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V sousedství Ruského hřbitova začalo vzni-
kat pietní místo, které má připomenout, že 
zde bylo židovské pohřebiště.

Nahoře zleva: Dětský ranč hostil pálení čaro-
dějnic, zámek výstavu plyšových medvídků a 
Sportovně rekreační areál zase Mistrovství ČR a 
Rakouska v dřevařských disciplínách. 

Dole: Naši fotbalisté podlehli celku Vítkovic 0:3.



Vážení spoluobčané, 

Ve středu 21. 5. proběhlo cvičení složek integrovaného záchran-
ného systému a armády, kterému jsem byl přítomen. Jednalo se 
o simulovanou havárii autobusu s velkým počtem raněných, ke 
které došlo na „staré cestě“ z Ludgeřovic do Hlučína. 

Obdivoval jsem souhru, aktivitu a nasazení na místě akce a ne-
zbývá mi než upřímně poděkovat všem hasičům, zdravotníkům, 
policistům, vojákům, figurantům a dalším, kteří se na cvičení 
podíleli, že se i tímto způsobem precizně připravují na záchranu 
nás všech, často na úkor vlastní rodiny, volna, spánku. 

Prvního června oslavily svůj svátek všechny děti. Věřím, že si jej 
náležitě užily, byly třeba s rodiči na výletě, dostaly možná nějaký 
malý dárek, školáci se neučili a ti starší se mimořádně za malé 
děti opět prohlašovali. 

Tento den vnímám také jako příležitost k tomu, abychom se 
zamysleli my dospělí: věnujeme se dostatečně svým dětem, 
známe jejich touhy a přání, zajímá nás jak se opravdu cítí, co 
prožívají? Jsme dětem skutečnými partnery nebo pouze ne-
smlouvavými kritiky? Dětská přání jsou různá: knížka, počítač, 
štěně, dva roky prázdnin... Mnohdy by ale více stály spíše o náš 
volný čas. 

Neodmítejme je, nezdráhejme se jim jej dát. Dětství trvá 
chvilku a to nač vzpomínáme bývají právě hry a chvíle strávené 
s rodiči a kamarády. Dětství našich dětí nám připadá ještě kratší 
než naše vlastní, proto z něj nepromarněme ani minutu. 

Přeji dětem, aby všechny jejich dny ubíhaly v pohodě, zdraví 
a smíchu. Aby nad všemi rošťáky rodiče a učitelé občas přivřeli 
oči a někdy je raději zavřeli úplně.  Přeji dětem lásku rodičů a 
radostné a spokojené dětství.

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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integrovaného záchranného systému
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín  950 746 011
tísňové volání     150
Zdravotní záchranná služba Opava   595 041 026
tísňové volání     155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín   595 041 210
tísňové volání     158
Městská policie Hlučín    595 020 202 
     595 041 885
Městský úřad Hlučín    595 020 211

Další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.   595 042 369
pohotovost     595 043 333
Severomoravská plynárenská a.s.   553 651 111
havarijní služba     1239
Severomoravská energetika a.s.   840 840 840
hlášení poruch    840 850 860

Důležité telefony a kontakty

Fotografie na 1. straně zaznamenala projekt Obce Hlučínska se 
představují - tentokrát se předvedly Bolatice a jejich tradice.
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Otevření 
     víceúčelového hřiště

Hlučín má nové sportoviště. Pásku 
víceúčelového hřiště nedaleko 
sportovní haly přestřihli v Hlučí-
ně starosta města Hlučína David 
Maňas, poslanec Parlamentu ČR 
Pavol Kubuš a hejtman Moravsko-
slezského kraje Evžen Tošenovský.
Sportovci tak dostali k dispozici ne-

jen hřiště, které splňuje parametry 
i pro pořádání oficiálních sportov-
ních soutěží, ale také další zázemí v 
podobě šaten a zpevněných ploch.
Celkové náklady na areál včetně 
projektové dokumentace, inženýr-
ských sítí a jejich přeložek, terénních 
úprav činily něco přes 11 milionů 

korun. 
Necelých sedm 
milionů bylo uhrazeno dotací ze 
státního rozpočtu.
Ve sportovním areálu je běžecký 
ovál, hřiště pro míčové hry, zařízení 
pro skok vysoký, skok daleký či vrh 
koulí. Správcem hřiště určilo město 

Základní 
školu Hlučín dr. Miro-
slava Tyrše. Slavnostnímu otevření 
předcházela na hřišti Olympiáda 
žáků mateřských škol.                (jh)

Než začnu psát o této problematice, z dů-
vodu objektivity prosím čtenáře, ať přečtou 
celý článek až do konce. Za poslední léta se 
značně rozmnožily požadavky na instalaci 
zpomalovacích prahů na místní komunikace. 
Takové opatření je dle mnohých občanů 
vnímáno jako prostředek, který vyřeší pro-
blém s neukázněnými řidiči. Jako na každé 
věci je třeba i zde vidět jak kladné, tak i 
záporné stránky. Abych nedal průchod svým 
domněnkám, použiji odbornou literaturu, 
kterou jsou Technické podmínky pro zpoma-
lovací prahy, vydané ministerstvem dopravy. 
Tam je mimo jiné uvedeno:
„V zastavěném území je v určitých situacích 
nutné zajistit dodržování nízkých rychlostí 
vozidel v zájmu zvyšování bezpečnosti zrani-
telných účastníků provozu, především chod-
ců a cyklistů. K dodržování snížené rychlosti 
je v některých případech nutné motivovat 
řidiče vhodnou stavební úpravou. Tou může 
být vybudování zpomalovacího prahu, což je 
prvek, který patří do skupiny fyzických opat-
ření ke zklidnění dopravy, neboť působí na 
jízdu vozidla  změnou stavebních podmínek 
komunikace.

Pro zřizování zpomalovacích prahů exis-
tují následující důvody:
• u škol a na místech s větším výskytem dětí,
• bezpečnější a komfortnější převedení pěší 
dopravy přes komunikaci v místě přechodu 
pro chodce nebo v místě pro přecházení,
• zvýraznění charakteru dopravního režimu 
na komunikaci, např. Zóna s dopravním 
omezením nejvyšší dovolené rychlosti 30 
km/h,
• zdůraznění změny charakteru komunikace 

(např. na vjezdech do obytných zón),
• podpora dodržování nejvyšší dovolené 
rychlosti na určitém úseku komunikace,
• snížení rychlosti vozidel na vjezdu nebo 
výjezdu z parkoviště,
• usnadnění nástupu a výstupu cestujících z 
vozidel hromadné dopravy.

Hlavní výhody užití zpomalovacích prahů 
jsou zejména:
• snížení rychlosti vozidel,
• vyšší bezpečnost všech účastníků provozu,
• méně závažné následky  případných do-
pravních nehod.

Možné negativní dopady zpomalovacích 
prahů:
• možné zvýšení hladiny hluku,
• zdroj vibrací,
• možné problémy s odvodněním komuni-
kace,
• náročnější údržba komunikace,
• vyšší opotřebení krytu vozovky dynamic-
kých účinků vozidel,
• v některých případech tvoří překážku pro 
cyklistickou dopravu.

