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Prázdniny jsou tady
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Vážení spoluobčané,
mnoho z Vás se v těchto dnech řadí ke 
stamiliónům diváků z celého světa, kteří 
žijí fotbalem. Doufám, že se ve všech 
domácnostech její členové domluvili, 
kterým programům dát přednost.  Muži 
svůj zájem o fotbal vyřešili společným 
sledováním utkání s ostatním fandy 
v restauračních zařízeních nebo pořídili 
svým ženám druhou televizi, kde mohou 
sledovat své oblíbené seriály. I když se 
náš reprezentační fotbalový tým na mi-
strovství světa neprobojoval, každý z nás 
má tady svého favorita. I v našem městě 
vyrůstají budoucí fotbaloví reprezentanti. 
V minulých dnech jsme na radnici přijali 
mužstvo žáků ze 4. a 5. ročníku Základní 
školy Dr. Miroslava Tyrše, kteří se umístili 
v celostátní soutěži Mc Donald´s Cup na 
2. místě. Je to vynikající úspěch našich 
hochů. Vzorně reprezentovali nejen školu, 
své trenéry, rodiče, ale i zviditelnili město 
Hlučín. Všem za to patří obrovský dík!

V posledních týdnech nám znepříjemňo-
valo život deštivé počasí. Řeka Opava sice 
nezpůsobila v našem kraji žádné velké 
škody, ale nasáklá půda už nestačila silné 
deště vstřebat, a tak došlo k rozlití malých 
potoků. Nejvíce to postihlo Darkovičky.

Nyní je našim cílem předejít dalším 
případným pohromám. Postup opatření 
nebude tak rychlý,  jak bychom si přáli. 
Rychlost však  nelze upřít našim dobrovol-
ným a profesionálním hasičům. Okamžitě 
nabídli své síly i techniku a pomáhali po-
stiženým spoluobčanům. Za svou pomoc 
si zaslouží poděkování a obdiv nás všech!

Koncem května se uskutečnily volby do 
Parlamentu ČR. V našem městě činila 
volební účast 58,79 %, což je méně než v 
roce 2006 a méně než činil celostátní prů-
měr. Všem, kteří k volbám přišli, děkuji, 
a věřím, že v příštích volbách bude účast 
ještě větší.

Brzy začne doba prázdnin a letní dovo-
lené. Přeji všem studentům a žákům ať 
si odpočinou od studijních povinností a 
všem zaměstnaným příjemně strávenou 
dovolenou.

S přáním slunečných dnů

Bernard Ostárek
starosta města

Kamerový systém se opět rozšíří 
Město Hlučín získalo půlmilio-
novou dotaci z Krajského pro-
gramu prevence kriminality MS 
kraje na rozšíření městského 
kamerového systému. Realizace 
celé 4. etapy bude stát celkem 
cca 940 000 Kč. Zbylou část ná-
kladů, kterou získaná dotace 
nepokryje, město uhradí z vlast-
ních zdrojů.
„Finance budou využity na mo-
dernizaci přenosu signálu z au-
tobusového nádraží na budovu 
Městského úřadu a dále na in-
stalaci dvou zcela nových ka-
mer.  První z nich bude snímat  
oblast klidové zóny, druhá bude 
umístěna u kostela sv. Marké-
ty,“ vysvětluje vedoucí strážník 
Městské policie Hlučín Luděk 
Olšovský.
Dále bude přemístěn jeden z 
kamerových bodů, který je v 
současné době nainstalován na 
střeše radnice, a to na budovu 
prodejny Bětka. „Z tohoto místa 
bude totiž možné snímat nejen 
Mírové náměstí, ale také ulice 
Ostravská, Gen. Svobody a pěší 
zónu,“ dodává Olšovský.
Po městě Hlučíně je doposud 
rozmístěno celkem 8 monito-
rovacích stanovišť, která byla 
vybrána podle frekvence po-
hybu osob a pravděpodob-
nosti výskytu trestné činnosti.  

„V první etapě v roce 2004 
vzniklo operační centrum si-
tuované ve služebně Městské 
policie na Mírovém náměstí a 
byly zřízeny kamerové body 
monitorující parkoviště Bo-
chenkova, Mírové náměstí a 
autobusový terminál. O rok 
později byl systém ve 2 etapě 
rozšířen o kamery umístěné na 
ulici Dukelská u Základní školy 
na sídlišti Rovniny a na parko-
višti u Hlučínského jezera.  Na 
pult centrální ochrany byly v 
rámci této etapy také napoje-
ny budovy Gymnázia Josefa 

Kainara a MŠ Severní,“ popisu-
je Michaela Žurková, referent 
oddělení regionálního rozvoje 
MěÚ Hlučín.
V roce 2008 pak byly rozmístě-
ny další dva kamerové body a 
to na parkovišti u Penny Mar-
ketu, na ulici ČSA a na sídlišti 
OKD.
Po doplnění monitorovacího 
systému o dva nové přístroje, 
které budou nainstalovány le-
tos do podzimu, bude na klid 
ve městě svým bedlivým okem 
dohlížet již celkem 10 kamer.  

Lada Dobrovolná

Kamera z radnice bude přenesena na budovu v rohu náměstí, kde bude její pohled směro-
vat i do bočních uliček.                    Foto: Petr Gattnar

Město získalo dotace na bezpečnější přechody
V červenci se začne pracovat 
na stavebních úpravách a in-
stalaci umělého osvětlení na 
osmi vytipovaných přechodech 
v Hlučíně. Práce, které pohltí cca 
1 929 000 Kč, budou probíhat 
až do konce roku. 
„Na tuto investiční akci získalo 
město krajskou dotaci z pro-
gramu DSH 9 Zvyšování pasivní 
bezpečnosti na pozemních ko-

munikacích ve výši 925 000 Kč, 
zbytek dofinancuje z vlastních 
prostředků,“ uvedl František 
Klíma, vedoucí odboru investic 
MěÚ Hlučín.
Komunikace, na kterých budou 
úpravy probíhat, byly vybrány 
podle jejich významu a na zá-
kladě počtu dopravních nehod, 
kdy v těchto místech došlo ke 
střetu vozidel s chodci. 

Konkrétně se jedná o tyto pře-
chody pro chodce: 
Ostravská – Písečná; Ostravská 
– Kulturní dům; Ostravská - U 
Kuchaře; ČSA – Úřad práce; ČSA 
– J. Nerudy; Písečná - kaplička; 
Vřesinská – Jandova (Hlučín 
– Darkovičky); Osvoboditelů – 
Lesní (Hlučín – Bobrovníky).                                                                           

(ld)

Pronájem bývalé čajovny v hlučínském zámku
Rada města Hlučína na své 105. schůzi, konané dne 7. června 2010, v usnesení č. 105/7a 

rozhodla o záměru Města Hlučína pronajmout nebytové prostory o výměře 97,60 m 2 v I. NP
objektu čp. 286 v k.ú. Hlučín. Jedná se o nebytové prostory bývalé čajovny v severozápadní části 

objektu hlučínského zámku, se vstupem z nádvoří zámku.

Bližší informace o pronajímaných prostorech budou zájemcům poskytnuty
Kulturním centrem Hlučín - tel.: 731 528 237 pan Švrčina.

Nabídky zašlete nebo doručte osobně do 31.7.2010 na podatelnu městského úřadu na adresu:
Městský úřad Hlučín,

oddělení městského majetku,
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
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Nové  ředitelky škol 
Rada města Hlučína jmenova-
la do funkce ředitelky Základní 
školy a mateřské  školy Hlučín-
Bobrovníky Veroniku Mrázko-
vou, která zde doposud praco-
vala jako učitelka. Od 1. 8. 2010 
vystřídá ve funkci Svatavu Šmí-
dovou, která odchází do důcho-
du. Ze stejného důvodu začne 
působit od 1. 9. také nová ředi-
telka ZŠ Severní. Janu Adámko-
vou zde nahradí Kateřina Boko-
vá z Ostravy. 

Den sociálních služeb 
Akce „Ruku v ruce aneb Den 
sociálních služeb a zdraví“, kte-
rá měla proběhnout na hlučín-
ském Mírovém náměstí 3. červ-
na, byla kvůli povodním zrušena 
a proběhne v podzimním termí-
nu. Přesné datum bude zveřej-
něno v HN či na webu Města. 

Zpevněná  plocha u školy 
Základní škola Hlučín - Darko-
vičky  chce v brzké době vybu-
dovat zpevněnou plochu, která 
by byla vhodná pro odstavování 
osobních vozidel, shromažďo-
vání žáků a rodičů při nejrůzněj-
ších akcích pořádaných nejen 
pro žáky, ale i širokou veřejnost. 
Současná travnatá plocha je 
pro tento účel nevhodná, pro-
to bude zpevněna betonovou 
zámkovou dlažbou.

Koupání na Štěrkovně
Ceník vstupného do areálu hlu-
čínského jezera zůstává stejný 
jako loni. Dospělí při vstupu 
zaplatí 30,- Kč, studenti a dů-
chodci 20,- Kč, samotné děti do 
šesti let mají vstup zdarma. Ce-
lodenní vstupenka pro rodinu/ 
dva dospělí a dvě děti / vyjde na 
70,- Kč. Za celodenní parkování 
v areálu zaplatíte 50,- Kč. Vedení 
areálu upozorňuje, že v období 
od 1. května do 30. září je zde 
přísně zakázán vstup psům.

KrátceZ jednání rady a zastupitelstva

Další zasedání zastupitelstva 
proběhne v Kulturním domě 

7. září 2010 

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

Výtah z usnesení  
z 104. a 105. schůze Rady 
města Hlučína

Rada města Hlučína projed-
nala:
n návrh Zadávacích podmínek 

pro zakázku malého rozsahu 
„Výsadba 4 ks Aesculus car-
nea Briotii na Mírovém ná-
městí v Hlučíně“ a  stanovila 
zadávací podmínky.

n návrh o využití uvolněného 
prostoru bývalé čajovny v 
budově zámku s Kulturním 
centrem Hlučín a rozhodla o 
zveřejnění záměru pronájmu.

n žádost o zajištění bezpečnosti 
chodců na chodníku u křižo-
vatky ul. Ostravská x Markvar-
tovická a doporučuje insta-
lovat v ostrůvku u krajnice 
vychylující pravý jízdní pruh 
na ul. Ostravská ve směru na 
komunikaci III/46611 vodicí 
tabule.

n návrh na zrušení nevhodně 
instalované svislé dopravní  
značky C2d – přikázaný směr 
jízdy přímo a vpravo na ul. 
Hrnčířská a rozhodla značku 
zrušit. 

