
problémů, ke kterým docházelo 

Poděkování MP na ulici Komenského v Hlučíně, 
kde musela městská policie bě-
hem února a března cca 9x za-
kročovat z důvodu narušování 
občanského soužití.

Luděk Olšovský
velitel Městské policie Hlučín 
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Úspěch malířů z hlučínského učiliště
Každoročně koncem dubna se 
setkávají žáci odborných uči-
lišť učebního oboru Malířské 
a natěračské práce na celore-
publikové soutěži v Brně, aby 
porovnali své profesní znalosti a 
dovednosti.
Letos to byl již šestý ročník sou-
těže, která se konala ve dnech 
13. - 14. dubna pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kra-
je Michala Haška. Soutěže se zú-
častnilo celkem šestnáct žáků z 
učilišť celé republiky. 
Náš region zastupovali dva žáci 

Odborného učiliště z Hlučína, 
a jako každoročně, tak i letos 
si naši reprezentanti vedli vel-
mi dobře. Na prvním místě se 
umístil Jan Sapara a čtvrté mís-
to obsadil Matěj Tvrdý, oba žáci 
druhého ročníku. Soutěž byla 
velmi náročná a dobře připra-
vena. V porotě byli přítomni čle-
nové Cechu malířů a lakýrníků 
ČR se svým cechmistrem Rado-
milem Konečným, generálním 
sekretářem cechu Pavlem Ža-
tečkou a vedoucím Brněnské 
cechovní skupiny Jiřím Novým 

a zástupci sponzorských firem. 
Úspěch žáků z hlučínského uči-
liště není ojedinělý, neboť ve 
všech malířských soutěžích, kte-
rých se zúčastnili, obsadili čelní 
místa. Z šesti ročníků celostátní 
soutěže, kterých se žáci Odbor-
ného učiliště z Hlučína pravi-
delně zúčastňují, obsadili dvě 
první, tři druhá, jedno čtvrté a 
tři pátá místa.
Svými úspěchy vzorně repre-
zentuji školu a rovněž region i 
město Hlučín. 

Karel Balarin

Vlevo vítěz soutěže Jan Sapara, vpravo 
Matěj Tvrdý.

Foto Rudolf Krušina
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ě sobota 8.5. O POHÁR MO ČRS HLUČÍN - sraz v areálu štěrkovny u velkého „oka“ - informace v DDM tel.: 595 041 156

sobota 8.5. SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL - areál čs. opevnění v Darkovičkách

sobota 8.5. MAJÁLES 2010 - průvod v maskách od gymnázia (15 hod), program na náměstí

sobota 8.5. XV. ROČNÍK SLEZSKÉ VÝSTAVY PSŮ - sportovní areál u Hlučínského jezera

so + ne 8. a 9.5. DEŠŤOVÁ VÍLA (17 a 15 hod) a MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY (19.30 a 17 hod) - filmy - Kino Mír

neděle 9.5. KVĚTNOVÝ KONCERT - 17 hod - Evangelické koncert Hlučín - Pořádá: KC Hlučín

čtvrtek 13.5. NEJVĚTŠÍ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI NA HLUČÍNSKU - 16 hod - přednáška, beseda, Zámecký klub

so + ne 15. - 16.5. HLUČÍNSKÝ TALENT 2010 - od 13.30 hod. v KD Hlučín - pořadatelé: DDM a KC Hlučín

pátek 21.5. KLUB PATCHWORK od 16hod. v DDM, informace v DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

pátek 21.5. BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK, informace v DDM Hlučín, Edita Studená, tel.: 595 041 156

pátek 21.5. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA aneb móda pro každý věk a příležitost - 18 hod - Kulturní dům Hlučín

sobota 22.5. EXXXTAZE SUMMER radia HELAX - 19 hod - hudební zábava na hlučínském jezeře

sobota 22.5. SAMEC - film -17 hod - Kino Mír

so + ne 22. a 23.5. ŽENY V POKUŠENÍ - film - 19.30 a 17 hod - Kino Mír

neděle 23.5. PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI - film - 15 hod - Kino Mír

pondělí 24.5. ZÁPIS do Kurzu společenského tance a chování – 14 hod - Kulturní dům - kurzovné 1300,-/pololetí

pátek 28.5. JARNÍ BĚH KD - akce konaná pro ZŠ a gymnázium - 9 hod

pátek 28.5. MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ - různá místa v Hlučíně - bližší informace naleznete na str. 13 dole

sobota 29.5. VELKÁ CENA HLUČÍNA 2010 - setkání veteránů (viz plakát na poslední straně novin) -  Sportovně rekreační areál

neděle 30.5. FRANTIŠKOVO ČASOVÁNÍ S MAJDOU - 10 hod - divadelní představení pro děti.

neděle 30.5. POHODOVÝ VEČER S J. SCHLOSSARKOVOU - 16 hod - přednáška, beseda v Kulturním domě v Hlučíně

Vyhodnocení grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2010 
poskytnutých na podporu Místní agendy 21 - kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro 

hlučínskou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín

Zastupitelstvo města Hlučína dne 25. 3. 2010 rozhodlo o uzavření smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů pro tyto žadatele - řazeno 
dle umístění na základě počtu získaných bodů: 

Pořadí Název projektu Žadatel Výše grantu

1. Majáles Ing. Marie Suchánková 30 000

2. Kniha v nářečí Na každeho raz dojdě Kristiana Schlossarková 30 000

3. Vánoční běh Hlučínem - 3. ročník Petr Martiník 3 000

4. Advent 2010 J. J. Ryba - Česká mše vánoční, scénické provedení Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ 30 000

5. – 6. Velká cena Hlučína 2010 - stíhací závody veteránů, 3. ročník OLDRACING CLUB o. s. 30 000

