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Veselé Velikonoce!



V červenci 2007 byla zpracována studie 
okružních křižovatek na silnicích I/56 a II/469, 
která řešila průjezd křižovatek u autobusové-
ho nádraží a u supermarketu Billa. Tato studie 
byla již ve formě investičního záměru v dub-
nu 2008 podána na Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) s žádostí o zařazení do plánu investic 
na rok 2009.  S odůvodněním na nedostatek 
financí však tato akce nebyla k realizaci vybrá-
na. Celkové investiční náklady na zřízení obou 
okružních křižovatek byly odhadnuty na cca 
40 mil. Kč.
Radní proto hledali další možnosti, jak do-
pravní situaci řešit. „Navrhli jsme jednodušší 
alternativu, a to způsob řízení obou křižova-
tek světelnou signalizací. Byla zpracována stu-
die, která potvrdila, že toto řešení je reálné a 
lze zkoordinovat světelnou signalizaci u obou 
křižovatek. Zároveň budou světelně řízeny 

i přechody pro chodce,“ vysvětluje starosta 
Hlučína Bernard Ostárek. 
Vzhledem k tomu, že vlastník komunikace, tj. 
stát, stejně jako ŘSD, který ji provozuje, nema-
jí zájem tento projekt financovat, zaplatí ho s 
největší pravděpodobností město Hlučín.
„Pro město je tato alternativa mnohem levněj-
ší, je technicky přijatelná, rychleji proveditel-
ná a hlavně v této chvíli jediná realizovatelná,“ 
pokračuje starosta. 
V minulém měsíci proběhlo výběrové řízení 
na zpracovatele projektové dokumentace 
stavby „Semafory u autobusového nádraží 
Hlučín“. Ta bude řešit umístění a vybudování 
nového, navzájem propojeného světelné-
ho signalizačního zařízení na křižovatkách 
Opavská a Ostravská na silnici  I/56  a Celní 
na silnici II/469.  Společnost UDIMO, která ve 
výběrovém řízení zvítězila, má na zpracování 
projektu celkem tři měsíce, poté se rozhodne 
o dalším postupu.
                                (ld)
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Začíná duben. Synonym počátku jara, 
úlevy od tíhy zimy. Po dlouhé a tuhé 
zimě okořeněné mnoha dny těžké inver-
ze si užíváme čistého  vzduchu. Může nás 
napadnout, v jak zvláštním světě žijeme.  
Jak se nám stávají věci kdysi nedostupné 
samozřejmými a věci kdysi zcela samo-
zřejmé nedostupnými. 
Naše město, naše rodiny, každý z nás 
jsme součástí tohoto světa. Mým velkým 
přáním je, abychom mohli plně využívat 
příležitostí moderní doby. Abychom však 
zároveň respektovali základní principy 
života a nezapomínali na zkušenosti a 
odkaz našich předků. A možná právě 
jarní dny ukazují na souvislosti mezi 
chováním člověka a děním v přírodě, 
mezi chováním jednotlivce a celého 
společenství. 
Dále už jen zjednodušený pohled. S pří-
chodem jara začíná „gruntování“  bytů a 
domů, očista chodníků. To vše patřilo a 
stále ještě patří k dobrým zvykům mno-
ha lidí v našem městě. A za to je třeba 
jim poděkovat. Vstříc tomuto snažení 
musí vycházet aktivity města. Technické 
služby dokončují jarní svoz velkých kusů. 
Čištění veřejných prostranství a komuni-
kací je letos náročnější s ohledem na asi 
400 tun posypového materiálu, které leží 
po zimě na ulicích. I letos se musí věno-
vat velké úsilí likvidaci odpadů, které po 
sobě zanechávají ti méně zodpovědní. 
Z jara jsou příkopy okolo cest a veřejná 
zeleň často zaneřáděny odpadky. Přitom 
příležitostí k jejich likvidaci v Hlučíně není 
málo, stačí je využívat. Začíná se praco-
vat na odstraňování škod způsobených 
zimou, v případě náměstí se intenzivně 
jedná o provedení záručních oprav.
V dubnu už tradičně město pořádá Dny 
Země, které podporují myšlenku, že pro-
středí, ve kterém žijeme, má zásadní vý-
znam pro kvalitu lidského života. Přitom 
není vytvářeno pouze nějakou institucí 
či úřadem, ale především lidmi v daném 
místě žijícími.  
Jaro je vnímáno jako radostný symbol 
nového života. Tato symbolika je umoc-
něna velikonočními svátky, které letos  
připadají na první dubnové dny. Přeji 
Vám i Vašim blízkým opravdovou radost 
z prožití Velikonoc!

Pavel Reiský
místostarosta       

Rada města zaslala v polovině března žádost 
o dotaci z programu DSH 9  „Zvyšování pasiv-
ní bezpečnosti na pozemních komunikacích“. 
Dotační titul vypsal Moravskoslezský kraj na 
investiční aktivity obcí zaměřené na úpravy a 
modernizaci pozemních komunikací tak, aby 
se zvýšila pasivní bezpečnost pro pěší a ne-
motorovou dopravu.
Město Hlučín již v loňském roce z tohoto 
programu získalo 228 000 Kč, dalších 76 000 
přidalo z městské kasy. Za tyto peníze byly 
sníženy na několika přechodech nájezdy z ko-
munikace, aby mohly sloužit osobám se sníže-
nou schopností pohybu. 
V letošním roce radní zažádali o 925 000 Kč, 
což představuje  48%  nákladů z celkové před-
pokládané částky na celou investiční akci 

v rozsahu 1 928 622 Kč. Pokud tyto peníze 
město získá, hodlá realizovat stavební úpravy 
a instalovat umělé osvětlení na osmi vytipo-
vaných přechodech, což by mělo eliminovat 
počet dopravních nehod, jejichž účastníky 
jsou chodci. 
Záměrem je upravit tyto přechody: Ostravská 
– Písečná; Ostravská – KD; Ostravská - U Ku-
chaře; ČSA – Úřad práce; ČSA – J. Nerudy; Pí-
sečná - kaplička; Vřesinská – Jandova (Hlučín 
– Darkovičky); Osvoboditelů – Lesní (Hlučín 
– Bobrovníky).
Při výběru přechodů k realizaci bylo přihléd-
nuto k významu komunikace a k údajům
o zaznamenaných dopravních nehodách, při 
kterých došlo ke střetu motorového vozidla
s chodcem.             (ld)

Město žádá peníze na bezpečnější přechody

Brzy se začne s opravou silnic. Hned, jakmile to počasí dovolí, začnou místní technické služby s opravou zimou zdevastovaných komuni-
kací, které mám ve svém majetku město Hlučín. Na opravu  výtluk na silnicích  půjde z městské kasy zhruba 300 tisíc korun. Pracovat se bude 
i na dalších místech. V rámci reklamace opraví firma Dopravní stavby Ostrava zvlněný povrch průjezdní komunikace Mírovým náměstím. 
V polovině dubna by měly také začít práce na silnici II/469 mezi Hlučínem a Děhylovem.  Konkrétně se bude na úseku této komunikace 
od hlučínského Lidlu po vlakové nádraží v Děhylově postupně frézovat povrch vozovky, následně bude položen koberec nový. Silnice bude 
částečně uzavřena, úsek bude označen dopravním značením.  Fotografie Michala Kubíčka pochází z úseku silnice mezi Hlučínem a Darko-
vičkami. I zde jsou výtluky každoroční bolestí místních řidičů.                       (ld)

Lepší průjezdnost budou řešit semafory 
Vedení města se již řadu let snaží najít 
řešení, jak zlepšit dopravní průjezdnost 
městem. 



Výtah z usnesení z 96.-97. schůze Rady města 
Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:  

 o uzavření Smlouvy o zajištění Univerzity tře-
tího věku ve městě Hlučíně s Vysokou školou 
podnikání, a. s. a o uzavření Nájemní smlou-
vy s Gymnáziem Josefa Kainara, Hlučín, na 1. 
semestr a 2. semestr Univerzity třetího věku 
v rámci druhého dvouletého studijního cyklu.

 že zhotovitelem projektové dokumentace stav-
by „Semafory u autobusového nádraží  Hlučín“ 
se stává UDIMO, spol s.r.o., Ostrava, a  rozhod-

la o uzavření smlouvy o dílo v celkové ceně 
248 760,-  Kč vč. DPH.

  že zhotovitelem kominických prací na objek-
tech v majetku města Hlučína se stávají Stavby 
Complet s.r.o., Slezská Ostrava, a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo v  souladu  se  zadáva-
cími  podmínkami stanovenými  ve výběrovém 
řízení.

 o zpracování povinných podkladů a zpracování 
žádostí k získání podpory z programu   „Zelená 
úsporám“ na vybrané bytové domy.
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Z jednání rady města Krátké zprávy

Více informací najdete na www.hlucin.cz
a ve vývěsních skříňkách

Počítačové kurzy pro seniory
Také letos se mohou senioři za-
psat do počítačových kurzů, kte-
ré pořádá město Hlučín. Kurzy, 
které se loni setkaly s obrovským 
zájmem, budou v letošním roce 
probíhat pod vedením zkuše-
ného lektora na ZŠ v Darkovič-
kách. Podle zájmu uchazečů by 
mohly začít již v dubnu, druhý 
cyklus pak proběhne v září. Kurz 
se skládá z celkem 10. lekcí po 2 
hodinách. Jeho cena  je 600,- Kč, 
přičemž město Hlučín přispěje 
zájemcům polovinou, tedy 300,- 
Kč. Bližší informace poskytne Ing. 
Marie Suchánková - 595 020 317 
nebo 725 053 622.

Darujte krev
Slezská nemocnice má akutní 
nedostatek krve s negativním 
Rh faktorem. Transfuzní stanice  
v Opavě proto vyzývá dárce s Rh-, 
aby přišli k odběru, a to kteréko-
liv pondělí či úterý od 6 do 11 
hod. Jakoukoliv krevní skupinu 
můžete darovat také v rámci vý-
zvy Sdružení obcí Hlučínska, a to 
20. dubna či 4. května od 10 hod. 
Krev v těchto dnech přijdou do 
opavské nemocnice darovat sta-
rostové obcí na Hlučínsku, pra-
covníci městských a obecních 
úřadů, zvána je samozřejmě i ši-
roká veřejnost. 

ČOV na Jasénkách 
s novou střechou 
V dubnu by se mělo začít pra-
covat na demontáži azbestové 
krytiny na budově čističky od-
padních vod. Ta bude po zpevně-
ní vazníků vyměněna za novou 
z pozinkovaného plechu šedé 
barvy, vyměněny budou také 
svody a žlaby. Zahájení prací závi-
sí na klimatických podmínkách.

Nová okna 
v sále KD Bobrovníky
Loni byla zrealizována nástavba 
kotelny Kulturního domu v Bob-
rovníkách. K jejímu dofinancová-
ní vyčerpal místní osadní výbor 
také milion korun z peněz, které 
měl přidělen na investiční akce 
v roce letošním. Z celkového ba-
líku peněz, určeného na akce v 
roce 2010, tak osadnímu výboru 
zůstane cca 200 tisíc korun, kte-
ré hodlá použít na výměnu oken 
v sále kulturního domu. Nová, 
plastová okna by zde měla být 
osazena na jaře, nejpozději o let-
ních prázdninách.

