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Vážení spoluobčané,
V polovině tohoto měsíce nás čekají komunální volby. 
Končí volební období 2006–2010 a to vybízí k bilan-
cování.  
Úspěchem je vyrovnaný městský rozpočet, který se 
podařilo udržet i v době hospodářské krize, která způ-
sobila snížení daňových příjmů. Byl zajištěn kvalitní 
chod celého města – bezpečnost, údržba zeleně, zim-
ní údržba, provoz úřadu, dopravní obslužnost. Celkem 
bylo proinvestováno 170 miliónů korun, a to bez ja-
kéhokoli úvěru. Podařilo se dokončit velké investič-
ní akce - polocentralizace školního stravování, vybu-
dování víceúčelového hřiště u školy Dr. Miroslava Tyr-
še, dětského hřiště v Bobrovníkách, rekonstrukce již-
ního křídla zámku, výstavba klidové zóny u kultur-
ního domu, rekonstrukce ulice Dlouhoveské, instala-
ce městského kamerového systému. Byly vybudová-
ny nové parkovací plochy, opraveny a rekonstruová-
ny komunikace a chodníky, zlepšilo se vybavení škol. 
Město finančně podporovalo charitativní, sportovní, 
kulturní a zájmové organizace. Přispělo na jejich in-
vestiční akce, ale i na společenské a kulturní akce, kte-
ré umožnily vyžití všech obyvatel.  
Volení zástupci města by nikdy neměli rozhodovat v 
horizontu volebního období. Proto byl přijat Strate-
gický plán ekonomického a územního rozvoje měs-
ta Hlučína na období 2008–2018. Před budoucím za-
stupitelstvem stojí úkol realizovat investiční akce, na 
které jsme letos v srpnu obdrželi dotace. Připraveno 
je zateplení bytových domů v majetku města a škol-
ních budov ZŠ Hornická a ZŠ Rovniny. Projekčně jsou 
připraveny další rekonstrukce komunikací a chodní-
ků, výstavba parkovacích míst a světelně řízené křižo-
vatky u autobusového nádraží. Ve spolupráci s Český-
mi drahami se připravuje rekonstrukce nádražní bu-
dovy. Nejdůležitějším úkolem však bude pokračovat v 
přípravě a zahájení akce „Sanace, rekultivace a revita-
lizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. 
Před dvěma lety jsem byl zvolen do funkce starosty a 
dva roky jsem se snažil pracovat co nejlépe pro Vás, 
své spoluobčany a pro město Hlučín. Mohu jen dou-
fat, že jste byli s mou prací spokojeni. Chtěl bych po-
děkovat všem svým spolupracovníkům na městském 
úřadě, členům zastupitelstva za jejich práci v zastupi-
telstvu, v městské radě, v komisích a při výběrových 
řízeních. Zároveň chci poděkovat všem ředitelům ob-
chodních společností, příspěvkových organizací, čle-
nům osadních výborů, vedoucím všech klubů a spol-
ků a hlavně vám občanům, kteří jste přispěli ke zkráš-
lování našeho města a jeho zviditelnění. 
Věřím, že ať již dopadnou blížící se komunální volby 
jakkoli, budou vámi zvolení zástupci pověření vede-
ním města pokračovat v již započaté práci a usilovat o 
další rozvoj a rozkvět našeho krásného Hlučína. 
Krásný podzim přeje všem

Bernard Ostárek
starosta

V Národní technické knihovně v Praze se ve 
dnech 19. října až 29. listopadu uskuteční vý-
stava „Slavné vily Čech, Moravy a Slezska“. V 
rámci této výstavy proběhnou také „Dny Hlu-
čína a Hlučínska“, na kterých se představí měs-
to Hlučín a obce na Hlučínsku. Prezentaci pro 
tuto příležitost připravuje Muzeum Hlučínska.
„V prezentačním stánku budou mít návštěvní-
ci k dispozici nejrůznější propagační materiály 
a informace o městě Hlučíně a hlučínském re-
gionu. Dále zde bude např. nabídka regionální 

literatury a vybrané audiovizuální dokumenty 
prezentující tradice, lidové zvyky a nářeční pís-
ně z Hlučínska,“ popisuje Metoděj Chrástecký, 
ředitel muzea, a dodává: „Mimo jiné zde bude 
také pokřtěna publikace, v níž je zveřejněna 
známá hlučínská Kremerova vila od architek-
ta Šlapety. Do knihy bylo vybráno pouze pět 
objektů z celého Moravskoslezského kraje a 
tato krásná vila je mezi nimi.“ Jeden z pohledů 
na netradiční vilu zachytil i Michal Kubíček na 
úvodní stránce těchto novin.                          (ld)

Hlučínsko se představí na výstavě v Praze

V průběhu září byly do hlu-
čínských domácností zdarma 
distribuovány kompostéry, 
které město získalo z dotační-
ho titulu Ministerstva životní-
ho prostředí na zkvalitňování 
odpadového hospodářství. 
Dotace na nákup nádob či-
nila celkem 670 tisíc korun, 
zbylých deset procent nákla-
dů doplatilo město ze svého 
rozpočtu.  
„Uspokojeni byli všichni zá-
jemci, kteří si o kompostéry 
v termínu zažádali a zároveň 
splnili tyto podmínky: mají 

trvalé bydliště v Hlučíně, 
vlastní nebo mají v nájmu 
pozemek, který využívají jako 
zahradu a nejsou dlužníky 
města,“ uvedla vedoucí od-
boru životního prostředí MěÚ 
Hlučín Soňa Prášková. 
Mezi obyvatele bylo rozděle-
no celkem 334 nádob, 251 o 
objemu 800 litrů a 83 o obje-
mu 450 litrů.
 „Nádoby dostali na pět let 
propůjčené zdarma, poté jim 
je darovací smlouvou věnuje-
me,“ dodala Soňa Prášková.

(ld)

Lidé získali zdarma kompostéry

Město Hlučín dosáhlo hned na několik dotací 
z Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko. Jako žadatel v rámci výzvy zamě-
řené na podporu infrastruktury vzdělávání 
a volného času uspělo s celkem 3 žádostmi, 
peníze navíc získaly také dvě příspěvkové 
organizace města. Regionální rada podpoři-
la projekt výstavby nového dvoupatrového 
pavilonu Mateřské školy Cihelní, který její 
kapacitu zvýší o více než 5 desítek míst, dále 
modernizaci zahrady Mateřské školy Severní 
a výstavbu víceúčelového hřiště v Darkovič-
kách. První z příspěvkových organizací, Zá-
kladní škola Rovniny ,bude moci díky dotaci 
zrekonstruovat školní hřiště, na ZŠ Hornické 
se zase mohou těšit na modernizaci výuko-
vých učeben a společných prostor.
Celkově město získá v dotacích přes 35 mili-
onů korun, částku mezi 7,5 až 10 miliony pak 

bude muset doplatit z vlastní kasy. Regionální 
rada uvolnila na jednotlivé projekty 92,5 po-
tažmo 58,33%, zbylou částku musí doplatit 
město Hlučín. Vláda však v současné době 
jedná o možné změně ve financování těchto 
projektů.
„Původně byla dotace z ROP Moravskoslez-
sko poskytována v maximální výši 92,5 % z 
celkových způsobilých výdajů na projekt. Z 
toho 85 % činil příspěvek z evropských struk-
turálních fondů a 7,5 % příspěvek státního 
rozpočtu,“ vysvětluje Michaela Žůrková, re-
ferentka oddělení regionálního rozvoje MěÚ 
Hlučín a dodává: „Státní příspěvek by ale měl 
být zrušen, což znamená, že příjemce dotace, 
tedy město Hlučín či jeho příspěvková orga-
nizace, by muselo doplatit nikoliv 7,5 %, ale 
celých 15 %“.

(ld)

Město získá z dotací desítky milionů

Název projektu Dotace získaná z ROP (v Kč) % z celk. nákladů

Modernizace zahrady MŠ  Hlučín 3 131 698,50 92,5 %

Víceúčelové  hřiště Darkovičky 3 921 798,64 92,5 %

Přístavba pavilonu MŠ Cihelní 7 530 818,71 58,33 %

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ  Rovniny 17 504 280,42 92,5 %

Modernizace výukových učeben a společných prostor ZŠ  
Hornická

3 217 320,00 92,5 %

Kompostéry získalo od města přes 330 
žadatelů.               Foto: Lada Dobrovolná
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KrátceZ jednání rady a zastupitelstva města Hlučína
Rekonstrukce komunikací 
Ještě do konce letošního roku 
proběhnou opravy některých 
komunikací v Hlučíně. Na 
ulicích Jandova a části ulice 
Vřesinská (v úseku od zastáv-
ky Pod Františkem po ulici K 
Boru) dojde k celkové  výmě-
ně chodníkové dlažby za no-
vou. Opravy silnice se dočkají 
obyvatelé ulice K Boru, kde 
budou postupně vyspárová-
ny všechny příčné překopy.

Soutěž o Nejkrásnější 
náměstí
Ve středu 15. září  byla ukon-
čena soutěž o Nejkrásnější 
náměstí, kterou vyhlásil ča-
sopis Moravské hospodářství. 
Dvouměsíční internetové an-
kety se zúčastnilo více než 23 
500 lidí, kteří mohli dát vždy 
jeden hlas ze svého prohlíže-
če. Vítězné náměstí v Přerově 
získalo 10 195 hlasů.  Na dru-
hém místě pak v těsném závě-
su skončil Nový Jičín s 9 369 
hlasy. Hlučínu, který získal 1 
690 hlasů, patří  pomyslná 
bronzová medaile.

Historie Kulturního domu 
Kulturní dům Hlučín v roce 
2011 připravuje oslavy 50. 
výročí svého vzniku. V rámci 
těchto příprav se pracovníci 
KD obrací na veřejnost s žá-
dostí o zapůjčení jakýchkoliv 
materiálů, které uplynulých 
50 let pomohou zmapovat. 
Bližší info na tel: 595 043 397, 
558 270 102 nebo 733 712 
991, p. Houžvička.

Výtah z usnesení  z 110. - 112. 
schůze Rady města Hlučína

Rada projednala:
n návrh na přihlášení města 

Hlučína do testovací fáze 
evropského projektu připra-
vující Referenční rámec pro 
udržitelná evropská města a 
rozhodla o podání přihlášky 
dle návrhu. 

Rada rozhodla: 
n že veškerá zadávací řízení na 

veřejné zakázky na dodávky a 
na veřejné zakázky na služby, 
jejichž předpokládaná hodno-
ta činí nejméně 2.000.000,- Kč 
bez DPH, a na  veřejné zakáz-
ky na stavební práce, jejichž 
předpokládaná hodnota činí 
nejméně 6.000.000,- Kč bez 
DPH, vč. případného urče-
ní předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky bude pro 
Město Hlučín jako zadavate-
le provádět externí subjekt 
(soukromý subjekt zabýva-
jící se zadáváním veřejných 
zakázek), a to s účinností od 
15.10.2010 do 30.9.2011. 

Výtah z usnesení  z 34. zase-
dání Zastupitelstva města 
Hlučína 

Zastupitelstvo projednalo:

n formulované  TOP problémy 
vzešlé z veřejného projednání 
ze dne 30.3.2010 a ověřené 
anketou, vzalo je na vědomí, 
stanovilo garanty za jednotli-
vé problémy dle návrhu a ulo-
žilo jejich řešení.  

Zastupitelstvo schválilo: 
n záměr podat žádosti o pod-

poru z Regionálního operač-
ního programu Moravskoslez-
sko na projekty „Kdo jsou lidé 
na Hlučínsku“, „Modernizace 
zahrady Dětské rehabilitace 
Hlučín“, „Parkoviště Dukelská“, 
„Parkoviště OKD - západ“, „Re-
vitalizace sportovní haly“ a 
současně schválilo zajištění 
jejich profinancování včetně 
předfinancování projektu, 

úhrady veškerých nezpůso-
bilých nákladů projektu a 
kofinancování celkových způ-
sobilých nákladů projektu ve 
výši 15 %. Zastupitelstvo měs-
ta Hlučína dále schválilo záva-
zek zajištění udržitelnosti pro-
jektu, a to nejméně po dobu 
stanovenou v podmínkách 
daného dotačního titulu.

n poskytnutí  dotace ve výši 
420 000,- Kč z rozpočtu města 
Hlučína Římskokatolické far-
nosti sv. Jana Křtitele - Hlučín 
na opravu kulturní památky 
– „Budova fary v Hlučíně“ v 
roce 2010 a uzavřít Smlouvu 
č. 2010/2/000291/SML o po-
skytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučína mezi městem 
Hlučín a Římskokatolickou 
farností sv. Jana Křtitele.

Vážení rodiče, v současné době 
připravujeme slavnostní přivítání 
pro děti narozené od  1.1.2010, 
které mají  trvalý pobyt na území 
města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček.  Máte-li 
zájem zúčastnit se se svým mimin-
kem 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 prů-
kaz. O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni pozván-
kou.  Bližší  informace na telefon-
ním čísle 595020224, 595020283.