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

ce vlhkých prostor v Dětské 
rehabilitaci“ se stává Stanislav 
Polášek, Havířov, a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo s ce-
nou  366.321,10 Kč vč. DPH.  

n že zhotovitelem akce „Sta-

vební úpravy vozovky na ulici 
Zahradní a Hluboká“ budou 
Pražské silniční  a vodohospo-
dářské stavby a.s., odštěpný 
závod Tlumačov, a rozhodla 
o uzavření smlouvy o dílo v 
ceně 540.281,- Kč vč. DPH. 

n že zhotovitelem projektové 
dokumentace „Studny Rovni-
ny“ bude firma HHP projekt 
s.r.o., Ostrava, v ceně 370.000,- 
Kč bez DPH. 

n podat žádost o dotaci z pro-
gramu Podpora obnovy kul-
turních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou 
působností na akci „Izolační 
zajištění suterénního zdiva 
proti vlhkosti“ na objektu Kul-
turní památka Rodinný dům, 
ul. Dr. E. Beneše, č. p. 587, Hlu-
čín.

n o udělení souhlasu k bezú-
platnému užití znaku města 
Hlučína pro CARAVAN KLUB 
OSTRAVA při příležitosti po-
řádání 39. Národního srazu 
caravanistů Asociace Caravan 
Clubů v Autoclubu ČR v roce 
2011 a o poskytnutí záštity 
starosty města Hlučína nad  
jejím konáním, a to formou 
propagace akce bez finanční 
participace města Hlučína. 

Rada města Hlučína udělila 
výjimku
n z obecně závazné vyhlášky k 

zajištění veřejného pořádku 
na veřejnou hudební produk-
ci Českého zahrádkářského 

svazu, organizace Bobrovní-
ky, konanou dne 21.8.2010 u 
hasičské zbrojnice v Hlučíně-
Bobrovníkách do 3:00 hod. 
následujícího dne. 

Výtah z usnesení  
z 32. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína 

Zastupitelstvo města 
projednalo:
n žádost 1. DFC Hlučín o pro-

minutí dluhu za nezaplacené 
odebrané energie a na ne-
vrácené dotaci v celkové výši 
372.316,- Kč s příslušenstvím 
a rozhodlo tyto dluhy nepro-
minout, respektive se práva 
vymáhat tyto dluhy nevzdá-
vat. 

n návrh na podepsání  Charty 
2010 a zapojení  města Hlučí-
na do akcí „Evropského týdne 
mobility“ a rozhodlo návrh 
schválit.

Svoz komunálních
odpadů ve státní svátky
Sdělujeme občanům, že 
svoz popelnic ve státní
svátky 5. a  6. července 
2010 se nemění a pro-
běhne v tomto řádném 
plánovaném termínu.

Město získalo dotace na bezpečnější přechody

Jednotné tísňové číslo integrovaného 
záchranného systému

112

Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín
tísňové volání 

950 746 011
150

Zdravotní záchranná služba Opava
tísňové volání

595 041 026
155

Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín
tísňové volání

595 041 210
158

Městská policie Hlučín 595 020 202 
595 041 885

Městský úřad Hlučín 595 020 211

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
pohotovost

595 042 369
595 043 333

Severomoravská plynárenská a.s. 
havarijní služba

553 651 111
1239

Severomoravská energetika a.s.
hlášení poruch

840 840 840
840 850 860

Důležité telefony a kontakty

Starosta města Hlučína Bernard 
Ostárek převzal 1. června medaili 
a pamětní list od místního Ha-
sičského záchranného sboru ČR 
jako výraz poděkování za dobrou 
spolupráci s městem. U příleži-
tosti 10. výročí činnosti HZS je 
převzal z rukou plk. Davida Kare-
še, zástupce Záchranného útvaru 
HZS v Hlučíně.

Foto: Petr Gattnar

Medaile pro starostu
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Oživení štěrkovny přinese pracovní místa a rozvoj města
Mohlo by se jednat o největší 
investici na území města v celé 
jeho historii. Na sanaci a oživení 
území po bývalé těžbě štěrko-
písku ministerstvo financí přislí-
bilo jednu miliardu korun!
„Něco podobného se neopaku-
je ani jednou za sto let. Podobná 
šance nás už nemusí potkat. Náš 
Hlučín si to zaslouží,“ říká člen 
pracovní skupiny, která řeší bu-
doucnost hlučínské štěrkovny a 
ředitel Sportovně-rekreačního 
areálu Petr Breitkopf.  
Pokud vše dopadne dobře a slí-
bené peníze ze státního rozpoč-
tu skutečně přijdou, bude to 
obrovská příležitost pro město 
a jeho obyvatele. Přinese totiž 
nejen nové pracovní příležitosti, 
ale i rozvoj celé oblasti. 
V projektu se pamatuje na bez-
pečnost, snadnější odpouštění 
vody v případě povodní i úpravu 
a regeneraci břehů, které bude z 
pravé strany lemovat zpěvněná 
cesta a z levé upravená stezka 
pro cyklisty, kočárky nebo brus-
laře.  Nejvíc namáhaný břeh od 
cesty na Děhylov by se zpevnil 
a upravil pro snadnější přístup. 
Velké změny by čekaly i samot-
ný areál. Z tzv. oka na koupališti 
by mohlo vzniknout přístaviště 
pro lodě a plachtenice, součas-
ně by se propojilo s jezerem a 
vznikl by tak umělý záliv. Druhé 

Na snímku zleva vedoucí stavebního odboru hlučínského úřadu Pavel Křižák, ředitel SRA Hlučín Petr Breitkopf, starosta Kozmic Petr Kozák, 
vpravo pak přihlíží připomínkám pracovní skupiny hlavní inženýr projektu Pavel Štěpán.        Foto: Michal Kubíček

„oko“ by uvolnilo místo pro ná-
vštěvníky a vznikla by další plo-
cha na relaxaci. 
Hlavní myšlenkou je, aby se 
štěrkovna nestala jen „letní“ zá-
ležitostí, která je navštěvovaná 
35 dní v roce. Naopak mělo by 
se posílit zázemí tak, aby byla 
atraktivním cílem turistů a ná-

vštěvníků i po zbytek roku a celá 
lokalita skutečně „žila“. 
V rámci revitalizace by se dalo 
pomoci i Poštovnímu rybníku, 
který je nyní díky protipovod-
ňovým úpravám odříznut od 
přirozeného zdroje vody, a ta se 
musí čerpat do rybníku uměle.
Revitalizace hlučínské štěrkov-

ny je dnes ve fázi projektové do-
kumentace a připomínkování ze 
strany zúčastněných obcí - ved-
le Hlučína se to dotýká i Kozmic, 
Dobroslavic, Jilešovic a Děhylo-
va. V plánu je, že revitalizace a 
sanace území by mohla skončit 
kolem roku 2016.

Michal Kubíček

Osadní  výbor sídliště 
OKD
Kontaktní  osoba za MěÚ 
Hlučín: Václav Opršal - 
tel: 595 020 255, e-mail : 
oprsal@hlucin.cz 

1. Mgr. Miroslav Kosík, 
předseda osadního 
výboru

2. Ladislava Mikendová 
3. Jan Latoň 
4. Ing. Martin Ostárek
5. Tomáš Strakoš 

Osadní  výbor 
Darkovičky
Kontaktní  osoba za MěÚ 
Hlučín: Martina Rymerová  
DiS. - tel: 595 020  308, e-
mail: rymerova@hlucin.cz 

1. Ing. Alfons Laňka, 
předseda osadního 
výboru

2. Ing Pavel Kudla
3. Ing. Dušan Kučera
4. Bc. Marcela Mikulová 
5. MVDr. Jaroslav Gaj
6. Ludmila Volková 
7. Zbyněk Smolka

Osadní  výbor  
Bobrovníky
Kontaktní  osoba za MěÚ 
Hlučín: Eva Dedková  - tel: 
595 020  231, e-mail: ded-
kova@hlucin.cz 

1. Milan Lasák, 
předseda osadního 
výboru:

2. Ing. Petr Adamec
3. Marie Barabášová 
4. Günter Sukač 
5. Emil Pospiech
6. Eva Benešová 
7. Ing. Tomáš Schoffer
8. Ing. Walter Hruška
9. Mgr. Tomáš Marek

Osadní  výbor 
Hlučín - Rovniny
Kontaktní  osoba za MěÚ 
Hlučín: Schejoková Marie 
-tel: 595 020 285, e-mail: 
schejokova@hlucin.cz 

1. JUDr. Jaroslava 
Miketová, předsed-
kyně výboru

2. Marie Kulichová
3. Lydie Šafarčíková, 
4. Irena Čechová
5. Pavel Tkačík
6. Antonín Řeha,
7. Eduard Kuča
8. Zdeněk Janosch

Aktuální verzi seznamu je 
kdykoliv možné najít na 
webových stránkách měs-
ta v sekci samospráva pod 
záložkou výbory a komise.

Seznam členů osadních výborů  v Hlučíně 
Výběrové řízení
Společnost Vodovody a kanalizace Hlu-
čín, s.r.o. se sídlem Ostravská 124/18, Hlu-
čín 748 01, vyzývá v souladu se zákonem 
č.137/2006 Sb. k předložení nabídek na 
zhotovitele stavby „Rozšíření kanalizace 
Hlučín-Rovniny a intenzifikace ČOV Hlu-
čín-Jasénky“. Zadávací dokumentaci je 
možné si vyzvednout u firmy RECTE, s.r.o. 
Matiční 730/3, Ostrava 702 00. Místo pro 
odevzdání nabídek na adrese RECTE s.r.o. 
Lhůta pro ukončení přijmu nabídek je 
19.7.2010 do 10.00 hod.
Stavba bude financována s účasti Státní-
ho fondu životního prostředí a Evropské 
unie. 