Na závěr tohoto krátkého výčtu informací o 
zpomalovacích prazích bych chtěl upozornit, 
že zdůvodňování instalace zpomalovacích 
prahů hrou dětí na komunikaci není pádným 
argumentem pro jejich instalaci. Pozemní 
komunikace je definována jako dopravní
cesta  určená k užití silničními a jinými vozi-
dly a chodci. Silnice nejsou určeny ke hrám 
dětí. 

Jiří Staněk
předseda dopravní komise

Zpomalovací prahy pomáhají Vítání občánků
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, a zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
není možné využívat údaje z evidence 
obyvatel pro jiné účely než stanoví zákon. 
Z tohoto důvodu jsme nuceni se na Vás 
obrátit touto cestou. Slavnostní přivítání 
se nyní připravuje pro děti narozené v roce 
2008. Týká se dětí, 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 800 – 1700 hod.; Út, Čt 
800 – 1400 hod.) a doložte, k ověření těchto 
skutečností, originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz.        
O přesném datu konání akce budete 
předem, s dostatečným předstihem, in-
formováni pozvánkou. Bližší informace na 
telefonním čísle 595 020 224, 595 020 283.

Odmyklání po zimě
Odemknout les, probudit zvířátka a Pána 
lesa ze zimního spánku bylo úkolem pro 
děti ze zájmových útvarů Domu dětí a 
mládeže v Hlučíně. V pondělí 21. dubna 
odpoledne se vypravily do blízkého lesa, 
aby zlatým klíčkem odemkly les. 
Cestou si pro účastníky akce Pán lesa 
připravil několik soutěží. Chtěl odemykání 
zdržet a více si pospat. „Jenže děti z domu 
dětí jsou tak šikovné, že soutěžní úkoly 
splnily za chvíli a už zvonily zvonečky na 
Pána lesa, který nakonec les odemkl a 
rozdal dětem sladká překvapení,“ popsala 
akci Edita Studená z DDM.



OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
Drobné krádeže jsou bohužel častým 
tématem zásahu strážníků městské policie. 
Přitom se jedná ve většině případů o 
záležitosti, kde se škoda pohybuje v řádech 
desítek nebo stovek korun. Stejně tomu 
bylo dne 19.4., kdy  předali Policii ČR osobu 
zadrženou při drobné krádeži v prodej-
ně Lidl. Zloděj si chtěl odnést dvě lahve 
Fernetu v hodnotě 278 Kč. Téměř měsíc na 
to, 13.5., zadrželi v prodejně Billa pachatele 
s lupem za 870,- Kč. I ten putoval do rukou 
Policie ČR.
Strážníci musí řešit záležitosti různého 
charakteru, nejen veřejný pořádek. K neob-
vyklým patřila návštěva polského občana, 
který neměl žádné osobní doklady, tvrdil, 
že přešel nelegálně hranici a požadoval 
v České republice poskytnutí politického 
azylu. Šetřením strážníci zjistili, že muž 
v Polsku přišel o práci a cítí se tím diskri-
minován. Městská policie předala Poláka 
cizinecké policii.
Městská policie chrání občany také před 
agresivními jedinci. Dne 5.5. se tak stalo v 
restauraci Hlučínský pivovar, kde dochá-
zelo podnapilým hostem k narušování 
veřejného pořádku. Vše bylo vyřešeno bez 
průtahů na místě.
Ve městě probíhá spousta kulturních, spor-
tovních, zkrátka společenských akcí, které 
znamenají samozřejmě soustředění mnoha 
lidí a také automobilů na jednom místě. 
Také zde pomáhají s organizací strážníci 
Městské policie Hlučín. Nedávnou takovou 
akcí byla Hlučínská lilie. Na soutěž se 
sjelo 200 tanečních párů s doprovodem a 
přičteme-li k tomu diváky a organizátory je 
zřejmé, že bez asistence strážníků při zajiš-
ťování pořádku a organizaci parkování by 
to snad ani nešlo.  Sami účastníci hodnotili 
postup městské policie velmi kladně.
Přínosná a bezproblémová je i spolupráce 
strážníků městské policie s kolegy z Policie 
ČR. Za poslední měsíc uskutečnily tyto dvě 
složky čtyři společné akce – tři se zaměře-
ním na veřejný pořádek a jednu dopravní.
Strážníci MP Hlučín řešili v období od 16.4. 
do 15.5.  197 skutků. Z toho se jednalo ve 
147 případech o přestupky a v 50 o zjištěné 
závady nebo nedostatky. V 50 případech 
uložili blokové pokuty v celkové výši 5 600 
Kč, v téměř stejném počtu případů pak 
postačila k vyřešení domluva, neboť se 
jednalo o méně závažné porušení právních 
předpisů. Strážníci vyjeli čtyřikrát k odchy-
tu psů a přijali 15 oznámení o ztrátě nebo 
nálezu.
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Letos poprvé se Hlučín zapojil do kampaně 
Dny bez úrazů, která se uskuteční 5. a 15. červ-
na. „Jako Zdravé město chceme, aby úrazů 
u našich občanů ubývalo a případě, že již k 
nějakému neštěstí dojde, aby byli lidé schopni 
poskytnout nejnutnější první pomoc,“ vysvět-
lila Koordinátor projektu Zdravé město Soňa 
Prášková. Dodala, že jedním z témat bude i 
riziko mentální anorexie.
Dodala, že během kampaně se ve městě v 
druhé polovině června uskuteční několik akcí. 
Červený kříž bude například pořádat přednáš-
ky pro žáky prvního stupně základních škol. 
Během nich by se děti měly dozvědět vše o 
první pomoci a prevenci úrazů.
Závažné a v současné době i aktuální téma 
mentální anorexie je také určeno dospíva-
jící mládeži. Jde o nemoc, která nastupuje 
nejčastěji v pubertě a adolescenci. Postihuje 
ve většině případ dívky, které pak v nezdravě 
hubnou. 
„Extrémně nízkou hmotnost si nemocný 
způsobuje sám odmítáním jídla, neúměrným 

cvičením, zvracením či užíváním projímadel,“ 
vysvětlila. 
Přednášky  na toto téma se uskuteční na 
všech hlučínských školách v pondělí 
23. června. Přednášet budou studenti Slezské-
ho gymnázia z Opavy, kteří se v rámci projek-
tu Help P3 této problematice již dlouhodobě 
věnují. 
Naopak pro širokou veřejnost je na 11. a 12. 
června vždy od 15:00 připravena akce na 
Mírovém náměstí. Členové Českého červené-
ho kříže tam budou předvádět na figurantech 
ukázky konkrétní první pomoci.
Úrazy podle odborníků představují závažný 
zdravotnický, ekonomický a společenský 
problém na celém světě. Ve vyspělých státech 
jsou příčinou více než 40 procent úmrtí dětí 
ve věku do 14 let. V 15 procentech je příčinou 
smrti utonutí. Řada dětí zbytečně umírá na 
následky popálenin či pádů. I v v České re-
publice jsou dětské úrazy nejčastější příčinou 
úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí nejčas-
tější příčinou úmrtí v celé populaci.