(ld )

Město Hlučín, člen Národní sítě zdravých měst, 
se v letošním roce, tak jako již tradičně, 
opět zapojuje  do celostátní kampaně  
k oslavám Dne Země. 
Den Země, tento celo-
světový svátek životního 
prostředí, připadá každo-
ročně na 22. dubna. První 
kampaň pod názvem Den 
Země proběhla 22. dubna 
1970 ve Spojených státech 
a měla za cíl upozornit širo-
kou veřejnost na problematiku 
životního prostředí a prosadit 
otázky ochrany životního prostře-
dí i do vysoké politiky. Tenkrát se 
připravených akcí zúčastnilo téměř 20 
milionů lidí, převážně studentů.
Kampaň napomohla vzniku tradice oslav 
Dne Země i na mezinárodní úrovni. 
V roce 1990 se již do oslav zapojilo cel-
kem 140 zemí včetně České republiky. 
Tento den se na celém světě pořádají festivaly, 
koncerty, výstavy, pochody, mítinky, úklidové 
akce a mnoho dalších aktivit.

Ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín jsme 
připravili k této příležitosti tyto zajímavé akce:
 15. dubna od 16 hod proběhne v Zámeckém 
klubu pro širokou veřejnost přednáška na téma 
„Ekologická stopa“
 16. dubna je pro žáky II. stupně základních škol 
připravení zajímavá cestopisní přednáška o Mexi-
ku
 Od 21. do 30. dubna bude v Kulturním domě v 
Hlučíně pro veřejnost připravena výstava žákov-
ských výtvarných prací na téma „Příroda kolem 

nás“. Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout svět okolo nás očima našich 

dětí. Vernisáž této výstavy proběh-
ne 21.dubna v 8 hod.
 21. dubna proběhne 
pro I. stupeň základních 

škol divadelní představení 
Popeláčci, které zábavnou 

formou vysvětlí a podpoří 
ekologickou výchovu a 

zejména třídění odpa-
dů.

Dalšími akcemi pro zá-
kladní školy jsou soutěž ve 

znalostech z biologie, kterou si 
budou organizovat jednotlivé zá-

kladní školy a nejlepší žáci pojedou za 
odměnu v květnu do ostravské ZOO, 

kde pro ně bude připravena prohlíd-
ka s odborným výkladem. A opět již 

tradiční soutěž pro základní školy 
ve sběru papíru. Její vyhodnocení 

proběhne začátkem května, a aby nebyly znevý-
hodněny malé školy, sběr se bude přepočítávat 
vždy na jednoho žáka.
Děti z mateřských škol budou mít 22. dubna vy-
hrazenou plochu okolo Kulturního domu pro ma-
lování na chodníku.
 21. dubna v 17.30 proběhne v Evangelickém 
kostele Koncert folkové hudby, na kterém vystou-
pí Miroslav Paleček a skupina B.B.Band

Věříme, že vás naše připravované akce zaujmou a 
některé z nich se zúčastníte. A když ne, tak se ale-
spoň trochu zamyslíte na slovy „udržitelný rozvoj, 
příroda kolem nás a naše Země“.

Odbor ŽP a KS

Den Země 2010 v Hlučíně

Stále častěji  budeme řešit, jak 
naložit s nefunkčními úspornými 
žárovkami.
Vzhledem k obsahu rtuti vyžadu-
je jejich likvidace speciální tech-
nologii a hlavně by se v žádném 
případě neměly objevit v běžném 

komunálním odpadu. ZŠ  Hlučín 
- Rovniny proto využila nabídku 
firmy EKOLAMP a zřídila ve vesti-
bulu školy sběrné místo.
Do dodávané kartonové krabice 
tak může kdokoliv odložit: úspor-
né zářivky, veškeré výbojky, line-

ární zářivky kratší než 60 cm, kru-
hové a úsporné zářivky.
Odvoz naplněných krabic k eko-
logickému zpracování zajišťuje 
zdarma firma EKOLAMP.

 ZŠ Hlučín Rovniny

Kam s úspornými žárovkami, které už dosloužily
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Ajax na Tyršovce
V letošním školním roce navštěvuje pravidelně naši školu s preven-
tivním programem Policie České republiky  pro žáky 2. a 3. třídy 
nadstrážmistr Ing.  Pavla Šabacká. Na pomoc si bere „služebního 
psa Ajaxe“, který provází děti svým zápisníkem. Připravený program 
naše žáky moc baví a nejvíce se  těší na závěr, kdy si prakticky ově-
ří své znalosti, např. zadržení pachatele  nebo zvládnutí situace na 
křižovatce s terčíkem.
Každý měsíc  je povídání zaměřeno na jiné téma. Žáci  se postupně  
seznámili s náplní práce policisty, s pravidly silničního provozu, po-
vídali si o bezpečném chování na veřejnosti, ve škole i doma, získali 
informace o dětských trestných činech. Lekce jsou pro děti příjem-
ným zpestřením všedního školního dne.  
Těší se  na další aktivity, které  paní policistka s Ajaxem připraví.

Lenka Nováková
školní metodik prevence       

ZŠ Hornická v Hlučíně na sídlišti OKD slaví 45. výročí vzniku
Výstavbu nové školy v Hlučíně si vynutilo 
směnné vyučování na tehdejších hlučínských 
školách. Výstavba probíhala postupně po 
jednotlivých pavilonech a teprve začátkem 
š.r. 1967/68 byla dokončena se všemi šesti 
pavilony. Až v roce 1972 byly dobudovány 
spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony 
a škola tak dostala konečnou podobu.
V práci školy zaznamenáváme v průběhu let 
dva mezníky. V roce 1973 to bylo zavedení ce-
lodenního výchovného systému. Tato tehdy 
experimentální forma  prostupovala celou vý-
chovně vzdělávací práci školy. Se svými žáky 
byli učitelé téměř celý den, od rána mnohdy 
do pozdních odpoledních hodin. Důraz se 
kladl na pomoc při přípravě žáků  na vyučo-
vání a na zájmovou mimoškolní činnost. Škol-
ní kronika říká, že v tomto roce pracovalo na 
škole 41 kroužků, ve kterých bylo zapojeno 
656 žáků z celkového počtu 704. Ve školní 
družině bylo tehdy 7 oddělení. Nejvíce žáků, 
kteří navštěvovali školu v jednom školním 
roce bylo 716 v roce 1977/78.
Dalším mezníkem v životě školy bylo zave-
dení výuky ve třídách s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů.
V roce 1983 byla otevřena jedna 5. třída s 25 
žáky. Matematické třídy vnesly do práce školy 
novou kvalitu. Převážně se zde jedná o  práci 

s talentovanými žáky podle rozšířených os-
nov v předmětech přírodovědného zamě-
ření. V současné době zahajujeme tuto vý-
uku od 6. ročníku. Zkušenost z posledních 
let ukazuje na vysokou úspěšnost žáků z 
matematických tříd v dalším studiu na SŠ.  
V životě školy není 45 let dlouhá doba. V 
životě člověka je to však několik generací. 
Nejstarším absolventům je dnes přes pa-

desát let a školu již  navštěvují jejich vnuci.
Denně potkávám naše bývalé žáky a s od-
stupem času se přesvědčuji, že se nám
v minulosti dařilo a doposud  daří naplňovat 
jeden z hlavních cílů školního vzdělávání, 
podílet se na tom, aby z našich žáků vyrostli 
slušní a pro praktický život připraveni lidé.

Pavel Lindovský
ředitel školy

ZŠ na Hornické ulici se dnes profiluje jako škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.       Foto: Michal Kubíček

Město Hlučín se stalo jedním
z partnerů projektu HELP. Aktivní-
mi partnery tohoto projektu jsou 
město Bohumín a Vysoká škola 
podnikání, a. s. v Ostravě. Jedná se 
o dvouletý projekt, řízený litevskou 
organizací Kauno rajono svietimo 
centras. Spolu se zástupci z Litvy, 
Itálie, Polska, Řecka a Kypru jsme 
měli možnost sdílet zkušenosti
z oblasti vzdělávání, kultury a spor-
tu, a to v rámci workshopu, který se 
uskutečnil ve dnech 10. – 12. břez-
na v partnerské řecké organizaci 
Culutral Center of Municipality of 
Koropi. Workshop byl zaměřen na 
problematiku celoživotního vzdě-
lávání. Nově nabyté zkušenosti a 
postřehy využijeme v již probíhají-
cích projektech, ale zároveň využi-
jeme dalších možností spolupráce 
s Vysokou školou podnikání, a. s
v daném projektu.

Odbor školství a kultury

Sbírali zkušenosti
v rámci projektu Help

Základní škola 
dr. Miroslava Tyrše pořádá 

ve čtvrtek 29. 4. 2010 
od 14.15 -16.15 hodin 

Den otevřených 
dveří

Vážení rodiče, prarodiče..., 
srdečně Vás zveme

na prohlídku naší školy
a k účasti ve vyučovacích 

hodinách.

Máte jedinečnou možnost 
vidět Vaše dítě a jejich učitele 
přímo při práci ve vyučování
a v případě zájmu se zapojit 

do výuky.
V průběhu dopoledne bude na 

sportovním hřišti  naší školy 
probíhat velký atletický den 
žáků čtvrtých a pátých tříd, 

na který jste také zváni.
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA
Ani v uplynulém měsíci naši strážníci ne-
zaháleli. Chytili zloděje snažící se vyloupit 
školu nebo pátrali po postiženém chlapci. 

 18. února okolo 10 hod. zastavil  
strážník Městské policie Hlučín na 
ulici Bochenkova řidiče motoro-
vého vozidla z Vřesiny, který 
byl viditelně pod vlivem 
alkoholu. To prokázala i de-
chová zkouška s výsledkem 
téměř 2 promile. Podnapi-
lého řidiče, tentokrát z Koz-
mic, zastavila hlídka také 
14. března na Okružní uli-
ci. Orientační dechovou 
zkouškou mu bylo namě-
řeno 0,4 promile alkoholu 
v dechu. Oba případy byly pře-
dány k dořešení Policii České re-
publiky.
 V neděli 28. 2. krátce před půl-
nocí naboural řidič osobního au-
tomobilu do kostky osvětlení na 
Mírovém náměstí, čímž způsobil 
škodu na majetku města. Z místa 
nehody ujel, na ul. Opavské před 
Čs. pojišťovnou pak zastavil, aby si zkontroloval 
škodu na svém voze. Vše zachytil kamerový sys-
tém, řidič z Ostravy - Vítkovic byl zadržen a věc 
předána Dopravnímu inspektorátu.
 O den později ve 2.20 hod. ráno zadrželi stráž-
níci MP Hlučín spolu s Policií ČR na ulici Cihelní 
na půdě novostavby 2 osoby, které se snažily 
vloupat do ZŠ Rovniny. Po vyrušení strážníky 
se snažily  z místa utéct. Třetího spolupachate-
le našla hlídka na parkovišti před ZŠ ukrytého 
v osobním automobilu.
 7. března nahlásil na služebnu MěP řidič  
MHD, že na Jasénkách stojí osobní auto s pří-
věsným vozíkem a 2 lidé zde těží dřevo. Strážní-
ci je na místě zadrželi a vzhledem k možnému 
spáchání trestného činu přivolali hlídku PČR.
 Ve středu 10. března rozběhli policisté pát-
rací akci po sedmnáctiletém chlapci,  který trpí 
autismem. Ten nedošel na nádraží, ze kterého 
denně dojíždí domů do Chuchelné. Strážníci 
prohledali bezvýsledně nádraží i jeho okolí, 
pak se autem vydali směrem na Kozmice. Krát-
ce před třetí hodinou spatřili pod viaduktem 
postavu, která odpovídala popisu ztraceného 
chlapce. Mladíka předali na vlakovém nádraží 
rodičům, kteří mezitím dorazili vlakem do Hlu-
čína.
 Ve stejný den našli strážníci na základě tele-
fonického oznámení na ulici Příčná za restau-
rací Barborka na zemi ležícího muže. Vzhledem 
k tomu, že dotyčný nijak nekomunikoval, byla 
na místo přivolána záchranná služba, která ho 
odvezla do nemocnice na vyšetření.
 11. března byla hlídka přivolána na ulici 
B. Němcové, kde syn napadal slovně i fyzicky 
svou matku. Strážníci muže z bytu, kde neměl 
trvalé bydliště, po domluvě vyvedli. Napade-
ná žena byla poučena, že může u příslušného 
správního orgánu do 3 měsíců podat návrh na 
zahájení řízení.                                                      (ld)

Městská policie upozorňu-
je všechny řidiče, že v centru 
města platí zóna zákazu stání a 
tudíž je možno parkovat pouze 
na vyhrazených parkovištích. 
Dopravní značka „Zóna s do-
pravním omezením“ je umístě-
na na komunikacích při vjezdu 
do centra města a to na ulicích 

Gen. Svobody, Opavská a  Bo-
chenkova. 
Strážníci městské policie se za-
měří na kontrolu řidičů, zda ten-
to zákaz dodržují. Za jeho poru-
šení mohou v rámci blokového 
řízení uložit pokutu až do výše 
2 000 Kč.