V Hlučíně, dne 14.6.2010 

Ing. Josef Tomíček
 jednatel společnosti
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 Velitel MP Hlučín  Bc.Luděk Olšovský 

Držitelé  řidičského průkazu vy-
daného v době od 1. 1. 1994 do 
31. 12. 2000 jsou povinni  ten-
to doklad vyměnit za nový do 
31. 12. 2010!!! Výměna ŘP je 
bezplatná!!!
Od 1. 5. 2004 je vydáván nový typ, 
tzv. EURO řidičského průkazu, 
který musí mít každý řidič nejpoz-
ději 1.1. 2014. Na rozdíl od všech 
předcházejících typů řidičských 
průkazů je platnost tohoto dokla-
du časově omezena, a to na 10 let.

Jak postupovat při výměně:
Výměna ŘP se provádí podle 
místa trvalého pobytu držitele. 
Ten musí s sebou donést jednu 
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 
cm odpovídající jeho podobě v 
době podání žádosti, stávající ŘP, 
doklad totožnosti a vyplněnou 
„Žádost o vydání ŘP“, která je k 
dispozici na pracovištích odboru 

Nezapomeňte na výměnu řidičských průkazů

Počátkem června komplikovaly 
dlouhodobé deště život obyva-
telům na mnoha místech naší 
republiky, povodeň se bohužel 
nevyhnula ani obyvatelům Hlu-
čína. Paradoxně se však nevylila 
voda z koryta řeky Opavy, ale z 
malých potoků, polí, komuni-
kací a kanalizace. Strouha Ja-
sénka v Darkovičkách nestihla 
přívaly vody, které se valily ze 
všech stran, odvádět. Nejhůře 
na tom byly ulice Malá, K Mýtu, 
Jandova, Vřesinská, Kozmická 
a Pionýrská, které musely být v 
některých případech na několik 
hodin uzavřeny. Hasiči nejčastě-
ji čerpali vodu ze sklepů, čistili 
odtoky a likvidovali vyvrácené 
a nakloněné stromy, které pod-
máčená půda neudržela.

Jarmila Harazinová
referentka krizového řízení 

a požární ochrany MěÚ  Hlučín

Deště napáchaly i v červnu velké škody

Hasiči právě odčerpávají vodu na cestě z Hlučína do Darkoviček. 
Foto: Michal Kubíček

V uplynulém období měli městští 
strážníci plné ruce práce přede-
vším kvůli povodni, jejíž následky 
pomáhali odstranit. Snažili se 
pomoci samotným postiženým 
lidem, kontrolovali i sjízdnost 
cest, na kterých byly spadané 
stromy či se po nich valila voda.
n V období parlamentních voleb 

kontrolovali a hlídali volební 
místnosti na území města.

n Společně s policisty ČR se zú-
častnili závěrečné „Besedy s 
Ajaxem“ určené pro I. stupeň 
ZŠ. První týden v červnu po-
stupně navštívili ZŠ Rovniny, 
Tyršova a Hornická, kde na zá-
věr povídání předvedli žákům 
vybavení strážníků městské 
policie. Stejně tak se dětem 
prezentovala i Policie ČR, do-
pravní policisté, zásahová služ-
ba, psovodi i kriminálka.  

n 21. května po osmé hodině 
ranní museli strážníci zakročit 
na autobusovém nádraží, kde 
v čekárně budil veřejné pohor-
šení čtyřiašedesátiletý muž. 
Ten v podnapilém stavu po-
křikoval a obtěžoval ostatních 
lidi, proto jej hlídka vykázala 
ven z místnosti.

n O den později v podvečer na-
hlásil jeden z nájemníků, že na-
šel prázdný otevřený byt svého 
souseda. Hlídka byt zajistila, 
poté sehnala majitele, který jej 
při odchodu špatně zavřel.

n V neděli 23. května strážníci 
obdrželi o půlnoci telefonic-
ké oznámení, že nějaký muž 
vstoupil na pozemek prodejny 
Billa. Hlídka na místě zadržela 
padesátiosmiletého muže z 
Hlučína s taškou plnou pro-
šlých másel. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, které byla 
věc předána k dořešení.

n 7. června před desátou ho-
dinou dopoledne přivolala 
strážníky ochranka prodejny 
Centrál na Mírovém náměstí. 
Hlídce byl na místě předán po-
dezřelý muž, který se snažil bez 
zaplacení přenést přes poklad-
nu zboží v celkové hodnotě 
okolo pětiset korun. Odcizené 
věci byly v nepoškozeném sta-
vu předány zpět na prodejnu, 
pachatel předán policii ČR. 

(ld)

Okénko
strážníka

dopravy. Žádost je nutno vypl-
nit a podepsat.

Úřední hodiny pro veřejnost 
Odboru dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ Hlučín:
pondělí, středa:  8 - 17 hod. 
(každé první pondělí v měsíci 
do 19 hod.)
úterý, čtvrtek: 8 - 14 hod.
pátek: pouze pro objednané 
klienty
Bližší informace je možno zís-
kat na tel. č. 595 020 343
Výměnu ŘP neodkládejte!!
S blížícím se koncem termínu 
vždy narůstá čekací doba na 

vyřízení dokladu, na úřadě se 
tvoří fronty.
Držitelé ŘP vydaných před 
termínem 1. 1. 1994,  které již 
pozbyly platnosti, mohou také 
požádat o jejich výměnu.  Ta 
je však již zpoplatněna 50 Kč. 
Řidič, který usedne za volant 
s neplatným dokladem, může 
být ve správním řízení pokuto-
ván ve výši 1 500 – 2 500,- Kč. 
Informace o povinné vý-
měně ŘP lze také najít 
na webových stránkách 
ministerstva dopravy –  
www.vymentesiridicak.cz.

(ld)

Životní  jubilea
 
Vážení  spoluobčané, popřát jubi-
lantům je zvykem v našem městě 
již řadu let.  
Vzhledem k platnosti zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 133/2000 Sb., o eviden-
ci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, není možné 

využívat údaje z informačního 
systému evidence obyvatel pro jiné 
účely než stanoví zákon. Z tohoto 
důvodu se na vás obracíme touto 
cestou.  Chcete-li popřát  někomu 
ze svých příbuzných  či blízkých s 
trvalým pobytem na území města 
Hlučína a jeho částí Bobrovníků a 
Darkoviček k významnému život-
nímu jubileu  80 a více let a přeje-
te si, abychom se i my, pracovníci 
Městského úřadu Hlučín, osobním 
blahopřáním  připojili ke gratulaci, 
dostavte se, prosím, na matriku 

k vyplnění potřebného formulá-
ře (Po, St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 - 14 
hod.). Totéž platí  i v případě, že 
chcete významnou životní událost 
(narození, manželství, úmrtí) zve-
řejnit  v Hlučínských novinách. U 
starších občanů, kteří se nebudou 
moci sami dostavit na městský 
úřad mohou vyzvednout formu-
lář jejich rodinní příslušníci nebo 
přátelé. Bližší  informace budou 
podány na tel. č. 595 020 224 nebo 
595 020 283.   

Matrika MěÚ Hlučín



Sbírali na Afghánistán
V jarních měsících tohoto škol-
ního roku  proběhla na Zá-
kladní škole dr. Miroslava Tyrše 
„stonožková sbírka“ pro děti v 
Afghanistánu, v rámci Hnutí na 
vlastních nohou. V naší škole 
jsme shromáždili 358 balíčků 
pastelek a bločků, které byly 
předány 18. května 2010 zá-
stupcům Armády ČR. Balíčky 
přivezou dětem do provincie 
Lógar v Afghanistánu vojáci, 
kteří se vracejí z dovolené. Naše 
poděkování patří všem, kteří se 
do sbírky zapojili a projevili tak 
dobrou vůli pomáhat trpícím 
dětem: vedení města, zaměst-
nancům úřadu a Tepla Hlučín, 
panu Rostislavu Pečinkovi, Karlu 
Hantkeovi, žákům, pedagogům 
a zaměstnancům naší školy.

Jarmila Kozubíková

hlučínskénoviny [06]

V pondělí 31. května si celá Ev-
ropa jako každoročně připome-
nula Světový den bez tabáku, 
který vyhlašuje Světová zdra-
votnická organizace (WHO). 
Letos byla kampaň zaměřena 
zejména na boj s narůstajícím 
kuřáctvím u žen. Akce probíhaly 
v celé České republice a rovněž 
Hlučín se letos poprvé do této 
kampaně zapojil. Vzhledem k 
tomu, že narůstá rovněž i počet 
kuřáků mezi mladistvými, za-
měřili jsme se v Hlučíně na škol-
ní mládež. Akce byla zorganizo-
vána ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem. Žáci škol, 
které projevily o účast na této 
akci zájem, si připravili různé 
počítačové presentace, literární 

Město Hlučín se v letošním 
roce poprvé přihlásilo ke 
kampani Den bez tabáku

Den bez tabáku v Hlučíně
a výtvarné práce nebo scénky, 
které pak představili svým vrs-
tevníkům z dalších škol. Státní 
zdravotní ústav zase pro žáky 
připravil test na stanovení CO 
ve výdechu u žáků, měření tě-
lesného tuku pomocí přístroje 
OMRON, jednoduchý Kapschův 
test tělesné zdatnosti a demon-
straci škodlivosti kouření na 
modelu - kouřící Sue. Celkem 
se akce zúčastnilo téměř 250 
studentů ze 3 základních škol 
a gymnázia. Presentace žáků 
byly velmi zdařilé, zajímavé a i 
po odborné stránce velmi hod-
notné. Doufáme, že si žáci a stu-
denti z této akce odnesli velké 
množství informací, které na ně 
zapůsobí tak, aby kouřit vůbec 
nezačínali, nebo pokud s kou-
řením již experimentují, kouřit 
raději přestali.  

Soňa Prášková

Včera  brzy po ránu,
zapálil jsem Havanu.
Na to přišel prudký kašel ,
při kterém jsem málem zašel .

Ten záchvat mě rozhodil,
až krabičku jsem zahodil.
Potom jsem se s mámou vsadil ,
že už kouřit nebudu,
a já hlupák sázku prohrál,
utržil jsem ostudu.

Příští den hned po ránu ,
dal jsem si zas Havanu.
Opět přišel prudký kašel ,
tentokrát jsem při něm zašel.