Dny bez úrazů také proti anorexii

Den Země ve fotografii
Celkem 16 fotografů, sedm dětí a devět do-
spělých, se přihlásilo do fotografické soutěže, 
kterou  ke Dni Země vyhlásil hlučínský Dům 
dětí a mládeže. Přihlášení na posouzení posla-
li celkem jednatřicet snímků. 
„Tímto jsme chtěli upozornit na krásu přírody 
a varovat, že přírodu musíme chránit a ne 
ji jen využívat,“ řekla Veronika Hubáčková z 
DDM. Fotografie podle ní hodnotili absolventi 
Tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, 
lektoři z Lidové konzervatoře v Ostravě a 
studenti. 
V kategorii Děti a mládež se na třetím místě 
umístila Tereza Papežová. „Druhý skončil 
Tomáš Fryštacký a první místo získala Denisa 
Tkačíková, která se nejvíce odpoutala od 
popisné reality,“ uvedla Hubáčková.
Mezi dospělými porotci nejlépe hodnotily 
snímky, které poslal Martin Schücke a Radka 
Schückeová. Ti skončili na třetím a druhém 
místě. První místo získal Pavel Glogar s foto-
grafiemi Rešovských vodopádů.

Pomoc obětem domácího násilí
Oběti domácího násilí z Hlučína mohou 
pomoc najít u pracovníků Intervenčního 
centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě. To se 
na tuto práci specializuje a pod něj spa-
dají všechny případy z Opavska. Služba je 
bezplatná, anonymní, diskrétní a je důležité, 
aby osoby ohrožené domácím násilím vě-
děly, kde vyhledat odbornou pomoc. 
Domácí násilí patří v ČR mezi trestné činy 
od června 2004. Od loňského ledna smí 
policie vykázat lidi, kteří ubližují svým 
blízkým, na deset dní z domova. Chrání tak 
oběti před dalšími případnými útoky. Do 
48 hodin po vykázání jim musí pracovníci 
krajských intervenčních center nabídnout 
právní, psychologickou či jinou pomoc.  

Násilníka policie může vykázat v případě, že 
násilí je dlouhodobé a narůstá. 

Kontakt:

Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, o. s.
ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, Tel.:  597 
489 207, fax:  597 489 204
email: ic.ostrava@bkb.cz
www: www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, 
www.donalinka.cz



Z jednání rady města
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HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH 
PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 
Pytle s plasty je nutno vystavit 
před šestou hodinou ráno 
v den svozu! Termíny svozu: 
středa 4. června 2008, oblast 
A, středa 18. června 2008, ob-
last B, Dále svoz probíhá v in-
tervalu 1x za 6 týdnů, svozový 
týden - lichý. Oblast A - Město 
Hlučín od ulice Opavská a 
Ostravská směrem na Darko-
vičky, oblast B - Město Hlučín 
od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Bobrovníky.

Městský úřad Hlučín oznamuje, že 
ve čtvrtek 19.6.2008 proběhne 
očkování psů proti vzteklině. Jed-
ná se o náhradní termín pro psy, 
kteří nebyli očkováni v řádném 
termínu.  

Kde? čtvrtek 19.6.2008 - 14,30 
hod. – 15,00 hod. Darkovičky, u 
kaple
15,30 hod. – 17,00 hod. Hlučín, 
ul. Dlouhoveská ( u bývalého 
veterinárního střediska ), 17,30 
hod. – 18,00 hod. Bobrovníky, u 
hasičské zbrojnice.  
UPOZORNĚNÍ: V souladu  s ustano-

vením § 4 odst. 1 písm. f ) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
úplné znění z.č. 147/2006 Sb.,  je 
chovatel povinen zajistit, aby byli  
psi držení v zajetí, ve stáří od 3 
do 6 měsíců a poté vždy jednou 
za rok očkováni proti vzteklině, 
uchovávat doklad o tomto očko-
vání po dobu nejméně 1 roku a na 
požádání jej předložit orgánům 
vykonávajícím veterinární dozor.
Psi musí být v doprovodu dospělé 
osoby a musí být opatřeni ná-

hubkem. Majitel psa předloží při 
očkování doklad o očkování – tj. 
očkovací průkaz psa. Poplatek za 
očkování činí 70,-Kč a je splatný 
přímo na místě veterináři prová-
dějícímu očkování.
Pokud byl pes již očkován, nahlas-
te tuto skutečnost na MěÚ Hlučín, 
odbor životního prostředí a komu-
nálních služeb ( i telefonicky na č. 
595 020 231).
Tato pozvánka nahrazuje individu-
ální pozvánky, které již nebudou 
majitelům psů zasílány poštou.

Odbor ŽP a komunálních služeb

POZVÁNKA K POVINNÉMU OČKOVÁNÍ PSŮ - Náhradní termín

Komise pro zaměstnání a pod-
poru podnikání  se rozrostla o 
další členy, a to o Aloise Fichnu, 
Josefa Voznicu, Lubomíra Teich-
-manna a Mgr. Pavla Paschka. 
Jmenování členů komisí je v 
kompetenci rady města.
Zabezpečení přípravy a ochrany 
města proti povodním je důle-
žitým úkolem jeho vedení. Rada 
města v rámci této odpověd-
nosti projednala zprávu o čin-
nosti Povodňové komise ORP 
Hlučín za uplynulé období.
Podle obecně závazné vyhlášky 
může rada města mj. udělit 
výjimku z doby stanovené pro 
pořádání hudebních produkcí. 
Tentokrát byla výjimka uděle-
na pro pořádání dvou akcí ve 
sportovním areálu FK Darkovič-
ky a pět akcí rádií Helax a Kiss 
Morava v areálu Hlučínského 
jezera.
Rada také rozhoduje na základě 
doporučení výběrových komisí 
o dodavatelích zakázek pro 
město Hlučín. Tentokrát rozhod-
la, že  parkoviště U Bašty vybu-
duje firma Jankostav, Ostrava 
– Kunčice, střechu objektu na 
Mírovém náměstí 18/19 opraví 
firma MGL – střechy, Hlučín a 
Hlučínské noviny bude nadále 
vydávat společnost PRONET-
-media, s.r.o. Dále vyhlásila 
výběrové řízení na zhotovitele 
znaleckých posudků bytů urče-
ných k prodeji.
Rada města Hlučína rozhodla 
řešit parkování vozidel na míst-
ních komunikacích u autosalo-
nu RENAULT  úpravou  části ul. 
Mánesova, od křižovatky s ul. 
Lelkova směrem k ulici Ostrav-
ské (č.I/56). Také organizační 
záležitosti, týkající se městské-
ho úřadu, patří do kompetencí 