(ld)

Parkujte na vyhrazených parkovištích

Projekt Poznej svého policistu také v Hlučíně
V duchu reformy Poli-
cie ČR, kde je jedním 
z pilířů snaha o lepší 
spolupráci Policie ČR 
se státními orgány, 
samosprávou a přede-
vším veřejností, začal 

také v Hlučíně fungovat projekt Poznej 
svého policistu. 
Hlavní myšlenkou je vystoupení policis-
tů z anonymity a představit občanovi a 
veřejnosti místně příslušného policistu, 
který bude řešit jejich problémy. 
Tímto projektem chce policie efektivně 
oslovit veřejnost, aby občané žijící v kon-
krétní lokalitě, ulici či obci, mohli rychle 
získat potřebné informace, radu nebo 
pomoc. 
Následující informace by k tomu měly do-
pomoci:

 npor. Bc. Libor Schejok - vedoucí od-
dělení

 npor. Bc. Daniel Lhotský - zástupce 
vedoucího - problematika trestního ří-
zení

 npor. Bc. Martin Stavař - zástupce ve-
doucího - problematika přestupkové-
ho řízení a výkonu vnější služby

 prap. Zdeněk Šmída - koordinátor čin-
nosti hlídkové služby a přestupků v do-
pravě

 Eliška Večerková - recepční
 Tel: 975 737 701, 595 041 210
 Fax: 595 041 211
 E-mail: opoophluci@mvcr.cz
 Krajské oddělení Policie ČR 

Moravskoslezského kraje 
obvodní oddělení 
Dr. E. Beneše 2, 748 11 Hlučín.

(mk)

V pátek 12. března proběhla v době od 
14.00 do 18.00 hodin kontrolně preven-
tivní akce Policie ČR, obvodního odděle-
ní Hlučín a Městské policie Hlučín. Jejím 
smyslem bylo nabádat řidiče, aby ve 
vozidlech nenechávali nic, co by mohlo 
upoutat pozornost zlodějů. Dvoučlenné 
hlídky policistů se v dané době pohybo-
valy po parkovištích před markety BILLA, 
Lidl, Penny Market a před prodejnou po-
travin Hruška na sídlišti OKD. 
„Hlídky upozorňovaly na nebezpečí krá-
deže řidiče, kteří si nechali na sedadlech 

svých aut viditelně odložené věci. Jed-
nalo se především o mobilní telefony, 
notebooky, složky s různými dokumenty 
apod.,“ uvedl vedoucí strážník MěP Hlu-
čín Luděk Olšovský. Za stěrače také vklá-
dali letáčky s názvem „Zabezpečte svá 
vozidla! Vaše auto není trezor “.  
„Tato iniciativa se setkala u řidičů ve vět-
šině případů s kladným ohlasem, proto 
bude Policie ČR spolu s městskou policií v 
těchto preventivních akcích i nadále po-
kračovat,“ dodal na závěr Olšovský.

                                                                 (ld)

Zabezpečte svá vozidla! Auto není trezor 

Podobný obrázek asi potěší málokterého motoristu. Bohužel není ničím neobvyklým. Policie proto hodlá preventivní akce opako-
vat častěji. Současně si ale musí sami řidiči uvědomit, že vůz není určen k uchovávání cenných věcí. 
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Reprezentanti a osobnosti města převzali ocenění
Kategorie

Reprezentanti jednotlivci:
1. Jan Miketa - Ski  Club Hlučín, 
vodní lyžování (první fotografie
vpravo)
2. Adam Konečný - TC Hlučín, 
žáci
3. Jiří Kremser- fotbalové 
žonglování, držitel českých i 
světových rekordů z Festivalu 
kuriozit v Pelhřimově

Reprezentanti kolektivy:
1. Volejbalové družstvo juniorek 
TJ Hlučín (fotografie vlevo)
2. 1. DFC Hlučín - ženy
3. SDH Bobrovníky - družstvo 
mladých hasičů

Trenéři: 
Rostislav Helštýn (druhá fotogra-
fie vpravo)

Výrazná osobnost 
města Hlučína za rok 2009 
Jana Adámková  (třetí fotografie
vpravo)

Foto: Ingrid Křižáková

Evangelický kostel také letos 
hostil slavnostní ceremoniál 
vyhlášení osobností a nejúspěš-
nějších reprezentantů města 
Hlučína za rok 2009. Sportovci 
a výrazné osobnosti zde pře-
vzali peněžní dar a pamětní list 
z rukou starosty města Bernarda 
Ostárka ve středu 17. března. 
Nejúspěšnějším reprezentan-
tem byl stejně jako loni vyhlá-
šen několikanásobný mistr re-

publiky ve vodním lyžování Jan 
Miketa, mezi kolektivy zvítězilo 
volejbalové družstvo juniorek 
TJ Hlučín. Nejlepším trenérem 
se stal Rostislav Helštýn, který 
úspěšně vede mládežnická fot-
balová družstva. Za celoživotní 
přínos v oblasti  výchovy  a vzdě-
lávání  získala ocenění osobnost 
roku ředitelka MŠ Severní Jana 
Adámková, která s dětmi pracu-
je už 38 let.                                 (ld)

Ani tento rok se nebudou mi-
lovníci historických vozidel a 
motocyklů v Hlučíně nudit. Již 
dnes mají naplánovánu řadu 
akcí, kde nebudou se svými na-
blýskanými čtyř a dvounohými 
miláčky chybět. 
Jako první proběhne v Hlučíně 
výstava Umění a motocykly. 
Výstava akademického sochaře 
Miroslava Rybičky má vernisáž v 
pátek 30. 4. od 17 hod. v prosto-
rách hlučínského zámku. Bude 
spojena s výstavou historických 
vozidel na zámeckém nádvoří 
a spanilou jízdou historických 
vozidel po hlučínském náměstí. 
Výstava potrvá až do 13. 6. 
Květen bude tradičně předzna-
menán oslavami v areálu pev-
ností v Darkovičkách. Konkrét-
ně 8. 5. proběhne pod bunkry 
v Darkovičkách druhé setkání 
majitelů historických vozidel. 
Začíná dopoledne v 10 hod a 
pořadatel, OLDRACING CLUB 
Hlučín, si tak ve spolupráci se 
Slezským zemským muzeem 
důstojně připomenou na místě 
urputných bojů během Ostrav-
ské operace (1945) výročí státní-
ho svátku. Toto setkání bude mj. 

součástí celodenní akce „OTEVÍ-
RÁNÍ ŠOUPÁTEK“ Českého klubu 
historických motocyklů Ostrava, 
takže se dá očekávat účast neje-
nom automobilů, ale i motorek. 
Koncem května, konkrétně 29. 
5. pak čeká příznivce pudru a 
benzinu VELKÁ CENA HLUČÍNA. 
Jde o 3. ročník mezinárodního 
stíhacího závodu historických 
vozidel na uzavřeném okruhu 
sportovně rekreačního areálu v 
Hlučíně (vozidla do r.v. 1955 + 
sidecary budou soutěžit v jízdě 
pravidelnosti a vozidla po r.v. 
1955 + závodní vozidla budou 
soutěžit v hodnocení jízdního 
stylu), souběžně se závodem 
bude probíhat soutěž elegance 
a burza s bohatým kulturním 
doprovodným programem do 
nočních hodin.
V pátek 28. 5. Muzeum Hlučín-
ska pořádá „MUZEJNÍ NOC“ - při 
této příležitosti se uskuteční v 
cca mezi 18 a 19 hod. přesun 
účastníků „Velké ceny Hlučína“ 
(za asistence městské policie) na 
hlučínské náměstí, kde proběh-
ne ukázková jízda historických 
vozidel s výstavou (v muzeu 
bude stále probíhat zmiňovaná 

výstava UMĚNÍ A MOTOCYKLY 
akademického sochaře Mirosla-
va Rybičky).
Červen bude ve znamení Pra-
jzské rely. Již 8. ročník meziná-
rodní sportovně-orientační jízdy 
historických vozidel s plněním 
úkolů, spojený s jízdou pravidel-
nosti do vrchu v obci Hať se koná 
5. 6. 
K polským kolegům pak zamí-
ří o několik dnů později - od 3. 
7. do 4. 7. se vydají na meziná-
rodní slet historických vozidel 
v Zabelkowie. Mezinárodní slet 
historických vozidel na sportov-
ním hřišti v Zabelkowie (Polsko 
- nedaleko Bohumína) je dvou-
denní mezinárodní sportovně 
- orientační jízda historických 
vozidel s plněním úkolů.
Koncem října, 28. 10., pak sym-
bolicky uzavřou sezónu na 
duhém setkání na Ostré hůrce 
u obce Háj ve Slezsku. Toto se-
tkání je součástí celodenní akce 
„ZAVÍRÁNÍ ŠOUPÁTEK“ České-
ho klubu historických moto-
cyklů Ostrava a odpoledního 
vyhlášení výsledků Slezského 
poháru MOTO CLUBU Kravaře.                    