5. – 6. Série 6 koncertů dechové hudby "HLUČÍŇANKA" Oldřich Hrubý 30 000

7. Plavecký maratón O pohár města Hlučína TJ Slezan Opava 15 000

8. Rozloučení s létem - Dožínkové slavnosti Fotbalový klub Darkovičky 30 000

9. Krajské kolo odborných učilišť ve fotbalu Sdružení přátel školy při OU a PrŠ v Hlučíně, o.s. 2 000

Celkové finanční požadavky v Kč 200 000
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Snad stále více lidí se v dnešní 
proměnlivé době rádo vrací ke 
starým tradicím. A tak na Veliko-
noce barvíme vajíčka, chystáme 
pomlázku a připravujeme tra-
diční pokrmy…
Dívky ze ZŠ dr. Miroslava Tyrše v 
Hlučíně se s místními velikonoč-
ními zvyky seznámily podrob-
něji, neboť připravovaly scén-
ku, s níž vystoupily na soutěži 
Nářečí moravské – Jarní obřady 
- připravené školou v polských 
Krzanowicích. Byly to Tereza Ki-
owská, Natálie Štefková, Kristý-
na Bajerová a Diana Wallná.
Když je řeč o tradicích, věrnou 
a ochotnou pomocnicí je vždy 
paní Jana Schlossarková, která 
rozšířila jejich znalosti o hlučín-

ských obřadech spjatých s Veli-
konocemi.
A tak děvčata v Polsku mluvila o 
páté postní „černé“ neděli, kdy 
dívky s ozdobenou břízkou zpí-
valy, koledovaly a vysloužily si 
od hospodyně vajíčka, nezapo-
mněly ani na „kocanky“ (kočič-
ky) a „bahnišče“ (vrbové pruty 
s chocholkou kočiček), připo-
mněly klekotky (řehtačky), přís-
ný půst Velkého Pátku, koupání 
v potoce, třesení stromů pro 
úrodu a ochutnaly i plecovník 
– pecen chleba se zapečeným 
uzeným masem či klobáskou.
Směsice křesťanských i pohan-
ských tradic se v jejich podání 
odborné porotě, které předse-
dal univerzitní profesor Marian 

Kapic z Opolského, líbila. Vy-
hlašování výsledků bylo velmi 
radostné – holky z „Tyršovky“ 
soutěž vyhrály…
Musím říct, že pro mě bylo ra-
dostné i samotné nacvičování, 
když jsem sledovala, s jakou 
ochotou, samozřejmostí, se zá-
jmem a s obětováním volného 
času se mu děvčata věnovala. 
Také děkuji paní Schlossarkové 
za její nemalou pomoc.
Poděkování patří i představite-
lům města Hlučína, kteří umož-
nili děvčatům vystoupit u příle-
žitosti  Dne učitelů v kulturním 
domě, panu starostovi a mís-
tostarostovi za zorganizování 
této milé oslavy.

Monika Tomisová

Hlučínské zvyky s „Tyršovkou“ v Polsku

VOLNÝ VSTUP
na víceúčelové 

sportovní hřiště 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše

v Hlučíně             

ve dnech
 13. a  27. května
   3. a  17. června
 od 14  do 19 hod

 
Provozní řád hřiště na 

www.zsmt.cz

55 let Základní školy dr. Miroslava Tyrše
Základní škola 

dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně 
vás zve na slavnostní akademii k 

55. výročí školy

ŠKOLA

V PŘÍMÉM

PŘENOSU

20. května 2010 v 16:30 hodin
v KD Hlučín

Dne 12. 5. 2010 se u příležitosti 55. výročí 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše uskuteční přátelské 

utkání žáků naší školy proti SFC Opava. 
Srdečně vás všechny zveme, přijďte naše 
kluky podpořit v tomto malém slezském 
derby.  Utkání se odehraje na hlavní hřišti 

areálu stadionu FC Hlučín a má výkop
v 10:00 hod.

Za ZŠ dr. Miroslava Tyrše R. Helštýn,
ved. trenér ST Výstava prací žáků a absolventů

Základní školy dr. Miroslava Tyrše

Výstava bude zahájena slavnostní 
vernisáží ve vestibulu školy

v pondělí 17.5.2010 v 11 hodin.

Jste srdečně zváni!

Po roce uvítalo město Hlučín 
tanečníky, kteří si chtěli poměřit 
síly v různých tanečních kate-
goriích. Soutěž Hlučínská lilie 
se konala  v sobotu 17. dubna v 
Kulturním domě a byl to již šest-
advacátý ročník. 
O tom, že soutěž má váhu svědčí 
i to, že se letos přihlásilo bezmá-
la 150 tanečních párů. Není žád-
nou novinkou, že taneční klání 
by chtěli vyhrát i naši zahranič-
ní sousedé, proto se letos opět 
zúčastnily polské a slovenské 
taneční páry. Moravskoslezský 

kraj udělil pořadatelům Lilie ze 
svého rozpočtu finanční grant, 
který pokryl celkový rozpočet 
z poloviny. Celkové náklady na 
soutěž dosáhly lehce přes sto 
tisíc.
Část z rozpočtu bylo věnováno 
na novinku letošního roku - věc-
né ceny jako mobilní telefony, 
přehrávače MP3 a fotoapará-
ty, které nahradily ne příliš ob-
líbené plyšové hračky v katego-
rii – Hobby děti. Samozřejmostí 
bylo, že všechny ženy, které zví-
tězily, dostaly krásnou lilii. Milan  

Kysučan mohl být hrdý na své 
tanečníky z Hlučínského taneč-
ního klubu, kteří se v různých 
kategoriích umístili na prvních 
místech. Starosta města Ber-
nard Ostárek již tradičně pře-
dával největší pohár pro nejlep-
ší taneční pár Hlučína - ten zís-
kali Vlastimil a Alena Koneční. 
Na prvním místě v dalších kate-
goriích se umístili z Hlučína na-
příklad Zdeněk Slezer a Natalie 
Obrusníková. Ti ohromili osmi-
člennou porotu i přtomné pub-
likum především perfektně pro-

Hlučínská lilie: Souboje tanečníků uchvátily

vedeným waltzem, valčíkem, 
tangem a slowfoxtrotem.

Lucie Konečná
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Dříve, než se o svá práva začnou 
hlásit zahrady u domů, uspo-
řádali jsme v naší škole dvoje 
jarní dílny. Byly zaměřeny na 
oblíbená řemesla a ke společné-
mu tvoření se tady sešli rodiče s 
dětmi.
V první předjarní dílně si moh-
ly ženy a dívky (pánové nenašli 
odvahu) vyzkoušet malování na 
hedvábí. Každá z účastnic si zde 
vyrobila krásný, originální šátek.
Tatínkům se syny – tady se na-
opak maminky zapojily jen vý-
jimečně – nabídl pan Pekárek 
možnost vyrobit si vlastní po-

mlázku. Nejdelší, bezmála tří-
metrová, je kolektivním dílem a 
zdobila ve velikonočním období 
interiér naší školy.
Jsme velmi rádi, že rodiče při-
cházejí do školy i při jiných příle-
žitostech, než jsou třídní schůz-
ky a konzultace a že se takto 
škola stává místem příjemných 
setkávání. 
Za odborné vedení jarních dí-
len touto cestou děkujeme paní 
Blokešové z Píště a panu Pekár-
kovi z Darkoviček. 