rady města. V rámci organi-
začních změn bylo s účinností 
od 1.5. převedeno oddělení 
regionálního rozvoje z odboru 
školství, kultury a regionálního 
rozvoje  do odboru výstavby a 
územního plánování. Do oddě-
lení byly dále začleněny úseky 
územního plánu a  památkové 
péče. V návaznosti na tento 
přesun došlo i k přejmenování 
odborů: odboru školství, kultury 
a regionálního rozvoje  na „od-
bor školství a kultury“ a odboru 
výstavby a územního plánování 
na „odbor výstavby“. Oddělení 
pak nově nese název „oddělení 
územního plánování, regio-
nálního rozvoje a památkové 
péče“. Přesunem byly sloučeny 
úseky a agendy, které spolu 
souvisí, navazují na sebe.
Osadní výbory předložily radě 
města své návrhy a požadavky 
v rámci přidělených finančních 
prostředků. Rada města tak 
rozhodla, že na OKD budou  
opraveny chodníky: betono-
vý z náměstí ke kotelně OKD 
(chodník jednosměrné komuni-
kace souběžné s ul.Čs.Armády), 
na ul.Příční, na ulici Hornické 
v úseku ZŠ – družina a schody 
u kavárny na ul.Pekařské. Na 
Rovninách pak budou vloženy 
finance do opravy poškozené 
části ulice Rovniny u mostu přes 
Jasénku, do opravy betono-
vých chodníků mezi prodejnou 
Hruška a zadním vchodem 
MŠ, do opravy výtluků na ulici 
Jaroslava Seiferta. Pořízeny 
budou lavičky a odpadkové 
koše a projektová dokumen-
tace k chodníku mezi ulicemi 
Dělnická a Jaroslava Seiferta a 
ke komunikaci za Mountfieldem 
k ul.Ostravské.

Z nabídky volných pracovních míst 
ÚP Opava pobočky Hlučín aktuálních ke dni 16.5.2008. Denně aktuali-
zovaná volná místa naleznete na stránkách http://portal.mpsv.cz

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Stačí zaučen/a v oboru, praxe výhodu, nástup ihned, krátký/dlouhý 
týden Kontakt: paní Hrešková Markéta 774 724 734 
Pracoviště: HP Gastro restaurace, s.r.o., provozovna SPORT BAR
-------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOELEKTRIKÁŘ/AUTOMECHANIK
SŠ vzdělání v autoelektrice není podmínkou, může být vyučen auto-
mechanik, komunikativní schopnosti, samostatnost, flexibilitu, znalost 
práce na PC, ŘP sk. B, ochota učit se novým trendům
Kontakt: pan Jiří Wittek, 595 030 000, 724 932 477, autocrew@auto-
centrala. Pracoviště: AUTOCENTRÁLA s.r.o., Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------------
VÝCHOVNÁ ČINNOST
SŠ vzdělání s maturitou + akreditovaný kurz MPSV min. 200 hodin (lze 
přijmout i bez kurzu, ale SŠ vzdělání s maturitou podmínkou) nebo 
Vyšší odborná škola sociální nebo Ergoterapeut, možno také vzdělání 
humanitární a soc. činnost
Kontakt: paní Frejková Jiřina PaedDr., tel.: 595 041 143
Pracoviště: Fontána, příspěvková organizace, Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------------
ZEDNÍK
Vyučen v oboru i bez praxe, zaučení min. 3 roky praxe
Kontakt: 595 044 550. Pracoviště: RICKA KAREL s.r.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------
POKLADNÍ V OBCHODĚ
Praxe není nutná, vyučen/a v oboru výhodou
Kontakt: paní Slivková Anna, tel.: 777 746 085, 595 041 378
Pracoviště: Anna Slivková SUPERMARKET RS, Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------------
POKRÝVAČ RESP. KLEMPÍŘ
Vyučen v oboru, jednosměnný provoz. Kontakt: 739 407 494 p. Matě-
jek. Pracoviště: A.T.Y.P. group, s.r.o., Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------------
KONZULTANT PRO EKONOMICKÝ A VÝROBNÍ IS
Náplň: práce s IS Helios Orange (instalace, konfigurace, školení uživa-
telů), kompletní zákaznická podpora, časté cestování
Požadavky: Velmi dobrá znalost PC (MS Windows, MS Office), schop-
nost rychlého vyškolení se v nových aplikacích, znalost podvojné-
ho účetnictví a daňové legislativy. Vhodné i pro absolventa s min. 
praxí, vzdělání: VŠ/SŠ zaměření na ekonomiku, ŘP sk. B, AJ výhodou. 
Kontakt: zaslat životopis na e-mail hra@pchelp.cz (vybraní uchazeči 
budou pozváni na osobní pohovor, jehož součástí může být i krátký 
test). Pracoviště: PC HELP, a.s., pracoviště Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------------
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
ŘP sk. C , mimimální praxe nutná ,vzdělání nerozhoduje , práce je po 
celé ČR. Mzda dle dohody. Kontakt: schůzku předem dohodnout na č. 
737 283 666. Zaměstnavatel: Libuše Machniková s.r.o., Hlučín
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Hlučínská lilie 2008
Již XXIV. ročník mezinárodní taneční postupové soutěže Hlučínská 
lilie 2008, pořádalo v kulturním domě v Hlučíně v sobotu 26. dubna 
Kulturní centrum Hlučín, Klub sportovního tance při Kulturním 
domě Hlučín a Český svaz tanečního sportu.
Během celého dne soutěžilo rekordních 200 párů rozdělených do 
kategorií dětské, juniorské i dospělé v třídách D, C, B a Hobby.
Letošní ročník se konal pod záštitou náměstkyně hejtmana Morav-
skoslezského kraje Jaroslavy Wenigerové a Moravskoslezský kraj 
přispěl na jeho pořádání dotací.     (jh)

ZŠ Rovniny ve Španělsku 
V rámci projektu Comenius navštívili tři žáci Základní Školy Rovniny 
v doprovodu dvou učitelů Španělsko. Bydleli v rodinách a navště-
vovali tamní školu. Čas si našli i na výlety. „Viděli jsme písčité pláže 
i starobylé památky. Absolvovali jsme prohlídku krásných měst, 
jako je Cartagena, Caravaca de la Cruz, Lorca a křížem krážem jsme 
prošli město, ve kterém jsme bydleli - Murcii,“ popsala mimoškolní 
program Alžběta Pořická. 

Jezero bude opět patřit streetballu 
Už tradičně se 28. června promění hlučínský rekreační areál ve vel-
ké basketbalové hřiště. Letošního ročníku turnaje Street Basketball 
2006 by se mělo zúčastnit několik desítek ženských, mužských, 
dětských a smíšených týmů. Zájemci se mohou hlásit na čísle 
596 043 677. Turnaj začne prezentací družstev v 07:30 a skončí 
v odpoledních hodinách, kdy budou oceněny nejlepší týmy v 
každé kategorii.

Festival kultury německé menšiny 
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska pořádá ve dnech 13. 
až 15. června v Hlučíně Festival kultury německé menšiny. Akce 
navazuje na tradici předchozích osmi ročníků Hlučínských dnů. 
Finančně ji podpořil dotací Moravskoslůezský kraj.
Mezi hosty ze zahraničí bude přítomna i prezidentka Sdružení 
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Irena Kuncová. V pest-
rém programu se představí děti z mateřské školy v Šilheřovicích 
a ze Základní školy v Darkovičkách, Bolaticích a z hlučínských škol,“ 
uvedla pořadatelka Marie Rončka.