Michal Kubíček

Kontakt na pořadatele:

Umění a motocykly
Muzeum Hlučínska, p.o.
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 041 337
muzeum.hlucinska@seznam.cz

2. setkání historických vozidel 
v areálu ČS. opěvnění v Darko-
vičkách + Velká cena Hlučína 
+ Ostrá hůrka
OLDRACING CLUB Hlučín
Tel. 603 857 857
bartak@oldracing.cz
www.oldracing.cz

Prajzská rely
MOTO CLUB Kravaře
Tel. 604 189 379
motokot@o2active.cz
www.motokrav.estranky.cz

Slet v Zabelkowie
Marian Studnic
Tel. +48 601 084 501,
ekoland@zabelkow.pl
www.zabelkow.pl

Otvírání/zavírání šoupítek
Český klub historických
motocyklů Ostrava 
www.ckhm.webgarden.cz
tel. 603 273 595

Hlučínští veteráni budou mít v roce 2010 opět napilno
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Vstupenky na hudební akce, 
desky kapel a další ceny budou 
moci vyhrát fanoušci meziná-
rodního hudebního festivalu 
Štěrkovna Open Music, kteří 
jsou registrováni na stránkách 
sociální sítě facebook.  Festival 
se uskuteční 30. a 31. července 
na břehu Hlučínského jezera. 
Jeho fanoušci ale už koncem 
března budou moci získat 
vstupenky na velký dubnový 
koncert kapely No name. Ten 
pořadatelé připravili jako velko-
lepou pozvánku na letní hudeb-
ní přehlídku. 
„Jdeme s dobou a na facebooku 
jsme si také vytvořili náš profil.
Zájem lidí o něj je nad naše oče-
kávání velký. Během dvou dnů 
se nám přihlásilo na 200 fanouš-
ků a stále přibývají. Právě proto 
jsme přemýšleli, jak tuto aktivi-
tu podpořit,“ řekl za pořadatele 
Petr Breitkopf. 
Dodal, že další fanoušky mají 
přilákat právě soutěže. Už kon-
cem března pořadatelé festiva-
lu z řad fandů vylosují šťastlivce, 
který získá dvě vstupenky na 
akci Hudební Velikonoce, kde 
jako hlavní hvězda vystoupí 
slovenská megahvězda No 
name. Koncert bude v Kultur-

ním domě Dolním Benešově a 
začíná 19 hod. Kromě No name 
se návštěvníci mohou těšit i na 
šumperskou formaci o5&Rade-
ček, která v Dolním Benešově 
kromě největších hitů představí 
i své nové album „Máš mě na 
svědomí“.
Soutěže pak podle pořadatelů 
budou pokračovat. „Předpo-
kládáme, že každý týden do 
festivalu vylosujeme některého 
z fanoušků a odměníme. Dostá-
vat budou nejen vstupenky na 
samotný festival, ale i další ceny. 
CD vystupujících kapel, festiva-
lová trička, placky a další. Po-
slední hlavní cenu pak udělíme 
těsně před festivalem. Jeden z 
fanoušků bude mít šanci se v 
zákulisí setkat a vyfotografovat 
se svou oblíbenou kapelou,“ do-
plnil pořadatel.
Štěrkovna Open Music dnes 
už patří mezi největší hudební 
přehlídky v Moravskoslezském 
kraji. Jeho návštěvnost se po-
hybuje okolo 4000 lidí. V hlučí-
ně se letos představí například 
Chinaski, Visací zámek, Airfare 
či Švihadlo. Další hvězdy šesté-
ho ročníku pořadatelé zveřejní 
v nejbližších dnech.

(pif)

Štěrkovna rozdává vstupenky
přes internet - na facebooku

Městský úřad Hlučín ve spolupráci s fir-
mou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín připra-
vuje další sběr autovraků (vozidel urče-
ných k likvidaci). Místo sběru bude areál  
TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická 
v Hlučíně. Kdy? V úterý 27. dubna 2010 
v době od  11 - 15 hod.
Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz auto-
vraků: likvidace kompletního autovraku 
je BEZPLATNÁ, nekompletní autovrak 
- bez motoru:  600,- Kč. Vozidlo musí 
mít kola nasazená na nápravách, za kaž-
dé  chybějící kolo se účtujem poplatek  
100,- Kč (kromě rezervy). Potřebné dokla-
dy majitele vozu  jsou občanský průkaz 
a velký technický průkaz vozidla. Ostatní 
osoby musí disponovat plnou mocí od 
majitele vozidla jako souhlas k likvidaci 
(nemusí být notářsky ověřena), samozřej-
mě velkým technickým průkazem vozidla 
a občanským průkazem.
Majitelé (nebo doručitelé) takto předa-
ných autovraků obdrží na místě od ŽDB 
GROUP, a.s. (vlastnící souhlas KÚ Morav-
skoslezského kraje pro sběr, výkup a vyu-

žívání autovraků a ostatních dopravních 
prostředků) „Potvrzení o převzetí auto-
vraku do zařízení ke sběru autovraků“ 
– doklad potřebný pro vyřazení vozidla  
z evidence motorových vozidel.
Majitelům nepojízdných vozidel nabízí-
me odvoz vraku z místa jeho odstavení. 
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit 
do 6. dubna na tel. čísle 604 228 312, kde 
budou zapsáni do pořadníku. Potvrzení 
o převzetí vozidla k likvidaci bude vysta-
veno řidičem ihned na místě po předlo-
žení výše uvedených dokladů + úhradě 
poplatku za odtah ve výši 100,- Kč/kom-
pletní vozidlo (nekompletní za příplatek 
viz výše).
Využijte tuto možnost ekologického od-
stranění autovraků!
Bližší informace vám poskytnou pra-
covníci odboru životního prostředí a 
komunálních služeb MěÚ Hlučín na tel: 
595020233  a  ŽDB GROUP a.s. Bohumín, 
provoz Recyklace tel. 596 083 671, 596 
082 673, 604 228 312, 604 228 455.

Odbor ŽP a KS

Informace o likvidaci autovraků

Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín chystá 
na jaře hned několik investičních akcí.
V závislosti na počasí začne v měsíci dubnu opra-
va vodovodu na ulici Vrablovecká. Místy poško-
zené a již nevyhovující vodovodní potrubí bude 
vyměněno v délce cca 348 m konkrétně v úseku 
od ulice Rovniny směrem na Malánky. 
Pracovat se bude také na ulici Opavská, při vý-
jezdu z Hlučína po levé straně, kde proběhne 
výměna staré a již nevyhovující odlehčovací ka-
nalizace za novou. Stromy, které zde kvůli pra-
cím investor akce musí nechat vykácet, budou 
znovuvysázeny na podzim.
Výměny se v jarních měsících dočkají také vodo-
vod a kanalizace na ulici Křivá v Bobrovníkách. 
Povrch vozovky zde zůstane po opravách prašný 
tedy bezasfaltový, nový koberec se zde položí až 
příští rok po usazení zeminy.
Práce na všech těchto akcích by měly být ukon-
čeny nejpozději do konce června.     

                   (ld)

Hned na několika
místech se bude měnit 
kanalizace či vodovod

Velikonoční svátky
v římskokatolické farnosti
v Hlučíně a Darkovičkách

1. 4. 
Zelený 
čtvrtek

18.00 Památka ustanovení večeře 
Páně - mše svaté ve f. k. Hlu-
čín + Darkovičky

2. 4. 
Velký pátek

15.00 Křížová cesta 
f. k. Hlučín + Darkovičky

18.00 Velkopáteční obřady
f. k. Hlučín + Darkovičky

3. 4.  
Bílá sobota

19.30 obřady Bílé soboty – Vzkříše-
ní f. k. Hlučín + Darkovičky

4. 4.  
Boží Hod 

Velikonoční

7.15 
8.30 

10.00 
18.00

mše sv. ve f. k. Hlučín

8.00 
10.00

mše sv. Darkovičky

9.00 Domov U jezera

14.30 Te Deum a svátostné požeh-
nání f. k. Hlučín + f. k. Darko-
vičky

5. 4. 
Velikonoční

pondělí

7.15 
8.30 

10.00

mše sv. ve f. k. Hlučín

8.00 
10.00

mše sv. Darkovičky

9.00 Domov U jezera
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Knížku pohádek od Boženy 
Němcové, plyšovou hračku, pa-
mětní list a zlatý přívěšek ve tva-
ru čtyřlístku pro štěstí, si v pátek 
5. března odnesli domů rodiče 
nově narozených občánků Hlu-
čína.
Na tradičním ceremoniálu  se 
tentokrát  v obřadní síni měst-
ského úřadu sešlo celkem 34 
miminek, která se narodila na 
území města Hlučína a jeho čás-
tí Bobrovníků a Darkoviček od  
1. 7. 2009. Starosta města Ber-
nard Ostárek jim při této příleži-
tosti popřál hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v životě.
„Rodičům přeji, aby byli na své 

děti pyšní nejen oni, ale i celé 
město Hlučín“ dodal.
Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem slavnostního 
obřadu vítání občánků, dostavte 
se  maminky osobně na matriku 
MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 hod.; 
Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, 
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.

(ld)

Čtyřlístek pro štěstí novým občánkům města 

Nejmladší občánky vítal jménem města starosta Bernard Ostárek.                      Foto: Petr Gattnar

Jak správně posílat příspěvky do Hlučínských novin
Na četné dotazy našich čtenářů 
a zejména zájemců o umístění 
článků, pozvánek, fotografií a
plakátků do Hlučínských novin 
bych vás rád informoval, jakým 
způsobem lze do novin zasílat 
své příspěvky, jejich specifikaci,
termíny atd.
Jako každé jiné noviny, i ty Hlu-
čínské, mají pevně stanovené 
datum, do kterého je třeba 
nejpozději doručit redaktorům 
podklady pro články. Tomuto 
dni se říká REDAKČNÍ UZÁVĚR-
KA. Její termín bývá vždy kolem 
15. dne v měsíci předcházejícím 
vydání novin. Přesné datum se 
dozvíte vždy v aktuálním vydá-
ní novin, v tiráži (obvykle strana 
15 dole). Veškeré články je tedy 
třeba zaslat DŘÍVE, než je den 
redakční uzávěrky. Bohužel zde 
nefunguje, jako třeba v přípa-
dě koupě inzerce, pravidlo „kdo 
dřív přijde, ten dřív mele“, takže 
je jedno, zda článek zašlete dva 
týdny před uzávěrkou nebo jen 
den předem. V okamžiku re-
dakční uzávěrky jsou všechny 
materiály shromážděny a připra-
veny pro tzv. slepé umístění do 
sazby. Sazba novin je v podstatě 
rozmístění jednotlivých článků, 
fotografií a obrázků do novin
tak, aby jednak respektovaly té-
matickou příbuznost, důležitost 
a samozřejmě prostorové mož-
nosti novin. Právě prostorové 
možnosti novin jsou největším 
limitem při výrobě novin jako 
celku. A protože z předchozího 
je jasné, že ke kompletaci - sazbě 
dochází až po uzávěrce, je pro 
nás jako redakci těžké dopředu 

říci, zda a který článek bude v 
novinách umístěn, případně jak 
bude velký, jeho umístění atd. 
Dalším významných momen-
tem, který ovlivní podobu finál-
ních novin, je rozhodnutí vedení 
novin respektive vydavatele. V 
případě radničního zpravodaje 
to je redakční rada, která určuje 
umístění jednotlivých materiálů 
do tisku. Složení redakční rady 
je také uvedeno v tiráži novin. 
Pokud jako autor zašlete svůj 
příspěvek do novin týden nebo 
dva před uzávěrkou, konečné 
rozhodnutí bude známo stejně 
až po konání redakční rady (ob-
vykle do 3-5 dnů od uzávěrky 
novin). Nemá tedy smysl telefo-
novat, kdy a jak bude materiál 
zveřejněn. 