Eva Blažková
ZŠ a MŠ Hlučín Darkovičky

Jaké byly jarní dílny v ZŠ Darkovičky
Na začátku března 2010 uspo-
řádalo Středisko volného času 
v Opavě soutěž dětských lido-
vých zpěváčků „Opavský skřivá-
nek“. ZŠ a MŠ Hlučín Darkovič-
ky reprezentovala žákyně prv-
ní třídy Marie Jirásková. Z prv-
ního místa postoupila do regi-
onálního kola a v něm pak již s 
doprovodem cimbálové muzi-
ky potvrdila, že je ve své kate-
gorii opět nejlepší. Škoda jen, že 
nejmladší soutěžící se nemohou 
zúčastnit celostátní přehlídky, 
která proběhne v květnu ve Vel-
kých Losinách. Maruška by se s 
lidovými písněmi Hlučínska a 
Opavska ani tam rozhodně ne-
ztratila.                                       (eb)

Maruška bodovala

Žákyně 8.B třídy ZŠ Hornická, 
Kristýna Fojtíková, dosáhla vý-
znamného úspěchu v soutěži 
Olympiáda z jazyka německého.
Po vítězství ve školním kole , vy-
hrála kolo okresní a pak zvítězila 
i v kole krajském.
Dne 25. 3. 2010 se konalo v Go-
ethe institutu v Praze ústřední 
kolo, kde se umístila ze 16 sou-
těžících ve své kategorii, tedy 
II.A., na 10. místě.
Je to jistě velký úspěch, Kristý-
ně blahopřejeme a věříme, že 
její umístění bude motivací pro 
další žáky, protože vedle jazyka 
anglického je i němčina v České 
republice velmi využívaným ja-
zykem.

(il)

Uspěla na olympiádě

Městská knihovna Hlučín ve 
spolupráci s Gymnáziem Jose-
fa Kainara Hlučín, pořádá v pro-
storách zámeckého klubu hlu-
čínského zámku již třetí mara-
ton čtení.  Přijďte si poslechnout 
6. května 2010 od 9 do 19 hodin 
na hlučínský zámek, do klubu. 
Čtou studenti, regionální spiso-
vatelé a další. Rezervace míst v 
hlučínské knihovně, tel. 558 270 
106. Mezi jinými se můžete tě-
šit na ukázky titulů jako Psí život 
(Ludvík Aškenazy), Zmizet (Pet-
ra Soukupová), Gottland (Mari-
usz Szczygiel), Životopis černo-
bílého jehněte (Tomáš Zmeškal) 
a další. Přesný program najde-
te na www.kc-hlucin.cz, www.
ghlucin.cz.                               (red)

Maraton čtení
v knihovně 

V úterý 25. 3. se v Praze na Go-
ethe institutu konalo celostát-
ní kolo Olympiády v jazyce ně-
meckém. Základní škola Hlu-
čín – Rovniny měla v ohni sou-
těže opět své želízko. Již podru-
hé naši školu reprezentoval žák 
9.C Erik Gliwitzký. Zatímco vloni 
se umístil na třetím místě, letos  
své pořadí ještě vylepšil a v ka-
tegorii škol s rozšířeným jazyko-
vým vyučováním obsadil druhé 
místo ze 14 účastníků. Za tím-
to úspěchem stojí nejen výraz-
ný Erikův talent, ale i jeho píle a 
v neposlední řadě také péče vy-
učující jazyka německého Paed-
Dr. Anny Kšonžkové. Blahopře-
jeme a děkujeme za  reprezen-
taci Základní školy Hlučín – Rov-
niny.   Jana Poláchová

V pátek 26. března byli ve farní stodole v Kravařích oceněni 
pedagogičtí pracovníci obcí Hlučínska za svou náročnou prá-
ci.  Členové školské rady, pedagogické kolektivy škol, ředitelé 
školských zařízení či členové zastupitelstva a rady měst a obcí 
mohli navrhnout své kolegy na ocenění ve dvou kategoriích:

•	  I. Výrazná pedagogická osobnost roku   
•	  II. Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost

Celkem bylo vyhodnoceno 25 pedagogů, za Hlučín byly oce-
něny tři ženy: v první kategorii Mgr. Jana Poláchová, ředitelka 
ZŠ Rovniny, ve druhé pak učitelky Mgr. Jarmila Kuhová ze ZŠ Dr. 
M. Tyrše a Mgr. Jarmila Králová ze ZŠ Hornická.
Za jejich práci jim poděkoval také starosta města Hlučína Ber-
nard Ostárek. Se všemi oceněnými se vyfotografovala také ve-
doucí odboru školství a kultury MěÚ Hlučín Mgr. Alena Mün-
strová –  na snímku zcela vlevo.                                                        (ld)

Velký úspěch 
- již podruhé!!!

Uznání pedagogům 
z Hlučínska za jejich práci

Ředitelství Základní umělec-
ké školy Pavla Josefa Vejvanov-
ského v  Hlučíně oznamuje ter-
mín přijímacích zkoušek do hu-
debního oboru pro školní rok 
2010 / 2011. 
Zkoušky proběhnou v pátek 21. 
5. 2010 od 14 do 17 hod v hlav-
ní budově školy v ulici U Bašty 
4 (za Městským úřadem) ve tří-
dách č. 3 a 5 v přízemí.
Přijímáme děti ve věku 5 – 7 let 
do přípravné hudební výchovy 
a děti starší do prvního ročníku 
studia.
Nabízíme výuku hry na klavír, 
klávesové nástroje, smyčcové 
nástroje (housle,  violoncello, 
kontrabas) dechové nástroje, 
akordeon, cimbál, kytaru, zpěv a 
výuku hry na varhany.
Ve stejný den a ve stejnou dobu 
pořádá náš výtvarný obor, kte-
rý působí v prostorách hlučín-
ského zámku Den otevřených 
dveří pro zápis nových žáků do 
výtvarného oboru. 
Taneční obor ZUŠ P. J. Vejva-
novského Hlučín přijme pohy-
bově nadané dívky a chlapce 
pro školní rok 2010/11. Zájem-
ci se mohou hlásit v průběhu 
května a června každé pondělí 
a čtvrtek od 14:30 do 17 hod v 
budově ZUŠ, v ulici U Bašty 4, 
učebna č. 12, II. poschodí.