Veterání míří do Hlučína
V polovině června zamíří majitelé i obdivovatelé historických vozů 
do Hlučína. Proč? Potkají se zde u příležitosti Velké ceny Hlučína 
2008.  
Nad akcí převazl záštitu starosta města Ing. David Maňas, VŠB 
- Technická univerzita Ostrava a také ostravská pobočka Rotary 
klubu. Finanční výtěžek bude věnován na humanitární projekty 
ROTARY, čímž se výrazně zvýší celková prestiž prvního ročníku 
Velké ceny Hlučína a založí se tak v nová tradice.

 Více informací najdete v plakátu na poslední straně HN
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Štěrkovnu
letos opět naplní 
hudební hvězdy

Přehlídka velkých hudebních jmen české, slovenské a polské scény se 
letos opět uskuteční na břehu Hlučínského jezera. Mezinárodní hudební 
festival Štěrkovna Open Music se tentokrát bude konat 1. a 2 srpna. 
Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy jako Support lesbiens, Tata bojs, 
Mňága a ždorp, Kamil Střihavka, Blue Effect a řadu dalších jmen.
Mezi zahraniční hosty z top žebříčků bude jistě patřit mnohonásobná 
slovenská zlatá slavice Zuzana Smatanová. Její vystoupení je plánované 
na sobotu. V pátek zase bude podium patřit jejím krajanů ze skupiny 
Desmod, kteří na Slovensku také  patří k nejúspěšnějším poprockovým 
skupinám. 
„Loni jsme měli No name a Horkýže slíže. V trendu toho nejlepšího ze 
Slovenska pokračujeme i letos volbou těchto dvou interpretů,“ vysvětlil 
ředitel Spotovně rekreačního areálu Petr Breitkopf. Již tradičně do Hlu-
čína na festival, který patří mezi největší v Moravskoslezském kraji a loni 
jej navštívilo téměř 8000 lidí, přijede slavná kapela působící u severních 
sousedů. Loni z Polska dorazilo legendární seskupení TSA a ani letos 
pořadatelé neudělali výjimku. Další polskou legendou na břehu jezera 
bude Odzial zamknety. „Jsme moc rádi, že nabídku koncertovat v Česku 
v nabitém programu přijali,“ řekl.
Polská část publika jistě ocení i vystoupení umělce, který je v Česku 
známý již desítky let, ale pro polské publikum se stal hvězdou teprve 
před nedávnem. Řeč je o Ivanu Mládkovi a jeho Banjo Bandu. „Vzhledem 
k tomu, že opět očekáváme výraznou návštěvu z Polska, bude slavný hit 
Jožin z bažim Mládek částečně zpívat i v polštině,“ vysvětlil Breitkopf.
Z dalších velkých kapel české hudební scény se návštěvníci mohou 
těšit i na Annu K či na skupinu Cocotte minute. Hrát bude i vracející se 
legenda z devadesátých let - skupina Prouza. Z Rakouska přijede tamní 
punková stálice Jack Disconnect. Prostor dostane i řada menších kapel. 
Zahrají opavské formace Autopilot a Sheba‘s Band. Z Prahy přijede vítěz 
letošní soutěže amatérských kapel Woodoojam a z Bratislavy pak Atel-
lier 11. Z ostravské klubové scény pak pořadatelé pozvali Buřinky III.
Vstupenky jsou již v předprodeji za výhodnější cenu. K sehnání jsou 
v sítích společností Ticketstream a TicketPro. V Hlučíně se prodávají v 
Hospodě 56 a Galerii na náměstí.

Doprovodný program
Pro návštěvníky je připraven i bohatý doprovodný program. Již tradičně 
se budou v sobotu hrát volejbalový a fotbalový turnaj. V areálu festivalu 
návštěvníci najdou i airsoftovou střelnici, simulátor Formule 1 a nově i 
prostornou čajovnu. Součástí areálu festivalu bude i rozsáhlá lunapark. 
„Lidé, kteří přijedou z daleka, ale i zájemci z Hlučína mohou přespat v 
našem kempu. V ceně vstupenky je zdarma nocleh,“ řekl ředitel SRA 
Hlučín Petr Breitkopf. Dodal, že v provozu bude i minigolf, vodní lyže a 
další atrakce, které areál nabízí.
Pátek 1. srpna
Support lesbiens, Blue Effect, Desmod (SK), Kamil Střihavka, Ivan 
Mládek & Banjo Band, Sheba‘s band, Woodoojam
Sobota 2. srpna
Tata Bojs, Odzial zamknety (PL), Mnága a žďorp, Zuzana Smatanová 
(SK), Cocotte minute, Anna K, Prouza, Autopilot, Jack Disconect (AUT), 
Atellier 11, Buřinky III
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Evakuace
V minulém vydání Hlučínských 
novin jsme se věnovali obecným 
zásadám chování po vyhlášení 
varovného signálu pro obyvatel-
stvo. Dnes se zaměříme na po-
stup při vyhlášené evakuaci, co 
všechno zabalit do evakuačního 
zavazadla a na co nezapomenout 
při opuštění domu či bytu.

Evakuace
Evakuace je  prováděna  z míst 
ohrožených mimořádnou udá-
lostí do míst, kde bude pro eva-
kuované obyvatelstvo zajištěno 
náhradní ubytování a stravování.
Vztahuje se na všechny oby-
vatele v místech ohrožených 
mimořádnou událostí s výjimkou 
těch, kteří se budou podílet na 
záchranných pracích, či řízení 
evakuace.
Při evakuaci mají přednost 
zejména:
- děti do patnácti let,
- pacienti ve zdravotnických a 
sociálních zařízeních,
- zdravotně postižení spoluob-
čané,
- staří, nemocní, a jejich dopro-
vod.
Příčinou vyhlášení evakuace je 
vždy velké ohrožení pro obyva-
telstvo. Samotná evakuace je 
vyhrocenou a nelehkou situací, 
zatěžující nejen obyvatelstvo, 
ale také její organizátory. Proto 
je nutné snažit se zachovat klid, 
chovat se zodpovědně a přispět 
tak ke snadnějšímu zvládnutí 
krizové situace.
Pokyny k evakuaci budou vysí-
lány prostřednictvím rozhlasu a 
televize, konkrétně ve vysílání 
Českého rozhlasu Ostrava na 
frekvenci 107,3 FM a ve vysílání 
ostravského studia České televize. 
Všechny informace budou také 
umístěny na internetové stránce 
www.hlucin.cz. V případě potřeby 
budou ulicemi projíždět strážníci 
městské policie s megafonem, 
aby informovali obyvatele města 
o aktuální situaci.
Pokud bude vyhlášena evakuace, 
je nutné dodržovat tyto zásady:
- respektujte pokyny správních 
úřadů, představitelů města, pří-
slušníků složek IZS nebo pověře-
ných osob ve vašem zaměstnání, 
kteří organizují evakuaci,
- dostavte se na určené shromaž-
diště, 
- nezapomeňte na tzv. evakuační 
zavazadlo,
- dodržujte zásady opuštění bytu,
- tyto pokyny dodržujte i v přípa-
dě, že k přesunu používáte vlastní 
vozidlo.
Evakuační zavazadlo
Jak sám název napovídá, toto 