A co fotografie a plakátky?
Co se týká fotografií, plakátků
a pozvánek, je nutno uvažovat 
také o technických paramet-
rech a formátech zasílaných ma-
teriálů. Je třeba si uvědomit, že 
každá stránka novin má nějaký 
rozměr - v našem případě jde o 
velikost A4 na výšku. Pokud tedy 
zasíláte ke zveřejnění pozvánku 
na vaši akci, byť je pro vás jako 
pořadatele sebedůležitější, ber-
te v patrnost, že ne vždy je v ka-
pacitních možnostech letáček 
zveřejnit přes celou stránku.
V takovém případě grafik sou-
bor zmenší, ale protože musí 
změnšovat v poměru stran, v 
jakém je obrázek vytvořen, ob-
vykle jej změnší na 1/4 strany. 
Pak se ale často stane, že písmo, 
které je v originálu použito, není 

v menší velikosti již čitelné. Pro 
informaci - písmo, které použí-
váme v běžném článku má veli-
kost 9 až 9,5 bodů. Menší písmo 
již může činit potíže se čtením. 
Zejména pak starším čtenářům. 
Pošlete-li tedy plakátek, snažte 
se ho připravit tak, aby mohl být 
bez ztráty čitelnosti zmenšen až 
na velikost 1/4 nebo 1/9 stránky 
(jak vypadá 1/9 vidíte např. na 
straně 12). 
Ideální pak je, když je letáček 
připraven ještě ve variantě A5 
„na ležato“. V případě, když je v 
novinách místo, může být zve-
řejněn jako 1/2 stránky. Ale i 
v tomto případě pamatujte na 
variantu zmenšování. 
Co se týká samotných fotogra-
fií, pamatujte na elementární
kvalitu fotografií a samozřejmě
na jejich dostatečnou velikost a 
rozlišení. Fotografie z mobilních
telefonů nebo z levných digitál-
ních fotoaparátů či zmenšené 
tak, aby vám snadno „vlezly“ do 
mailu, nejsou pro noviny do-
stačující. Takové fotografie buď
nezveřejňujeme vůbec nebo ve 
velmi malé velikosti, takže často 
ztrácejí svou informační hodno-
tu. Noviny se tisknout v určité 
obrazové kvalitě, říkáme mu 
rozlišení. A minimální rozlišení 
je 300 dpi (bodů na palec). Při 
převodu na rozměry, které vám 
říká digitální fotoaparát, který 
pracuje v rozlišení 72 dpi, jde 
o velikost stran alespoň 1800 
x 1200 bodů. Neposílejte nám 
prosím soubory ve formátech 
BMP, Corel nebo jiné formáty, ve 
většině případů jsme spokojení 

s formátem JPG bez komprese.
U snímků je také častý nešvar, 
že neuvádíte autora fotografie.
To nakonec bývá problémem 
i u samotných článků. Neza-
pomeňte tedy prosím uvádět 
i jméno autora a ještě lépe, co 
nebo kdo na obrázcích je. Bez 
toho budou mít vypovídající 
hodnotu jen pro vás, ale ostatní 
čtenáři nebudou vědět, proč je 
u článku právě taková fotografie
a co vlastně má ilustrovat. 

Články v počítači a mailem
Když už jsme u technických pare-
metrů, pak snad ještě zopakovat 
informaci, kterou najdete v kaž-
dém čísle, ale jak bohužel praxe 
ukazuje, často to autoři opomí-
její: Textové materiály zasílejte 
ve formátu DOC (Microsoft 
Word), a to emailem na adresu 
redakce@hlucinskenoviny.cz. 
Pokud zasíláte své oznámenky 
nebo články psané rukou nebo 
vytištěné na papíře, je riziko, 
že bude článek při přepisu po-
změněn, nečitelná slova nebo 
jména mohou být zkomolena 
a zbytečně tak vznikají problé-
my. Často se potkávám s tím, že 
autor napíše článek v počítači, 
ten pak vytiskne, vloží do obál-
ky a pošle nebo osobně zanese 
na úřad. Mnohem jednodušší by 
bylo, kdyby soubor odeslal mai-
lem přímo do redakce. Pokud 
nemáte vy sami přístup k Ïnter-
netu, zcela jistě to bude někde 
ve vašem okolí možné. 
Těším se na vaše příspěvky.

Michal Kubíček
šéfredaktor
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ŘEDITELSTVÍ ZŠ HLUČÍN -  HORNICKÁ
oznamuje rodičům žáků 5.tříd,

kteří mají zájem o výuku
ve třídách s rozšířenou výukou matematiky

a přírodovědných předmětů, že výběrové řízení do 6. ročníku
třídy s RvM proběhne ve čtvrtek 29. dubna 2010
od  800 hodin. Příjem přihlášek je do 23. 4. 2010.

Přihlášky si mohou žáci vyzvednout u třídních učitelů nebo na ZŠ 
Hlučín Hornická. Rovněž  jsou zveřejněny na webových stránkách 

www.zshornicka.cz

Soutěž o nejoriginálnější kraslici
Dne 18. března se v kulturním 
domě sešla komise, která vy-
hodnotila dodané originální 
kraslice za město Hlučín.
Na prvním místě se umístila 
Markéta Perdochová, na dru-
hém místě Radmila Štoppelová  
a na třetím místě Karin Rapan-
tová. 

Všem vyhodnoceným gratulu-
jeme. 
Výstava kraslic nejen z Hlučína 
bude probíhat v Zámeckém 
klubu na zámku v Hlučíně do
6. dubna od 10 do 16 hod.mimo 
sobotu a velikonoční pondělí.

Oddělení dramaturgie
KD Hlučín 

Ve středu 24. února se
v Domě dětí a mládeže
v Hlučíně uskutečnilo okrs-
kové kolo soutěže v dětské 
recitaci, určeno dětem ze 
všech tříd ZŠ. Ze základních 
kol postoupilo do okrskové-
ho kola 68 dětí. 
Soutěžilo se v pěti věkových 
kategoriích. Odborná poro-
ta měla těžký úkol, vybrat z 
tak velkého množství reci-
tátorů ty nejlepší, kteří by 
svou školu reprezentovali
v okresním kole v Opavě.
Recitátoři postupující do 
okresního kola - Nultá ka-
tegorie (1. ročník ZŠ): Marie 
Jirásková ze ZŠ Hlučín - Dar-
kovičky s recitací Perníková 

chaloupka od F. Hrubína, 
Karolína Havelková ze ZŠ 
Píšť s básní Tma od M. Kra-
tochvíla. V 1. kategorii - 2.-3. 
ročník ZŠ Karolína Horklová 
ze ZŠ Vřesina s recitací O 
veliké řepě od M. Černíka a 
Markéta Antošíková ze ZŠ 
Hlučín - Rovniny s Uspá-
vankou s popelčiným oříš-
kem J. Skácela. 2. kategorie 
pro žádky 4.-5. ročníku ZŠ 
postupuje Bára Lazarová 
ze ZŠ Darkovice s „domácí“ 
básní Nejviec zeleniny od 
J. Schlossarkové a Kateři-
na Milotová ze ZŠ Hlučín 
- Bobrovníky se  Z i m n í 
romance (autor neznámý). 
V 3. kategorii, určené pro 

recitátory z 6.-7. ročníků ZŠ 
postoupil Lukáš Jindra ze ZŠ 
Hlučín - Hornická s Poled-
nice a Michal Gai ze ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše, Hlučín také 
s Polednicí, ale tentokrát od 
K. J. Erbena. Ve 4. kategorii 
pro nejstarší účastníky (8.-9. 
ročník ZŠ) nás bude repre-
zentovat Denisa Maňásková 
ze ZŠ Šilheřovice s Okarínou 
J. Seiferta a Tereza Kiowská, 
žákyně ZŠ dr. Miroslava Tyr-
še s Nerudovou Baladou 
májovou.
Všem postupujícím blaho-
přejeme a přejeme  mnoho 
úspěchů v okresním kole.

Veronika Novosadová
DDM Hlučín

Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2010
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Mladí, kteří doposud nevěděli 
kam ve volném čase a nechtějí 
být přitom organizováni v žád-
ných kroužcích, mají v Hlučíně 
od 3. března svůj klub. Nízkopra-
hové zařízení pro teenagery 
našlo zázemí v budově tech-
nických služeb u autobusového 
nádraží.
Prostory bylo třeba upravit tak, 
aby vyhovovaly podmínkám 
pro provozování takovéhoto 
klubu. 
„Bylo nutné vybourat a naopak 
dostavět některé příčky, snížit 
stropy, zavést novou elektriku, 
osvětlení a vzduchotechniku, 
zrenovovat topení “vyjmenová-
vá Stanislav Procházka, ředitel 
Technických služeb Hlučín, kte-
ré prostory za cca 400 tisíc zre-
konstruovaly.

„Dále se položily nové podlahy, 
opravilo sociální zařízení, natře-
la okna a zabudovala se kuchyň-
ská linka s dřezem. Na závěr se 
muselo samozřejmě také vyma-
lovat a místnost vybavit nábyt-
kem,“ doplňuje Procházka. 
Celé zázemí klubu tak nyní po 
úpravách zahrnuje velkou her-
nu, kuchyň, menší úklidovou 
místnost a chodbu se třemi 
sociálními zařízeními. Herna je 
již nyní vybavena ping-pongo-
vým stolem, dvěma počítači, 
fotbálkem, řadou stolních her a 
postupně se bude dále dovyba-
vovat.
Koordinátor hlučínského centra 
Andrzej Cieslar doufá, že klub 
nebude sloužit jen jako herna, 
ale že se zde mladí budou reali-
zovat třeba i umělecky. 

Nízkoprahový klub provozuje 
společnost Elim, která má již le-
tité zkušenosti s vedením dvou 
obdobných klubů v Opavě. Pár 
otázek jsme proto dnes položili 
její ředitelce: 

Paní Hanko, proč má klub 
přívlastek nízkoprahový, jaká 
jsou jeho specifika?
Jde o sociální službu speciálně 
uzpůsobenou pro mladé lidi, 
kteří nechtějí být nikde orga-
nizováni, nechtějí nikam pravi-
delně docházet v předem sta-
novených termínech, nechtějí 
se nikde hlásit nebo prostě jen 
na volnočasové aktivity v krouž-
cích nemají peníze. To znamená, 
že je to služba anonymní, urče-
ná pro ty, kteří chtějí trávit svůj 
volný čas alternativně.

Pro jakou věkovou skupinu je 
klub otevřen?
Cílová skupina, kterou bychom 
měly dodržovat, je 14 až 19 let. 
Když ale přijde klient, kterému 
ještě nebylo 13 anebo má už 
20, samozřejmě ho nevyhodí-
me, ale dle možností zapojíme. 
Starší klienty můžeme případně 
vyzvat, aby se staly dobrovolní-
ky, nebudou tedy uživateli, ale 
spolupracovníky Elimu.                                                                                    

Co všechno klub teenagerům 
nabízí?

Na slovíčko s Hanou Neugebauerovou, 

ředitelkou centra Elim Opava 

Nový nízkoprahový klub začal v březnu sloužit mladým

„Sám jsem vystudovaný malíř 
a proto bych rád, aby tady do 
budoucna vznikla i jakási mi-
nigalerie ať už maleb, grafik, či
fotografií klientů. Mrzelo by mě,

kdyby sem mladí chodili jenom 
hrát karty nebo fotbálek, chtěl 
bych je přitáhnout i k těmhle 
aktivitám či třeba k hudbě,“ říká 
Cieslar na závěr.                         (ld)

Klienti si mohou v novém klubu zahrát řadu her, mimo jiné i  stolní fotbal. V pozadí koordinátor klubu 
Andrzej Cieslar.                        Foto: Petr Gattnar

První věc, kterou tady klienti 
mohou najít, je člověk, který jim 
bude naslouchat, který má na 
ně čas a nerozlišuje lidi podle 
toho, jak je kdo oblečený, ja-
kou poslouchá hudbu či jakou 
vyznává víru.  Kromě osobních 
záležitostí jim může poradit 
např. také s volbou dalšího stu-
dia či povolání. Pak jsou zde 
počítače napojené na internet 
jako dostupný zdroj informací a 
samozřejmě hry- fotbálek , ping 
pong, počítačové a stolní hry, 

karty. Klienti tady mohou malo-
vat nebo třeba zpívat, vše záleží 
na vzájemné dohodě.

Jaká je zkušenost s provo-
zováním nízkoprahových 
zařízení v Opavě?  Zaslechla 
jsem i obavy místních obyva-
tel, aby v okolí klubu nebyl 
hluk, nepořádek, aby se tam 
nescházely různé „pochybné 
živly“
S kluby v Opavě máme dobrou 
zkušenost, rozhodně jsme v je-
jich okolí nezaznamenali žádný 

extremní nárůst stížností na 
chování mladých, i když výjimky 
se vždycky najdou. Problém je, 
že když se řekne nízkoprahový 
klub, spousta lidí si představí, že 
jeho klienty budou nějací chuli-
gáni nebo narkomani.
Samozřejmě se může stát, že 
tady takový člověk přijde, což je 
ale určitě lepší, než kdyby dělal 
sám nepořádek někde v ulicích. 
Právě od toho je tady ta sociální 
služba, aby se mu náš odborný 
pracovník snažil systematicky a 
cíleně pomoci a nenechal ho s 
jeho problémy samotného.
Prioritně ale naše kluby navště-
vuje spíše mládež, která hledá 
jen zázemí pro trávení volného 
času, jsou to často třeba i stu-
denti gymnázia, žádní vyvrhe-
lové, jak si lidé bohužel často 
myslí.