Lenka Jaborská

Přijímačky 
na ZUŠ

Mladí křesťané zvou: Přijďte mezi nás
Křesťanský klub pro mládež od 
10 do 25 let zve všechny srdeč-
ně na pravidelná pondělní se-
tkání  v tělocvičně ZŠ Rovniny.
Od 17 do  19 hod. si tady může-
te  zasportovat a odreagovat se  
při fotbalu, basketbalu či  break 
dance. Rovněž zveme širokou 

veřejnost  na pravidelná čtvrteč-
ní shromáždění od 17.30 – 19.30 
v klubovně KD.  
Zde je možno nalézt odpově-
di na otázky života a praktickou 
pomoc v každé oblasti. Info na 
tel. 737 414 115. 

Křesťané z Apoštolské církve



Manželé Šárka 
a Josef Kreibichovi
(sňatek uzavřeli  31.12.1949)

Kdy a jak jste se seznámili? 
Šárka: „Pocházím z Plesné, můj 
manžel je rodák z Malacek. Do 
Ostravy přišel za prací jako horník 
a s tou jejich partou jezdili na tan-
covačky tady do Hlučína. My jsme 
tenkrát chodily s holkami na čaje 
do restaurace Slezan a tam jsme se 
v roce 1948 potkali.“
Josef: „Já jsem šel pak za manžel-
kou do Hlučína, jako horník jsem 
dostal byt na OKD, to bylo v roce 
1950, kdy se narodila dcera Božena. 
Pak se narodili ještě dva synové, v 
roce 52 Pavel a benjamínek Pepík 
až za deset let, to už bylo Božence 
dvanáct.“ 

Na šachtě jste zůstal až do 
důchodu?
Šárka: „My jsme ho museli donutit, 
aby odešel, on by tam byl až doteď, 
38 let tam pracoval.“
Josef: „A to jsem pracoval za kupu 
uhlí, ne jako dneska, kdy berou tisí-
ce...“
Šárka: „Já jsem byla v domácnosti, 
manžel nechtěl, abych pracovala. 
Já myslím, že to tak má být, že se 
matky mají starat o děti a muži vy-
dělávat peníze.“

Proč jste se brali zrovna na 

Silvestra?
Šárka: „Víte, my jsme chtěli svatbu 
v kostele a od ledna padesátého 
roku už se oddávalo na úřadě. Tak 
jsme ještě narychlo na poslední 
chvíli uspořádali svatbu církevní.

Pochybovali jste někdy v 
životě o tom, že jste si vybrali 
správného partnera pro 
život?
Josef: (okamžitě): „Já jsem nikdy 
neměl jediný důvod.“
Šárka: „Možná kdybych tu nebyla, 
tak byste se něco dozvěděli,“ směje 
se. „Vždyť to je pan lázeňský, čas-
to jezdil do lázní a víte, jak to tam 
chodí, možná se mu tam i  nějaká 
líbila.“
Josef: „Ani tam jsem se nikdy po 
ženských nedíval.“
Šárka: „To víte, všelijaké problémy 
byly, ale všechno jsme spolu překo-
nali. Chalupu jsme stavěli dohro-
mady z ničeho, to byli těžké časy, 
peníze nebyly, ale nás to akorát 
ještě víc stmelilo.“

Když jsme přicházeli, v 
kuchyni jsem si všimla plného 
stolku upečených a krásně 
ozdobených velikonočních 
beránků a zajíčku. Pečení je, 
paní Šárko, váš koníček? 
Šárka: „Kdysi jsem pletla, háčkova-
la záclony, stále ráda peču cukroví. 
Ale ne na prodej, to všechno sní 
naše rodina, děti, vnoučata, těch už 
máme pět a tři pravnoučata... Jinak 
na koníčky moc nebyl čas.“
Josef: „Já jsem býval vášnivý rybář. 
Tady jsem léta proseděl na Štěr-
kovně, aby mě manželka viděla a 
mohla kontrolovat odsud z našeho 
okna,“ ukazuje se smíchem výhled 
na nedaleké jezero
Šárka: „Ale i na Kružberk jsme spo-
lu na motorce jezdili.“

Jste manželé 60 let, jaký je 
recept vydržet spolu tak 
dlouho?
Šárka: „Chce to samozřejmě hod-
ně tolerance a zuby zatnout,“ směje 
se paní Šárka. „Jeden nebo druhý 
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musí vždycky ustoupit. Ale hlavně, 
my se máme pořád rádi, a to je v 
životě nejdůležitější“. 

Manželé Marie 
a Josef Mlčochovi 
(sňatek uzavřeli 18. 2. 1950)

„Nás svedla dohromady vlastně 
válka,“ začíná vyprávění pan Jo-
sef. „Za války byli mladí muži posí-
láni na nucené práce do Německa, 
náš ročník, pětadvacátý, už ale ne. 
My jsme byli posláni na kopání zá-
kopů a ty jsme kopali taky v Mrlín-
ku, odkud pochází moje žena.“
Marie: „My jsme tam občas u těch 
zákopů pomáhali, a tam jsme se 
seznámili…to mi bylo sedmnáct.“
Josef: „My jsme pak odešli kopat k 
Brnu, válka skončila, já se vrátil do 
Ratají, dlouho jsme se neviděli. Pak 
jsem nastoupil do Zlína do práce 
jako strojař, začal jsem za Marií 
jezdit a to jsme se vídali jednou za 
čtrnáct dní. Pět roků jsme spolu 
chodili, než jsme se vzali, v roce pa-
desát se narodila dcera Věra, v roce 
52 starší syn Drahomír. To už jsme 
nutně potřebovali vlastní byt, pro-
tože v Ratajích jsme bydleli u rodičů 
v podstatě v jedné místnosti. Tehdy 
byla masová náborová akce do 
dolů do Ostravy, tam mi slíbili byt 
a tak jsme šli sem, na sídliště OKD“.
Marie: „Abys dopočítal ty děti, tak 
v roce 1955, už tady, se nám ještě 
narodil syn Josef.“

Manžel pracoval celý život 
na šachtě a vy jste byla v 
domácnosti?
Marie: „Za mlada jsem chtěla být 
kuchařkou, ale tatínek mě nechtěl 
do hotelu pustit, že bych se tam 
mohla zkazit, byl tam totiž i ne-
věstinec. Navíc nás bylo 8 dětí, tak 
jsem musela pomáhat mamince 
s domácností. Ale chodila jsem do 
zemědělské školy. Až po mateřské, 
když měl nejmladší tři roky, šla jsem 
pracovat na statek k zahradníkovi. 