Vítání občánků

V úterý 7. září se zastupitelé sešli na posledním jednání v tomto volebním období. 
                                                  Foto: Petr Gattnar

Ve čtvrtek 16. září byla slavnost-
ně zahájena největší investiční 
akce v Hlučíně za posledních 10 
let, během které bude rozšířena 
kanalizace o nové přípojky na 
Rovninách a zároveň dojde k 
intenzifikaci čističky odpadních 
vod na Jasénkách. Celkové ná-
klady jsou vyčísleny na zhruba 
80 milionů korun. Společnost 
Vodovody a kanalizace Hlučín 
získala cca 67 milionů korun ze 
Státního fondu životního pro-
středí a Fondu soudržnosti Ev-
ropské unie, dalších 13 milionů 
dofinancuje sama.
„Během stavby, kterou bude 
provádět ostravské sdružení 
Staspo, spol. s.r.o., bude vybu-
dováno téměř 90 nových ka-
nalizačních přípojek v lokalitě 
Rovniny, kde byli obyvatelé 
doposud odkázáni na vlastní 
žumpy. Čistička se dočká změny 
v technologii čištění, ta součas-
ná je již překonaná. Dojde tak k 

Obyvatelé Rovnin se dočkají nové  kanalizace 

obrovskému navýšení její účin-
nosti,“ vysvětlil Josef Tomíček, 
ředitel společnosti VaK Hlučín.
Nejprve se začne z rekonstrukcí 
čističky a výstavbou přečerpá-
vací stanice, v lednu pak bude 
zahájena výstavba kanalizační-
ho řádu na Rovninách.
„Během prací bude na Rovni-
nách značně ztížena dopravní 
obslužnost, obyvatelé musí po-

čítat s částečnými či úplnými 
uzávěrami této komunikace, 
o kterých budou informováni 
na webových stránkách a vý-
věskách města. Všechny proto 
prosíme o shovívavost, “ dodává 
Tomíček.
Investiční akce by měla být do-
končena na přelomu října a lis-
topadu příštího roku. 

(ld)

Základní kámen  stavby společně poklepali starosta města Bernard  Ostárek a ředitel 
společnosti VaK Hlučín Josef Tomíček.                                                                      Foto: Petr Gattnar 
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Město Hlučín, 
člen Národní 
sítě zdravých 
měst,  realizu-
je od června 
2009 projekt 
„Zlepšování 

místní agendy 21 ve městě Hlu-
číně“, na který obdrželo dotaci 
z MŽP ČR, z revolvingového 
fondu. Mezi schválené aktivity 
projektu patří i sledování vy-
braných indikátorů pro trva-
le udržitelný rozvoj na místní 
úrovni a to standardizovaných 
a vlastních. Indikátory je mož-
né sledovat v čase a umožňují 
hodnotit vývojové trendy. Po-
skytují důležitou zpětnou vaz-
bu místním politikům, úřední-
kům i občanům.
Jako standardizované byly pro 
sledování vybrány komisí MA21 
dva indikátory:
n Spokojenost občanů s míst-

ním společenstvím (A1)
n Mobilita a místní přeprava 

cestujících (A3)
Ve spolupráci s Týmovou ini-
ciativou pro místní udržitelný 
rozvoj zahájilo město Hlučín 
na jaře letošního roku jejich 
sledování. V měsíci květnu byl 
proveden studenty hlučínské-
ho gymnázia dotazníkový prů-
zkum podle standardizovaného 

dotazníku, ve kterém bylo vypl-
něno celkem 593 dotazníků. 
Vzorek respondentů odpovídal 
věkovému složení obyvatel a 
poměru mužů a žen. V šetření 
byli zastoupeni respondenti z 
řad studentů, zaměstnaných i 
důchodců, ze sídlištní zástavby 
i rodinných domků. Následně 
bylo provedeno vyhodnocení 
tohoto průzkumu. Ze závěreč-
né zprávy lze mimo jiné vyčíst, 
že většina respondentů je se 
životem ve městě spokojena 
(83,9%), rovněž lze spokojenost 
občanů Hlučína porovnat i se 
spokojeností občanů v jiných 
městech. Odpovědi na dotaz-
níkové otázky byly do závěreč-
né zprávy zpracovány pomocí 
grafů, což je velmi srozumitelné 
a přehledné. Pro představitele 
města bude samozřejmě velmi 
zajímavá informace, jak se vyví-
jí názory občanů v čase, proto 
budou oba standardizované 
indikátory sledovány v 3-letém 
intervalu.
Jako vlastní indikátory byly pro 
sledování vybrány komisí MA21 
tři indikátory:
n Množství separovaných 

odpadů na 1 obyvatele 
n Docházková vzdálenost ke 

kontejnerům na separovaný 
sběr odpadů

Sledování indikátorů trvale udržitelného rozvoje

n Počet bezbariérových pře-
chodů na navržených trasách 
pro handicapované občany 

První dva indikátory analyzují 
naplňování koncepce hospoda-
ření s odpady specifikované v 
Plánu odpadového hospodář-
ství města Hlučína. Cílem plánu 
je mimo jiné  zvýšit materiálové 
využívání komunálních odpadů  
a snížit hmotnostní podíl odpa-
dů ukládaných na skládku. 
Třetí indikátor je zaměřen na 
bariérovost ve městě. Před 5-ti 
lety byly navrženy nejdůležitější 
trasy, které mají zajistit bezpro-
blémový pohyb handicapova-

ným občanům.  Do té doby byly 
všechny přechody bariérové. 
Podle zpracované projektové 
dokumentace  dochází postup-
ně od roku 2007 k realizaci bez-
bariérových přechodů.
Cílem je na těchto trasách do-
sáhnout 100% bezbariérovosti. 
Všechny tři vlastní indikátory 
budou sledovány ve 2-letých in-
tervalech.
Obě celé závěrečné zprávy se 
všemi výsledky jsou přístupné 
na www.hlucin.cz (levá lišta: Ži-
votní prostředí – Místní agenda 
21).

Odbor ŽPaKS

Jak jste spokojen(a) s Hlučínem, jako s místem, kda žijete/pracujete.

Stíhací závod auto a moto veteránů, 
soutěž elegance plechových miláčků 
a nezbytná burza náhradních dílů, su-
venýrů a sběratelských předmětů. Tak 
vypadala Velká cena Hlučína 2010, 
která proběhla 18. září v areálu hlu-
čínské štěrkovny.
„Areál je dobrý v tom, že zde může 
přijít relativně hodně diváků, kteří 
mají možnost shlédnout stroje v akci. 
Také je zde pro ně vybudováno ne-
zbytné zázemí. Bylo i fajn, že se oprav-
du dbalo na bezpečnost a návštěvníci 
se necourali po trati. Za to je třeba po-
děkovat organizátorům, kteří mnoh-
dy i s notnou dávkou nervů s neukáz-
něnými návštěvníky, někdy bohužel 
i s vlastními závodníky, trpělivě dbali 
na bezpečnost přecházení přes trať,“ 
říká Pavel Merta, jeden ze závodníků.
Původně se měl stíhací závod a pře-
hlídka historických vozidel konat na 
jaře, tomu ale zabránila velká voda. 
Velká cena se tak stala místo slavností 
léta oslavou blížícího se podzimu.                                                 

(mk)

Letos přivítali podzim v Hlučíně fanoušci veteránů

O naleštěné krasavce nebyla u jezera nouze.                                                                                                                                            Foto: Petr Gattnar
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V neděli 22. srpna kontrolovali 
strážníci nepovoleně postave-
né stany za pensionem Rhodos 
na Štěrkovně. Během prohlídky 
zjistili, že po jednom z mužů, 
kterého legitimovali, je vyhlá-
šeno celoevropské pátrání na 
základě požadavků rakouské 
justice. Proto byla na místo při-
volána hlídka PČR, která si jej 
převzala.
O den později zadržela hlídka 
na Hrnčířské ulici šestatřicetile-
tého muže, který řídil motorové 
vozidlo, přestože nevlastnil ři-
dičského oprávnění.
Ve středu 1. září přijala kolem 
15:00 hod. městská policie 
oznámení, že v prostoru školy 
na Rovninách budí veřejné po-
horšení podnapilý muž. Ten do 
příjezdu hlídky usnul. Strážníci 
zjistili, že se jedná o místního 
bezdomovce  a celou věc na 
místě vyřešili v rámci blokové-
ho řízení.
V sobotu 4. září zadržela hlídka 
na sídlišti OKD muže z Hlučína, 
který se vyhýbal nástupu do vý-
konu trestu. Byl předán Policii 
ČR.
Dne 9. září po 20. hodině ozná-
mil telefonát, že v prostoru 
místního učiliště řádí vandalo-
vé. Hlídka po příjezdu na místo 
zadržela jednoho patnáctile-
tého mladistvého a druhého 
třiadvacetiletého muže, kteří 
lihovým fixem „zdobili „ vstupní 
skleněné dveře do budovy.
V pondělí 13. září bylo krátce 
před 16. hodinou na služebnu 
městské policie nahlášeno, že 
na sídlišti OKD budí před pro-
dejnou Hruška veřejné pohor-
šení nějaký muž. Hlídka po pří-
jezdu na místo zajistila muže, 
který v té době již spal pod jed-
nou z laviček. Po probuzení mu 
byla udělena bloková pokuta.

(ld)

Okénko
strážníka

 Velitel MP Hlučín  Bc.Luděk Olšovský 

Senioři, kteří začali loni v břez-
nu studovat v Hlučíně na Uni-
verzitě třetího věku, nastoupili 
2. září do čtvrtého, závěrečného 
semestru. 
Náplň výuky tohoto semestru je 
v souladu s projektem „Zkvalit-
nění Místní agendy 21 ve městě 
Hlučíně“ a s projektem Hlučín 
- Zdravé město, tematicky je 
zaměřen na ekologii a ochranu 
životního prostředí. 
Studenti se mohou těšit na 
opravdu kvalitní a fundovaný 
výklad této problematiky. Ost-
ravská Vysoká škola podnikání, 
jejíž lektoři na Univerzitě třetího 
věku působí, totiž pro výuku v 
Hlučíně zajistila kapacitu v tom-
to oboru, profesora Ing. Vítěz-
slava Zamarského. 
Tento významný geolog se vě-
noval mimo jiné problematice 
vyhledávání ložisek nerostných 
surovin doma i v zahraničí, pře-
devším v Latinské Americe. Na 
VŠB-TU Ostrava spolupracoval 
ve výzkumu přírodních zdro-
jů nerostných surovin, vnitřní 
stavby nových stavebních a izo-
lačních hmot. Působil zde nejen 
jako pedagog, ale také jako pro-
děkan, děkan a prorektor. Právě 
na této škole si již před lety vy-
zkoušel roli lektora na Univerzi-
tě třetího věku.
„Na tyto studenty se vždycky 
upřímně těším. Oni už totiž 
prošli tou nejlepší univerzitou, 
jakou znám, a to je univerzi-

Senioři studují  ochranu životního prostředí

ta života, s nimi se nádherně 
spolupracuje. Mají o studium 
upřímný zájem, který u mladých 
často chybí a hlavně, mají zku-
šenosti, které si můžeme navzá-
jem předávat. Ty diskuze jsou 
oboustranným obohacením jak 
pro ty studenty, tak i pro mne,“ 
vypráví profesor Zamarský.
Výuka ekologie a ochrany ži-
votního prostředí by podle něj 
měla být zahájena již na základ-
ních školách, ne-li dříve
„My se divíme, že studenti na 
vysokých školách o této pro-
blematice vědí málo, začínat 
s výukou v tomto věku je už 
ale skutečně pozdě. Mělo by 

se začít od raného dětství, už v 
mateřinkách by se mělo dětem 
vysvětlit, že to životní prostředí, 
když to obrátíme, je vlastně pro-
středí pro život a to si musíme 
chránit. Aby už od mala věděli, 
že se nemají vyhazovat odpad-
ky do přírody, že se má odpad 
třídit a další nejzákladnější věci. 
S přibývajícím věkem pak ty in-
formace rozšiřovat a rozumnou 
zábavnou formou je dětem ve 
školách předávat. Důležité ale 
samozřejmě také je, abychom 
se uměli chovat dobře nejen k 
přírodě, ale i jeden k druhému,“ 
uzavírá povídání profesor Za-
marský.           Lada Dobrovolná

Podle profesora Zamarského jsou posluchači Univerzity třetího věku nejlepšími studenty. 
Mají totiž  bohaté zkušenosti, o které se mohou s ostatními podělit.           Foto: Petr Gattnar

V pondělí 30. srpna proběhlo  v 
malém sále kulturního domu v 
Hlučíně  setkání místních dob-
rovolných hasičů a představi-
telů města Hlučína. Starosta a 

místostarosta města  hasičům 
poděkovali za nasazení a po-
moc obcím i občanům o povod-
ních v letošním roce. Dobrovol-
ní hasiči z Hlučína, Bobrovníků 

Poděkování hasičům za jejich obětavost 

Hasičům poděkovali jménem města místostarosta Pavel Reiský (v popředí) a starosta 
Bernard Ostárek (v pozadí).                Foto: Petr Gattnar

a Darkoviček strávili u zásahů v 
rámci povodní 324 hodin (tj. v 
přepočtu přes 13 dnů) a najez-
dili 118 km.  
Jednalo se o čerpání vody, likvi-
daci vyvrácených nebo bezpeč-
nost ohrožujících stromů, čiště-
ní kanalizace a odtokových tras, 
výkopové práce.
Jednotky zasahovaly také mimo 
svůj územní obvod. 
Hlučínská jednotka byla na vý-
zvu Sektorového operačního 
a informačního střediska HZS 
MSK v Bruntále vyslána na po-
moc do  nedaleké Vrbice a Pud-
lova, k čerpání vody vyjeli i na 
katastr Děhylova. Bobrovničtí 
hasiči pomáhali mj. v Kozmicích 
a dobrovolníci z Darkoviček v 
Šilheřovicích.

(ld)
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Město Hlučín, jako člen 
Národní sítě zdravých měst, 
se letos připojuje již pošesté 
k oslavám Dne stromů, 
které připadají na 20.říjen.