Které dny se tady mohou 
scházet?
Momentálně máme zkušební 
provozní dobu, otevřeno bude 
středa, čtvrtek a pátek od 13.30 
do 18.30 hodin. V pondělí a v 
úterý se zatím Andrzej, náš soci-
ální pracovník, bude pohybovat 
v terénu a seznamovat mládež 
se službami, které klub nabízí. 
Pokud bude ze strany klientů zá-
jem, může se do budoucna pro-
vozní doba rozšířit a pojedeme 
od pondělí do pátku. V Opavě 
máme dokonce v jednom klubu 
otevřeno i v neděli.

Za rozhovor poděkovala
Lada Dobrovolná

Foto: Petr Gattnar
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I přes dodržování veškerých 
pravidel silničního provozu a 
bezpečnosti jízdy se každý z nás 
může stát účastníkem doprav-
ní nehody nebo třeba jen jejím 
svědkem. 
Víte, jak postupovat při zvlá-
dání dopravní nehody?

Zajištění místa nehody
 zastavit nejméně 50 m za ha-
varovaným vozidlem, rozsvítit 
výstražná světla, obléknout vý-
stražnou vestu, vzít lékárničku, 
výstražný trojúhelník, ev. hasicí 
přístroj, umístit trojúhelník před 
místem nehody, vypnout zapa-
lování, zajistit proti pohybu, dbát 
na vlastní bezpečnost.

Život zachraňující úkony
 zastavení silného krvácení - 
tlakový obvaz, prsty v ráně, výji-
mečně zaškrcovadlo
 zakrytí pronikajícího poranění 
hrudníku
 šetrné uvolnění dýchacích cest 
u bezvědomých - šetrný záklon 
hlavy, předsunutí dolní čelisti, 
rychlé zjištění stavu životních 
funkcí ostatních poraněných

Volání zdravotnické záchranné 
služby
 volat linku 155, případně 112, 
sdělit co se stalo, popsat charak-
ter nehody,
 co nejpřesněji určit místo ne-
hody, uvést počet postižených, 
věk a pohlaví, popis zranění a je-
jich stavu, sdělit své jméno a číslo 
telefonu

Vyšetření
 pohledem zjišťujeme dýchání, 
krvácení, polohu těla, výraz obli-
čeje a jeho barvu,
 poslechem dýchací šelesty, 
projevy postiženého (sténání 
apod.) případně reakci na oslo-
vení
 pohmatem dýchací pohyby, 
bolest postižené oblasti, defor-
mace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování
 jen hrozí-li další nebezpečí, 

je-li blokován přístup k dalším 
poraněným, nelze-li poskytnout 
první pomoc na místě (např. re-
suscitace), vyproštění provádět 
co nejšetrněji, pokud zraněný 
dýchá, vyčkat raději na profesio-
nální složky

Bezvědomí
 riziko udušení zapadlým koře-
nem jazyka - z úst odstranit volně 
ležící předměty, šetrně zaklonit 
hlavu, předsunout dolní čelist 
postiženého, v bezvědomí se za-
chovanými životními funkcemi 
uložit do stabilizované polohy a 
stále jej sledovat, neobnoví-li se 
dýchání nebo je dýchání nenor-
mální (lapavé dechy) je třeba za-
hájit oživování nepřímou srdeční 
masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)
 zahájit nepřímou srdeční ma-
sáží, 30 stlačeními uprostřed 
hrudníku frekvencí 100/min, 
provést dva vdechy a pokračo-
vat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 
2 vdechy, hrudník stlačovat do 
hloubky 4-5 cm, 
 nemůže-li zachránce z něja-
kých důvodů provádět umě-
lé vdechy, pak až do příjezdu 
zdravotnické záchranné služby 
provádí srdeční masáž frekvencí 
100/min.

Úrazový šok
 nejčastější příznaky šoku - sla-
bě hmatný tep, více než 100/min, 
zrychlené, povrchní dýchání, ble-
dost, studený lepkavý pot, pocit 
žízně, netečnost, spavost

Zábrana šoku
 protišoková poloha se zvednu-
tými dolními končetinami, ošet-
ření poranění, zajištění tepelné 
pohody, při pocitu žízně pouze 
svlažovat rty nepodávat žádné 
léky, nedávat pít

Důležitá telefonní čísla!!!
 Záchranka 155
 Policie 158
 Hasiči 150
 Tísňové volání 112

Opatrně na silnicích nejen v dubnu
S rodícím se jarem na naše silnice opět vy-
rážejí vozidla, která jsou pro svůj špatný 
stav celou zimu zaparkovaná v garážích 
a stodolách, protože jezdit s nimi v zimě 
by zvládl jen opravdový hazardér. Netopí, 
nemají zimní pneumatiky a do zamrzlých 
kopců by je ve většině případů bylo třeba 
vytlačit. Jaro je ale k těmto vrakům milo-
srdné a tak se jejich majitelé celou zimu 

těší, že se jejich miláčci konečně zase pro-
táhnou.
Na silnici se navíc vrací také tzv. sváteční, 
opatrní jezdci, kteří si v mrazech, vědomi 
si nedokonalosti svého řidičského umění, 
vyjet netroufnou. A pak jsou tady samo-
zřejmě motorkáři, které první slunce láká k 
rychlostním závodům.
Možná právě proto je duben již léta měsí-

cem bezpečnosti.  Měl by být jakýmsi při-
pomenutím všech řidičských povinností, 
právě v tomto měsíci bývají také posilo-
vány dopravní hlídky. Jeden nikdy neví, za 
kterým rohem na něj čeká nějaký „Kryštof“.
Jezděme proto opatrně, samozřejmě ne 
jen v dubnu. Važme si svého zdraví, zbyteč-
ně neriskujme a nepřeceňujme své síly. 

(ld)

Cenné rady za volant Lékárničky v novém
V únorovém čísle Hlučínských novin jsme vás informovali o  někte-
rých novinkách v povinné výbavě vozidel. Změnu čeká také vyba-
vení lékárniček.  Do 31. prosince letošního roku mohou být vozidla 
vybavena ještě lékárničkou se stávající náplní, poté je nutná jejich 
výměna či dovybavení dle nové  vyhlášky (viz tabulka:

Použití jednotlivých druhů lékárniček 

Velikost III – vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestují-
cích - autolékárničku velikosti III je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti 
II

Velikost II  -  vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících 
včetně

Velikost I  -   ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly- tj. řidiči všech osobních 
automobilů používají  tento typ lékárničky!!!

Lékárnička pro motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiál Počet ks
velikost I

Počet ks
velikost II

Počet ks
velikost III

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost 
nejméně 800g/cm2)

3 5 10

Obvaz hotový s 2 polštářky 3 5 10

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejmé-
ně 960 x 1360 x 960 mm)

2 3 6

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální 
lepivost 7 N/25 mm)

1 2 4

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální 
lepivost 2,5 N/cm)

6 12 18

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 1 3 5

Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem
schválená jako zdravotnický prostředek

1 2 4

Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 1 2 4

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1 2 4

Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými 
hroty – délka 15 cm

1 1 1

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 1 1 1

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1 1 1

Lékárnička pro všechna jednostopá motorová vozidla  
(motolékárnička)      

Zdravotnický materiál ks

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/ cm2) 1

Obvaz hotový s 2 polštářky 1

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 1

Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm,  minimální lepivost 2,5 N/cm) 3

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250cm) 1

Rouška resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek 1

Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody 1

Připravila Lada Dobrovolná
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Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, Tyršova 5a,
595 043 677, 595 043 690, www.sra-hlucin.cz

Kdy, kde, kam v dubnu 2010

Další pořadatelé

ZO ČSZ IRIS Hlučín pořádá VÝSTAVU NARCISU, ve dnech 24. 4. a 
25. 4. od 9 - 18 hod. v bývalém Evangelickém kostele v Hlučíně. 

TJ ASPV Hlučín Vás zve na CVIČENÍ ŽEN: středa od 19:00 - 20:00 
hod. - velká tělocvična ZŠ Rovniny (aerobic, body styling, pilates, 
strečink atd.) - cvičení starších žen - pondělí 18:30 - 19:30 hod. - tělo-
cvična ZŠ Tyršova (kalanetika, jóga, relax. a rehabilitační cvičení)

Kulturní centrum, Ostravská 18, 558 270 100, KD 595 043 397

16. 4.  9.00 a 
10.30

Cestopisná přednáška MEXIKO – pro žáky 
ZŠ a gymnázia. Kino Mír.

17. 4. 9.00 HLUČÍNSKÁ LILIE – XXVI. ročník taneční 
soutěže latinsko-amerických a standard-
ních tanců, spolufinanc. z grantu MS kraje.

21. 4. 8.00 Vernisáž a výstava prací žáků škol k akci 
DEN ZEMĚ

21. – 30. 4. Výstava prací žáků škol ke DNI ZEMĚ

21. 4. 8.30 a 
10.00

Popeláčci – divadelní představení pro školy 
k akci DEN ZEMĚ

21. 4. 17.30 Folkový večer. M. Paleček a skupina B. H. 
BAND. Akce ke DNI ZEMĚ. Evangel. kostel

22. 4.  9.30 Malování u KD – pro MŠ k akci DEN ZEMĚ

10. 4.    19.00   a   11. 4.    17.00    Na velikosti záleží
Film Francie, Německo, Izrael - komedie, sportovní.  MP od 12 let

11. 4.    15.00    Planeta 51
Film VB, Španělsko – animovaný, dobrodružný, komedie. MP 

17. 4.    19.00  a  18. 4.    17.00    Doktor od jezera hrochů
Film ČR – komedie.  MP 

18. 4.    15.00    Artur a Maltazardova pomsta
Film Francie – animovaný. MP 

DDM Hlučín, Zámecká 6, 595 041 156, www.ddmhlucin.cz

1. 3. – 31. 5. 12 LET S HLUČÍNSKÝM TALENTEM - Po – Čt 10.00 – 
17.00. Výstava fotografií v DDM Hlučín (1. patro)

12. 4. SVĚT ČAR A KOUZEL - Vyhodnocení a předání cen u příleži-
tosti ukončení výtvarné soutěže. 29. 3. – 23. 4. výstava dětských 
výtvarných prací na téma „Svět čar a kouzel“. 

16. 4. 16.00 KLUB PATCHWORK v DDM Hlučín. Ubrus se čtyřlístky a 
podložka pod hrnec. Zveme všechny šikovné ženy a dívky. 

17. 4. Výlet k REŠOVSKÝM VODOPÁDŮM, návštěva PRADĚDOVY 
GALERIE v Jiříkově, návštěva středověkého hradu SOVINEC
Vhodné pro dospělé a rodiče s dětmi. Přihlášky a platba 220,- Kč 
nejpozději do 7. 4. 2010. 

19. 4. ODEMYKÁNÍ LESA - Sraz v 16.00 u DDM. Pojďte s námi po 
dlouhé zimě probudit zvířátka a Pána lesa a také přivítat jaro! S 
sebou: zvonečky nebo klíče na probuzení Pána lesa. Akce určena 
dětem ze zájmových kroužků DDM, občerstvení zajištěno.