Po třech letech jsem pak odešla na 
dráhu, do skladu do Ostravy, tam 
se překládaly vagóny. Zůstala jsem 
tam až do důchodu, akorát pět let 
před důchodem jsem nastoupila 
na Hlavní nádraží do úschovny za-
vazadel.“

Máte tři děti, 5 vnoučat a 
určitě už i pravnoučata…
Josef: „Celkem tři. Nejstarší prav-
nučka teď měla bakalářskou pro-
moci, už má 22 let.“

Prozradíte nám recept, jak 
spolu vydržet 60 let?
Marie: „Já vždycky říkám, ženská 
musí být diplomat, pak jde všecko.“
Josef: „A chlap, který má doma 
všecko, ten zas nechodí po hospo-
dách, nestěžuje si, nemá důvod. 
Měl jsem třeba i příležitosti, na pěk-
nou ženu jsem se podíval, to víte, že 
jo, ale nic víc. Vždyť doma mám tu 
nejlepší“.
Marie: „Pan doktor Plzák taky 
vždycky říkal: zatloukat, zatloukat, 
zatloukat...“ 

Vy jste takový veselý pár. Jak 
si udržujete životní optimis-
mus?
Marie: „Myslím, že člověk se nesmí 
nudit, nejlepší je práce. Vždycky 
jsme chtěli zahrádku, teď už máme 
druhou, víc jak 40 let, na Vino-
hradech. Pěstovali jsme zeleninu, 
ovoce, já tam ještě dodnes jezdím 
na kole, manžel už tam bohužel 
nedojde. Kdysi jsem pletla, vyšívala, 
háčkovala, dnes už jenom čteme a 
koukáme na televizi a luštíme kří-
žovky. Ale jsme moc rádi, že tu ještě 
jsme a hlavně, že tu jsme spolu.“

Redakce Hlučínských novin se 
připojuje s pozdní, ale o to sr-
dečnější gratulací k životnímu 
jubileu a do dalšího společného 
života přeje oběma párům hod-
ně štěstí zdraví a lásky. 

Text: Lada Dobrovolná

Foto: Petr Gattnar

Na slovíčko u jubilantů

Šárka a Josef Kreibichovi

Marie a Josef Mlčochovi

Květen je měsíc lásky.  Každý z nás doufá, že ta, kterou potkal, je 
ta pravá, každý touží po pohádkovém vztahu na celý život. Život 
ale bohužel pohádka není. V České republice se podle statistik 
rozvádí každé druhé manželství. Jiná statistika uvádí, že láska 
nebo chcete-li zamilovanost, končí zhruba po sedmi letech a pak 
už nastává pouhý stereotyp založený převážně na zvyku. O to 
vzácnější je najít v dnešní době dvojice, které vám ještě po še-
desáti letech společného života vypráví o tom, jak se mají rády. 
Diamantovou svatbu oslavili v Hlučíně v nedávné době hned dva 
manželské páry. My jsme se k nim vydali na výzvědy, abychom 
zjistili, jaký je recept na šťastné manželství.
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Ve dnech 30.3. a 31.3. jsme pro 
děti ze zájmových kroužků při-
pravili Velikonoční hrátky. Děti 
si vyzkoušely, jak se plete ve-
likonoční pomlázka, vyrobily 
si velikonoční přáníčka a  ve 
výtvarné dílně si několika tech-
nikami namalovaly velikonoční 
kraslice. Nejžádanější byla vos-
ková technika, ta zejména vy-
hovovala starším dětem, menší 
děti si vajíčko polepily lepidlem 
a obalily přírodninami. Na veli-
konočních hrátkách se děti také 
dověděly mnoho zajímavého o 
velikonočních zvycích a tradi-
cích, zasoutěžily si a dle vlastní 
fantazie si nazdobily polevou 
velikonoční perník. Pro všechny 

děti pak bylo připraveno občer-
stvení a bohatá tombola, ze kte-
ré si děti odnesly zajímavé ceny. 
Velikonočních hrátek se po oba 
dny zúčastnilo více jak 70 dětí. 
Touto cestou bych chtěla podě-
kovat všem vedoucím kroužků a 
mým kamarádům, kteří mi tuto 
náročnou akci pomohli usku-
tečnit. Jsou to: Hanka Koudel-
ková, Lucie Holaňová-Ocelková, 
Veronika Novosadová, Božena 
Kladivová, Marcela Nosiadková, 
Aleš Studený, Pavlína Wognero-
vá, Eva Píšová, Anička Petruščá-
ková, Mirek Hubáček a Anička 
Kočvarová. 

Edita Studená
DDM Hlučín

Velikonoční hrátky v DDM

Poslední úspěchy našich malých 
judistů na domácím sportovním 
poli vyvolaly vzrůstající zájem o 
členství v klubu JUDO-TEAM 
Hlučín, který již několik let pů-
sobí v Domě dětí a mládeže 
v Hlučíně. V letošním školním 
roce se do kroužku JUDA zapo-
jilo 30 dětí z řad předškoláků a 
žáků prvního a druhého stupně.
Letos  se naši nejmenší judisté 
zúčastnili několika turnajů, z 
nichž za zmínku stojí Valentýn-
ský turnaj v Karviné, který se ko-
nal 13. února. Zlaté medaile pro 
DDM Hlučín ve své váze vybojo-
vali Jan Cigán, Filip Raczek a Pa-
trik Dudek. Druhé místo obsadil 

Sebastian Rulíček a bronzové 
medaile přivezli Adam Stříbný a 
Kryštof Kastovský. 
20. března se v Opavě konal 
Slezský turnaj s mezinárodní 
účastí, kde startovalo 317 zá-
vodníků. Po velmi náročných 
bojích si stříbrnou medaili od-
vezl Patrik Dudek a bronzovou 
medaili vybojoval Marek Janoš.
„K těmto zaslouženým vítěz-
stvím vedla dlouhá a náročná 
cesta plná vyčerpávajích tré-
ninků, která nakonec stála za 
tu námahu,“ řekl trenér našich 
nejmenších judistů Česlav Hu-
rina.

Veronika Novosadová

Dvě březnová sobotní odpo-
ledne jsem s kolegyní strávila v 
kurzu drátenické dílny v DDM 
Hlučín.
Všichni zúčastnění se naučili  zá-
klady drátování obloučkovým 
výpletem.Tento typ výpletu 
jsme využili nejen na drátování 
vajíček, ale i na drátování ka-
mínků, ze kterých vznikly rybič-
ky, ptáčci a jiná zvířátka.
Někteří z nás  zvládli i náročněj-
ší typ výpletu, který použili při 
drátování svíček. Mezi drátují-
cími ženami a dětmi byli i pří-
slušníci mužského pohlaví, kteří 
příjemně překvapili svým dráte-
nickým umem.