Slavit den stromů má dlouhou 
tradici. Poprvé byl tento svá-
tek slaven v r.1872 v Nebrasce. 
Nadšený propagátor a ochrán-
ce přírody Sterling Morton na-
vrhl vyhlášení Národního dne 
stromů s cílem vyzdvihnout 
důležitost stromů při zvyšování 
kvality životního prostředí. Myš-
lenka oslav Dne stromů se rych-
le rozšířila po celých Spojených 
státech, později i na evropský 
kontinent a dokonce i do Číny 
či Japonska. Datum oslav Dne 
stromů je v různých zemích od-
lišné. Liší se podle klimatických 
podmínek a toho, kdy je možné 
stromy vysazovat.
V Čechách byly stromové slav-
nosti poprvé masově pořádány 
v r. 1906. V roce 1920 minister-

stvo školství a osvěty podpořilo 
konání Stromkového dne svým 
výnosem.
Stará  tradice byla v České re-
publice znovu obnovena v roce 
2000 a datum oslav bylo stano-
veno na 20. října.
Nadace Partnerství myšlenku 
oslav Dne stromů rozvinula. Na 
tento den se již tradičně vyhla-
šují výsledky celostátní ankety 
Strom roku a k oslavám se rok 
od roku připojuje více měst a 
obcí po celé zemi.
Den stromů je příležitostí pro to, 
aby se konaly výstavy, semináře, 
či koncerty inspirované stromy, 
výlety za stromy do přírody, ale 
hlavně pro to, aby se stromy sá-
zely. A kdo nestihne zasadit svůj 
strom právě 20.října, má na to 
ještě zbytek podzimu až do prv-
ních mrazů.
V letošním roce Město Hlučín  
realizovalo několik velmi roz-
sáhlých akcí, které se týkají pří-
mo revitalizace zeleně ve městě. 
Proběhlo kácení a nové výsadby 

okolo městského hřbitova, vý-
sadba lip na ul. Hrnčířská a na 
ul. Severní a zejména výsadba 
dřevin v rámci první části revita-
lizace zeleně na sídlišti OKD. 

Pro veřejnost Město Hlučín 
ve spolupráci s Kulturním 
centrem Hlučín letos připravi-
lo několik osvětových akcí:

l Fotografickou soutěž  „Stromy 
v Hlučíně a okolí“, které měla 
uzávěrku 30.9.

l Výstavu nejzdařilejších fo-
tografií z této soutěže v Zá-
meckém klubu pro veřejnost 
v termínu 14. – 22.10.2010. 
Vernisáž výstavy proběhne 
14.10.2010 od 16,00 hodin.

l Cestopisnou přednášku pro 
veřejnost „Thajsko“ , která pro-
běhne v pátek 22.října od 18 
hod v Zámeckém klubu

l Vzdělávací zájezd pro studen-
ty Gymnázia do Arboreta Bílá 
Lhota

Odbor ŽP a KS

20. října oslavíme v Hlučíně Den stromů

Znáte tuto vodorovnou 
dopravní značku? 
Jedná  se o vodorovnou do-
pravní značku V 12e, nadává 
se jí  „Bílá klikatá čára“, která se 
umísťuje tam, kde má upozor-

Pozor na nové dopravní značení na ulicích
nit řidiče na místo, vyžadující 
zvýšenou pozornost. I u nás v 
Hlučíně se začne používat, a to 
před některými křižovatkami 
v lokalitách předností zprava. 
První bude provedena na ul. Se-
verní. 

Značky zákazu stání 
Pokud si některý  řidič dobře vší-
má, zjistil na ulici Celní, resp. na 
silnici II/469 vedoucí z Hlučína 
na Děhylov a opačně, že došlo k 
malé úpravě svislého dopravní-
ho značení. Jedná se především 
o upřesnění dopravní značky B 
29 „Zákaz stání“, které jsou do-
plněny začátkem, průběhem a 
koncem platnosti této dopravní 
značky. Chtěl bych upozornit, že 
především ve směru od Děhylo-
va do Hlučína byla tato komuni-
kace osazena i dalšími takovými 
dopravními značkami. Musím 
však upozornit, že je na komuni-

kaci zhotovená i vodorovná do-
pravní značka V 4 „Vodící čára“, 
která vyznačuje okraj vozovky, 
za kterou tento zákaz platí také. 
Budu citovat §6 z vyhlášky č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komuni-
kacích:
n Odst. 1: „Svislá  dopravní 

značka umístěná vedle 
vozovky nebo nad vozovkou 
platí pro celou vozovku v 
daném směru jízdy“ (Vozovka 
je zpevněná část komunikace 
určená pro pojíždění vozidel)

n Odst. 2: Ustanovení  od-
stavce 1 neplatí pro svislou 
dopravní značku upravující  
zákaz zastavení nebo zákaz 
stání, která platí  jen pro tu 
stranu pozemní komunikace, 
u které je umístěna.

Robert Vitásek

Charita Hlučín 
nabízí svým kli-
entům a lidem, 
kteří se nachá-
zejí v sociální 
tísni další službu. 
Jedná se o bez-

platnou právní poradnu, která 
bude otevřena každý 1. pátek v 
měsíci od 15 do 17 hodin v sídle 
Charity Hlučín na Mírovém ná-
městí 19/18 v Hlučíně.
K návštěvě je potřeba předem 
se objednat na e-mailové adre-
se pravni.poradna@charitahlu-
cin.cz a stručně zde také popsat 
daný problém. Podrobnosti o 
způsobu objednání, poraden-
ství a oblastech práva, kterými 
se poradna zabývá, jsou uvede-
ny v provozním řádu, kterému, 
prosím, věnujte svou pozor-
nost! Provozní řád naleznete 
také na www.charitahlucin.cz.
Poradna byla poprvé otevřena 
v pátek 3. září 2010. Tato právní 
poradna není sociální službou 
a je provozována na základě 
spolupráce s advokátkou Mgr. 
Karin Blokešovou, advokátem 
zapsaným v České advokátní 
komoře pod číslem 13110.                       

(red)

Bezplatná právní
poradna Charity Hlučín

Nedostatek pohybu a nadby-
tečný příjem potravy vedou 
k nadváze a obezitě a tím k 
rozvoji hromadně se vyskytu-
jících onemocnění. Pravidelná 
tělesná aktivita s vyváženým 
jídelníčkem je nejlepším pro-
středkem k jejich prevenci,  pro-
to  Ministerstvo zdravotnictví 
prostřednictvím Státního zdra-
votního ústavu vyhlašuje sou-
těže „S pohybem každý den“ a 
„Přijmi a vydej“. Cílem je zvý-
šení vědomostí, dovedností a 
utvrzení návyků vedoucích  ke 
zdravému životnímu stylu. Při-
hlášky a informace o soutěžích 
naleznete na www.szu.cz.
Výherci soutěží budou vyhláše-
ni v prosinci 2010. Vlastním cí-
lem není ovšem výhra ceny, ale 
zamyšlení se nad způsobem ži-
vota ve smyslu sloganu soutěží 
„Vyhraj nad leností a nadváhou- 
vyhraješ zdraví!“.                   (red)

Zapojte se do 
soutěží pro
zdraví o ceny 

 Týden sociálních služeb v Hlučíně
   Jedná se o celorepublikovou akci, je možné navštívit zařízení poskytovatelů sociálních služeb

Charita Hlučín 4.-8. 10 v době od 7 do 15 hodin ve všech střediscích

Domov pro seniory „U jezera“ 7. 10. v době od 8 do 16 hodin

Fontána 4. 10. v době od 10 do 16 hodin

Dětská rehabilitace 6. 10 v době od 8:30 do 15 hodin

Nízkoprahová klub „Na Hraně“ 5. 10. v době od 14 do 18 hodin
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Dopravní komise již několik let 
pracuje pro samosprávu měs-
ta Hlučína, jako poradní orgán 
Rady města. Její činnost spočí-
vá především v posuzování do-
pravních záležitostí ve městě.
Komise se v průběhu hodnoce-
ného období na svých pravidel-
ných jednáních zabývala pře-
devším požadavky na zlepšení 
dopravní infrastruktury ve měs-
tě. V komisi pracují členové z řad 
občanů, zástupce PČR, Městské 
policie a profesní pracovníci 
přes dopravní inženýrství. 
Město navázalo spolupráci s 
Vysokou školou báňskou - TUO, 
katedrou stavební, která se 
také zabývá dopravou. V  rámci 
navázané spolupráce bylo za-
dáno zpracování Studie řešení 
statické dopravy vybraných lo-
kalit města. Ta byla bezplatně 
zpracována studentem, který ji 
poté předložil prostřednictvím 
Odboru dopravy a silničního 
hospodářství ke schválení Radě 
města. Ta daný materiál připo-
mínkovala a následně schválila.
Na zmiňovanou práci pak navá-

zaly příslušné odbory, a počal 
se tak výrazněji formovat záměr 
na zřízení parkovacích míst ve 
městě, a to především na síd-
lištích Rovniny a OKD. Začala 
se zpracovávat dokumentace 
pro územní řízení a následně 
po nutných legislativních pro-
cesech se započalo s jejich vý-
stavbou. 
Za hodnocené období tak bylo 
zrealizováno a dáno do užívání 
více jak 100 parkovacích míst, 
na které byla vynaložena část-
ka téměř 10 mil. korun. Jedná 
se např. o parkoviště U Bašty, 
kostela sv. Markéty, v dvorním 
traktu ulic U Stadionu – Zahrad-
ní, parkoviště u restaurace Advil, 
parkoviště u školní družiny na 
ul. Hornická. Dále důležitá akce 
rozšíření ulice Zahradní na stra-
ně hřbitova a tím zajištění ply-
nulé průjezdnosti komunikací 
a ještě získání dalších parkova-
cích míst po celé délce hřbitova. 
Je rozpracována dokumentace 
pro stavební povolení parkovišť 
u sportovní haly, na ul. 1. Máje, 
Dukelská, Severní a na 28. října, 

což představuje dalších více jak 
250 parkovacích míst. Dopravní 
komisí byla navrhována Radě 
města změna územního plánu, 
kterou by bylo možno zbudovat 
několik dalších desítek parkova-
cích míst na ul. J. Seiferta.
Při ohlédnutí  za činností do-
pravní komise v tomto voleb-
ním období musím také zmínit, 
že se komise zabývala rovněž 
současně realizovanou akcí 
na vybudování bezpečných 
přechodů na silnici I/56, na ul. 
Písečné, ČSA, dále se bude po-
kračovat v pracích na vybraných 
přechodech pro chodce v Dar-
kovičkách i Bobrovníkách.
Je třeba dodat i to, že dle potře-
by se komise scházela i s jinými 
komisemi města, kde se řešily 
problémy společně i při „výjezd-
ních“ zasedáních. Projednávala 
také náměty a připomínky k 
dopravní situaci předkládané 
zastupiteli města, osadními vý-
bory, členy dopravní komise, 
městskou policií, odbory města. 
Některé konkrétní problémy ve 
městě projednávala přímo na 

místě s příslušníky Dopravního 
inspektorátu Policie České re-
publiky Opava. 
V neposlední řadě se zabývala 
i problémy a náměty občanů 
města, kterým za ně děkuje a 
oceňuje i to, že občané nejsou 
lhostejní ke svému okolí. Ne 
vždy je však možno předložené 
náměty realizovat, a to nejen z 
důvodů nedostatku finančních 
prostředků.
Vážení  občané, chtěl bych na 
závěr poděkovat všem členům 
dopravní komise i celé řadě z 
vás, kteří se podíleli jakýmkoliv 
kladným způsobem na činnosti 
dopravní komise a situaci v do-
pravě v Hlučíně, Bobrovníkách i 
Darkovičkách. 
Chtěl bych také vyjádřit podě-
kování vedení města, které bylo 
po celé toto volební období 
vstřícné k činnosti komise, kte-
rá je užitečná nejen pro město, 
ale i občany, a je určitě ve městě 
potřebná a viditelná. 
 

Jiří Staněk
předseda komise

Činnost dopravní komise za volební  období 2006 -2010  

Zákonem o provozu na pozem-
ních komunikacích je stanove-
no, že řidič  je povinen podrobit 
se lékařské prohlídce nejdříve 6 
měsíců  před dovršením 60, 65 
a 68 let věku, nejpozději v den 
dovršení stanoveného věku, po 
dovršení 68 let věku se musí 
podrobit takové prohlídce kaž-
dé dva roky.
Posouzení  zdravotní způsobi-
losti provádí posuzující lékař  na 
žádost žadatele. 
Po provedení lékařské prohlíd-
ky vydá posuzující lékař žada-
teli Posudek o zdravotní  způ-
sobilosti k řízení motorových 
vozidel. Řidič musí mít při řízení 
vozidla „Posudek“ s sebou, ten 
musí mít písemnou formu a 
musí být originální.
Ze zkušeností  však vím, že řidiči 
mají problémy při silniční  kon-
trole jak s formátem – velikostí 
„Posudku“, tak s jeho povinný-
mi náležitostmi, proto bych rád 
uvedl, že „Posudek“ může být i v 
jiném formátu, např. A5 a může 
mít i jiné uspořádání náležitos-
ti, než je uvedeno v jeho vzo-

ru. Musí však být jednoznačný, 
musí obsahovat všechny náleži-
tosti uvedené ve vzoru „Posud-
ku“, který je součástí vyhlášky č. 
253/2007 Sb.
Pokud řidič  starší 60-ti let ne-
předloží při silniční kontrole 
výše uvedený „Posudek“, hrozí 
mu pokuta od 5 000 do 10 000 
Kč a zákaz řízení od 6-ti do 12-ti 
měsíců. 
Taktéž mu bude za takové jed-
nání zapsáno do jeho evidenční  
karty řidiče 5 bodů.
Vážení  řidiči, nechci Vás tím-
to příspěvkem zastrašovat, ale 
pouze upozornit na to, abyste 
nepodceňovali výše uvedené 
legislativní požadavky, které 
nelze žádným způsobem, jak u 
policie, tak i před správním or-
gánem, usmlouvat. 
Na závěr dodávám, že „Posu-
dek“ lze také nalézt např. na 
www.vogelmedia.cz. 
Přeji šťastnou cestu 

Robert Vitásek
ddbor dopravy

a silničního hospodářství

Důležité informace dříve 
narozeným  řidičům

Mnozí z řidičů, hlavně z těch, 
kteří projíždějí, případně par-
kují na ul. Boženy Němcové v 
západní části OKD si určitě po-
všimli, že na této ulici se obje-
vila „nová“ dopravní značka IP 
11g Parkoviště (částečné stání 
na chodníku podélné), která je 
v Hlučíně zcela výjimečně insta-
lována pouze na ul. Písečné, a o 
které se budu v dalších řádcích 
snažit řidičům něco říct.
S požadavkem na využití sta-
rého chodníku pro parkování 
vozidel na výše uvedené ulici se 
obrátil osadní výbor. Po zvážení 
veškerých výhod a nevýhod ta-
kového stání a po předběžném 
souhlasu Dopravního inspek-
torátu Policie České republiky 
Opava z hlediska provozu na 
pozemních komunikacích byl 
návrh předložen radě města k 
projednání. Následně bylo sta-
noveno dopravní značení svislé 
i vodorovné, aby bylo všem jas-
no, jak se zde může parkovat.
Značka IP 11g Parkoviště zna-
mená, že vozidla mohou stát v 
tomto prostoru pouze podélně, 
a to v prostoru, nepřesahujícím 
přes podélnou čáru. V tomto 
místě nesmí zastavit ani stát vo-

zidlo o celkové hmotnosti pře-
vyšující 3 500 kg, jednonápravo-
vý traktor, motorový ruční vozík 
a pracovní stroj samojízdný.
Dále chci připomenout, že na 
druhé straně okraje vozovky ne-
smí stát vozidla, neboť zákonem 
je stanoveno, že jedná-li se o ko-
munikaci obousměrnou, musí 
zůstat při stání volný alespoň je-
den jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro každý směr jízdy. Proto-
že se komunikace vymezením 
parkování zúžila, došlo by při 
stání vozidla na protější straně 
oficiálního parkoviště k poruše-
ní zákona.
Věřím, vážení řidiči, že to, co 
uvádím v tomto článku, je něko-
mu více a někomu méně známé, 
nicméně, po přečtení tohoto 
článku budete s touto proble-
matikou dobře obeznámeni a 
nedostanete se do problémů s 
policií při prováděných kontro-
lách na dodržování zákona o sil-
ničním provozu. Za pochopení a 
respektování předpisů vztahují-
cích se na provoz na pozemních 
komunikacích Vám všem děkuji. 