Teď tu ležím v mokré hlíně,
a Havana na mém klíně.
Na náhrobku nápis smutný ,
,,Ten Tvůj konec nebyl nutný!!!‘‘

Michaela Síkorová, 8.A
ZŠ Ludgeřovice

Článek není o úspěšné české ko-
medii, ale o zájezdu pro seniory, 
který pořádalo město Hlučín ve 
spolupráci s pracovní skupinou 
komunitního plánování Senioři. 
Tentokrát jsme se s panem Ar-
noldem Dudkem vydali na Kr-
novsko.
První  zastávka byla v obci 
Úvalno s možností vystoupat 
po 103 schodech na Kulichovu 
rozhlednu a pokochat se krás-
ným výhledem na okolí. Tra-
sa dále pokračovala do města 
Krnov, kde nás přivítala paní 
místostarostka a velice pouta-
vě nám představila Krnov, jeho 

historii i současnost. Senioři její 
výklad odměnili potleskem a na 
oplátku se pak mohli podívat 
na Krnov z radniční věže. Poté 
následovala procházka centrem 
města, společné foto a výborný 
oběd.
Náš program pokračoval ná-
vštěvou poutního místa Cvilín, 
místní kostelnice nám otevře-
la kostel a paní Schlossarková 
dokonce zahrála na varhany. 
Do třetice seniory čekal výstup 
na rozhlednu –  tentokrát tu na 
Cvilíně.
Poslední  zastávkou po krátkém 
občerstvení byl zámek Linhar-

tovy, který byl ještě donedávna 
v dezolátním stavu. Díky úsilí 
pana Jaroslava Hrubého a jeho 
přátel, byl objekt zrekonstruo-
ván a zpřístupněn veřejnosti. V 
zámku se nachází mnoho zají-
mavých expozic, např. kerami-
ka, safari a mnoho dalších.
Co říci závěrem? Počasí nám ve-
lice přálo, nálada byla výborná a 
tak jen zbývá poděkovat za pěk-
ně strávený den a za pečlivě při-
pravený program panu Arnoldu 
Dudkovi a Marii Suchánkové z 
MěÚ Hlučín.  

Irmgard Ostárková
účastnice zájezdu

Účastníci zájezdu

Foto: Arnold Dudek

V sobotu 12. června proběhla 
na fotbalovém hřišti v Hlučíně 
Darkovičkách populární akce 
s názvem „Den dětí aneb Dar-
kovičky se baví“.
Má zde již tradici a že je mezi 
dětmi i rodiči oblíbená doklá-
dá jejich každoroční vysoká 
účast. Všichni totiž vědí, že se 
v tomto odpoledni rozhodně 
nudit nebudou. Děti se těšíva-
jí na skákací hrad i kolotoč, ale 
hlavně na soutěžení v druž-
stvech společně s dospělými. 
K tomu navíc mohou sledovat 
řadu atraktivních vystoupe-
ní. Letos se u nás představili 
letečtí modeláři z Hati, školní 
taneční soubor Žolíci,  ma-
žoretky z Dolního Benešova, 
kynologové z Hlučína, místní 
hasiči a nechyběla ani ukázka 
jezdectví. 
O pořádání celé akce se stará 
Klub rodičů působící při míst-
ní základní škole. Všichni, kteří 
v něm pracují, obětují spous-
tu volného času a energie, a 
proto jim za všechny spoko-
jené děti i učitele ze ZŠ a MŠ 
Hlučín Darkovičky srdečně 
děkuji a k pořádání dalších 
akcí přeji spoustu dobrých 
nápadů.

Eva Blažková

Den dětí aneb
Darkovičky se baví



Ajaxův zápisník  je projekt, který 
byl v roce 2002 rozšířen do celé 
Policie ČR. Jeho cílem je zvyšo-
vat právní vědomí dětí  mladší-
ho školního věku.
Ajaxův zápisník je určen pro 
žáky druhých tříd základních 
škol a s ohledem na to byl konci-
pován jak výtvarně, tak obsaho-
vě. Sešitem děti provází policej-
ní služební pes Ajax. Na každý 
měsíc školního roku má pro děti 
připraveno jedno téma, které s 
dětmi zábavnou formou probe-
re. Děti se tak například mohou 
v září dovědět něco o činnosti 
PČR, v listopadu se naučí, jak 
zajistit svou vlastní bezpečnost, 
v březnu si zkontrolují jak mají 
na jaro připravené jízdní kolo a 

před prázdninami si své nově 
nabyté znalosti ještě jednou 
prověří.  
Tento projekt probíhal od října 
2009 i na naší škole ZŠ Hornická 
pod vedením pprap. Pavly Šab-
acké z Preventivně informační 
skupiny policie ČR v Opavě.
Program probíhal formou před-
nášek. Žáci obdrželi od policistů 
výše zmíněný zápisník, do kte-
rého si zapisovaly získané vědo-
mosti, a s kterým pracovali po 
celou dobu akce. Policisté pro 
ně rovněž  připravovali různé 
soutěže a testy. Přitom zjišťova-
li, co se všechno naučily od poli-
cejního psa Ajaxe. 
Dne 14.6.2010 byl projekt ukon-
čen praktickými ukázkami v tě-

locvičně a na chodbách školy 
za pomocí vedoucího strážníků 
Městské policie Hlučín, policisty 
z obvodního odd. v Hlučíně, do-
pravního policisty z Opavy a po-
licistky preventivně informační 
skupiny Opava.
Žáci viděli a mohli si vyzkoušet 
výstroj policisty při každodenní 
činnosti a srovnat rozdíl mezi 
uniformou strážníka a policisty. 
Na stanovišti dopravní výchovy 
se pak dozvěděli, jak v praxi fun-
guje digitální přístroj na měření 
alkoholu v dechu. Děti si mohly 
vyzkoušet pouta, oblek pořád-
kové jednotky a neprůstřelnou 
vestu. Každý si pak mohl udělat 
otisky prstů a svůj otisk si od-
nést domů. 

Myslím si, že celý  program a 
pak i jeho závěr byl díky profesi-
onalitě zúčastněných policistů a 
strážníků velice zajímavý a hlav-
ně přínosný v tom, že se děti ne-
násilnou formou seznámily se 
zásadami bezpečného chování.  
Dozvěděly se o sociálně patolo-
gických jevech, kterými jsou v 
dnešní době ohrožovány, např. 
šikaně, alkoholu a drogách, ha-
zardních hrách apod. Seznámily 
se také s běžnými každodenní-
mi záležitostmi jako je pohyb v 
silničním provozu a vlastní bez-
pečnost.  Velký dík tedy náleží 
všem, kteří projekt připravili a 
podíleli se na jeho realizaci na 
naší škole.          Klaudie Lišková

učitelka
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Jaký byl letošní Ajaxův zápisník na ZŠ Hornická 

Foto: Arnold Dudek

Ve dnech 15. 5. a 16. 5. 2010 
se v Kulturním domě v Hlučíně 
již tradičně uskutečnila soutěž 
Hlučínský talent. Pořadatelem 
je Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci s Kulturním centrem a 
městem Hlučín. Každoročně se 
těší zájmu velkého počtu taneč-
níků moderního i scénického 
tance. Rovněž kvalita a schop-
nosti dětí i jejich vedoucích kaž-
dým rokem vzrůstají.
V sobotní časti vyhraněné mo-
dernímu tanci byli oceněni: Cra-
zy Extreme Group Havířov, Kmit 
Orlová, Funky Beat Frýdek Mís-
tek, Ritmo Rychvald, Move 2 You 

Rýmařov a Chaoss Lipník nad 
Bečvou. V nedělní části určené 
tanci scénickému byli oceněni: 
TS Radost - Impuls Bohumín, 
Studio pohybu Elko Ostrava, TS 
Kates Baby Bohumín, ZUŠ J. A. 
Komenského Studénka, TS Uni-
sono Ostrava, TK Lucius Ostrava 
Třebovice, Dětské centrum Del-
fínek Ostrava, TO ZUŠ B. Martinů 
Havířov, ZUŠ E. Marhuly Ostrava 
a TS Kates Bohumín.
Děkujeme všem, kteří se na této 
akci podíleli. Děkujeme všem 
sponzorům.

Lucie Holaňová Ocelková
DDM Hlučín

Hlučínský talent 2010
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Vážení rodiče, v současné době 
připravujeme slavnostní při-
vítání pro děti narozené 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-
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.

Upozornění pro rodiče: Vítání občánků

Po vítězství  v krajském finále 
13. ročníku McDonald´s Cupu 
odjeli žáci 4. a 5. ročníku ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše reprezentovat 
nejen Hlučín, ale celý Moravsko-
slezský kraj na Svátek fotbalu do 
Jablonce nad Nisou.
Ve dnech 31. května a 1. červ-
na 2010 se v Jablonci sešlo 16 
žákovských fotbalových týmů 
z celé republiky. Základní část 
turnaje se hrála ve čtyřech sku-
pinách. Naši chlapci pod vede-
ním trenérů Rostislava Helštýna 
a Oldřicha Malého postupně ve 
skupině porazili družstvo do-
mácí základní školy, následně 
vyhráli nad žáky ze ZŠ Vladivos-
tocká z Prahy a družstvem ze 33. 
ZŠ z Plzně.
Postoupili do dalších bojů. Ve 
vyřazovacích zápasech si pora-

dili s chlapci z  Jihlavy a v dra-
matickém semifinále porazili 
na penalty tým ZŠ Janouškova 
z Brna.
Ve finále, které řídila Dagmar 
Damková, si naši chlapci znovu 
změřili síly s plzeňskými fot-
balisty. Bohužel, tentokrát byl 
šťastnější tým z Plzně, výsledek 
zápasu Hlučín – Plzeň 1:2. Poráž-
ka nejprve hochy hodně mrzela. 
Teprve po chvíli si uvědomili, že 
být druzí v republice je skvělé! 
Při pohledu na medaile, pohár, 
diplom a spoustu cen i při vzpo-
mínkách na setkání se slavnými 
fotbalisty např. Ivanem Haškem 
či Vladimírem Šmicrem se jim 
vrátil úsměv do tváří a při zpá-
teční cestě autobusem si neod-
pustili pokřik: „Kdo je nejlepší? 
Hlučííííín!“.           Hana Demlová