Jiřina Cahlíková

Drátkující muži 
překvapili

Úspěchy judistů z Hlučína

Šachisti zápolili. V sobotu 13. března 2010 uspořádal Dům dětí a mládeže Hlučín šacho-
vý turnaj pro děti. Zúčastnilo se ho 11 dětí ve věku od 7 do 15 let a všechny bojovaly se zau-
jetím. V turnaji zvítězil Pavel Gemsa s 9 ½ body, druhý se umístil Jiří Černín s 8 ½ body, třetí 
skončil Marek Janoš s 8 body. Čtvrtý a pátý skončili Filip Haška a Radek Tomášek se 7 body.      

Eva Píšová, DDM Hlučín

Ve dnech 8. – 11.4.2010 se usku-
tečnil 30. ročník mezinárodního 
turnaje v Krakówě, kterého se 
zúčastnilo 87 družstev chlapců 
a dívek ze Švédska, Německa, 
Rakouska, Litvy, domácího Pol-
ska a mezi nima naše družstvo 
st.žáček HC Hlučín a družstvo 
st.žáků Sokola Ostrava. Hladký 
průběh turnaje zastínila letecká 
katastrofa, kvůli které hrozilo 
ukončení turnaje. Naštěstí se 
pořadatelům podařilo po vel-
kém úsilí najít kompromis, aby 
se turnaj mohl s jistým omeze-
ním dohrát. Za což jim musíme 
dodatečně poděkovat.
V zápasech základní skupiny 
jsme svým soupeřům před-
vedli, že s náma budou muset 
počítat (Hlučín – Laziska Górne 
18:6, Hlučín – Beskid Nowy Sacz 
23:1). Ve čtvrtfinále nás čekal zá-
pas s družstvem SKS KUSY I Kra-
ków (pozdější vítěz kategorie st.
žaček – roč. nar. 96), se kterým 
sehrála děvčata velmi vyrovna-
né utkání. Bohužel nepromě-
ňování 7-ček (4x) a vyložených 
šancí se nám stalo osudným a 
prohra 7:9 nás stála postup do 
semifinále, a tím pádem mož-
nost hrát o medaile. Celkově se 

naše družstvo umístilo na 5.mís-
tě z 15-ti družstev v naší katego-
rii. S umístěním jsme spokojeni 
a předvedená hra a bojovnost 
je příslibem do budoucnosti.  
Družstvo žáků Sokola Ostrava, 
které s námi tento turnaj absol-
vovalo společně, svou kategorii 
po velkém boji vyhrálo a mohlo 
se radovat z vítězství. 
Tohoto turnaje se zúčastnily 
tyto naše hráčky: Krzikalová Te-
reza, Švihorová Dominika, Des-
ortová Kristýna, Pavinská Adéla, 
Pavinská Aneta, Hrubá Markéta, 
Smejkalová Tereza, Labudová 
Alžběta, Postulková Magdaléna, 
Štverková Karolína, Korduliako-
vá Ema, Mučková Hana, Végho-
vá Natálie a trenéři Janoš Josef, 
Švihora Jiří.
Závěrem bychom chtěli podě-
kovat Cestovní a dopravní kan-
celáři CK MAXNER a jejímu řidi-
či Petru Sikmundovi za zajištění 
dopravy po celou dobu turnaje. 
Dále nesmíme zapomenout po-
děkovat panu Andreji Véghovi 
a panu Jaroslavu Pavinském za 
doprovod a pomoc při pobytu 
na turnaji.

Martin Schmack
HC Hlučín

Mladé házenkářky nás 
reprezentovaly v Polsku

„Na každeho raz dojdě“, tak se 
jmenuje nová knížka hlučínské 
spisovatelky Jany Schlossar-
kové, která vyšla v dubnu. Jak 
již sám název napovídá jde o 
veršované humorné příběhy v 

hlučínském nářečí, které opět 
ilustroval Josef Liďák z Hati. V 
prodeji bude publikace na ob-
vyklých místech, v Informačním 
centru v Hlučíně, v Květinářství 
Aneta atd.            Jana Nevřelová

Knížka prochází humorem ve verších Hlučínskem
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Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Anna Baturná *2010
Gabriela Kotterbová *2010
Viktorie Malchárková  *2010
Martin Lžičař *2010 

Jubilanti:
Anežka Pytlíková * 1920
Richard Barč *1922
Marie Jurčová *1930
Žofie Konetzná *1918
Alžběta Slivková *1925
Benko Dezider *1938
Anna Tomičková *1922
Anna Krabičková *1928
Zdeňka Urbánková *1938
Marta Džieržová *1924
Božena Pohanková *1933
Helena Benhartová *1924

Anastázie Kowalcziková  *1925
Antonín Hrubý *1917
Maria Balová  *1930 

Rozloučili jsme se:
Anna Lasáková *1927
Edeltruda Janošová *1923
Anna Balgarová  *1922

Řádková inzerce
•	 Prodám družstevní byt 2+1 na Rovninách. Cena: 750 000,-. Tel.: 

604 812 676.
•	 Půjčíme trubkové lešení. Tel.: 776 204 142.
•	 Prodám byt 1+1 v os. vl. v Hlučíně, na ulici J. Seiferta. V bytě jsou 

nová plastová okna a plovoucí podlahy. Tel.: 728 943 612.
•	 Koupím rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Hlučíně a 

okolí. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: 777 071 524.
•	 Pronajmu luxusní bytové i nebytové prostory v centru Hlučína. 

Tel.: 777 010 444.

V květnových dnech si připomínáme výročí 100. narozenin pana Antoní-
na Kubálka a 90. narozenin maminky paní Anny Kubálkové. 

Vzpomínáme s láskou. Dcery a snacha s rodinami.

Rádi bychom poděkovali MUDr. Ladislavovi Kulaviakovi, sestřičce Aleně 
Sobkové a charitě Hlučín za dlouhodobou odbornou a obětavou péči da-
nou naší babičce paní Anně Balgarové. Rovněž děkujeme pohřební službě 
Breuer za vstřícný přístup a poskytnutí služeb. Děkujeme všem zúčastně-
ným za květinové dary, kteří se přišli rozloučit.