22. 4. ZASAĎ SI SVŮJ STROM – akce ke Dni Země. Na zahradě 
DDM, začátek v 15.00. pro děti, mládež a rodiče s dětmi. S sebou 
věci na „lítačku“, možnost opečení párku.

24. 4. ZLATÁ UDICE – rybářská soutěž. Sraz v 7.30 u DDM. Pro děti 
a mládež.  Disciplíny: rybolovná technika, poznávačka ryb, rostlin 
a živočichů, testy z rybářského řádu, lov ryb udicí. Účast v soutěži 
je formou doškolení pro držitele dětských povolenek.

Připravujeme: 15. – 16. 5. HLUČÍNSKÝ TALENT 2010: 13. ročník 
soutěžní přehlídky moderního a scénického tance. 

10. 4. 9.00 – 12.00 Basketbal: mistrovské utkání v basketu

10. 4. 16.00 FC Hlučín – Sparta Praha B 
Utkání II. ligy mužů ve fotbale

24. 4. 16.00 FC Hlučín – Ústí nad Labem
Utkání II. ligy mužů ve fotbale

poděkování
 Rádi bychom poděkovali všem, kteří se 22. 
2. 2010 v kostele sv. Markéty zúčastnili posled-
ního rozloučení s naším tatínkem, tchánem, 
dědečkem, pradědečkem, bratrem, švagrem 
a strýcem, panem Františkem Klapcem z Hlu-
čína - Darkoviček. Všem rovněž děkujeme za 
projevy soustrasti a květinové dary. Dále by-
chom chtěli poděkovat panu faráři Mgr. ICLic. 
Františku Zehnalovi, Th.D. za důstojný obřad 
a velmi procítěná slova, která pronesl při mši 
svaté. Rovněž děkujeme pohřební službě 
Breuer s.r.o. za poskytnutí příkladných služeb. 
Zarmoucená rodina Klapcova.

 Děkujeme tímto MUDr. Jaromíře Kaz-
dové a sestřičkám A. Osmančíkové a A. 
Doubkové za dlouholetou odbornou a 
obětavou péči věnovanou p. Františku 
Klapcovi. Velice si vážíme zejména ocho-
ty A. Osmančíkové, se kterou poskytovala  
zdravotní pomoc a péči nemocnému v 
domácím prostředí. Zarmoucená rodiny 
Klapcova.

 Děkujeme všem zúčastněným, kteří se 
přišli rozloučit s naší maminkou Erikou 
Kaniovou a za přispění květinových darů. 
Rovněž děkujeme pohřební službě Breuer 
za vstřícný přístup a poskytnutí příklad-
ných služeb. Manžel s rodinou.

místo kytičky
Přivítali  jsme:
Ela Rosenbachová *2010
Vojtěch Kozelek *2009

Jubilanti:
Štefan Chovančík *1934
Bohuslav Lihotzký *1938
Božena Nováková *1923
Lydie Vrublová *1937

Antonín Tyleček *1926
Helena Ochvatová *1931
Hedvika Plačková *1931
Olga Beganyová *1928
Jindřich Gola *1933
Hedvika Šimánková * 1923
Gertruda Janotová *1930

Rozloučili jsme se:
Marie Klemmová *1925
Alžběta Kroutilová * 1923

vzpomínáme

Pronájem sportovní haly - badminton: 150,-/hodina/hřiště
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690
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OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Pomozte jim najít
nového páníčka
V záchytné stanici pro psy  
v Hlučíně na ul. Markvartovické, 
v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní 
nachází 6 psů čekajících na své 
nové pány.

Pes JACK má 4 roky a je to hez-
ký avšak bojácný jezevčík. Byl 
nalezen uvázaný u PENNY Mar-
ketu dne 15. 3. 2010.

Německý ovčák TIM, pes, starý 
4 až 5 let, prošel zřejmě částeč-
ným kynologickým výcvikem. 
Byl nalezen na ul. Markvarto-
vická, u benzinové pumpy dne 
4. 12. 2009.

Fenka NORA, stará 5 let, šedý 
kříženec, milá, hodná, nalezena 
13. 2. 2009 na Mírovém nám.

Pes ALEX, rezavý kříženec 
vhodný k RD, nalezen 30. 3. 
2009 na ul. Květná, Hlučín

Fenka AIDA, tříletý milý černo-
žlutý kříženec knírače, nalezana 
5. 7. 2009 na ul. Na Závodí

Dvouletá fenečka RITA, velký 
černý kříženec NO, vhodná na 
hlídání k RD, nalezena na ul.  
ČSA, Hlučín dne 1. 10. 2009

Více informací a foto najdete na
www.hlucinskenoviny.cz/utulek

Co nám říkají staré kalendáře III.

Omluva

Milá paní Schlossarková,
je to už po několikáté, co jsme 
se s Vámi opět  sešli. Tentokrát 
to ale nebylo v kuchyni, jak to 
většinou bývá, ale přišla jste za 
námi do třídy a vyprávěla nám o 
svých knihách. Dověděli jsme se 
zase o něco  více o dnes již sko-
ro zaniklé „prajžštině“. Setkání s 
Vámi jsou vždy  nejen poučná, 
veselá a zajímavá, ale jsou to i 
velmi příjemně strávené chvíle.
Touto cestou bychom Vám rádi 
ze srdce poděkovali za Váš čas, 
který jste nám vždy věnovala. 
Na další setkání s Vámi se vždy 
všichni těšíme a s napětím čeká-
me, co nového se dozvíme o Va-
šich knihách nebo se poučíme z 
Vašeho kuchařského umění.

Za pedagogy i žáky
ZŠ dr. M. Tyrše Veronika 

Nawrathová, žákyně IX. B 

Chtěla bych touto cestou veřej-
ně poděkovat panu Jiřímu Cy-
rusovi, městskému strážníkovi z 
Hlučína, který mi velmi pomohl 
a ušetřil mě značných potíží.
Na parkovišti před porubským 
Globusem mou kolegyni, se kte-
rou jsme společně nakupovaly, 
oslovila Romka s žádostí , aby 
jí vysvětlila cestu k nemocnici. 
Kolegyně v té chvíli nakládala 
věci do auta, já už měla kabelku 
položenou na zadním sedadle. 
Poslouchala jsem jejich roz-
hovor a poté, co se rozloučily, 
jsme chtěly nasednout do auta 
a odjet. V té chvíli se objevil muž 
a k mému údivu mi podal mou 

kabelku. Tu vytrhl z ruky druhé 
Romce, která nás během roz-
hovoru s její spolupachatelkou 
okradla.
Pan Cyrus se původně ze skrom-
nosti nechtěl ani pochlubit svým 
jménem,  na naše naléhání se 
ale nakonec představil a my zjis-
tily, že se jedná o hlučínského 
strážníka v civilu. 
Jsem v invalidním důchodu a 
počítám každou korunu. Kromě 
peněz mi tento policista ušetřil 
velké starosti s vyřizováním no-
vých dokladů, za což mu ještě 
jednou velice děkuji.

Šárka Ksandrová
Ostrava

Skromný strážník v civilu pomohl

Chci se tímto omluvit Adamu Kubi-
novi ze ZŠ Hlučín, Rovniny. Adama 
jsem nedopatřením zapomněla 
zmínit ve svém minulém příspěvku 
o soutěži Let the world come to you, 
ve které jsme obsadili 2. místo ve 
velké konkurenci ostravských škol. 
Adam spolu s ostatními pilně při-
pravoval náš příspěvek do soutěže 
a byl významnou oporou našeho 
týmu. Patří mu velký dík.

Karin Jiříčková
ZŠ Hlučín, Rovniny

Počasí je pravděpodobně nej-
častěji diskutovaným tématem, 
jeho projevy jsou všudypřítom-
né a mohou být zcela nevinné i 
tragické.
Záznamy o počasí jsou k dispo-
zici pouze několik století, ale 
doplníme-li je však historickými 
informacemi z vývoje přírody, 
získáme i informace o změnách 
zemského klimatu v dávné his-
torii. Dnes je pozorování počasí 
doplněno družicovými snímky, 
které ukazují atmosféru země 
z vesmíru. V dávných dobách 
ale lidé vypozorovali opakující 
se počasí a to zaznamenali, jak 
jsem psal už v první části. A tak 
budu pokračovat.
Rokem 1042 až do roku 1049 
byla velká neúroda, ze které 
byla taková nouze, že v Čechách 
zemřela velká část obyvatel-
stva a pošlo i hodně dobytka. 
Roku 1104 byly všechny řeky v 
Čechách od 19. září až do kon-
ce března zamrzlé, v létě bylo 
mnoho bouří a krupobití. V roce 
1229 po dlouhé a kruté zimě ná-
sledovalo studené a mokré léto. 
V Čechách bylo zemětřesení. 
V roce 1250 byla dlouhá, krutá 
zima s velkým množstvím sně-
hu, na jaře velké povodně. Dne 
6. června bylo hrozné krupobi-
tí, které pobilo lidi a dobytek u 
Prahy. Kroupy ležely 7 dní, nato 
přišel silný déšť. V roce 1282 byla 
všude velká a dlouhá zima, bylo 
hodně sněhu, který se držel až 
do 25. máje a při tání povstala 
povodeň, která trvala 20 dní. 
Nato byla velká drahota, hlad a 
umírání. Zato rok 1284 byl velice 
úrodný. Roku 1316 se v květnu 
narodil nejslavnější český král 
Karel IV. Rok 1319 byl opět neo-

Poděkování

byčejně úrodný. V roce 1329 bylo 
mnoho zemětřesení a vybuchla 
sopka Etna. Ve Vídni panovaly 
velké požáry a lidé prorokovali 
záhubu světa. V roce 1330 dal 
král Jan Český svým listem moc 
Pražanům, aby syny neposlušné, 
nezdárné a marnotratné hodně 
a náležitě trestali. (Jak by to bylo 
potřebné v dnešní době.) V tom-
to roce zemřela na Vyšehradě 
poslední Přemyslovna — krá-
lovna Eliška, matka císaře Karla 
IV. Rok 1342 ovládla tuhá zima, 
ale 2. února učinili velké tání a 
hojný déšt‘ velké rozvodnění. 
Vltava strhla dvě třetiny Juditi-
na mostu. Po celé zemi nadělala 
voda velké škody. Rok 1350 při-
nesl další ze zvláštností, která se 
dodržuje dodnes. Pražané Staro-
měštští vydali právo, že pacholík 
v osmnácti a děvečka v patnácti 
letech mají léta spravedlivá a 
rozumná. V roce 1380 bylo tolik 
polních myší, že sežraly veškeré 
osení. Následně vypukl mor a tr-
val až do konce října. Roku 1393 
bylo takové sucho, že v žádné 
řece vody nebylo. Přes koryto 
Vltavy se po suchu dalo přejít. V 
červenci roku 1419 bylo dvanáct 
konšelů na Novém Městě praž-
ském vyhozeno z oken. (Kolik 
by potřebovalo vyhodit dnes?) 
V srpnu toho roku náhle zemřel 
Václav IV., římský císař a král čes-
ký. Roku 1420 byla velmi mírná 
zima. Kolem 20. března kvetly 
švestkové stromy a začátkem 
dubna vinné keře. Žně byly před 
létem. Roku 1445 byly opět vel-
ké povodně a od 26. června vy-
pukl mor, který trval až do roku 
1451. Roku 1474 napadly celou 
zemi kobylky. Roku 1494 byla 
opět velmi mírná zima, třešně 
kvetly už v lednu. V létě bylo 
mnoho bouřek a velmi mokro. 
Roku 1503 bylo jaro mokré, léto 
suché a horké, tráva byla suchá, 
prameny vody vyschlé. V tomto 
roce byl dokončen pražský ka-
menný most přes Vltavu, který 
císař Karel IV. založil roku 1358 
a stavěl se 145 let. Moje babička 
by na to řekla, že to jsou staré za-
babony, tak už dost o těch star-
ších létech a příště ještě něco o 
19. století.