Úspěch mladých na trávníku

Stojící zleva: Rostislav Helštýn, Jakub Sýkora, Bohdan Velička, Alexandr Kubala, Ondřej 
Chvěja, Ondřej Kubík, Patrik Ságner, Sebastian Kulig, Patrik Balgar, Oldřich Malý, klečící 
zleva: Martin Pieran, Tomáš Zlatohlávek, Daniel Martiník, Tomáš Franek, Marián Burda, 
Patrik Malík
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Pokud jste si říkali, že ve dnech 
20. až 22. dubna je všude až  
podezřelý klid, bylo to nejspíš 
proto, že se přes 40 osob z hlu-
čínského gymnázia vypravilo 
objevovat krásy Spolkové re-
publiky Německo.
Pod profesionálním vedením 
paní profesorky Aleny Janošo-
vé a zodpovědným dohledem 
profesorek Romany Olšákové a 
Lucie Plačkové jsme okolo páté 
hodiny ranní nastoupili do auto-
busu a vydali se na cestu.
Kolem poledne jsme dorazili do 
Drážďan, hlavního města spol-
kové republiky Sasko, kde jsme 
zhlédli přednedávnem zrekon-
struované centrum i s kostelem 
Frauenkirche. Poté jsme spletí 
uliček dorazili k notoricky zná-
mému Zwingeru. V obrazárně 
každý poctivě spočítal prsty fa-
ráři na obrazu Sixtinské madony 
a zhlédl Tizianův obraz Dáma 
v bílém. V expozici nazvané 
Zbrojnice jsme viděli  zajímavé 

vražedné nástroje, které posky-
tovaly mnoho prostoru k doha-
dům, jak přesně se používaly. 
Dalším pramenem nadšení byla 
i  expozice porcelánu, která tvo-
řila poslední část naší prohlídky. 
Okolo šesté hodiny jsme unave-
ni vyjeli na dvouhodinovou ces-
tu k Berlínu. 
Pod pohrůžkou policejní razie 
se v 21:58 rozhostilo v jednom 
z berlínských hotelů Etap ticho 
a všichni studenti podle plánu 
samozřejmě ihned usnuli.  
První  den v Berlíně byl zasvěcen 
prohlídce východního Berlína. 
Viděli jsme 204 metrů vysokou 
televizní věž, Alexanderplatz, 
Berlínský dóm, Braniborskou 
bránu i linii, kterou kdysi vedla 
Berlínská zeď.
Abychom mohli sebevědomě 
tvrdit, že jsme v Berlíně byli, mu-
seli jsme navštívit ještě Bunde-
stag, bývalý Říšský sněm. Poté 
se většina výletu vrátila směrem 
k muzeu Madame Tussaud’s, 

kde se někteří zvěčnili vedle An-
gely Merkelové. 
Třetí  den naší výpravy jsme 
zasvětili západnímu Berlínu. V 
prvé řadě jsme zhotovili skupi-
nové foto před zámkem Char-
lottenburg. Poté  jsme zastavili 
na legendární stanici Zoo a po-
kračovali k rozbombardované-
mu kostelu s nezapamatova-
telným názvem Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskirche. Následný roz-
chod byl určen k nákupům, tře-
ba v legendárním obchodním 
domě KaDeWe. Když  jsme se 
odpoledne sešli, byl čas rozlou-
čit  se s Berlínem a jet vstříc do-
movu. Po namáhavé cestě jsme 
byli rádi, že vidíme naši školu (u 
některých to bylo poprvé a asi 
naposledy). Rodiče už na nás 
čekali a byli strašně zvědaví.
Dojeli jsme ve zdraví a máme 
spoustu nových zážitků. 

Beáta Preuszová
a Kateřina Mrůzková

Gymnázium J. Kainara

Studenti gymnázia v Drážďanech a Berlíně 

Město Hlučín zahajuje separaci nápojových kartonů 
Nápojové kartony - krabice od 
džusů, mléčných výrobků, vín 
apod. se staly běžnou součástí  
našeho života. Po dohodě se 
svozovou firmou Marius Peder-
sen a.s. zahajuje město Hlučín 
s okamžitou platností jejich se-
paraci.
Nápojové kartony, z nichž je 
nejznámějšího TetraPak, jsou 
složené z několika vrstev - pa-
píru a PE fólie (0,05 mm), pro tr-
vanlivé potraviny se mezi papír 
a PE fólii přidává ještě velmi ten-
ká hliníková fólie (0,0065 mm). 
Hliník zabraňuje světlu a kyslí-
ku proniknout do obalu, čímž 

umožňuje uchovávat potraviny 
i několik měsíců.
V těchto kartonech je v součas-
nosti distribuována řada výrob-
ků a mnozí z nás oceňují snad-
nou skladovatelnost tohoto 
obalu. Doposud však obaly kon-
čily s ostatním komunálním od-
padem v popelnici  nebo kon-
tejnerech na směsný komunální 
odpad a následně na skládce. To 
je však škoda, protože nápojové 
kartony lze dále zpracovávat. 
Svážejí se do papíren a desky 
a panely, které se z nich vyrábí, 
lze použít jako izolační nebo 
stavební prvek pro rekonstrukci 

bytového jádra, půdní vestavby, 
jako obklad vnitřní i vnější nebo 
jako zateplení či ztracené bed-
nění. Jejich další využití je však 
možné pouze za předpokladu, 
že je budeme sbírat odděleně 
podobně jako plasty či papír a 
před vhozením do kontejneru je 
vypláchneme, neboť i po svém 
vyprázdnění obsahují zbytky 
původních nápojů. Nápojové 
kartony začíná separovat čím 
dál tím více obcí. Systém sběru 
je ponechán na obci a svozové 
firmě podle konkrétních podmí-
nek v dané lokalitě. Možností je 
několik: nápojový karton může 

být sbírán ve směsi s papírem, 
ve směsi s plasty nebo samo-
statně. Město Hlučín bude tyto 
nápojové kartony sbírat společ-
ně s plasty, tj. do žlutých kontej-
nerů nebo pytlů.
Separace nápojových kartonů a 
jejich další recyklace je i finanč-
ně podporována společností 
EKO-KOM a.s. (obdobně to je 
u třídění papíru, plastu a skla). 
Takže vás všechny vyzýváme 
– separujte nápojové kartony 
a ukládejte spolu s plasty.  Do 
směsného komunálního odpa-
du od nynějška nepatří! 

Odbor ŽPaKS

Hasiči každoročně v době prázd-
nin zaznamenávají větší počet 
požárů a to především ve volné 
přírodě. Příčinou je přitom často 
pouze špatně uhašený nedopalek 
cigarety, který se na slunci znovu 
rozhoří nebo jen jiskra z táborá-
ku či grilu, která se vznítí v suché 
trávě.
Lidé často rozdělávají  ohně v 
lesích či na paloucích, kde je to 
přísně zakázáno, požáry ve vol-
né přírodě napáchají každoročně 
mnohamilionové škody. Hasiči 
se k nim přitom mnohdy nemo-
hou  dostatečně rychle dostat, 

protože terén bývá, například v 
horách, pro požární techniku ne-
přístupný a obtížná je i dodávka 
vody pro hasební zásah. Kdykoliv 
se nejen v létě rozhodnete založit 
táborák, vyvarujte se blízkosti 
dozrávajícího obilí, stohů slámy 
a sena, vysoké trávě apod. Je také 
nutné, aby místo, kde chcete oheň 
založit, bylo izolováno od hořla-
vých látek. Oheň by nikdy nemě-
ly zapalovat osoby mladší 18 let 
bez dozoru dospělých, ohniště je 
možné opustit vždy až po úplném 
vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou 
nebo zasypání zeminou. Nezapo-

meňte, že v lesích je obecně zaká-
záno rozdělávat nebo udržovat 
otevřené ohně nebo tábořit mimo 
vyhrazená místa, kouřit a také 
odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty do okolí.
Největší nebezpečí hrozí vždy v 
obdobích s dlouhodobým nedo-
statkem srážek, s vysokou teplo-
tou vzduchu či v sezónách s níz-
kou půdní a vzdušnou vlhkostí. 
Proto vždy dodržujte výše uve-
dené zákazy a doporučení, které 
eliminují riziko vzniku požáru a 
zabrání zbytečným škodám. 

(ld)

Přichází vedra: Pozor na letní  požáry

Ve stínu lípy letos proběhl na 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše 3. roč-
ník tradiční sportovní soutěže 
mezi družinami Hlučína a okol-
ních vesnic.Atletická soutěž je 
nazvaná ,,Skok do prázdnin“ a 
vybraná družstva dětí bojují v 
těchto disciplinách:  běh na 200 
m, skok do dálky a hod  míčky 
na cíl. Využíváme tím prostor 
našeho krásného víceúčelové-
ho hřiště k vyžití dětí a spor-
tovnímu zápolení, které mají 
děti velmi rády. Letos probíhal 
ostrý boj mezi 6 družinami a to: 
ZŠ Hlučín Rovniny, Hlučín Hor-
nická, Markvartovice, Kozmice, 
Vřesina a hostitelskou školní 
družinou ZŠ dr. Miroslava Tyrše. 
Venkovní teplota se pohybova-
la kolem 30 stupňů, vedro lehce 
ovlivňovalo sportovní výkony. 
Naše košatá lípa nám poskytla 
stín a čaje bylo dostatek. Během 
akce pomáhala šikovná děvčata 
z vyššího stupně naší školy, uja-
la se zdatně role hostesek.
Vítězové  obdrželi krásné kera-
mické medaile vytvořené v na-
šem kroužku keramiky a diplo-
my.  Těšíme se na další ročník.