Zarmoucená rodina
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1. Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky se uskuteční

dne  28. května 2010 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a dne  29. 
května 2010 od   8.00 hodin do 
14.00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1
je volební místnost v budově 
Domu dětí a mládeže v Hlučí-
ně, Zámecká 285/6, Hlučín pro 
voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
Bochenkova, Celní, Dlouho-
veská, Farní, Hrnčířská, Mírové 
náměstí, Na Valech, Na Krásné 
vyhlídce, Opavská, Ostravská, 
Pode Zdí, Promenádní, Růžová, 
U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámec-
ká

ve volebním okrsku č.2
je volební místnost v budově 
Základní školy dr. Mirosla-
va Tyrše v Hlučíně, Tyršova 
1062/2, Hlučín pro  voliče  byd-
lící  v  Hlučíně,  v  ulicích  Dr. Ed. 
Beneše,  Gen.  Svobody,  Hlu-
boká,  K Pile,  Komenského,  Na 
Včelínku,  Školní, Tyršova, U Sta-
dionu, Zahradní

ve volebním okrsku č.3
je volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rov-
niny, Cihelní 1417/8, Hlučín 
pro voliče bydlící v Hlučíně, v 
ulicích Dukelská, Jaroslava Sei-
ferta, Okrajová, Viléma Balarina 

ve volebním okrsku č.4
je volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro 
voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích  
Boční, Dělnická,  Družební,  Kos-
monautů,  Lelkova,  Mánesova, 
Mládežnická, Na Závodí, Rovni-
ny, Slovanská, Svornosti, U Vo-
dárny

ve volebním okrsku č.5
je volební místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Bobrovníkách, Požárnická 
129/32, Hlučín - Bobrovníky 
pro voliče bydlící v Hlučíně - 
Bobrovníkách a na ulicích Hra-
bová a Malánky

ve volebním okrsku č.6
je volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro 
voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
28. října, Ivana Olbrachta, Jasén-
ky, Jilemnického, Marie Majero-
vé, Okružní, Písečná, Vladislava 
Vančury

ve volebním okrsku č.7
je volební místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně, 
Ostravská 124/18, Hlučín pro 
voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
Antonína Dvořáka, Cihelní, Čap-
kova, Horní, Ke Kořeni, Markvar-
tovická, Moravská, Vinná Hora, 
Vinohradská, Záhumenní, Zátiší 
a v objektech určených pro byd-
lení, ubytování nebo individu-
ální rekreaci, jímž je přiděleno 
číslo evidenční

ve volebním okrsku č.8
je volební místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Darkovičkách, Nový Svět 
302/2, Hlučín - Darkovičky pro 
voliče bydlící v Hlučíně - Darko-
vičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, 
Kolejní, Kozmická, Malá, Nový 
Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Pol-
ní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č.9
je volební místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Darkovičkách, Nový Svět 
302/2, Hlučín - Darkovičky pro 
voliče bydlící v Hlučíně - Darko-
vičkách, v ulicích Do Vrchu, Jan-
dova, K Boru, Luční, Na Záplotí, 
Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, 
U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č.10
je volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlu-
čín pro voliče bydlící v Hlučíně, 
v ulicích Krátká, Severní, Vaře-
šinky

ve volebním okrsku č.11
je volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlu-
čín pro voliče bydlící v Hlučíně, 
v ulicích 1. máje, Boženy Něm-
cové, Jana Nerudy, Jarní, Jasel-
ská, Květná, Pekařská, Petra Bez-
ruče, Příční

ve volebním okrsku č.12 
je volební místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlu-

čín pro voliče bydlící v Hlučíně, 
v ulicích Čs. armády, Hornická, 
Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním 
průkazem).

4. Každému voliči budou 
dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze 
závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, Městský úřad 
v Hlučíně a ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise 
zřízena.

V Hlučíně dne 15.04.2010

Ing. Bernard  Ostárek
starosta města Hlučína 

O z n á m e n í 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Hlučína podle § 15 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

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

Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

široký výběr letniček
                  

www.zahradnictvi-michna.cz

šMarie Ševcíková
•	 Šití přikrývek

•	 Čištění peří

•	 Nové péřové 

výrobky

•	 Opravy kožešin.

oděvů

Hlučín, Celní 4
tel. 595 044 575, 

736 271 800 

Přijmeme 
kadeřnici na ŽL

v provozovně
v Hlučíně.

Nástup možný 
ihned, info na

tel: 732 433 331



Nesu Ti maminko, kytku krásných 
růží,
Za všechnu tvou lásku - kterou tobě 
dlužím,
Za život, za péči - po celé ty roky
Za správnou výchovu - co vedla mé 
kroky.

Chci ti poděkovat za noci bez spán-
ku,
Když jsi pofoukala - každou malou 
ranku,
Dnes máš vlasy bílé - čelo kryjou 
vrásky,
Hlavně Ti děkuju - za hojnost tvé 
lásky.

Ale je tu možnost splácet svoje dlu-
hy,
I dnes chci vyslovit své největší přá-
ní,
Život plný slunce, pohody a klidu,
Abys zůstala- ještě dlouho s námi.

V životě potkáme různé druhy lásky,
Když jeden vztah končí a nový za-
číná,
Ale ze všech těchto přetrvává jedna,
Ze všech nejsilnější, ze všech nej-
krásnější,
Láska maminčina.

Příjmi dnes malinko ke svátku Dni 
matek,
Můj dárek tak skromný - v podobě 
květiny,
Slovami nejde říci moji úctu k Tobě,
Zůstaneš v mém srdci - pokladem 
jediným.

Květen - Den matek 2010                                                           
                                                                                      
Uživatelka Domova u jezera

Valeria Cymorková

Dne 2.4.2010 se při procházce ko-
lem štěrkovny zaběhly 2 feny ple-
mene barzoj. Několik hodin jsem 
se je pokoušela najít, později, když 
se už setmělo, jsem zoufalá hle-
dání vzdala a jela domů. Z domu 
jsem konečně mohla telefonovat, 
a kolem osmé volala strážníkům v 
Hlučíně, také městské policii Opa-
va a Policii ČR. Neuvěřitelně rychle 

jsem měla reakci zpět, do 10 minut 
mi volala Policie ČR, že strážníci z 
Hlučína obě fenky mají.
TÍMTO BYCH CHTĚLA VELMI PĚKNĚ 
PODĚKOVAT za práci vašich policis-
tů, feny zajistili ve spolupráci s pa-
nem Vidlákem (náhodný kolemje-
doucí) v obci Kozmice, pomohli mu 
je sundat z cesty (jednu fenku trefilo 
auto, které odjelo...zranění není až 