Robert Vitásek
odbor dopravy

a silničního hospodářství

Parkování na ul. Boženy Němcové 
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Starosta města Hlučína podle § 
29 zákona č.491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ozna-
muje: 

1. Volby do zastupitelstva města 
Hlučína se uskuteční 

n v pátek dne 15. října 2010  
od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a

n v sobotu dne 16. října 2010   
od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb
n ve volebním okrsku č.1 je 

volební  místnost v budově 
Domu dětí a mládeže v Hlu-
číně, Zámecká 285/6, Hlučín 
pro voliče  podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích 
Bochenkova, Celní, Dlouho-
veská, Farní, Hrnčířská, Mírové 
náměstí, Na Valech, Na Krásné 
vyhlídce, Opavská, Ostravská, 
Pode Zdí, Promenádní, Růžo-
vá, U Bašty, U Cihelny, Úzká, 
Zámecká.

n ve volebním okrsku č.2 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy dr. Mirosla-
va Tyrše v Hlučíně, Tyršova 
1062/2, Hlučín pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu v Hlu-
číně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše, 
Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, 
Komenského, Na Včelínku, 
Školní, Tyršova, U Stadionu, 
Zahradní

n ve volebním okrsku č.3 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rov-
niny, Cihelní 1417/8, Hlučín 

pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně, v ulicích Dukel-
ská, Jaroslava Seiferta, Okrajo-
vá, Viléma Balarina

n ve volebním okrsku č.4 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rov-
niny, Cihelní 1417/8, Hlučín 
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně, v ulicích Boční, 
Dělnická, Družební, Kosmo-
nautů, Lelkova, Mánesova, 
Mládežnická, Na Závodí, Rov-
niny, Slovanská, Svornosti, U 
Vodárny

n ve volebním okrsku č.5 je 
volební  místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Bobrovníkách, Požárnická 
129/32, Hlučín - Bobrovníky 
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně - Bobrovníkách 
a na ulicích Hrabová a Malánky

n ve volebním okrsku č.6 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Rov-
niny, Cihelní 1417/8, Hlučín 
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně, v ulicích 28. 
října, Ivana Olbrachta, Jasénky, 
Jilemnického, Marie Majerové, 
Okružní, Písečná, Vladislava 
Vančury

n ve volebním okrsku č.7 je 
volební  místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně, 
Ostravská 124/18, Hlučín pro 
voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích Antonína 
Dvořáka, Cihelní, Čapkova, 

Horní, Ke Kořeni, Markvarto-
vická, Moravská, Vinná Hora, 
Vinohradská, Záhumenní, Zá-
tiší a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo indi-
viduální rekreaci, jímž je přidě-
leno číslo evidenční

n ve volebním okrsku č.8 je 
volební  místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Darkovičkách, Nový Svět 
302/2, Hlučín - Darkovičky 
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně - Darkovičkách, 
v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolej-
ní, Kozmická, Malá, Nový Svět, 
Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U 
Zámečku, Vřesinská

n ve volebním okrsku č.9 je 
volební  místnost v budově 
Kulturního domu v Hlučíně 
- Darkovičkách, Nový Svět 
302/2, Hlučín - Darkovičky 
pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně - Darkovičkách, 
v ulicích Do Vrchu, Jandova, K 
Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, 
Sadová, U Dvora, U Hřiště, U 
Rybníku, Za Humny

n ve volebním okrsku č.10 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlu-
čín pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně, v ulicích Krát-
ká, Severní, Vařešinky

n ve volebním okrsku č.11 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, 
Hlučín pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. 
máje, Boženy Němcové, Jana 
Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, 
Pekařská, Petra Bezruče, Příční

n ve volebním okrsku č.12 je 
volební  místnost v budově 
Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, 
Hlučín pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. 
armády, Hornická, Pavla Strá-
dala, Ve Statku 

3. Voliči bude umožněno hlaso-
vání poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit 
na území České republiky. 

4. Voliči budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební míst-
nosti. 

5. Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravot-
ních důvodů, Městský úřad v 
Hlučíně a v den voleb do za-
stupitelstva obce okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena. 

V Hlučíně dne 13.09.2010              

Ing. Bernard  Ostárek
starosta města Hlučína

Oznámení
o době  a místě konání voleb do zastupitelstva města Hlučína

Vlastníte jeden z řidičských prů-
kazů na fotografii? Pak byl zřej-
mě vydán v době od 1. 1. 1994 
do 31. 12. 2000 a vy jste  povinni  
ho vyměnit za nový do 31. 12. 
2010!!! Výměna ŘP je bezplat-
ná!!!
Od 1. 5. 2004 je vydáván nový 
typ, tzv. EURO řidičského prů-
kazu, který musí mít každý řidič 

nejpozději 1. 1. 2014. Na rozdíl 
od všech předcházejících typů 
řidičských průkazů  je platnost 
tohoto dokladu časově omeze-
na, 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 

Povinná výměna řidičských průkazů
cm odpovídající  jeho podobě  
v době podání žádosti, stávající 
ŘP, doklad totožnosti a vyplně-
nou „Žádost o vydání ŘP“, která 
je k dispozici na pracovištích 
odboru dopravy. Žádost je nut-
no vyplnit a podepsat. Úřední 
hodiny pro veřejnost Odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství MěÚ Hlučín: pondělí, středa:  
8 - 17 hod. (každé první pondělí 
v měsíci do 19 hod.), úterý, čtvr-
tek: 8 - 14 hod. a pátek pouze 
pro objednané klienty. Bližší 
info možno získat na tel.č. 595 
020 343.

Výměnu ŘP neodkládejte!!
S blížícím se koncem termínu 
vždy narůstá čekací doba na vy-
řízení dokladu, na úřadě se tvoří 
fronty.  Držitelé ŘP vydaných 
před 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 správ-
ním řízení  pokutován ve výši 
1500 – 2500,- Kč. Info o povin-
né výměně ŘP lze také najít na 
stránkách ministerstva dopravy 
– www.vymentesiridicak.cz.                     

(ld)
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V dotazníkové anketě, kterou prováděli stu-
denti hlučínského gymnázia, a o které vás 
podrobně informujeme v článku Sledování 
indikátorů trvale udržitelného rozvoje na 
straně 5, byla položena také otázka, která 
se týkala spokojenosti občanů se sociální-
mi službami ve městě. Vzhledem k tomu, že 
ne všichni vědí, co to vlastně sociální služby 
jsou, požádali jsme Ing. Marii Suchánko-
vou, koordinátorku komunitního plánování 
MěÚ Hlučín, o vysvětlení tohoto pojmu: 

Sociální služby jsou služby pro lidi, kteří se ocitli v 
nestandardní, složité životní situaci a tyto služby 
jim napomáhají k tomu, aby mohli žít plnohod-
notný život. Jsou to služby pro seniory, zdravotně 
postižené, osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním, děti a mládež atd. Jsou samozřejmě ošet-
řeny zákonem. V žádném případě se nejedná o 
vyplácení dávek, různé sociální příspěvky apod., 
jak se často lidé mylně domnívají.

Jaké  sociální služby město Hlučín 
konkrétně nabízí?
Město nabízí  jak pobytové, tak i terénní služby. 
Patří zde denní  stacionáře pro seniory a pro 
hendikepované děti do 7 let věku, domov pro se-
niory U Jezera, domov pro osoby se zdravotním 
postižením Fontána, pečovatelská a asistenční 
služba, kterou zajišťuje Charita Hlučín,nízkopra-
hový klub pro děti a mládež Na Hraně a terénní 
program pro drogově závislé.

Jakým způsobem jsou v Hlučíně tyto 
služby zajištěny?
Zajišťují  je jednak příspěvkové organizace měs-
ta a kraje a také  nestátní neziskové organizace- 
obecně prospěšné  společnosti, církevní právnic-
ké osoby a občanská  sdružení. 

Dá  se odhadnout, kolik lidí v Hlučíně 
tyto služby využívá?

Každá  služba má kapacitu stanovenou ve své 
registraci a jednotliví  poskytovatelé služeb si 
vytvářejí statistiky o tom, kolik lidí tu konkrétní  
službu využívá. 

Myslela jsem spíše, zda jsou služby 
kapacitně  dostačující, zda např. neevi-
dujete enormní zájem o nějakou službu, 
která by potřebovala rozšířit…
Samozřejmě že ano. Např. domov pro seniory 
není dlouhodobě schopen přijmout všechny 
zájemce. To souvisí také s tím, že zřizovatelem 
tohoto zařízení je Moravskoslezský kraj a proto 
zde mohou být umístěni zájemci z celého kraje, 
tedy nejen z Hlučína. Plně obsazená je také soci-
álně terapeutická dílna, kterou provozuje Chari-
ta Hlučín v Ludgeřovicích. Klienti Fontány, kteří 
ji také využívají, by uvítali buď navýšení kapa-
city dílny stávající nebo vybudování dílny nové.
Obecně lze říci, že služby jsou v Hlučíně vesměs 
plně využity.

Vy jste koordinátorka komunitního plá-
nování, to je další pojem, který nemusí 
být všem jasný? Co vlastně komunitní 
plánování znamená?
Je to proces, při němž se snažíme zapojit do roz-
hodování veřejnost, tedy komunitu. Lidé mají 
možnost vyslovit svůj názor, popsat své potřeby 
a následně se podílet na jejich zajištění. Komu-
nitně plánovat se dá samozřejmě cokoliv. My v 
Hlučíně se konkrétně zabýváme právě sociální-
mi službami a jejich rozvojem, volnočasovými 
aktivitami a bezbariérovostí ve městě.
Fungují tady 4 pracovní skupiny (pro rodinu, děti 
a mládež, zdravotně postižené občany, seniory 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením), které 
diskutují o problémech daných cílových skupin. 
Jejich členy jsou jednak zástupci poskytovatelů 
služeb a zadavatele, tedy obce, ale také veřej-
nosti. Jednání pracovních skupin jsou veřejná, 
zúčastnit se jich tedy může každý.

A jak se lidé dozvědí, kdy a kde se 
jednání  pracovní skupiny koná?
Informace jsou zveřejněny na www.hlucin.cz v 
sekci Sociální věci/komunitní plánování.
Jednání  se konají vždy v zasedací místnosti bu-
dovy C MěÚ Hlučín. 

Pokud budu potřebovat v oblasti 
sociálních služeb poradit, na koho se 
mohu obrátit?
Můžete se samozřejmě obrátit na koordinátor-
ku, která pracuje v kanceláři C 302 MěÚ Hlučín 
nebo zavolat na tel. 595 020 317 či mobil 725 
053 622. Aktuální informace najdete také na již 
výše zmíněných internetových stránkách. 

Za rozhovor poděkovala
Lada Dobrovolná

Na slovíčko o sociálních službách 

Uživatelé z Domova U jezera si 
ve středu 8.9.2010 dopřáli dlou-
ho plánovaný výlet na nejvyšší 
vrchol Beskyd, Lysou horu. Díky 
pochopení pracovníků Správy 
chráněné krajinné oblasti Bes-
kydy a úsilí pracovníků domova 
se nám podařilo získat mimo-
řádné povolení k výjezdu až na 
vrchol, jelikož většina seniorů 
byla na invalidním vozíčku. Po-
časí nám přálo, výhled byl nád-
herný, i když foukal chladný vítr 
a teploty se pohybovaly kolem 
8 stupňů. Někteří senioři i do-
provodný personál byli na Lysé 
hoře poprvé, někteří si naopak 
zavzpomínali, jak tam za mla-
dých let šlapali pěšky, jako napří-
klad nejstarší účastnice zájezdu, 
90-ti letá paní, která vzpomínala, 
jak kdysi pod Lysou horu jezdila 

Senioři z Domova u Jezera na výletě v Beskydech

na prázdniny a nahoru chodi-
la pravidelně. Doprovázel nás i 
harmonikář, který  nám hrál jak v 
autobuse, tak při zpáteční cestě 
v hospůdce v Krásné, kam jsme 
se zastavili na malé občerstvení 
a kde jsme názorně předvedli 
místním štamgastům, jak se umí 

bavit senioři. Ve chvilce jsme ro-
zezpívali a dokonce i roztanco-
vali celou hospodu a od jejího 
majitele jsme pak na památku 
dostali malou pozornost.   
Všichni „účastníci zájezdu“  byli 
velice spokojeni a dobrá nálada 
všem vydržela i po zpáteční  ces-

tě, kdy se celou dobu v autobuse 
zpívalo.
Uživatelé i doprovodný  perso-
nál děkují ředitelství domova za 
krásný zážitek a těší se na další 
akce.            