zavazadlo je připravováno pro 
případ nuceného opuštění bytu 
a mělo by obsahovat nejdů-
ležitější věci pro zabezpečení 
osobních potřeb v podmínkách 
nouzového přežití přibližně na 
tři dny. Jako evakuační zavazadlo 
nejlépe poslouží větší batoh, ale 
stejnou funkci splní také cestovní 
taška nebo kufr. Nezapomeňte 
zavazadlo označit štítkem se svým 
jménem a adresou.
Evakuační zavazadlo by mělo 
obsahovat:
- osobní doklady, peníze, cennosti 
a pojistné smlouvy,
- léky, které pravidelně užíváte,
- základní trvanlivé potraviny, 
např. konzervy, zabalený chléb a 
hlavně pitnou vodu,
- jídelní misku, příbor a další před-
měty denní potřeby – brýle, mobil 
a nabíječku, kapesní svítilnu, šití, 
zápalky, kapesní nůž apod.,
- toaletní a hygienické potřeby,
- přenosné rádio a náhradní 
baterie,
- náhradní spodní prádlo, obleče-
ní, obuv, pláštěnku a spací pytel 
nebo přikrývku,
- dětem přibalte oblíbenou 
hračku.

Zásady opuštění bytu
Opustit a zanechat prázdný byt či 
dům v krizové situaci je vždy těžké 
a stresující, proto je při evakuaci 
nutné postupovat zodpovědně, 
abychom chránili svůj život, ale 
zároveň přiměřeně zabezpečili 
svůj majetek. K tomu pomůže 
respektování těchto zásad:
- vypněte všechny elektrické 
spotřebiče kromě ledniček a 
mrazniček,
- uzavřete přívod vody a plynu,
- uhaste otevřený oheň v kam-
nech, kotlích a krbech,
- dětem vložte do kapsy kartičku 
se jménem a adresou,
- přesvědčte se, že i vaši sousedé 
vědí o nařízené evakuaci,
- psy a kočky vezměte s sebou,
- ostatní domácí zvířata musíte 
zanechat doma, snažte se je před-
zásobit vodou a krmením, toto 
platí i pro exotická domácí zvířata,
- nezapomeňte na evakuační zava-
zadlo, uzamkněte byt, na dveře 
či branku umístěte oznámení, že 
jste byt opustili a dostavte se na 
určené místo. Orgány krizového 
řízení zabezpečí střežení takto 
opuštěných domů a bytů.
V evakuačním středisku se cho-
vejte spořádaně, respektujte sou-
kromí dalších evakuovaných osob, 
nerozšiřujte poplašné zprávy a 
pomáhejte dětem, nemocným a 
starým lidem.

Bc. Václav Menšík 
ve spolupráci s úsekem 

krizového řízení MěÚ Hlučín

Mladí rybáři závodili 
Šestatřicet mladých rybářů 
se koncem dubna zúčastnilo 
místního kola Zlaté udice, která 
se konala na břehu Hlučínské-
ho jezera. 
Soutěž pořádal ve spolupráci s 
Domem dětí a mládeže v Hlučí-
ně  Český rybářský svaz.
„Malí rybáři si mohli ověřit své 
znalosti z rybářského řádu, 
poznávání rostlin a živočichů 
včetně ryb. Taky se soutěžilo 
v praktických dovednostech v 
hodu na terč, plachtu a do dál-
ky,“ řekla Edita Studená z DDM 

Hlučín. Dodala, že úspěšné 
absolvování Zlaté udice je pod-
mínkou k obdržení rybářského 
lístku. 
Na Zlatou udici pravidelně 
navazuje soutěž v lovu ryb 
udicí. Ta se na stejném místě 
uskutečnila o týden později.
Tentokrát se ale jednalo o ryze 
praktickou ukázku dovednos-
ti. „I přes nepřízeň  počasí se 
nakonec malí rybáři radovali 
z úlovků. Z vody vytahovali 
především kapry, okouny či 
plotice,“ zakončila Studená.

Další kurs inline bruslení
V červnu bude v areálu Štěr-
kovny další kurz inline bruslení, 
který pod záštitou SRA Hlučín 
pořádá trenérka a instruktorka 
Lenka Mišičková. Akce je určena 
jak pro začátečníky, mírně 
pokročilé, tak i zdatnější brus-
laře bez ohledu na věk, kteří se 
chtějí v jízdě zdokonalit a taky 
zažít spoustu zábavy. 
Pro zájemce je jako obvykle 
připravená možnost zkonzulto-
vat vhodné vybavení na tento 
sport. „Kdo nebude mít brusle 

nevadí. Je připravená možnost 
si brusle či výstroj vypůjčit,“ 
řekla trenérka.
Ta první kurz na asfaltovém hřiš-
ti u jezera uspořádala poprvé 
v dubnu. O měsíc později byl 
druhý. „Červnový turnus jsme 
vypsali, protože se hlásí další 
zájemci. Navíc ti, kteří kurz již 
absolvovali mají chuť se ještě 
zlepšovat,“ vysvětlila Mišičková 
s tím, že další zájemci se mohou 
přihlásit prostřednictvím strá-
nek www.inlinesports.cz.



Už podruhé Hlučín hostil Mezinárodní 
flétnový festival In bona fidae. Tentokrát
pořadatelé pro posluchače připravili hned 
čtyři české premiéry provedení skladeb 
pro sólovou flétnu v podání Carin Levine.
  S flétnou se představili i takoví umělci
jako  Florence Bellon (Francie), Camilla 
Hoitenga (USA/Německo), Carin Levine 

(USA), Zdeněk Bruderhans (ČR/Austrálie), 
Lewis Mitchell(Austrálie/UK). 
  Ke klavíru usedl Marek Knoop (Austrálie/
UK) a Daniel Wiesner, cembalo, kladívkový 
klavír a varhany rozezněl zase Jaroslav 
Tůma. V programu vystoupil také Apollon 
Kvartet a Komorní orchestr Bohuslava 
Martinů. Letos se festival rozšířil i do škol. 

Školní koncerty byly neobvyklé v tom, že 
se žáci nepřemisťovali na vystoupení, ale 
umělci přišli za žáky do škol. Vystupovali v 
tělocvičnách či ve třídách. 
Festival byl navíc poprvé soutěžní. Podle 
pořadatelů se do klání mladých flétnis-
tů do věku 28 let přihlásilo celkem 19 
umělců.

Flétnový festival měl čtyři české premiéry
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  Ráno po snídani jsme se 
rozloučily s oficírem. S vrch-
ní sestrou jsem se vrátila do 
lazaretu. Každá za svojí povin-
ností. Byla to právě ona, která 
mi pomohla s raněným Emilem 
v celé záležitosti jeho převozu 
domů. Poděkovala jsem jí za vše 
a rozloučila se. Po dohodě jsem 
jí o Emilově smrti napsala.“
  Takovou příhodu jsem prožila 
jednou za život, oddechla si 
teta, jako by se zbavila nějakého 
těžkého břemene. Nikdy jsem 
to nikomu nevyprávěla, všichni 
byli a jsou katolíci a nikdy by 
to nepochopili. U zpovědi mi 
pan farář řekl, že jsem neměla z 
této situace východisko a dal mi 
rozhřešení. 
  