Jak jsem už psal o počasí v dobách 
dávno minulých, tak bych se chtěl 
zmínit také o tom, jak naši před-
kové žili. Jak je všeobecně známo, 
téměř většina obyvatel žila ze ze-
mědělských produktů. Nebylo rodi-
ny, kde by žena neuměla využít to, 
co rostlo na poli nebo na zahrád-
ce. Chovatelská činnost byla také 
hojná. Drůbeži se věnovali téměř v 
každé rodině a na mléko se chovala 
alespoň koza. Před našimi babič-
kami i maminkami se musí mnohé 
dnešní mladé ženy hluboce sklonit, 
co všechno musely a uměly zvlád-
nout. Předně prožily dvě světové 
války, kdy skutečně byly u plotny 
závislé na tom, co příroda dala. A 
jaká chutná jídla nám uměly uvařit 
(někdy i nechutné, ale hlad byl nej-
lepší kuchař). Pro děti udělaly z cuk-
ru, pokud byl, bonbony karamely a 
to na plotně, sirup z řepy na chleba, 
z mléka sýry, pro muže uměly uva-
řit pivo, nebo kořalku z obilí. Dalo 
by se pokračovat dál, ale to my 
starší pamětníci dobře víme. Jak 
jednoduché to mají dnešní mladé 
maminky. Na plynu se uvaří, prač-
ka vypere, jen kolik práce a času za-
braly dětské pleny, místo vyprávění 
pohádky jsou televize s DVD, nebo 
počítače. A co potraviny? Na to 
jsou supermarkety, kde se dá kou-
pit všechno možné i nemožné. Ale 
dnes nevíme, co jsou pravé potravi-
ny. Některé salámy neviděly vepře, 
některé sýry nebo mléko nevidělo 
krávu – vítězí chemie. Ještě že nám 
zůstal brambor bramborem. Ale to 
není účel mého článku. Chtěl jsem 

připomenout, co se všechno událo 
v době od r. 1800.
Tak L.P. 1819 píše slovenský učitel o 
objevu století, a to o parních stro-
jích. Na přelomu století psal čes-
ký exulant o plynovém osvětlení 
v Anglii a později ve Francii. V Pra-
ze je plynové osvětlení teprve od r. 
1858 zaváděno. Husí brka byla na-
hrazena psacími pery z oceli, asi r. 
1835. Z Olomouce do Prahy se sta-
věla železnice asi r. 1840. Ve Francii 
se stalo první vlakové neštěstí. V r. 
1876 Alexander Graham Bell před-
vedl mluvící přístroj, začal telefon. V 
r. 1876 jeden Francouz opatřil kolo 
zvané kostitřas pedály. V r. 1880 Edi-
son rozsvítil parník „Columbia“ 150 
žárovkami. V r. 1882 jich jako prv-
ní v Evropě využilo k osvětlení diva-
dlo v Brně. 3. dubna 1885 se v Ně-
mecku rozeřve první motocyklový 
benzínový motor, sestrojený Gott-
liebem Daimlerem  a jeho kolegou 
Augustem Maybachem. V dubnu 
roku 1894 byly uskutečněny závo-
dy povozu bez koní, tzv. samohyb-
ných na 126 km, s nejmenší rych-
lostí 12,5 km/hod. Přihlásilo se 102 
povozů, ale k závodu bylo připuš-
těno jen 21. Vyřazeni byli z důvo-
du technické nedokonalosti. Závo-
dy začaly v 8 hodin ráno a první vůz 
dorazil do cíle v 17:40 hod. Poslední 
dojel do cíle ve 20:50 hod., přičemž 
dojelo jen 15 vozů. Jaký rozdíl pro-
ti dnešku. Jako nejlepší byly moto-
ry petrolejové. V r. 1894 město Pa-
říž vypsalo cenu za nejlepší vyřeše-
ní dvou úkolů. Jak nejúplněji zame-
zit dýmání továrních komínů a jak 
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Okénko
čtenářů

Co nám říkají staré kalendáře IV.
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Máj - lásky čas...

Růže pro maminku

nejjednodušeji vyčistit vody říční. 
Popis musí být podán co nejsrozu-
mitelněji a provázen podrobnými 
výkresy. Nejlepší budou odměněni 
10 000, 5 000 a 2 000 franky. Mys-
lím si, že tyto peníze nebyly dodnes 
vyplaceny. Komíny dýmí dál a v ře-
kách mnoho života není. I obyčejné 
vynálezy učinily lidi zámožnými. 
Například guma na konci tužky 
vynesla vynálezci asi 100 000 do-
larů. Podkůvky na botech vynesly 
od r. 1879 do 1893 jmění 1 250 
000 dolarů. Velké jmění získali vy-
nálezci bruslí na kolečkách. Jeden 
z nejstarších parních automobilů 
stříkačkových, pochází z r. 1840 z 
Ameriky. V r. 1854 už byla sestrojena 
stříkačka, jejíž kotel vyvinul dosta-
tečný tlak páry v necelých 4 minu-
tách a pumpa vrhala proud vody 
do vzdálenosti až 95 m. Ze sportu: 
18.5.1912 byla poprvé překonána 
výška 200 cm ve skoku vysokém. V 
r. 1903 na Mistrovství Čech ve vrhu 
diskem zvítězil Frištenský hodem 
35,71 m. Ale František Janda utvořil 
tehdejší světový rekord 39,42 m a to 
otočkou, která jest jeho vynálezem. 
V r. 1905 se v Paříži začaly používat 
automobily ke službě poštovní. 
Uplynulo kolem 100 let, a co se ko-
lem nás změnilo. Mobilní telefony 
dotykové, se kterými se dovoláme 
do celého světa, létá se už i na pla-
nety, ohromný pokrok v počítačích, 
internet, plazmové televize a vůbec 
veškerá technika, bereme dnešní ži-
vot jako samozřejmost. Co bude za 
dalších 50 nebo 100 let? Byla doba, 
kdy lidé tvořili techniku. Nebude 
příští lidstvo technice vadit?

Josef Hlubek

Strážníci zachránili zraněné psy tak vážné, fenka se cca do 2 měsíců 
vylečí). Také mi pomohli zraněnou 
40-kg těžkou fenu dát do auta.
Také jsem si všimla, že stážníci mají 
výborné kvalitní vodítko s karabi-
nou, odpovídající typu obojku psa. 
Feny byly karabinou zachyceny 
pečlivě za kroužek na obojku.
Ještě jednou děkuji za jejich přístup 
jak ke zvířatům, tak i ke mně. Srdeč-
ně zdravím oba pány policisty 

Johana Horáková, Ostrava



Chceme čistý vzduch, jde o život!!!
  
                                            Ladislav Vrchovský, kandidát za Zelené

www.zelenevolby.cz