Výsledky: 
1.místo mladší žáci ŠD Markvar-
tovice 
1.místo starší žáci ŠD Vřesina 
2.místo mladší žáci ŠD Hlučín 
Hornická 
2.místo starší žáci ŠD dr.M.Tyrše 
3.místo mladší žáci ŠD Vřesina 
3.místo starší žáci ŠD Kozmice 

Heda Jandová
vedoucí vychovatelka ŠD

Skok do 
prázdnin
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Pro slunečné, předletní hudeb-
ní odpoledne  v neděli 6.6.2010 
Hlučínský smíšený sbor (HSS) 
spolu se svými hosty připravil, 
ve spolupráci s Kulturním cen-
trem Hlučín,  program pod ná-
zvem „V dobrém jsme se sešli“.   
Vystoupení v bývalém Evange-
lickém kostele zahájil sbor pod 
taktovkou Barbory Bortlové. V 
jeho podání zazněly sborové 
písně starých  mistrů 16.-19. sto-
letí, Georga Friedricha Hande-
la, Johanese Brahmse, Roberta 
Schumanna a dalších. Sbor do-
provodila na klavír již tradičně 
učitelka ZUŠ Hlučín Karin Ba-
sovníková, sólové party sboro-
vých skladeb i vlastní sólová vy-
stoupení - písně R. Schumanna 
- zazpívala sólistka  sboru  Svět-
lana Ličková, procítěná recitace 
zazněla v podání členky sboru 
Aleny Krakuvčíkové.
Milým zpestřením hudebního 
odpoledne byla  sólová vystou-
pení studentů Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia Ostrava 
ve hře na hudební nástroje. Jiří 
Meca, nadaný student 5. roční-
ku, bravurně předvedl kytaro-

vé Grand solo Fernanda Sora.  
Klavíristka  Jana  Rončková, 
studentka 3. ročníku,  zahrála 
Scherzo  b moll op. 31 Frede-
ryka Chopina, za jehož skvělé 
předvedení byla odměněna 
nadšeným potleskem. Klavírist-
ka Magdaléna Samková,  rovněž 
studentka 3. ročníku, překvapila 
skladbou R. Schumanna Auf-
schwung z cyklu Fantasie  Stuc-
ke op. 12.       
Po společných vystoupeních 
HSS se Smíšeným pěveckým 
sborem hlučínského gymnázia, 
či sborem Sluníčko při ZŠ Rovni-
ny v uplynulých letech, tak bylo 
opět navázáno na  tradici spo-
lupráce s hudebně nadaným 
mládím.      
Za přispění nádherné hudby 
hudebních velikánů – Roberta 
Schumanna a Frederyka Cho-
pina, jejichž dvousté výročí na-
rození v letošním roce slaví celý 
hudební svět,  potěšili vystupu-
jící srdce všech přítomných. 
Závěr příjemně stráveného  
hudebního odpoledne patřil 
znovu hostitelům -  Hlučínské-
mu smíšenému sboru. Zvolený 

Hlučínský smíšený sbor vystoupil pro své posluchače v Hlučíně

repertoár, čerpající z  bohaté 
pokladnice lidových či časem 
zlidovělých písní autorů 18. a 
19. stol., uzavřela lidová píseň 
„V dobrém jsme se sešli“, která 
dala název celému hudebnímu 
odpoledni.
Touto písní sbor vyjádřil přání 
účinkujících i jejich posluchačů :  
 „...v dobrém jsme sešli, v dob-
rém se rozejdem, podruhé zas 
přijdem“,  
A aby měli posluchači proč přijít 
a nač se těšit, čeká členy sbo-
ru, pod vedením sbormistryně, 

pečlivé nastudování nového 
programu.
Zkoušky sboru pro vánoční  a 
novoroční vystoupení začnou 
po letních prázdninách 14.9. 
2010 v 17 hod. v KD v Hlučíně, 
následně každé další úterý ve 
stejný čas, tamtéž.
Proto opětovně zveme zájemce 
o sborový zpěv - přijďte s námi 
zpívat, přijďte mezi nás!   

Helena Dudková
členka výboru

Foto: Benno Bernard

Přichází vedra: Pozor na letní  požáry

Měsíc květen byl pro ZŠ dr. M. 
Tyrše měsícem oslav 55. výročí 
trvání školy.
Oficiálně  začaly oslavy 12.5. 
2010, kdy se uskutečnilo přátel-
ské fotbalové  utkání žáků naší 
školy s SFC Opava. V tomto ma-
lém slezském derby naši chlapci 
zvítězili 4:3.
Oslavy pokračovaly výstavou 
výtvarných prací žáků a absol-
ventů  naší školy; slavnostní ver-
nisáž zahájila výstavu dne 17. 5. 
Škola v přímém přenosu – to 
bylo ústřední téma slavnost-
ní akademie konané v KD dne 
20.5., kterou oslavy vyvrcholily.
Přes hodinu a půl prováděli 
„televizní reportéři“ přítom-
né  diváky nejen jednotlivými 
čísly programu akademie, ale 
prostřednictvím promítaných 
spotů i prostorami školy, odbor-
nými učebnami, tělocvičnou, 
sportovním hřištěm.
Všichni účinkující žáci – a byli 
to opravdu téměř všichni žáci 
školy – se společně se svými vy-

učujícími připravovali na akade-
mii nejen s chutí a elánem, ale 
dávali do vystoupení i srdce, což 
jistě nepřehlédl žádný z přítom-
ných diváků.
Protože se už dlouhodobě po-
dílím na přípravách akademií  
na této škole, dovolte mi, abych 
touto cestou poděkovala všem 
žákům a kolegům za vzornou 
reprezentaci školy, rodičům, 
hostům a ostatním přátelům 
školy za slova uznání a vedení 
našeho města za podporu čin-
nosti všech hlučínských škol. 
Neboť jen moudrý „hospodář“ 
ví, že budoucností našeho náro-
da jsou vzdělaní lidé.
K výročí školy byl rovněž vydán 
sborník literárních prací našich 
současných žáků i absolventů, 
který bude ještě doplněn o DVD 
s fotografiemi z mnoha akcí ško-
ly a s videozáznamem z akade-
mie.

Marie Tvrdá
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Ohlédnutí za výročím
ZŠ dr. Miroslava Tyrše

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

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
III. čtvrtletí 2010

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodi-
nou ráno v den svozu!
Termíny svozu: 

středa 14. července 2010 svozová oblast B

středa 28. července 2010 svozová oblast C

středa 11. srpna 2010 svozová oblast A  

středa 25. srpna 2010 svozová oblast B

středa 8. září 2010 svozová oblast C

středa 22. září 2010 svozová oblast A

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů
svozový týden - sudý 
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Přibližně už jen měsíc zbývá do 
startu mezinárodního hudeb-
ního festivalu Štěrkovna Open 
Music, který i letos na břeh Hlu-
čínského jezera přivede řadu 
zvučných jmen. Jako hlavní 
hvězdy vystoupí nejúspěšnější 
česká kapela dneška Chinaski a 
legenda všech legend Olympic  
v čele s nestárnoucím Petrem 
Jandou.  Vstupenky jsou stále v 
prodeji a zájemci je pořídí za vý-
hodnou cenu 490 korun.
„Jak je výhodné zajít na festival 
Štěrkovna open Music ukazuje 
předprodej vstupenek. Když se 
podíváme na to, že vstupenka 
na koncert Olympicu na jeho 
turné stojí 350 korun v předpro-
deji a 450 na místě a také kon-
cert Chinaski je za 399 korun v 
předprodeji a 499 korun na mís-
tě, je jasné jak výhodné je letos 
vidět celý festival. Nejenže pou-
hým součtem lidé zjistí, že již 
za tyto dva interprety zaplatíte 
mnohem méně, ale navíc máte 
v ceně koncerty řady dalších 
skvělých kapel,“ řekl Jiří Janda z 
produkčního týmu festivalu.
Kromě již zmiňovaných hudeb-
ních skupin se návštěvníci mo-
hou tešit například i na Annu 
K, slovenské kapely Polemic a 
IMT Smile, punkovou legendu 
Visací zámek, hvězdu české re-
agge scény Švihadlo či mladou 
talentovanou partu Aifare nebo 
stále lépe se prosazující formace 
Heebie Jeebies, která svým pro-
jevem hodně připomíná veselý 
mix českých Tří sester a sloven-
ské kapely Horkýže slíže. 
Celkem v Hlučíně letos vystou-
pí 17 kapel. V průměru tak ná-
vštěvníka koncert jedné z nich 
vyjde na necelých 30 korun.
Kromě velkých celorepubliko-
vých hvězd i letos na Štěrkovně 
Open Music dostanou prostor 
nadějné regionální kapely. Jed-
na z nich je přímo z Hlučína. Ka-
pela RDT, která vznikla koncem 
minulého století, na festivalu už 
hrála a svým výkonem přesvěd-
čila, že na pódium Štěrkovny 
patří. 
Z Ostravy pak dorazí například 
kapela FíHa a z Opavy zase for-

mace Nekuř toho tygra. Velkým 
překvapením pro všechny by 
pak mělo být vystoupení nové-
ho uskupení Vladimír Cirkus. V 
jeho čele stojí sabotážník a ky-
tarista skupiny Robson Vladimír 
Skórka.
Vladimír sám svůj nový projekt 
zařadil do škatulky sabotážní 
pop, který je založen především 
na textech. Mají být ze života, 
a tak Skórka zpívá například 
o problémech v partnerských 
vztazích.
„Dobrý pop mám rád. V posled-
ní době ale mám pocit, že u nás 
to je synonymum k vyčpělému 
střednímu proudu s ověřenými 
hudebními postupy a nezávad-
nými texty. To jsem se rozhodl 
sabotovat,“ vysvětlil Skórka. 
Dodal, že název kapely Vladi-
mír cirkus vznikl náhodou. „Ne-
dávno mi někdo řekl, že s mým 
zpěvem můžu jít tak maximálně 
do cirkusu. Tak jsem ho založil,“ 
vysvětlil.
Právě pohodová a až rodinná 
atmosféra je to, na co pořada-
telé Štěrkovny Open Music roky 
sázejí. „Jde nám o to, aby se lidé 
u nás dobře bavili, nemuseli 
nikam přebíhat, sledovat pro-
gramy jiných scén a stresovat 
se, zda stihnou svého oblíbe-
ného interpreta. Na Štěrkovně 
zvládnou vše v pohodě a navíc 
mají dostatek času i na setkání s 
příteli, koupání a další aktivity,“ 
dodal za pořadatele David Mo-
ravec. 
Letos pořadatelé proto chystají 
i pestrý doprovodný program. 
Hrát se bude například volejba-
lový turnaj, turnaj v malé kopa-
né a v areálu bude řada dalších 
adrenalinových atrakcí.
Vstupenky na Štěrkovnu Open 
Music jsou v prodeji za 490 Kč. V 
Hlučíně je koupíte v hospodě 56 
a v Galerii na náměstí.
Informace o festivalu, inter-
pretech a dalších záležitostech 
zájemci nejsou nejen na in-
ternetových stránkách www.
sterkovnamusic.com. Navštívit 
navíc můžou i profil festivalu 
na sociální síti Facebook. Tam 
mají dokonce možnost vyhrát 