 Kristiana Foltýnová
pracovník v sociálních službách

Ing. Marie Suchánková k 30. září ukončila své působení 
na hlučínské radnici. V nové práci i v soukromém životě jí 
redakce HN přeje vše nejlepší.  

Foto: Michal Kubíček
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Zaměření  naší družiny je přede-
vším na odpočinkovou činnost, 
výtvarnou činnost a sport.
Družinu navštěvují  také chlapci, 
fotbalisté, kteří čekají na odpo-
lední  trénink a potřebují využít 
smysluplně svůj volný čas. Vyu-
žíváme nový pingpongový stůl 
ke hře a občasným turnajům 
mezi žáky.
Děvčata i chlapci, kteří mají rádi 
ruční práce a výtvarnou výcho-
vu a vytvářejí něco nového si 
u nás mohou kreslit,malovat, 
vystřihovat, vyrábět koláže, 
šít,batikovat, zatančit si, zahrát 
divadlo, zazpívat nebo si jen od-

počinout od školního vyučová-
ní. Máme také k dispozici škálu 
stavebnic a společenských her.  
Polední klid využíváme k četbě 
a společnému vyprávění, které 
se nazývá komunitní kruh.
Ve školní jídelně  se děti učí kul-
turně stolovat. Děti, které potře-
bují napsat domácí úkol v klidu, 
mohou si jej po domluvě s rodi-
či vypracovat.
Naše družina začleňuje do své-
ho programu 4 krát týdně kera-
mický kroužek. 
Vedoucí vychovatelka Jandová 
sestavuje ve spolupráci s paní 
vychovatelkou Bukačovou roční 

plán, do kterého zařazuje mě-
síčně atraktivní akce a soutěže 
pro děti. Opět budeme jednou 
měsíčně ve cvičné kuchyni vařit 
nebo jen tak připravovat poma-
zánky a nazveme akci ,,páteční 
mlsání“. Děti ochutnají něco 
dobrého a před Vánocemi na-
pečeme jednoduché cukroví.
Zúčastňujeme se i okrskových 
soutěží mezi družinami a sami 
pořádáme koncem roku tradič-
ní sportovní zápolení ,,Skok do 
prázdnin“ na našem víceúčelo-
vém hřišti. 

Hedvika Jandová
vedoucí vychovatelka 

Školní družina ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Chtěli bychom se s Vámi podě-
lit o radost a překvapení, které 
jsme zažili 1.9.2010 při zahá-
jení školní docházky na ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše v Hlučíně. Měli 
jsme obavy, tak jako asi většina 
rodičů, kteří posílají své děti do 
první třídy, jdou přece poprvé 
do školy a už nám nastanou sta-
rosti s učením.
Uvítání  všech žáků a hlavně 

prvňáčků bylo perfektní. Třídní 
učitelka Jarmila Kuhová přivíta-
la děti, které se s obavami posa-
dily poprvé do školních lavic, s 
přirozenou autoritou. Měla pěk-
ný srozumitelný proslov a hlav-
ně působila „maminkovsky“.
Následně paní učitelka zavedla 
děti do tělocvičny, kde měli při-
praveno vystoupení starší žáci 
této školy a  poté nastalo paso-

Rodiče vyprávějí: První  den ve škole
vání prvňáčků. Pasování vedla 
paní ředitelka Ivana Staňková. 
Při pasování prvňáčků mělo 
několik rodičů a prarodičů, kte-
ří své děti doprovázeli, slzy na 
krajíčku. Prvňáčky s milým pro-
slovem přišel přivítat starosta 
Hlučína pan Bernard Ostárek.
Paní ředitelka a pan starosta 
předali dětem upomínkové 
předměty a paní učitelka spolu 
s vychovatelkami zdejší družiny 
odvedla naše ratolesti na po-
hoštění do školní jídelny.
Byli jsme mile překvapeni pří-
stupem a profesionalitou třídní 
učitelky, paní ředitelky i vycho-
vatelek paní Hedviky Jandové a 
Ivany Bukačové.
Opadl z nás všechen stres spo-
jený s novou zkušeností při ná-
stupu dítěte do školy a máme 
velkou radost, že naše dcera 
může navštěvovat právě tuto 
školu.                                                                              
Děkujeme.

Manželé Obdržálkovi

Celkem 32 závodníků z celé 
České republiky, ale také ze Slo-
venska a Polska, se letos první 
zářijovou  sobotu sjelo na Hlu-
čínskou štěrkovnu, kde se ko-
nal další ročník mezinárodních 
závodů ve wakeboardingu a 
wakeskateingu pod názvem X-
Cup 2010. 
Závodníci ze dvou hlučínských 
klubů Cable Wakeboard Club 
Hlučín a Ski Club Hlučín se i bez 
zraněného Pavla Zátopka a Jana 
Mikety neztratili a potvrdili, že v 
těchto sportech patří mezi nej-

lepší. Vodní vlek v areálu jezera 
obléhaly po celý den stovky 
diváků, kteří si i přes nepříznivé 
počasí nemohli nechat jedineč-
nou show na vodě ujít.   

(ld)

Výsledky závodů:

Muži X-CUP WAKEBOARD:
1. Marek Zach (Těrlicko)
2. Petr Balgar (Hlučín)
3. Martin Florek (Těrlicko)

Ženy X-CUP WAKEBOARD:
1. Petra Kocurová (Těrlicko)

2. Vendula Roháčová  (Hlučín)
3. Michaela Kolarčíková  (Hlučín)

Muži X-CUP WAKESKATE:
1. Martin Ščambora (Košice)
2. Juliu Lang  (Košice)
3. Tino Studenčan (Košice)

Ženy X-CUP WAKESKATE:
1. Zuzana Vráblová (Piešťany)
2. Monika Prchalová (Hlučín)
3. Petra Kocurová (Těrlicko)

X-Cup opět nabídl skvělou podívanou 

X-Cup je již tradičně atraktivní podívanou pro diváky,  závodníci 
předváděli na vodě doslova akrobatické kousky.                                                        

Foto Petr Gattnar

Odborné  učiliště a Praktická  
škola, Hlučín, příspěvková  

organizace v rámci výuky od-
borného výcviku nabízí praní, 
žehlení (mandlování) ložního i 

osobního prádla.

Orientační ceník praní a 
žehlení: 

Povlak peřina 19,-

Povlak polštář 10,-

Prostěradlo 15,-

Ubrus do 2 m2 8,-

Drobné prádlo praní 
a žehlení - 1 kg

35,-

Drobné  prádlo žehlení - 1 kg 25,-
Rozvoz dle dohody.

Kontakt: OU a PrŠ Hlučín, 
příspěvková organizace,  

ČSA 4a, 748 01 Hlučín, tel.: 
595 041 533, 595 041 886, 

e-mail: oupshlucin@quick.cz

Potřebujete 
vyprat či vyžehlit 
prádlo?
Obraťte se na hlučínské  učně, 
pomůžete jim získat praxi v 
tomto oboru. 
Odborné učiliště a praktická  
škola v Hlučíně připravuje učně 
mimo jiné také v učebním obo-
ru Pečovatelské práce. Součástí 
výuky je i odborný výcvik, jehož 
náplní je i praní, žehlení  a mand-
lování ložního i osobního prádla. 
Aby mohli žáci získat alespoň 
minimální kapesné, nabízí škola 
tuto službu i široké veřejnosti. 
Kromě drobné finanční odměny 
tak pomůžete studentům , kteří 
se  v budoucnu stanou pečova-
teli či osobními asistenty, získat  
v oboru tolik potřebnou praxi.

Jindřich Honzík
ředitel OU a PrŠ Hlučín
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Marie, vezmeme to od 
začátku, odkud vlastně jsi a 
kolik ti je let?
Pocházím z Petřkovic a mám 16 let.

Poprvé jsem tě viděl v posi-
lovně před půl rokem a tak se 
zeptám, jak dlouho cvičíš, co 
studuješ a kdo tě ke cvičení v 
posilovně přivedl?
Ať to vezmu popořadě, tak cvičení 
v posilovně se aktivně věnuji 2 roky, 
do té doby jsem ji navštěvovala jen 
okrajově, protože mým zaměřením 
byla atletika. Teď studuji na gym-
nasiu v Ostravě a ke cvičení v posi-
lovně mě přivedl můj bratr, který se 
zná s majitelem hlučinského fitka. 
A ten mě začal pod svým vedením 
trénovat...

Zrovna jsi odpověděla i na 
mou další otázku a tak se 
zeptám, budeš mít postavičku 
jako Arnold Schwarzenegger?
Ne, nechci, po něčem takovém 
opravdu netoužím a netouží asi 
žádna žena! To, že cvičím v posilov-
ně neznamená, že budu kulturistka. 
Ja nedělám kulturistiku jak si mno-
ho žen myslí, já se věnuji bodyfitne-
ss. Zde se hodnotí sportovní, štíhlá 
symetrická postava bez zbytečného 
tuku a přehnané muskulatury...

Co rodiče? Nevadilo jim, že jsi 
od rána do večera v posilov-
ně?
Ze začátku z toho byli úplně ne-
šťastní, hlavně mamka byla šílená. 
Ukazovala mi na fotky kulturistů a 
říkala – no snad nechceš vypadat 
jako tihle. Takže ze začátku mě v 
tom moc nepodporovali, mamka 
mi říkala – jez si, co chceš, ale já ti 
to rozhodně vařit nebudu, uvař si to 
sama a podobně. Potom ale změ-
nili názor, když viděli moje první zá-
vody, to slavné juniorské mistrovství 
republiky. Viděli tu atmosféru a zjis-
tili, že ty svaly tam nejsou až tak ší-
leně obrovské, jak si mysleli a začali 
se na to dívat jinak.

Jak zvládáš skloubit školu s 
posilovnou?
Bývala jsem až příliš opatrná, teď už 

Mladičká kulturistka mezi správnými chlapy

jsem si to v hlavě trochu přerovnala 
a na prvním místě je škola a posi-
lovna, pak až kamarádi a zábava.

Kolikrát týdně cvičíš v 
posilovně?
Pokud jsem v tréninku jako teď od 
ledna, tak prakticky každý den. Sa-
mozřejmě občas mám volno - když 
se oteplí, vytáhnu in-liny. Pro mě je 
to vítaná „změna“. Jinak mám radši 
kratší intenzivní trénink a soustře-
dím se na trénování ramen, prsou, 

Marii Hudečkovou jsem poprvé potkal v posilovně Správní 
chlapi a už na první pohled se mi zdála jako skromná, 
tichá holka a o jejím počínaní jako bodyfitnesky jsem 
v té době neměl ani tušení. Až o půl roku později při 
pročítání novinek na Internetu mi padlo do oka opět její 
jméno v souvislosti s letošním Mistrovstvím dorostu ČR 
v kulturistice a bodyfitness. Marie Hudečková zvítězila 
právě v kategorii bodyfitness a reprezantantka Hlučína 
se tak stala mistryní republiky ve své kategorii. 

břicha a noh se zadečkem - tyhle 
partie procvičím prakticky 3 - 4 x 
týdně - k tomu přidám protažení bi-
cepsu nebo tricepsu a zad. Na tyhle 
partie se soustředím méně a jedu je 
až druhé v tréninku. Celkově trénin-
ky hodně měním podle pocitu.

Jakým aerobním aktivitám se 
nejraději věnuješ, jaké jsou 
podle tebe nejefektivnější?
Pro mě je ve fitku ideální steper 
nebo kolo. Samozřejmě nejefektiv-
nější je běhání, ale přiznávám, že 
mě moc nebaví, takže ho zařazuji 
většinou pouze v předsoutěžním 
období, pokud se dá běhat venku. 
Ve fitku ne. Jedině do přírody, to je 
něco jiného. A samozřejmě in-line 
brusle, ale pouze s chrániči, znám 
se. Také ráda plavu a na to mám 
super podmínky na štěrkovně, kde 
se pořádně vyplavu a protáhnu 
celé tělo...

Čím si myslíš, že je způsobený 
slabý počet mladých holek v 
posilovnách?

Myslím si, že dnešní holky v mém 
věku mají úplně jiné zájmy a jiné 
koníčky, většinou jsou líné, (smích) 
zkrátka pořádně nevědí, co chtějí a 
nejdou si za svým cílem, popřípadě 
mají úplně jiné cíle. Pro mnoho lidí 
tento sport také není příliš zajíma-
vý, takže tím je to asi také způso-
bené. Ale hlavně se nikomu nechce 
nic moc dělat a když pak slyší, že 
to obnáší dřinu v posilovně, die-
ty, odříkání, tak si řeknou, že tohle 
opravdu nehodlají podstoupit. I já 
se vlastně setkávám s tím, že se mě 
například spolužačky ptají, co mě 
na tom láká a že je to hrozné a ony 
by to nedokázaly, že je to strašná 
oběť… Mě to za to stojí.

Co považuješ na své postavě 
za slabinu a jak na ní pracu-
ješ?
Ramena - a už na nich od začátku 

ledna tvrdě makám.

A co naopak za přednost a 
čím to, že je tou předností?
Záda a nohy se zadečkem - to 
mám po mamince ... je to prostě 
genetika.

Dá se závoděním něco 
vydělat?
Závoděním se uživit nedá, protože 
není nijak finančně ohodnoceno. 
Ne, skutečně, ačkoli to lidé většinou 
nevědí, je to tak – bodyfitness je 
čistě amatérský sport a naše účast 
na závodech ani případné vítězství 
nejsou nijak honorovány. 
Spousta lidí, když se to dozvědí, si 
pak poklepává na čelo a ptají se 
mě, proč to vlastně dělám. Nemít 
oddíl, který se za mě postaví, rodiče 
a sponzory, nemohla bych tento 
sport dělat na soutěžní úrovni!