Pranostiky:
Jestli březen kožich stáhl, duben 
rád by po něm sáhl.
Co si duben zazelená, to mu kvě-
ten spálí.
Na svatého Vojtěcha, v poli samá 
potěcha.

Josef Hlubek
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Házenkářky ve finále desetiboje

DDM Hlučín pořádal opět po roce v sobotu 27.2.2010 v 8.00 hod 
v KD Darkovice turnaj ve stolním tenise pro děti a mládež od 7 
do 18 let. Ze skupiny postupovali dva nejlepší hráči do finálové
skupiny. Každý dostal za účast účastnický list a sladkou odměnu. 
První v každé kategorii obdrželi zlatý pohár, první tři v každé ka-
tegorii získali medaili, diplom a věcné ceny.
Zúčastnilo se 27 hráčů, z toho 5 dívek a 22 chlapců. Hráči byli roz-
děleni do tří kategorií podle věku. První místa obsadili: D. Kob-
lovská 11 let (Děhylov), P. Klos 12 let (Dolní Benešov), J. Oberherr 
14 let (Kravaře).

Božena Kladivová
DDM Hlučín

Dne 26. 2. 2010 se na Bowlingu 
Jana uskutečnil 1. bowlingový 
turnaj „Vítězný únor“, který po-
řádal oddíl TJ Bowling Hlučín. 
Přihlášených bylo 15 soutěží-
cích ale pro nemoc se jich zú-
častnilo jen 11. Soutěžilo se ve 
3 kategoriích muži,ženy a mlá-
dež. Soutěž probíhala ve třech 
kolech a pořadí určil celkový 
součet ze odehraných 3 kol.
V kategorii muži si 1. místo vy-
bojoval Stáňa Mik, 2.místo pa-
třilo Petrovi Kittnerovi a na 3. 
místě byl Václav Vavák. 
V kategorii žen se na 1.místě 
umístila Andrea Jačaninová, 
2.místo patřilo Miluši Macejko-
vé a na 3.místě byla Marie Ber-
nhardtová. 

Mládež měla jen 2 soutěžící,  ale 
se svými výsledky se mohli rov-
nat dospělým. 1. místo obsadil 
Lukáš Macejka  a na 2.místě byl 
Jenda Jančík. 
Soutěžící byli odměněni trofe-
jemi a věcnými výhrami, kte-
rými byli příjemně překvapeni. 
Panovala tady vynikající sou-
těživá nálada a všem se turnaj 
líbil. Došlo i na malé občerst-
vení, které všichni uvítali. Další 
turnaj připravujeme na květen 
a doufáme, že se jej zúčastníme 
v hojném počtu. Doufáme, že 
příjdete porovnat síly i vy.
Všichni, kteří se chtějí zúčastnit 
jsou srdečně vítáni. Bližší infor-
mace na Bowlingu Jana.

Jana Jančíková

Bowlingový Vítězný únor

Turnaj ve stolním tenise

Kdy a kam za kopanou

II.Gambrinus liga

Rozlosování jarní části 2010

kolo datum/hodina utkání

21. 3.4.2010 16:30 Vlašim - FC Hlučín

22. 10.4.2010 16:00 FC Hlučín - Sparta B

23. 18.4.2010 10:15 Viktoria Žižkov - FC Hlučín

24. 24.4.2010 16:00 FC Hlučín - Ústí nad Labem

25. 1.5.2010 10:15 Sokolov - FC Hlučín

26. 8.5.2010 16:00 FC Hlučín - Vítkovice

27. 15.5.2010 16:00 Slezský FC Opava - FC Hlučín

28. 22.5.2010 16:00 FC Hlučín - Most

29. 29.5.2010 17:00 Čáslav - FC Hlučín

30. 5.6.2010 17:00 FC Hlučín - Dukla Praha

I.B třída

Rozlosování jarní části 2010

kolo datum/hodina utkání

16. 4.4.2010 15:30 FK Darkovičky - Dolní Benešov „B“

17. 11.4.2010 15:30 Markvartovice - FK Darkovičky

18. 18.4.2010 16:00 FK Darkovičky - Velká Polom

19. 25.4.2010 16:00 Slavia Píšť - FK Darkovičky

20. 2.5.2010 16:30 FK Darkovičky - Polanka

21. 8.5.2010 16:30 TJ Vřesina - FK Darkovičky

22. 16.5.2010 16:30 FK Darkovičky - Klimkovice

23. 23.5.2010 17:00 TJ Sokol Hať - FK Darkovičky

24. 30.5.2010 17:00 FK Darkovičky - Darkovice

25. 5.6.2010 17:00 FC Ostrava-Jih - FK Darkovičky

26. 13.6.2010 17:00 FK Darkovičky - Kozmice

14. 19.6.2010 17:00 TJ Sokol Dolní Lhota - FK Darko-
vičky

V Ostravě - Polance proběhl v polo-
vině března druhý ročník házenkář-
ského desetiboje pořádaného Ob-
lastním severomoravským svazem 
házené. Družstva mladších žaček 
Sokola Poruba, Sokola Hrabůvka, 
SK P.E.M.A. Opava a HC Hlučín  se 
zde utkaly jak v disciplínách týmo-
vých tak i individuálních. Nejlepší 
družstvo tedy muselo prokázat 
dovednosti nejen v týmové háze-
né ale i v soutěžích jednotlivců.  Po 
vyrovnaných bojích se nakonec do 

republikového finále probojoval
hlučínský tým v sestavě: Tereza Kr-
zikalová, Kristýna Adámková, Tere-
za Smejkalová, Alžběta Labudová, 
Magdaléna Postulková, Kristýna 
Štverková, Lucie Krupová, Michaela 
Konečná, Kristýna Čočková, Ema  
Korduliaková, Natálie Véghová,  
Olga Halamová,  Eliška Desortová 
a Adéla  Kovalová  pod vedením tre-
nérů Josefa Janoše a Jiřího Švihory. 
Finále turnaje proběhne od 11. do 
14. června v Olomouci.                   (ld)



POROVNEJTE NAŠI CENU A KVALITU S KONKURENCÍ WWW.ORESI.CZ

NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ 
CENY KUCHYNÍ

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY: Ostrava, Nádražní 24, 
tel.:  596 114 160, 775 554 234, 775 554 239, 
Opava, Olomoucká 10, tel.: 553 610 001, 
Frýdek-Místek, Radniční 2, tel.: 558 639 990
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LÉKÁRNA U HRADEB
rozšířila svůj sortiment o zdravotnické prostředky!

Nově u nás zakoupíte:
 berle
 ortopedické pomůcky
 antidekubitní podložky
     (pomůcky pro ležící pacienty a málo pohyblivé)
 židle a podložky do vany

Dále nabízíme:
 pomůcky pro inkontinenci
     (pleny, vložky, kalhotky) 
 zdravotní punčochy a ponožky
 digitální tonometry a teploměry
 výprodej zdravotní obuvi SANTÉ 
 autolékárničky a další

KRÁSNÁ DO PLAVEK S NAŠÍ LÉKÁRNOU! 

Nabízíme poradenství v oblasti dermo-kosmetiky.

NOVINKA! Elancyl k redukci nadváhy,celulitidy, strií
a k zeštíhlení problémových partií.

 Partnerská lékárna AVENE  Rozšířený sortiment VICHY
 Bio-kosmetika DR.HAUSKA  Nově AHAVA (léčebná kosmetika 

s minerály z Mrtvého moře)

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kolektiv lékárny

Mírové náměstí 1, Hlučín | OTEVŘENO Po-Pá  7.30 - 18.00, So 8.00 - 12.00
www.lekarnauhradeb.cz



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

Kustovnice čínská
goji chinese

CHIN
A

ORGA
NICCHIN
A

ORGA
NIC
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 PROJEKTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
 KLIMATIZACE A TEPELNÁ ČERPADLA
 TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

CHCETE ZATEPLIT RD? VYMĚNIT OKNA?

 VYPRACUJI KOMPLETNÍ DOKUMENTACI K PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

 PROJEKTUJI  STAVBY, JEJICH REKONSTRUKCE, PŮDNÍ VESTAVBY A STAVEBNÍ ÚPRAVY

KLASICKÝM KOTLŮM JIŽ ODZVONILO!!!

DAIKIN ALTHERMA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA
VYSOKOTEPLOTNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ – TEPLOTA TOPNÉ VODY 80 °C

  Tel.: 728 247 622                       e-mail: t.mikula@seznam.cz                 www.tm-projekce.cz

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
 Prodám RD patrový 2+1 a 3+1 v Ludgeřovicích, 903 m2. Tel.: 603 116 

780.
 Prodám 2,5 + 1 s balkonem v Hlučíně, ul. Severní. Nízké provozní 

náklady. Kontakt: 604 779 210.
 Prodám byt 2+1, přízemí, plastová okna, Hornická 27. Tel.: 724 560 

358.
 Koupím rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Hlučíně a oko-

lí. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: 777 071 524.
 Kdo opraví dřevěný plot. Tel.: 732 856 444, Hlučín.
 Pronajmu velký byt v centru Hlučína. Tel.: 777 010 444.
 Nakoupím, uklidím, odvezu, 605 439 367.
 Hledám spolehlivou osobu, která také dojíždí za prací do OV-Poruby, 

na ranní po-pá: 7-15 hod. Auto mám na střídání. Tel.: 608 240 998.

Seriózní práce z domova
s počítačem a Internetem,
nejedná se o žádné „letadlo“, 

multilevel nebo rozesílání
obálek. Na dohodu nebo 

ŽL. Vhodné pro maminky na 
mateřské i ZTP. Pište na mail:

linkbuilder@pnm.cz



SPORTOVNÍ HALA
relax pro celou rodinu

Moderní solárium
4 hřiště pro badminton
Masáže, lávové kameny
Fitcentrum 
Sauna
Bowling jen za 170,- Kč/hod*

 pronájem na telefonních číslech
                 595 043 690, 595 043 677

*od 10.4. AKCE



Dárek při nákupu:  

flash disk
MICHELIN

SNIŽTE SVÉ VÝDAJE ZA PALIVO
S PNEUMATIKAMI MICHELIN.

Za nákup 4 pneumatik MICHELIN
mezi 22. březnem a 15. květnem 2010 získáte  

zdarma pohonné hmoty
v hodnotě 800 až 2 500 Kč

PNEU OK - shop s.r.o.  
Markvartovická 1416/2
748 01 HLUČÍN

TEL.: 591 001 002
WEB: www.pneuok.cz

Období promoakce: 22. března až 15. května 2010. Nabídka 
platí v případě nákupu 4 letních pneumatik MICHELIN. 
Poukázky na pohonné hmoty poskytuje společnost OMV 
International. Poukázky na pohonné hmoty dostanete poštou 
na základě vyplnění registračního formuláře při nákupu. 
Hodnota poukázky závisí na velikosti zakoupených pneuma-
tik následovně: Za nákup pneumatik o velikosti 19” a více 
dostanete poukázku na odběr pohonných hmot v hodnotě 
2 500 Kč; za pneumatiky o velikosti 17” – 18” poukázku v 
hodnotě 1 800 Kč; za 15” – 16” 1 300 Kč; za 13” – 14” 800 
Kč. Další informace a přesná pravidla promoakce získáte u 
prodejce nebo na webových stánkách www.michelin.cz.

OSOBNÍ
PNEUSERVIS

NÁKLADNÍ
PNEUSERVIS

AGRO 
PNEUSERVIS