  Vrátím se k finančním záležitos-
tem rodiny.
  Část peněz z prodeje usedlosti 
byla použita na financování
studií dvou starších bratrů 
mojí maminky. Oba studovali 
na První důlní škole v Ostravě. 
Ostatní peníze byly uloženy do 
banky (kampeličky) na potřeby 
ostatních dětí.
  Chtěla bych vyzdvihnout píli a 
skromnost staršího bratra mojí 
maminky, strýce Viléma. Jeho 

ctižádost byla tak veliká, že byl 
ochoten i hladovět, aby si za 
ušetřené peníze mohl zakoupit 
potřebnou studijní literaturu 
a petrolej do lampy. Studoval 
celé noci. Po studiích pracoval v 
hornictví. Díky svým schopnos-
tem se stal později ředitelem 
jednoho z dolů v Ostravě.
  Hlučíňané si ho natolik oblíbili, 
že ho zvolili místostarostou své 
obce.
  Jeho první manželka byla 
Marie Rajská, pocházela ze zá-
možné rodiny. Poměrně mladá 
onemocněla rakovinou hrtanu 
a zemřela. Manželství bylo 
bezdětné.
  Teta Marie mě měla hodně 
ráda. Nakupovala mi pěkné 
oblečení. S tetou Amálkou a 
mojí maminkou jsme jí chodily 
navštěvovat. Byly mi tehdy čtyři 
roky. 
  Byla to velmi krásná, tmavovla-
sá žena.
  Ložnice tety Marie a strýce 
Viléma byla velmi honosně 
zařízena. Před postelí a po obou 
stranách postelí ležely kožešino-
vé předložky z tygrů. Těch jsem 
se hodně bála.
  Při vstupu do pokoje teta s bo-
lestným úsměvem natahovala 

ruce, aby mě objala. Celou dobu 
návštěvy jsem ležela vedle ní. 
Velmi špatně mluvila.
  S odstupem času myslím, že 
mazlení se mnou jí aspoň trochu 
pomohlo v posledních bolest-
ných chvílích života.Ráda na ony 
chvíle vzpomínám.
  
   Zbytek peněz, které byly 
uloženy v jedné z hlučínských 
kampeliček, byly asi v roce 1923 
zablokovány. Z úspor, které měly 
být použity na potřeby ostat-
ních dětí nezbylo nic. 
   Všechny plány a sny se rozply-
nuly.
   Třiceti sedmiletá teta Amál-
ka hledala jako poručník dětí 
východisko ze vzniklé situace. 
Byla to velmi zodpovědná a 
pracovitá žena. Nedovedla si 
představit, že by děti zůstaly bez 
prostředků.
   Začala pracovat jako hospody-
ně v domácnostech bohatých 
lidí. Byla výtečná kuchařka.
   Jako příklad mohu uvést ně-
které z jejich receptů :

Klopsy v hořčičné omáčce (fran-
couzská kuchyně)
Postup: Kuličky z mletého masa, 
ochucené jako karbanátky, veli-

ké 
jako 
ping-
pongový 
míček. Nesmí se 
zapomenout na půl kilogra-
mu masa přidat 2 vrchovaté lžič-
ky Maizeny (kukuřičný škrob). 
Kuličky se z obou stran opečou a 
vaří se v hořčičné omáčce. Přílo-
ha se dává bramborový knedlík.

Slezské zelí, hlávkové nebo kysa-
né, zelný salát. Vždy s přidáním 
cibule a slaniny. Jako příloha 
vepřová pečeně a bramborový 
knedlík.

Chlupaté knedlíky ze syrových 
brambor, hrubé mouky a vajec. 
K tomu kousek uzeného masa 
a vše polité smaženou cibulkou 
a slaninou. Jako příloha listový 
nebo zelný salát.

  Její štědrovečerní omáčka 
nesměla chybět na žádném 
štědrovečerním stole. Tu jsme 
vařily i když již byla teta Amálka 
nemocná pro celou rodinu, pět 
až šest litrů.
                       

Pokračování příště

Čtení na pokračování: Vzpomínky malé Anny IV.



Legendární česká punk pub rocková kapela v čele s nepřehlédnutelným frotmanem, kterým 
je Lou Fanánek Hagen vystoupila 23. května v rámci svého turné TŘI SESTRY GAMBRINUS 
TOUR 2008. Jako hosté vystoupily kapely E!E, Doctor P.P. a MZH.  

Tři sestry na Štěrkovně 
hlučínskénoviny [12]

Volný čas v Hlučíně
Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín
Tel.: pokladna: 558 270 100, kulturní 
dům: 595 043 397
4. 6. | 17.00 | Pohodový podvečer s Janou 
Schlossarkovou – evangelický kostel
8. 6. | 15.00 | Obce se představují – ten-
tokrát Kobeřice a Bohuslavice – zámecké 
nádvoří
11. 6. | 19.00 | SCREAMERS – „Screamers 
tisíce a jedné noci“
28. 6. | 10.00 | HLUČÍNSKÉ SLAVNOSTI 
– Mírové náměstí v Hlučíně

UPOZORNĚNÍ
Kulturní dům od 26. 7. - 10. 8. 2008 

UZAVŘEN.
NABÍDKA KURZŮ 2008/2009 
KULTURNÍ DŮM HLUČÍN
Informace v kulturním domě nebo na 
telefonním čísle: 595 043 397. 

POHYBOVÉ KURZY
Jóga - pondělí 15.00 a 16.45,  kurzovné: 
800,-/rok; 450,-/pololetí
Aerobik - pondělí 19.00, kurzovné: 1 000,-
/rok; jednotlivé vstupné: 40,- Kč
Step aerobik - čtvrtek 19.30, kurzovné: 
1 000,- /rok; 550,-/pol.;jednotlivé vstupné: 
40,- Kč
Rehabilitační cvičení - středa 16.00, jednot-
livé vstupné: 30,- Kč

RUČNÍ PRÁCE
Kurz paličkování - čtvrtek  15.30, kurzovné: 
700,-/rok (vč. DPH)

TANEČNÍ KURZY
KST KD – Klub sportovního tance - pro děti 
od 6let, úterý 15.30, středa 15.00,
kurzovné: 1 000,- / pololetí
Kurzy společenského tance a chování 
- zahájení v pátek 5. 9. 2008, 17.00 a 19.30, 
kurzovné: 1 300,- Kč (vč. DPH)
Kroužek mažoretek - čtvrtek 17.30, pro 
dívky od 11 let, kurzovné: 900,- /pololetí
Taneční manželské a přátelské páry - kur-
zovné: 2 600,-/ pár (vč.DPH)

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
Tel.: 595 041 074

1.6. | 17.00 | VENKOVSKÝ UČITEL
Film ČR – drama, MN

3.6. | 18.00 | SPEED RACER
4.6. | 18.00 | SPEED RACER
Film USA – akční, rodinný, MP