Tak se nám pochlub, jaké 
jsou tvé úspěchy?
Tak letos jsem se zúčasnila 3 soutě-
ží a to Mistrovství Moravy a Slezska 

mužů a žen 2010, kde jsem skon-
čila na 4. místě (což pokládám za 
velký uspěch protože to byla má 
první soutěž a navíc jsem jako do-
rostenka soutěžila v kategorii žen). 
Dále pak to bylo Mistrovství Mo-
ravy a Slezska juniorů a staršího 
dorostu 2010 - kde jsem už byla na 
3 místě a postoupila na Mistrovství 
ČR dorostu 2010 - odkud jsem do-
vezla zlato.

Tak to moc gratuluji. Byl 
to pro tebe velmi úspěšný 
rok! Kdo tě připravoval na 
sezónu?
Jsem členkou oddílu SK Správní 
chlapi Hlučín a můj trenér je Ro-
nald Uvíra, kterému jsem nestihla 
za to všechno náležitě poděkovat, 
protože on byl ten, kdo se mne v 
roce 2007 ujal. 
S ním jsem řešila tréninky a dietu. 
Jezdila jsem za ním do práce a 
vždycky jsme trénink skončili po-
vídáním o našem soukromí a jak 
se komu vede. I když jsem přijela 
se špatnou náladou, vždycky mě 
nějakým způsobem rozesmál. A 
pomohl mi zvládnout tvrdé trénin-
ky a diety před soutěží, kdy jsem si 
mnohokrát říkala, že to vzdám!

Co následovalo po té, když jsi 
s medajlí na krku odešla do 
zákulisí?
(smích) Jakmile jsem slezla z pódia, 
vypila jsem litr coly, pak jsme hned 
všichni vyrazili do McDonalds, 
tam jsme se najedli a napili. Po 
cestě zpátky jsem se už těšila, jak 
si doma otevřu sklenici nutely a ce-
lou ji do sebe natlačím. Do večera 
se mi povedlo spořádat vše co jsem 
si ty 3 měsíce odpírala ...

A jak vidíš své „Životní a 
sportovní cíle…“
Životní cíle? Držím se hesla“ že 
život má takový smysl, jaký mu 
dáme... Být zdravá a šťastná, ať v 
soukromí, tak ve škole, k tomu ne-
vyhnutelně patří to, aby byli šťastní 
a zdraví všichni důležití lidé v mém 
životě - rodina a přátelé - je to pro 
mě hodně důležité, protože pro mě 
moc znamenají a život mě už nau-
čil, že jsou v mém žebříčku hodnot 
na prvním místě.
A sportovní cíle? Tím, že jsem vy-
hrála MČR. Tím jsem si splnila svůj 
sen... No a pokud se zadaří, tak 
bych ráda pokračovala dál.

Děkuji za rozhovor a za 
všechny čtenáře ti přeji jak 
hodně štěstí v životě spor-
tovním i osobním.

(pif)

Při pohledu na Marii (vpravo) se nechce věřit, že by právě ramena měla být její slabinou.



Nechceš zažít 

nudu? 
 

Členové T.O.Zálesák 

hledají nové kamarády 

od 8-15 let 

 

Čekají tě  
  schůzky v úterý nebo ve středu  

od 16 do 18 hodin 

 jedno a vícedenní výpravy pod stan,  

na vodu, do chaty i do města 

 14-ti denní tábor  

 

Přijď i ty zažít spoustu  

legrace, získat nové  

kamarády a něčemu se  

naučit do naší klubovny  

na Dlouhoveské 17 

v Hlučíně :) 
 

 

 

www.zalesak.hlucin.com tel: 725878394 
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Pan Neznámý se vrátil, 
Hlučín je opět v ohrožení 

 
Do Hlučína se vrátila nebezpečná osoba bez identity.  

Jeho přítomnost znamená velké nebezpečí pro obyvatele 
Hlučína. Totožnost Pana Neznámého musí být  

bezpodmínečně odhalena. 
 

Přijď i ty pomoct odhalit totožnost Pana Neznámého v 
dobrodružné hře ve městě, kterou pořádá T.O. Zálesák. 

 
Hra proběhne v podvečer 22.10.2010. 

 
Sraz mladých detektivů od 8 do 15 let bude v 16 hodin u 
klubovny T.O.Zálesák na ulici Dlouhoveské 17, Hlučín. 

 

 Přijď prožít dobrodružství  
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8. výstava celoroční soutěže 
            „Rok 2010 v Muzeu Hlučínska“

Výstava 
trvá
od 23. 9.
do 21. 11. 
2010

Výstava trvá 
               od 23. 9. do 21. 11. 2010



Rekreační  sport Hlučín Vás zve na cvičení,
malá  tělocvična ZŠ Rovniny

(vchod od školky)
každou středu

od 19:00 do 20:00 hod.
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Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690

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

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

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

1. 10. 16.00 Slavnostní akademie Gymnázia J. Kainara 
Hlučín Vystoupí: studenti gymnázia, žáci 
ZUŠ P. J. Vejvanovského a host.

1. 10. 18.30 Svatováclavský hudební festival – kostel sv. 
Jana Křtitele

8. a 9. 10. 18.00 Půlkolony tanečního kurzu

9. 10. 9.00 Podzimní hlučínsko-vřesinská šlápota. Star-
tovné 20,- Kč.

13. 10. 9.00 Slon Bimbo v Tramtárii – divadelní předsta-
vení pro MŠ a I. st. ZŠ

14. 10. 9.00  
a 10.30

Hranická propast – přednáška pro II. st. ZŠ a 
gymnázium

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

24. 10. 14.00 Koláčobraní – další ročník tradiční akce

Připravujeme na měsíc listopad: 

14. 11. 14.00 Eva a Vašek

21. 11. 16.00 Omlazovna

Kino Mír Hlučín
Ostravská 624/51a, Hlučín, tel.: 595 041 074
9. 10. 17.00 a 19.30 Kajínek (107 min.)

10. 10. 17.00 a 19.30 Kajínek (107 min.)

Film ČR. Akční, krimi, drama.   MP od 15 let 

23. 10. 19.00 Počátek (142 min.)

24. 10. 17.00 Počátek (142 min.)

Film USA, Velká Británie. 
Akční, drama, mysteriozní,sci-fi, thriller MP od 12 let 

24. 10. 15.00 Pásmo pohádek pro děti KRTEČEK 

Utkání II. fotbalové  ligy

9. 10. 16.00 FC Hlučín – Kladno

23. 10. 16.00 FC Hlučín – Jihlava 

Utkání II. volejbalové  ligy mužů

16. 10. 9.00 TJ Hlučín – Drásov

30. 10. 9.00 TJ Hlučín – Bučovice 

Utkání Krajského přeboru žen ve volejbalu

3. 10. 10.00 TJ Hlučín – Mittal Ostrava B

9. 10. 10.00 TJ Hlučín – Gymnázium Orlová

23. 10. 10.00 TJ Hlučín – OU Ostrava 

Basketbal

2. 10. 9.00 Utkání mládežnických družstev

10. 10. 10.00 Utkání mládežnických družstev 

Okresní přebor mužů v basketbalu

2. 11. 18.00 TJ Hlučín – Poski Ostrava B

9. 11. 18.00 TJ Hlučín - Vítkovice

10. listopadu 2010                                 v 19.00 hodin

 Talk show                       známého
humoristy

Vstupné: 
190,-Kč (předprodej)                                     

250,-Kč 
(v den konání)

                   
                  

     Předprodej vstupenek v pokladně 
      KD Hlučín a IC Hlučín

Kulturní dům Hlučín

8.10. 16.00 KLUB PATCHWORK, bližší informace: DDM Hlučín, 
tel.: 595 041 156

16.10. 8.00 ZÁJEZD NA SLEZSKOU HARTU, Rozhlednu Velký 
Roudný, Uhlířský  vrch... pro dospělé a rodiče s 
dětmi, možná změna programu podle počasí, 
bližší informace v DDM - Božena Kladivová, tel.: 
595 041 156

25.10. 16:30 DUŠIČKOVÁ  DÍLNA pro děti i dospělé, výroba 
věnců  k Památce zesnulých, dušičkové svátky, 
porovnání s Halloweenem, zdobení dekoračních 
dýní, vyřezávání  dýně.. V ateliéru DDM Hlučín. 
Cena 150,- Kč, s sebou dýni na vyřezávání. Při-
hlášky a platba předem v DDM - Lucie Holaňová 
Ocelková

28.10. ZÁJEZD DO AQUAPARKU WISLA, parní sauna, 
eukalyptová sauna, solné jeskyně, vířivky, pára, 
tobogány, mrazící box, dětské vířivé brouzdaliště  
s vodopádem, mořské vlny, cena pro děti a do-
spělé: 250,- Kč za autobus, s sebou asi 35 zlotých, 
platný cestovní pas nebo OP, svačinu, plavky. Bliž-
ší informace: Edita Studená, tel.: 595041156

Připravujeme: 

8.11. ZAVÍRÁNÍ  LESA

8.11. HLUČÍNSKÝ  SLAVÍČEK

27.11. ADVENTNÍ  DÍLNA

11. - 12.12. VÁNOČNÍ  VÝLET DO PRAHY

Rekreační  sport Hlučín Vás zve na cvičení,
malá  tělocvična ZŠ Rovniny

(vchod od školky)
každou středu

od 19:00 do 20:00 hod.



V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. 
se nyní nachází 7 psů čekajících na své nové pány.  

hlučínskénoviny [14]

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Václav Beinhauer *2010
Vendulka Hrbáčková *2010
Vojtěch Koziel *2010
Ema Bednaříková *2010
Daniel Brzeska *2010 

Jubilanti:
Vlasta Kučerová *1926
Anna Grundová *1917
Lýdie Konečná *1925
Hildegarda Jankůjová  *1923
Anna Kofláková  *1922
Hedvika Dobiášová  *1929
Emilie Pochopienová *1925
Ludmila Beková *1925
Alžběta Schullová *1917
Anna Guřanová *1930
Hedvika Biskupová *1930
Šárka Kreibichová *1930 

Rozloučili jsme se: 
Jiřina Havrlantová *1919

Záchytná stanice pro psy: Najděte si kamaráda

Fenka NORA, 5letá, šedý kří-
ženec, milá, hodná. Naleze-
na13.2.2009 na Mírovém ná-
městí.

Tříletá fenka AIDA je černožlutý 
kříženec knírače. Milá fenečka 
byla nalezena 5.7.2009 na ulici 
Na Závodí.

RITA je dvouletá fanka, velký 
černý kříženec něm.ovčáka, 
vhodná na hlídání k RD. Naleze-
na byla na ul. ČSA 1.10.2009.

Pes TIM má 4-5 let, je to ně-
mecký ovčák a má částečný vý-
cvik. Byl nalezen 4.12.2009 na 
ul. Markvartovická, u benzin. 
pumpy.

GINA a DENY jsou 3letá fena a 
pes plemene pekinský paláco-
vý psík, jsou milí, pěkní, vhodní 
do bytu (spolu). Nalezeni byli 
na ul. ČSA dne 4.9.2010.

Pes ALÍK, 3 roky, rezavý kříže-
nec. Nalezen na ul. Květná dne 
30.3.2009. 
 
Líbí se vám některý 
z pejsků? Pomozte mu!

Návštěvní hodiny: 
po - pá: 6 - 18 hod.
so - ne: 8 - 12 hod.
Odběr pejsků: 
po - pá: 6 - 14 hod. 
Telefon:  595 043 591
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Okénko
čtenářů
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Slavná vila reprezentuje Hlučín
více se dočtete na straně 2 v článku Hlučínsko se představí na výstavě v Praze

Slavná vila reprezentuje Hlučín
více se dočtete na straně 2 v článku Hlučínsko se představí na výstavě v Praze

V roce 1945, krátce po hrozné 
druhé světové válce, se sešlo 42 
dětí v 1. třidě Dlouhoveské školy, 
aby začaly nabývat vědomosti a 
naučìly se českému jazyku.
Od této doby uplynulo už neuvě-
řitelných 65 let. Při setkánich se 
spolužáky jsme se domluvili, že 
toto výročí oslavíme. Proto jsem 
v dostatečném předstihu objed-
nal v restauraci Kaskáda míst-
nost na 11.září. V této restauraci 
jsme se v minulosti sešli už něko-
likrát, vždy k naši spokojenosti.
Dne 22.8. jsem rozeslal 35 pí-
semných pozvánek. Jaké bylo 
mé překvapení, když mi dne 
24.8.2010 majitel restaurace 
sdělil, že ji uzavírá, a naši akci 
ruší. Což určitě věděl už mno-
hem dřív.
A co ted‘?l Na poslední chvíli 
nám vyšel vstříc majitel restau-
race Hevil, pan Vilém Pustelnik, 
přestože i on měl v restauraci 
program naplněn. Naše setkání 
se nakonec s malým zpožděním, 
ale zato s velkou spokojenosti, 
velmi chutným jídlem a s pří-
jemnou obsluhou uskutečnilo. 
Tímto bych chtěl panu Pustel-
níkovi a jeho personálu moc 
poděkovat.
Na závěr bych chtěl dodat, že 
našeho setkání se zúčastnila 
naše paní učitelka Jarmila Pav-
ličková - Fišerová, která nás učila 
od roku 1946, tedy od druhé tří-
dy. A takovou pani učitelkou se 
nemůže pochlubit snad žádný 
poválečný ročník.

Za spolužáky
Josef Hlubek

Sraz spolužáků 
ročníku 1939, školy 
Dlouhoveská

n Důchodkyně hledá přivýdělek – práci, spolehlivá. Hlučín a okolí. Tel.: 603 769 054.
n Mladý slušný pár, nekuřáci, oba pracující, hledá pronájem části rodinného domu (2+KK) s možností 

užívání zahrady. T: 774774184
n Prodám byt 2+1 na ulici Severní. Cena dohodou. Popřípadě vyměním za 2+1 – 3+1 na Rovninách. 