Festival Štěrkovna Open Music 2010:
Velká letní show u jezera už za měsíc

Šestý ročník festivalu roztančí Polemic, dojme IMT Smile a roz-
paří Visací zámek

zajímavé ceny. „Soutěží se tam 
i vstupenky, festivalová trika a 
další ceny. Tou hlavní ale bude 
VIP vstup do zákulisí festivalu, 
kde se vylosovaný šťastlivec 
bude moci na okamžik setkat a 
vyfotografovat se svou oblíbe-
nou hvězdou,“ slibují organizá-
toři. 
Vítěze pořadatelé festivalu 
oznámí dva týdny před samot-
nou akcí. Stačí se jen stát fa-
nouškem festivalu na Faceboo-
ku a čekat.
Štěrkovna Open Music vstu-
puje letos do šestého ročníku. 
Během své existence se akce 
zařadila mezi největší hudeb-
ní přehlídky v kraji. V minulých 
ročnících se na podiu představi-
la řada velkých hvězd. Vystoupili 
například finští Waltari, sloven-
ští No name, Tata bojs, Mig 21, 
Michal Prokop, Pražský výběr 
a řada dalších. Vystupovali zde 
i umělci z USA, Švýcarska a Ra-
kouska.

(sm)

Program
Poprvé zveřejněný exkluzivně 
pro obyvatele Hlučína v HN.

Pátek
23:30 - 01:00 VISACÍ ZÁMEK
22:00 - 23:00 CHINASKI
20:30 - 21:30 ANNA K
19:00 - 20:00 POLEMIC (SK)
17:30 - 18:30 Vladimír Cirkus
16:30 - 17:30 Toys
15:30 - 16:30 Pineapple Expres 
(Finalista Boom CUP)

Sobota
00:30 - 01:30 Heebie Jeebies 
(Finalista Líhně)
23:00 - 00:00 OLYMPIC
21:30 - 22:30 IMT Smile (SK)
20:00 - 21:00 ŠVIHADLO
18:30 - 19:30 AIRFARE
17:00 - 18:00 FiHa (Finalista 
Líhně)
16:00 - 17:00 Flash Back
15:00 - 16:00 RDT
14:00 - 15:00 Nekuř toho tygra
(Změna programu vyhrazena)

Jedním z hlavních lákadel festivalu bude kapela Chinaski nebo Petr Janda s Olympic (dole)
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HUDEBNÍ A DRAMATICKÉ KROUŽKY   

HRÁTKY S HUDBOU (lektorka Veronika Stoklasová, info na tel.: 774 231 330)  od 2 let s rodiči

KYTARA I. začátečníci

KYTARA II. mírně pokročilí

TANEČNÍ A AEROBIC 

AEROBIC I. do 10 let

AEROBIC II. od 10 let

TANEČNÍ  - moderní tanec bude upřesněno

VÝTVARNÉ  A RUKODĚLNÉ KROUŽKY 

KERAMIKA od 7 let

MALOVÁNÍ  A MODELOVÁNÍ I. 5 - 7 let

MALOVÁNÍ  A MODELOVÁNÍ II. 4 - 6 let

VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO I. -  výtvarný kroužek pro malé kutílky 4 - 6 let

VÝTVARNÉ  TVOŘENÍČKO II. - výtvarný kroužek pro malé kutílky 3 - 4 let

VÝTVARNÁ  DÍLNA od 8 let

VÝTVARNÝ  KROUŽEK na ZŠ HAŤ od 8 let

Klub PATCHWORK dospělí

JAZYKY 

ANGLIČTINA HROU I. 4 - 6 let

ANGLIČTINA II. 1. - 3. třída

ANGLIČTINA pro dospělé III. začátečníci

ANGLIČTINA pro dospělé IV. začátečníci

ANGLIČTINA pro dospělé V. mírně pokročilí

ANGLIČTINA pro dospělé VI. pokročilí

ANGLIČTINA pro dospělé s hlídáním dětí zač.+mírně pokr.

SPORT 

FLORBAL od 9 let

TAEKWON-DO od 6 let

SPORTOVNÍ  a POHYBOVÉ HRY Bobrovníky 

JUDO  I. od 6 let

JUDO  II. pokročilí

KARATE, KUNG - FU od 14 let

SEBEOBRANA pro dívky a ženy od 16 let

STOLNÍ  TENIS od 8 let

PŘÍRODOVĚDA A TURISTIKA 
 

RYBÁŘSKÝ od 8 let

OSTATNÍ 

LETECKÝ  A LODNÍ MODELÁŘ od 9 let

ŠACHY od 8 let

ŠKOLIČKA I. od 3 let

ŠKOLIČKA II. od 3 let

KLUB MAMINEK S DĚTMA       

Dům dětí a mládeže Hlučín
K R O U Ž K Y 2010/2011

Fotbalová
školička
Fotbalový klub z Hlučína nabí-
rá vždy od září do června nové 
členy do své fotbalové školičky. 
Ta je určena pro děti narozené 
v roce 2003, 2004 a mladší. Ško-
lička je otevřena každé úterý a 
čtvrtek od 15.30 do 17 hodin 
na hřišti FC Hlučín. V zimě pak 
v nafukovací hale s umělou tra-
vou nebo tělocvičně. Tréninky 
jsou zaměřené na všestranný 
rozvoj pohybových dovedností 
a probíhají formou her. Veškeré 
informace poskytne Alan Wan-
deerburg (hlavní trenér ško-
ličky - 605 540 030) a nebo ve-
doucí sportovních tříd Rostislav 
Helštýn (777 197 935).         (red)

Nábor do oddílu 
házené
Hlučínský oddíl házené provádí 
nábor děvčat a chlapců naroze-
ných v roce 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, a to každou 
středu a pátek od 16.30 do 18 
hodin v hlučínské sportovní 
hale. Bližší informace také po-
skytnou trenéři: Josef Janoš 
(606 853 063 - trenér žaček), Jiří 
Švihora (775 719 445 - trenér 
žaček), Šárka Slívová (775 956 
305 - trenérka minižáků), Martin 
Schmack (604 361 048 - organi-
zační pracovník).                     (red)

Technoplaneta
Soutěž Technoplaneta (internetová 
celorepubliková  soutěž v luštění ši-
fer a rebusů pro třídy ZŠ a víceletá 
gymnázia) nás nadchla. Měli jsme 
skvělou skupinu. Úkoly se skládaly 
ze šifer a  rébusů obrázkových, po-
četních i slovních. Letošní ročník byl 
velmi náročný, až se nám z mozku 
kouřilo, když jsme úlohy řešili. V na-
šem týmu jsme hodně komuniko-
vali, a proto se nám docela i dařilo. 
Paní profesorka J. Sabolová nám 
byla morální oporou a občas nám 
poradila, když už jsme si nevěděli 
rady. I přes náročné úlohy se nám 
soutěž líbila. Příští rok to možná 
zkusíme znovu, jelikož nás kupodi-
vu myšlení bavilo.

Lucie Bruzlová, Daniel Gratza, 
Jakub Foldyna, Veronika Mlýn-

ková, Zuzana Schindlerová 
– I. A; Gymnázium J. Kainara
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Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Dominik Černý *2010
Ondřej Galandžár *2010  

Jubilanti:
Helmut Pavlorek *1930
Anežka Chromá *1918
Viléma Dudková *1917
Helena Raiská *1916
Marie Sczepanová *1921
Antonín Knotek *1927
Olga Schovánková *1916
Edeltrauda Floriánová  *1928
Barbora Wasserbauerová  *1933
Marie Smolková *1932
Marcela Sládková *1928
Antonie Palizová *1921
Matilda Urbánková *1926
Emilie Krčková *1920
Annemarie Janíková *1940
Anna Reinleinová *1928
Jiřina Hrušková *1935
Elfrida Michalská *1928
Maxmilián Kremser *1926
Marie Urbanová *1923
Marie Frýdlová *1924
Hildegarda Piskallová  *1918
Magdalena Koutná *1933
Lucie Paterová *1921
Marie Vlčková *1924 

Rozloučili jsme se:
Anna Mižičová *1935
Hildegarda Šteklová *1933
Julie Brovjáková *1915
Jiřina Stanková *1919
Augustina Stryčková  *1926

Řádková inzerce
n Půjčíme trubkové lešení. Tel.: 776 204 142. 
n Pronajmu nebyt. prostory - pěší zóna, ul. Ostravská,  Hlučín. Tel.: 777 010 444. 
n Daruji německého ovčáka, bez PP, pes se základním výcvikem, věk 8 let. Tel.: 732 360 023. 
n Prodám zahrádku s chatkou v zahr. osadě Kocibenda. Tel. č. 732 705 194.
n Prodám 3+1 s balkonem v Hlučíně, ul. Cihelní, po rekonstrukci. Tel.: 602 474 828.

Výstava 
Český svaz chovatelů ZO Hlu-
čín, pořádá ve dnech 4. a 5. září 
2010 v chovatelském středisku 
v Hlučíně - Bobrovníkách na ul. 
Rekreační, výstavu drobného 
hospodářského zvířectva.

Josef Hanke
předseda ZO ČSCH Hlučín 

Poděkování
Děkujeme MUDr. J. Pchálkovi, 
MUDr. H. Michnáčové a MUDr. 
L. Novosadovi za dlouholetou a 
obětavou péči o našeho tatínka 
Jiřího Janoška a všem příbuz-
ným a známým za projevenou 
soustrast. Současně děkuje-
me pohřební službě Breuer za 
vzorné služby a profesionální 
přístup. 

Děkují manželka s rodinou.