Tel.: 733 531 155. 
n Prodám družstevní  byt 2+1 v Hlučíně. Info na tel. č. 605 713 706. 
n Prodám 3+1 ul. Severní. 774 094 848. 
n Pronajmu byt v centru Hlučína. Tel.: 777 010 666.
n Prodám zděnou chatu 2 + kk s bazénem v Hlučíně na okraji zahrádkářské osady Na Vinohradech 
    (s výhledem na Hlučínské jezero). Pozemek v osobním vlastnictví, 249 m2, užitná plocha chaty cca
    35 m2. Tel.:  604 771 891.

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

Do redakce HN dorazil dopis p. Adély Adamové, 
který se týkal posledního jednání zastupitelstva 
dne 7. září.  Paní Adamová se v něm pozastavuje 
nad faktem, že zastupitelé odsouhlasili návrh, aby 
se město vzdalo  práva  vymáhat pohledávky fir-
mu Hadyna – Monti.  Redakce HN proto požáda-
la právní odbor MěÚ Hlučín o zodpovězení jejich 
otázek:
V jakém rozsahu město poskytlo této firmě 
zástavy a na jaké účely? Jaká je celková částka 
dluhu vůči městu? Proč  se město vzdalo práva 
tuto pohledávku vymáhat?
Odpovídá Mgr. Tomáš Volný, vedoucí právního od-
boru MěÚ Hlučín:
Jedná  o pohledávku za společností  HADYNA-MONTI 
spol. s r.o. ve výši 1.550.000,- Kč, která vznikla  z titulu 
nesplnění závazku této společnosti uhradit ve prospěch 
města Hlučína smluvní odměnu dle smlouvy uzavřené 
dne 17.12.1993 na základě předchozího rozhodnutí 
Zastupitelstva města Hlučína. Předmětná smlouva, 
byla dle jejího úvodního ustanovení, uzavřena za úče-
lem podpory rozvoje malého a středního podnikání v 

regionu, vytvoření nových pracovních míst a finanč-
ní podpory rozvoje Města Hlučína. Dotčená odměna 
byla sjednána za poskytnutí zástavy (bytový dům na 
ulici Severní 33, 35, 37) ve prospěch této společnosti za 
účelem zajištění úvěru, který hodlala společnost čerpat 
u banky na nákup technologie a zahájení výroby neal-
koholických nápojů. Pohledávka byla řádně soudní ces-
tou vymáhána a po prohlášení konkurzu na společnost 
HADYNA-MONTI spol. s r.o. z důvodu jejího úpadku, byla 
rovněž v rámci konkurzu řádně uplatněna. V rámci spl-
nění rozvrhového usnesení konkurzní podstaty úpadce, 
pak byla ve prospěch města Hlučína vyplacena částka 
cca 100. 000 Kč. Po splnění rozvrhového usnesení byl 
konkurz na společnost  dne 19.5.2010 zrušen, čímž do-
šlo k zákonnému zániku předmětné společnosti jako 
právního subjektu, a to bez právního nástupnictví.  Po-
hledávka se tedy stala pohledávkou zcela nedobytnou.  
Za účelem provedení účetního odpisu a vyřazení před-
mětné nedobytné pohledávky z účetní evidence, bylo 
nutné vzdát se práva pohledávku vymáhat (není ji již 
totiž vymáhat po kom), a to zákonným způsobem, tj. 
rozhodnutím zastupitelstva města Hlučína. 

Odpovídáme na dotazy čtenářů

V loňském roce u nás v Hlučíně začal 
pracovat historicky 1. oddíl bowlin-
gu při TJ Hlučín. Je nás zatím pouze 
asi 10 členů - mužů, žen i dětí, ale po 
zkušenostech ze dvou turnajů, které 
jsme za naší působnosti pořádali, je 
jasné, že bowling je sport pro všechny 
věkové kategorie, od dětí po seniory, 
ženy či muže. Je to jen ovlivněno chutí 
pro sebe a zpestření svého života něco 
udělat. Uvítali bychom další členy. 
Pokud budete mít zájem se přihlásit, 
nebo si jen bowling vyzkoušet, přijďte 
na BOWLING JANA  sídliště OKD (točna 
56). Všichni jste a budete srdečně vítáni.
www.bowling-jana-hlucin.wbs.cz

Jančíková Jana
předseda TJ Bowling Hlučín

Bowling v Hlučíně
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Kandidáti do Zastupitelstva 
města Hlučína

www.cssd.cz

Více 
ženské 
logiky

do 
politiky

Ing. Pavol Kubuš
57 let, dopravní inženýr

Mgr. Jana Poláchová
61 let, ředitelka školy

Jana Adámková
61 let, pedagog MŠ

Anna Hráčková
56 let, kadeřnice

Ladislava Mikendová
66 let, ekonomka

Iveta Fojtů
40 let, kadeřnice

Mgr. Naděžda Hladišová
58 let, středoškolská profesorka

Mgr. Emília Kubušová
57 let, středoškolská profesorka

Blanka Blokešová
33 let, administrativní pracovnice

Jiří Sedláček
40 let, strážník městské policie

Ing. Marek Pavlica
25 let, bezpečnostní inženýr

Rudolf Holubek
49 let, zámečník

Mgr. Antonín Plinta
60 let, státní zaměstnanec

Pavel Kašing
21 let, student VŠ

Jan Plaček
60 let, řidič

Petr Suchánek
61 let, technik

František Šembera
69 let, technik

Ing. Josef Krátký
55 let, technik

Karel Martiník
59 let, dělník

Petr Gattnar
38 let, živnostník, fotograf

Lubomír Šlachta
68 let, živnostník - zedník

Hlučín – město tradic a vizí budoucnosti

Naše krásné město Hlučín s  přilehlými městskými částmi Bobrovníky a  Darkovičky, je domovem občanů žijících 
tady s hlubokými historickými kořeny svých rodů, ale i občanů, kteří si tady zvolili místo svého žití, svého domova. 
Různorodost a migrace lidí znamená také pestrost kultury, tradic i poznání. Je to trend doby a je to také výzva pro 
vedení města vytvořit všem prostor pro bohatý společenský, kulturní a zdravý život.
My, kandidáti voleb do Městského zastupitelstva za Českou stranu sociálně demokratickou, chceme pracovat pro 
to, aby veškeré dostupné zdroje a  možnosti byly účelně využity pro rozvoj města a  městských částí Darkovičky 
a Bobrovníky ve prospěch všech jejich obyvatel.
Do volebního programu na příští čtyři roky jsme si stanovili úkoly, které považujeme za důležité pro zajištění potřeb 
občanů. V  době ekonomické krize společnosti a  sníženého rozpočtu města nebude rozhodování o  fi nancích lehké. 
Stanovili jsme si zásady – neplýtvat penězi a veřejné zakázky pečlivě připravit a přísně kontrolovat. S plným nasazením 
budeme potírat korupci. Kontrolní funkci našich rozhodnutí přenecháme opozici. Náš program není dokonalý, ani 
uzavřený. Žádáme občany o jeho průběžné doplňování, ale také o pomoc při jeho realizaci. Pro vzájemnou komunikaci 
občanů a  vedení města zavedeme veřejnosti přístupné internetové stránky, na  kterých bude i  celý průběh jednání 
zastupitelstva a informace o všech důležitých činnostech městského úřadu, včetně veřejných zakázek.
Všichni naši kandidáti přistupují k volbám s vědomím, že jako zvolení veřejní činitele budou pracovat pro veřejnost 
a ne pro nezasloužené odměny či výhody.

1. V oblasti infrastruktury města je nutné vybudovat, rekonstruovat a opravit na několika místech vodovod, kanalizaci, 
chodníky, cesty a veřejné osvětlení. Pro městské části Borovníky a Darkovičky vyčleníme na investice částky peněz z rozpočtu 
města a o prioritách rozhodnou osadní výbory.

2. V oblasti bydlení je v Hlučíně, Darkovičkách i Bobrovníkách zájem o výstavbu rodinných domů, město ale není vlastníkem 
dostatečných pozemků pro přípravu zón výstavby. Budeme intenzívně jednat jako prostředník s ostatními vlastníky pozemků, 
s cílem vybudovat infrastrukturu k bydlení a připravené stavební parcely nabídnout zájemcům ke koupi. 

3. V oblasti podpory drobného podnikání budeme usilovat o dotace z evropských a státních fondů na přípravu obchodně 
podnikatelské zóny pro provozovny, pro které není místo v obydlených částech města. 

4. V oblasti školství, tělovýchovy a sportu budeme dětem a mládeži vytvářet možnosti pro komplexní rozvoj osobnosti 
vzděláváním, tělovýchovou, uměleckou činností a volnočasovými aktivitami. Ve městě je přes třicet sportovních a zájmových 
klubů, které budeme podporovat. Vybudujeme minimálně jedno školní sportoviště v Darkovičkách a víceúčelové sportoviště 
u Základní školy Rovniny. Na sídlištích a v mateřských školkách dobudujeme dětská hřiště pro děti předškolního věku, ale 
i  s  vybavením pro sport seniorů. Za  nutné považujeme zvýšit počet míst pro děti předškolního věku výstavbou nového 
pavilonu.  Letos schází místo v mateřských školkách pro sto dětí žadatelů.

5. V  oblasti sociálních služeb a  zdravotnictví nabídneme pomoc soukromému investorovi k  vybudování denního 
stacionáře pro seniory. Podporovat budeme funkční dětskou rehabilitaci.

6. V oblasti životního prostředí a dopravy je naší prioritou zdravá přírodní zeleň jako protiváha škodlivých vlivů průmyslové 
činnosti a dopravy. Zlepšíme soužití lidí a psů ve městě vybudováním výběhů pro psy. Budeme usilovat o urychlení výstavby 
silničního obchvatu města, o  budování dalších cyklostezek a  nadále budeme fi nančně podporovat hromadnou dopravu pro 
občany, kteří nejezdí vlastními auty a jsou závislí na veřejné dopravě. Prodloužíme autobusovou linku k Fakultní nemocnici v Porubě.

7. V oblasti bezpečnosti občanů a ochrany majetku budeme dále rozvíjet městský kamerový systém doplněný hlídkovou 
činností městské policie v součinnosti s Policií ČR. Zkvalitníme vybavení a činnost městských hasičských jednotek.

8. V  práci městského úřadu budeme trvat neustále na  dalším zvyšování profesionality úředníků a  vstřícnosti úřadu 
k  občanům. V  oblasti veřejných zakázek povedeme otevřená jednání. Umožníme veřejnou kontrolu výběrových řízení 
na zhotovitele i realizaci akcí, s cílem zabránit korupci a účelně využít investované prostředky. 

9. V oblasti kultury a volnočasových aktivit budeme nadále fi nančně podporovat akce organizované Kulturním centrem 
Hlučín, Správou sportovně rekreačního areálu, Domem dětí a mládeže, muzeem, knihovnou a dalšími zařízeními pro děti 
i dospělé. Podpoříme akční činnosti jako protiváhu nudě, drogám a nečinnosti.
Budeme usilovat spolu s krajem, Povodím Odry a dalšími orgány o naplnění projektu Revitalizace Hlučínské štěrkovny tak, 
aby byla vybudována protipovodňová ochrana a aby byl areál připraven k budování zařízení pro rekreaci a sportovní aktivity. 
S tím jsou spojeny další možnosti pro investory i drobné podnikatele v oblasti služeb.

Společenskou aktivitou proti sobectví a negativní nudě.
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skutečný domov 
       pro každého, 
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Ing. Pavel Reiský
místostarosta
45 let, Hlučín

Ing. Dušan Kučera
stavební inženýr
51 let, Darkovičky

Zbyněk Smolka
dělník
29 let, Darkovičky

PaedDr. Věra Miketová
středoškolská profesorka
46 let, Hlučín

Jiří Holinka
státní zaměstnanec
57 let, Bobrovníky

Ing. Daniel Drobík
technik
47 let, Hlučín

Ing. Aleš Barták
jednatel
41 let, Hlučín

Ing. Petr Wanderburg
obchodní ředitel
44 let, Hlučín

JUDr. Jiří Miketa
advokát
48 let, Hlučín

Milan Mušálek
strojař
46 let, Hlučín

Ing. Mojmír Gelnar
stavební inženýr
59 let, Hlučín

Mgr. Vítězslav Šimánek
učitel
61 let, Hlučín

Ing. Petr Adamec
náměstek ředitele
52 let, Bobrovníky

Bc. Eliška Buhlová
vedoucí pošty
38 let, Hlučín

Ing. Kateřina Blažková
rodičovská dovolená
30 let, Hlučín

Ing. Martin Ostárek
soukromý podnikatel
39 let, Bobrovníky

Ing. Petr Heider
strojní konstruktér
41 let, Hlučín

Ing. Aleš Hanslík
ekotechnik
27 let, Hlučín

Mgr. Miroslav Skoták
projektový manažer
57 let, Hlučín

Božena Kladivová
pedagog
45 let, Hlučín

Mgr. Maria Duciucová
vedoucí odboru IT
57 let, Darkovičky

Vážení spoluobčané,

Křesťanská demokratická unie - Československá strana 
lidová a její kandidáti v komunálních volbách Vám před-
kládají svůj program pro volební období 2010-2014. 
Cíle a priority jsou nastaveny s  respektem k tradičním 
hodnotám ve společnosti. Vycházejí ze znalosti města 
Hlučína a jeho městských částí Bobrovníky a Darkovičky, 
potřeb jeho obyvatel a z našich zkušeností z předcháze-
jících let. V rozmanitosti života města se chceme zaměřit 
na oblasti :

1. Postavení města 
• rozvíjet město jako přirozené centrum Hlučínska 
  v sou vislostech celého Slezska
• zviditelňovat město v rámci ČR i Evropy

2. Hospodaření a rozvoj města 
• hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města 
• účelně čerpat dotace z evropských a národních 
  dotačních programů (revitalizace štěrkovny, 
  čistírna  odpadních vod, zateplení škol Rovniny 
  a Hornická,…)
• spolupracovat na rozvoji města s občany 
  a místními podnikateli (osadní výbory, komise, 
  program Zdravé město,…) 

3. Výstavba a bydlení
• podporovat výstavbu pro individuální bydlení 
  a bytovou výstavbu včetně výstavby nové infrastruktury
• pečovat o bytový fond a objekty v majetku města

4. Správa a bezpečnost
• zlepšit komunikaci s občany a zvýšit jejich 
  informovanost
• zajišťovat bezpečnost ve městě
• omezit hazard na území města (herny a hrací automaty)

5. Sociální oblast a zdravotnictví
• podporovat sociální služby a zdravotnictví 
  a jejich rozvoj 
• spolupracovat s neziskovými organizacemi 
  (Charita Hlučín, ELIM nízkoprahové centrum, 
  RENARKON – protidrogová prevence,..)
• budovat systém sociálního bydlení

6. Životní prostředí
• dbát o pořádek, veřejnou zeleň a čistotu ovzduší  
• zajistit moderní odpadové hospodářství (třídění 
  odpadů, nakládání se zeleným odpadem,…) 
• zkvalitňovat síť vodovodů, kanalizace a centrálního 
  zásobování teplem

7. Doprava
• usilovat o modernizaci a bezpečnost hlavních 
  dopravních tahů (bezpečné přechody, křižovatky na I/56,…)
• prosazovat realizaci rychlostní komunikace R56 
  (obchvat města)
• zlepšovat stav komunikací a chodníků 
• usilovat o vybudování stezky pro pěší a cyklisty 
  z Hlučína a Bobrovníků na hřbitov Březiny 
• řešit nedostatek parkovacích míst zejména 
  na sídlištích
• podporovat hromadnou dopravu

8. Školství
• zachovat síť školských zařízení ve městě 
  a podporovat jejich činnost    
• modernizovat školy, zajistit řádný technický stav 
  objektů a zařízení (s podporou z evropských 
  a národních dotačních programů) 
• zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro 
  předškolní a školní výchovu (přístavba MŠ Cihelní,…)

9. Kultura
• zajišťovat kulturní a společenský život aktivitami 
  organizací města (Kulturní centrum, …) 
• podporovat činnost zájmových organizací a sdružení 
• pečovat o tradice a odkaz předků, rozvíjet 
  aktivity Muzea Hlučínska 

10. Sport a volný čas
• podporovat rozvoj areálu hlučínské štěrkovny 
• rozvíjet síť sportovišť a dětských hřišť, vytvářet 
  podmínky pro rekreační sport
• podporovat činnost sportovních organizací a klubů
• revitalizovat víceúčelovou sportovní halu

Budeme usilovat, aby Hlučín byl moderním městem 
při zachování jeho jedinečné atmosféry a aby byl sku-
tečným domovem pro každého, kdo o to stojí.

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL  – KOMUNÁLNÍ VOLBY HLUČÍN 2010

KDU-ČSL ve spolupráci s HC Prajz Hlučín 
Vás zve na bruslení v Buly Aréně v Kravařích 
v pátek 8. října 2010 od 16,00 do 17,30 hod.
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hodnotám ve společnosti. Vycházejí ze znalosti města 
Hlučína a jeho městských částí Bobrovníky a Darkovičky, 
potřeb jeho obyvatel a z našich zkušeností z předcháze-
jících let. V rozmanitosti života města se chceme zaměřit 
na oblasti :

1. Postavení města 
• rozvíjet město jako přirozené centrum Hlučínska 
  v sou vislostech celého Slezska
• zviditelňovat město v rámci ČR i Evropy

2. Hospodaření a rozvoj města 
• hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města 
• účelně čerpat dotace z evropských a národních 
  dotačních programů (revitalizace štěrkovny, 
  čistírna  odpadních vod, zateplení škol Rovniny 
  a Hornická,…)
• spolupracovat na rozvoji města s občany 
  a místními podnikateli (osadní výbory, komise, 
  program Zdravé město,…) 

3. Výstavba a bydlení
• podporovat výstavbu pro individuální bydlení 
  a bytovou výstavbu včetně výstavby nové infrastruktury
• pečovat o bytový fond a objekty v majetku města

4. Správa a bezpečnost
• zlepšit komunikaci s občany a zvýšit jejich 
  informovanost
• zajišťovat bezpečnost ve městě
• omezit hazard na území města (herny a hrací automaty)

5. Sociální oblast a zdravotnictví
• podporovat sociální služby a zdravotnictví 
  a jejich rozvoj 
• spolupracovat s neziskovými organizacemi 
  (Charita Hlučín, ELIM nízkoprahové centrum, 
  RENARKON – protidrogová prevence,..)
• budovat systém sociálního bydlení

6. Životní prostředí
• dbát o pořádek, veřejnou zeleň a čistotu ovzduší  
• zajistit moderní odpadové hospodářství (třídění 
  odpadů, nakládání se zeleným odpadem,…) 
• zkvalitňovat síť vodovodů, kanalizace a centrálního 
  zásobování teplem

7. Doprava
• usilovat o modernizaci a bezpečnost hlavních 
  dopravních tahů (bezpečné přechody, křižovatky na I/56,…)
• prosazovat realizaci rychlostní komunikace R56 
  (obchvat města)
• zlepšovat stav komunikací a chodníků 
• usilovat o vybudování stezky pro pěší a cyklisty 
  z Hlučína a Bobrovníků na hřbitov Březiny 
• řešit nedostatek parkovacích míst zejména 
  na sídlištích
• podporovat hromadnou dopravu

8. Školství
• zachovat síť školských zařízení ve městě 
  a podporovat jejich činnost    
• modernizovat školy, zajistit řádný technický stav 
  objektů a zařízení (s podporou z evropských 
  a národních dotačních programů) 
• zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro 
  předškolní a školní výchovu (přístavba MŠ Cihelní,…)

9. Kultura
• zajišťovat kulturní a společenský život aktivitami 
  organizací města (Kulturní centrum, …) 
• podporovat činnost zájmových organizací a sdružení 
• pečovat o tradice a odkaz předků, rozvíjet 
  aktivity Muzea Hlučínska 

10. Sport a volný čas
• podporovat rozvoj areálu hlučínské štěrkovny 
• rozvíjet síť sportovišť a dětských hřišť, vytvářet 
  podmínky pro rekreační sport
• podporovat činnost sportovních organizací a klubů
• revitalizovat víceúčelovou sportovní halu

Budeme usilovat, aby Hlučín byl moderním městem 
při zachování jeho jedinečné atmosféry a aby byl sku-
tečným domovem pro každého, kdo o to stojí.

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL  – KOMUNÁLNÍ VOLBY HLUČÍN 2010

KDU-ČSL ve spolupráci s HC Prajz Hlučín 
Vás zve na bruslení v Buly Aréně v Kravařích 
v pátek 8. října 2010 od 16,00 do 17,30 hod.



Vážení spoluobčané  města Hlučína, 

velmi rychle se přiblížily komunální 
volby, ve kterých Vy budete rozhodo-
vat o tom, jakým směrem se vydá nové 
zastupitelstvo, zda bude hájit potřeby 
a zájmy občanů, nebo zda bude ustu-
povat silným lobistickým tlakům, které 
se projevovaly v průběhu minulého vo-
lebního období – viz některé negativní 
kauzy jako spalovna, rekonstrukce ná-
městí a podobně. Nechci a nebudu zde 
citovat pasáže  volebního programu 
strany SPOZ, neboť v komunální poli-
tice jde především o něco jiného - jde 
nám především o to, abychom přispěli 
slušnou politikou k rozvoji města, na-
cházeli nejschůdnější a rovnou cestu 
při řešení způsobu zajišťování nutných 
potřeb občanů našeho města, zajistili 
vytvoření nových pracovních míst v 
Hlučíně a okolí, zprůhlednili všechna 
výběrová řízení, která vyhlašuje měs-
to, připravili podklady pro dořešení 
koncepce dopravní obslužnosti, včet-
ně vytvoření koncepce pro zajištění 
dostatečné parkovací plochy, a v ne-
poslední řadě budeme velmi razantně 
chtít zastavit a přepracovat zatím pro 

nás nesmyslný projekt revitalizace re-
kreačního areálu, na který byly uvol-
něny určité vysoké finanční prostředky, 
které však dle nám zatím dostupných 
informací schlamstnou pouze zainte-
resované firmy a projektanti. Hlučín-
ská štěrkovna musí především vejít do 
podvědomí lidí jako největší centrum 
Ostravska pro aktivní odpočinek a re-
laxaci, musí se stát zdrojem vytvoření 
nových pracovních míst, zdrojem do-
datečných příjmů do městské poklad-
ny. Budeme rovněž podporovat pokra-
čování revitalizace bytového fondu 
města.

Je nám však jasné, že v období sni-
žování veřejných rozpočtů nemůžeme 
počítat s uskutečním megalomanských 
plánů, ale dáme průchod dílčím pro-
jektům, které budou v souladu s kon-
cepcí rozvoje města. Jsme přesvědčeni 
o tom, že dodatečné zdroje na usku-
tečnění určitých projektů se musí na-
jít – a my je hledat budeme především 
ve vlastních zdrojích – zastavením ne-
smyslných projektů, přehodnocením 
dosud uskutečných výběrových řízení, 
pro výběrová řízení využít elektronic-
kých aukcí, nikoli obálek (ty mohou 
skončit v bezedných kapsách).

Pokud Vám výše uvedený obsah pro-
gramu, se kterým chceme vstoupit do 
komunální politiky není cizí, zdá se 
pro Vás přijatelný a jde Vám přede-
vším o to, aby se v našem Hlučíně žilo 
důstojně a cítili se zde bezpečně, pak 
tedy přispějte svým hlasem pro rozvoj 
města v následujích letech.

Ing. Pavel Zbytovský

HNUTÍ SDRUŽENÍ NESTRANÍKÙ

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Prosazení anket k dùležité problematice rozvoje mìsta  (napø. Biospalovna )
Vytvoøení dražebních aukcí pøi prodeji majetku a zprùhlednìní veøejných zakázek
   urèených pro rozvoj mìsta .
Vrácení svobody slova - Hluèínské noviny , internetové stránky mìsta (obnova dotazù 
   a odpovìdí )
Informování dotèených obèanù o zmìnách v územním plánování mìsta .
Dùsledné a rovné dodržování vyhlášek a zákonù . 
Pøehodnocení poplatkù za deš�ovou vodu ,vodného , stoèného a dodávaného tepla.
Spravedlivé rozdìlování dotací pro mimoškolní aktivity dìtí a mládeže.
Zpøístupnìní a oprava høiš�.
Úzká spolupráce s osadními výbory.
Striktní dodržování ekologických norem.
Podpora ekologických projektù.
Øešení èistièky odpadních vod - Darkovièky.
Protipovodòová opatøení na potoce Jasénka.
Zkvalitnìní chodníkù a místních komunikací.
Obchvat Hluèína.
Zatraktivnìní areálu Hluèínské štìrkovny.
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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

Zahradnická prodejna 
Jan Štencek, Na Valech 

13, Hlučín, nabízí pro 
podzimní prodej: 

Pokojové rostliny, 
cibuloviny, okrasné 

keře, zeminy, květiná-
če, svíčky, dušičkové 

výrobky atd.

Zahradnictví Michňa

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

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

zahradnictvimichna@seznam.cz

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

akce vřes - od 19,-, jahodník od 5,-
                  

www.zahradnictvi-michna.cz

Aerobic 
opet zacínáˇˇ

ˇ

ˇ

Od 13. 9. 2010

ˇ

Pondelí
 18.00 – 18.55    ZUMBA 
         s Janou Ptáckovou

Streda
 18.00 – 18.55  EASY STEP
         s Markétou Stoklasovou

Ve sportovní haleVe sportovní hale

Už vám někdo dal PENÍZE jen tak?
Vyrobíme nebo optimalizujeme pro vás WWW stránky nebo 
ESHOP tak, aby skutečně vydělávali.

ZÁRUKA
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U
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STI  A ODBORNÉ PRÁC
E 

-      více zákazníkům
     více objednávkám
     vyššímu zisku

v
v
v

Pomůžeme vám k: 

klikněte na www.ziskoveweby.cz nebo volejte 603487848



www.rsat.cz

Volejte: 775 33 33 66

Zajistíme pro Vás peníze rychle a seriózně | Až na 15 let | Bez registrů



Nově nabízí: ZÁKAZNICKOU KARTU

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

POSKYTUJE:  bonusové výhody a slevy

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

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

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

13.10. 2010 od 13 hod se na vás opět těší naše dermoporadkyně AVENE.

www.lekarnauhradeb.cz

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

kolektiv lékárny

LÉKÁRNA U HRADEB





MOC Kč s DPH
13“ 165/70 R 13 720 Kč

14“ 175/65 R 14 900 Kč

14“ 185/60 R 14 950 Kč

BARUM
POLARIS 2

HLUČÍN, Markvartovická 1416/2
Call centrum: 591 001 002 
Mob.: 775 707 006 | 775 772 777 www.pneuok.cz 

PNEUSERVIS AUTODÍLYAUTOSERVIS GEOMETRIE KLIMATIZACE

14“ 165/70 R 14 890 Kč

15“ 195/65 R 15 1 050 Kč

16“ 205/55 R 16 1 650 Kč

SAVA
ESKIMO S3+

15“ 185/65 R 15 1 550 Kč

15“ 195/65 R 15 1 450 Kč

16“ 205/55 R 16 2 400 Kč

MICHELIN
ALPIN A4

Akce je platná do 20.10.2010 a do vyprodání zásob. 
Podmínkou akční ceny je přezutí pneumatik se 
slevou 40% v PNEU OK - shop s.r.o., Hlučín.
Více informací na prodejně.

MOC s DPH

MOC s DPH

MOC s DPH

NOVINKA

PŘEZUJTE JIŽ NYNÍ 
ZA AKČNÍ CENY 
A VYHNĚTE 
SE FRONTÁM 
NA SERVISE