Poděkování 
Touto cestou bych ráda podě-
kovala vedení Základní školy 
Rovniny za poskytnutí osobní 
asistentky mé dceři, která by 
bez ní první třídu nezvládla. 
Paní asistentka Kamila Ratajo-
vá je velmi obětavá, příjemná, 
milá a hlavně si spolu velmi ro-
zumí. S paní učitelkou Danielou 

Havránkovou poskytly dceři ve 
třídě prostor, který potřebuje 
ke vzdělání. Za to jim všem pa-
tří veliké dík.       Šárka Králová 

Poděkování
Rádi bychom poděkovali MUDr. 
Jaromíře Kazdové, MUDr. Ji-
římu Bizoňovi a sestřičkám z 
Charity Hlučín za dlouhodobou 
odbornou a obětavou péči naší 
mamince paní Augustině Stryč-
kové, která nás opustila dne 22. 
května 2010. Rovněž děkuje-
me pohřební službě Breuer za 
vstřícný přístup a poskytnutí 
služeb a všem zúčastněným za 
jejich květinové dary. 

Poděkování
Ráda bych touto cestou podě-
kovala provozovatelce, paní 
Mgr. Darině Krejzlové a perso-
nálu solné jeskyně v Hlučíně za 
vstřícný přístup a profesionální 
služby. Solná terapie a relaxace 
ve velmi příjemném prostředí 
má pozitivní vliv na zdraví na-
šich dětí z Dětské rehabilitace 
Hlučín. Pravidelnou docházkou 
do solné jeskyně se podařilo 
nemocnost dětí znatelně snížit.

Děkuje Mgr. Lőwová

Poděkování
Ve dnech 28. a 29. května to-
hoto roku se v České republice 
konaly volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky. S krátkým odstupem 
času jsou tyto volby, které do 
čela naší vlasti vynesly nové 
tváře, hodnoceny jako zlomo-
vé, místy i jako radikální očista 
politické scény. I přes značnou 
podporu na Moravě, byla Křes-
ťansko demokratická unie-Čes-
koslovenská strana lidová, zařa-
zena do stran neúspěšných a v 
nadcházejícím čtyřletém obdo-
bí nebude mít své zastoupení 
v dolní Parlamentní komoře. 
Ve městě Hlučíně získala KDU-
ČSL celkem 6,18% hlasů, a byla 
tak šestou stranu v pořadí. Na 
kandidátní listině byli také dva 
kandidáti z města Hlučína, kteří 
získali v platných hlasech po-
měrně výrazný počet hlasů pre-
ferenčních. Jako jeden z těchto 
kandidátů chci Vám, voličům, 
poděkovat za projevenou dů-
věru.
Ing. Aleš Hanslík, místopřed-

seda MO KDU-ČSL Hlučín

Pronájem sportovní haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště

Bowling: 170,-Kč/hod.

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

Výstava s názvem ...pro ženu, představuje autorský šperk Lenky 
Hudečkové a jejich hostů. Výstava, během které bude možné si 
šperky zakoupit, potrvá po celo dobu prázdnin, a to až do 5. září 
2010.

Letní otevírací doba muzea (červenec-srpen):
Po – pá: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
So –ne:  9:00 – 11:30, 14:00 – 17:00

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

11. 7. 13.00 FESTIVAL KULTURY HLUČÍNSKA – 2. ročník. Akce 
se koná na Mírovém náměstí ve spolupráci se 
Sdružením obcí Hlučínska za finanční podpory 
grantu Moravskoslezského kraje.

24. 8. 17.00 Kurz pečení hlučínských koláčů. Zájemci se mo-
hou přihlásit v kulturním domě osobně nebo na 
tel. čísle 595 043 397 v provozních hodinách KD. 
Cena kurzu činí 250,- Kč.

Pokladna v KD od 21. 6. 2010 uzavřena.

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín, tel.: 595 041 337,  e-mail: 
muzeum.hlucinska@seznam.cz, www.muzeu.hlucin.cz

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

Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem
Průměrná česká  domácnost používá šest-
náct různých druhů elektrospotřebičů – od 
nejvíce rozšířených praček, ledniček a tele-
vizí až po zatím méně obvyklé myčky na ná-
dobí. Co dělat, když některý z nich doslouží, 
nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, 
výkonnější a úspornější? 
Podle provedených průzkumů  se ukazuje, 
že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elek-
trospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvo-
ra, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi 
nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale 
hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice 
a 12 % je skladuje doma. 
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do 
bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej 
odveze na chatu nebo chalupu a tam pou-
žívá dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že za-
tímco v roce 2006 obyvatelé považovali své 
znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči 
nakládat, za nedostatečné, v roce 2008 již 
68% obyvatel pokládá své znalosti za dob-
ré, pouze 11 % připustilo, že o tom neví vů-
bec nic. 

Nejlepší odpad: ten, který  nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se 
s odevzdaným vysloužilým spotřebičem 
nakládá dál. Pravda, to už není věc spotře-
bitele, ale kolektivního systému zajišťující-
ho zpětný odběr, oddělený sběr, recyklaci a 
materiálové využití odpadu z nich a zpraco-
vatelských firem. Přesto je ale dobré vědět, 
že základní myšlenka moderního odpado-
vého zákonodárství v celé Evropě zní: Nej-
lepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých 

elektrospotřebičů, které musí každý členský 
stát EU vybrat ročně na každého obyvatele, 
existují i kvóty na množství druhotných su-
rovin získaných z nich k dalšímu využití. Na 
skládkách nebo ve spalovnách smí skončit 
vlastně jen nepatrné množství celkového 
objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují  spotřebiče staršího data 
výroby některé nebezpečné  látky, se kte-
rými umějí nakládat jen zkušení a vysoce 
specializovaní zpracovatelé.   

Pečlivý  výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN a. s., proto jako provozovatel 
kolektivního systému pravidelně vypisuje 
výběrové řízení, v němž oslovuje společ-
nosti provozující technologie na zpracování 
elektroodpadů.
Účelem řízení je vždy vybrat technologie na 
nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími do-
pady na zdraví lidí a životní prostředí.
Dalším důležitým aspektem je dosažení ta-
kové výtěžnosti využitelných materiálů  ze 
zpracování zpětně odebraných elektrozaří-
zení, aby bylo možné dosáhnout kvót sta-
novených zákonem o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zá-
kona povinen poskytnout zpracovatelům 
elektroodpadu veškeré informace, které 
jsou nutné k jeho zpracování, především 
údaje o obsažených nebezpečných látkách, 
možnostech opětovného použití elektroza-
řízení a materiálového využití elektroodpa-
du, případně způsobu jejich odstranění.  

Tabulka
Materiálové  složení velkých a malých do-
mácích spotřebičů, nářadí  a nástrojů

Pomáháte recyklovat? Chráníte 
životní prostředí a suroviny!

materiál  železné 
kovy (v 
%)  

neželez-
né kovy 
(v %)  

drahé  a 
ostatní 
kovy (v 
%)  

směs 
kovů (v 
%)  

kabely a 
vodiče 
(v %)  

malé 
elek-
trické 
motorky 
(v %)  

plasty (v 
%)  

sklo (v 
%)  

odpady 
s PCB (v 
%)  

nebez-
pečné 
odpady 
(v %)   

nevyu-
žitelné 
součásti 
(v %)  

ostatní 
odpady 
(v %)

malé 
spotře-
biče 

16 4 5 1 2 5 35 1 0 0,01 20 10,99

velké 
spotře-
biče 

64 0,2 0,01 6 0,2 0,4 25 0,4 0,01 0,2 1 2,58

1. Zbudovat širokou hlavní cestu,

která se obloukem vyhne městu,

děti pak do škol mohly bezpečně jít

a v noci byl skutečně noční klid. 

2.  V nádvoří zámku fontánku, lavičky,

bezvadné chodníky i všechny uličky,

kde  naše ženy se  projít mohou

bez újmy na podpatcích či nohou. 

3. Opravit starou vlakovou stanici,

zachránit vodárnu, dát tam železnici,

kde najde svou parketu otec i synek

ve světě kolejí, vláčků a mašinek. 

4. Postavit rozhlednu na Vinné Hoře

shlédnout z vrchu na hlučínské “moře“,

na modrou hladinu a její  stříbření,

na areál dle plánů dokončený! 

5. Zabránit řádění  zubu času,

pečovat o město a jeho krásu.

Kéž by se to NAŠEMU HLUČÍNU podařilo,

hned by se nám tady lépe žilo.

Jana Schlossarková



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

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

AUTOKLIMATIZACE
profesionální servis, diagnostika plnění,

veškeré opravy klimatizace vč. kompresorů
Montáž nové klimatizace, čištění ultrazvukem, vyhotovení hadic 
a trubek klimatizace u všech osobních, dodávkových, nákladních 

a speciálních vozidel.
Po dobu opravy možnost zapůjčení náhradního vozidla zdarma.

Vyzkoušejte naše ceny a služby
Autoservis Fojtík, 595 042 283, 605 262 957, www.fojtikservis.cz

NEJEN, ŽE JI P
LNÍME, ALE 

TAKY TOMU ROZUMÍME PLNĚNÍ OD 499 Kč

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

Vyrobíme vám ziskové WWW stránky do jednoho týdne

Cena 9999,- ze vaše 
webstránky nebo eshop...
Včetně designu + v létě
akce WWW doména ZDARMA!!!

Volejte ještě dnes 60348 78 48 nebo email kubicek@pnm.cz



OHŇOSTROJOVÁ SHOW U JEZERA
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY
OBČERSTVENÍ

ZÁBAVA, HUDBA, KOLOTOČE
ATRAKCE NEJEN PRO NEJMENŠÍ

A TAKÉ NĚJAKÉ TO PŘEKVAPENÍ...
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Výměnný reklamní systém

HLUCIN.COMHLUCIN.COM

oficiální pivo festivalu

hlavní partner mediální partneřihlavní mediální partneřipartneři
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Zveme Vás do nově otevřeného 
Outletu v Hlučíně.
Prodej značkového oblečení
Nízké ceny

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

Najdete nás v Obchodním domě Pauli

OUTLET

Pronájem hřiště na 

BADMINTON
ve sportovní hale

150,-/hodina

Bowling v hale
170,-Kč/hod.

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

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



Komunální volby
15. a 16. října 2010

NÁŠ HLUČÍN