6.6. | 19.30 | NÁŠ VŮDCE
Film SRN – psychologický, MP od 12 let

7.6. | 19.30 | NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
8.6. | 17.00 | NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Film USA – tragikomedie, MP

13.6. | 19.30 | SUPRHRDINA
14.6. | 17.00 | SUPRHRDINA
Film USA – komedie, MP

14.6. | 19.30 | HRANICE SMRTI
Film USA – horor, MN

17.6. | 17.00 | HORTON
Film USA – animovaný, MP

20.6. | 19.30 | TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
21.6. | 19.30 | TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
22.6. | 17.00 | TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Film ČR – komedie, MP

21.6. | 17.00 | KRONIKA ROKU SPIDERWICKŮ
Film USA – dobrodružný, rodinný, MP

27.6. | 19.30 | U MĚ DOBRÝ
28.6. | 19.30 | U MĚ DOBRÝ
29.6. | 17.00 | U MĚ DOBRÝ
Film ČR – komedie, MP od 12 let

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

LETNÍ TÁBORY DDM HLUČÍN 2008
29.6. - 12.7. S debrujáry na výpravy za 
poznáním Český ráj - III. Díl
výpravy za poznáním, sportování, exkurze, 
iQpark Liberec, moderní tanec, „kutačka“ 
kamenů, florbal,..každý den výběr z nabíd-
ky akcí,  ubytování v chatě se soc. zař.
informace: schreier.leo@seznam.cz 
724366987, 595041156
12.7. - 26.7. Léto v Moravském Krasu II.
CTH Vlak do stanice Nebe, výlety, jeskyně, 
Macocha, koupání, kuželna, aquapark, 
noční hry, sport,..
informace: Roman Kotisa - Skřítek, 
605371745, 595041156
26.7. - 9.8. Léto v Moravském Krasu III.
CTH Boj o královnin klenot, výlety, jeskyně, 
Macocha, koupání, westernové městečko, 
noční hry, sport,..
informace: Martin Chorovský, 603 937 116, 
Veronika Hubáčková 595041156

9.8. - 23.8. Léto v Moravském Krasu IV.
CTH Záhada ztraceného draka, výlety, jesky-
ně, Macocha, koupání, kuželna, aquapark, 
noční hry, sport,..
informace: Roman Kotisa - Skřítek, 
605371745, 595041156

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín, tel.:  595 041 337
e-mail: muzeum.hlucinska@seznam.cz
Do neděle 15. června 2008 trvá výstava 
„MŮJ ČAS BĚŽÍ MEZI STROMY - MILAN 
OBODA, DŘEVOŘEZBY“. 
Do neděle 14. září 2008 trvá výstava 
„MEDVÍDCI, PLYŠOVÍ MAZLÍČCI“. 

Kostel Sv. Mikuláše
Ludgeřovice

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Hlučínský smíšený sbor pod vedením 
sbormistryně Barbory Bortlové 
pořádá v neděli dne 8.6.2008  v 16,00 hod. 
v kostele Sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 
koncert duchovní hudby.  
V programu zazní v podání sboru a za 
doprovodu varhan skladby W. A. Mozarta, 
P. J. Vejvanovského, J. Despreze a A. Pärta. 
Srdečně zveme všechny příznivce sborového 
zpěvu k  příjemnému nedělnímu odpoledni 
s hudebními díly starých i soudobých mistrů 
v impozantním prostředí ludgeřovického 
chrámu

FC Hlučín 
zápasy II. fotbalové ligy 
5. 6. | 17.00 | Fulnek 



Jubilanti:
Hildegarda Tomisová *1928
Edeltrauda Čekalová *1928
Jarmila Šimůnková *1927
Františka Sovová *1926

Rozloučili jsme se:
Ludmila Bartoníková *1919 

 Pronajmu byt v rodinném domku v klidné části starých Rovnin. Informace 
na telefonním čísle: 773 993 150

 Pronájem trubkového lešení a podlážek. Tel.: 776 204 142
 Spolehlivého zedníka, obkladače na opravu bytu v Ostravě hledá soukro-

má osoba. Práce cca na jeden měsíc. Volejte 603 48 78 48.
 Prodám 2 chaty na Kocibendě se zahradou, klidné prostředí, dobrý přístup. 

Tel.: 737 805 182 
 Koupím v Hlučíně st. pozemek, cenu respektuji. Tel.: 603 772 774 
 Prodám st. dámské kolo Sanyo, 400 Kč a pánské Shimano 600 Kč. Tel.: 603 

324 990 

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE 
kupóny získáte v Informačním centru Hlučín  
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Zachranáři nacvičili 
zásah u tragické
nehody
Hlučín, 21. května dopoledne: 
Na linku tísňového volání vydě-
šený hlas oznamuje tragickou 
nehodu. Na staré silnici mezi 
Hlučínem a Ludgeřovicemi 
havaroval autobus plný 
cestujících. Nehoda si vy-
žádala tři mrtvé a zhruba dvě 
desítky osob s různým zraněním. 
K místu tragédie se sjíždějí hasiči, 
policie záchranáři. Začíná boj o 
životy a zdraví lidí uvězněných ve 
vraku autobusu.
Podobnou tragédii záchranné 
složky na vlastní kůži prožili v 
dubnu, když v se v Ostravě čelně 
srazily dvě tramvajové soupravy. 
„V případě Hlučína se naštěstí 
jednalo pouze o cvičení složek 
integrovaného záchranného sys-
tému. Celkem se do něj zapojilo 
šest desítek cvičících a figuranti
s věrně namaskovanými zraně-
ními,“ vysvětlil mluvčí moravsko-
slezských hasičů Petr Kůdela.
Dodal, že u simulované neho-

dy zasahovaly dvě jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje z Hlu-
čína a Opavy, dobrovolní hasiči 
Hlučín, Darkovičky a Bobrovníky, 
Zdravotnická záchranná služba 
Hlučín, Policie ČR, Městská policie 
Hlučín a 157. vojenský záchranný 
prapor Hlučín.
„Cílem akce bylo procvičit spo-
lečný zásah a připravenost složek 
IZS při události s velkým počtem 
zraněných účastníků. Ověřovala 
se také koordinace jednotlivých 
složek a operační řízení,“ dodal 
Kůdela.

Hasiči se pustili do opatrného 
vyprošťování osob, namasko-
vaných figurantů záchranného
týmu Českého červeného kříže 
z Ostravy, věrně úpících kvůli 
zraněním a své chování se jim 
podařilo realisticky připodobnit 
skutečnosti. 
Další skupina hasičů hledala 
čtyři pohřešované cestující, které 
později našli s lehkými zraněními. 
Jiná skupina si vzala na starost 
zachycení a úklid úniku nafty.
Hasiči přenášeli podle pokynů 
zdravotníků nemocné na roztří-
dění na parkoviště a do nafukova-

cího stanu, který postavili vojáci. 
Policie hlavně řídila dopravu a 
starala se o identifikaci zraněných
a simulovala zkrácené vyšetřování 
nehody. Pomáhají také psycho-
logové armády a Zdravotnické 
záchranné služby. Protože do 
půdy uniklo bezprostředně po 
nehodě asi 150 litrů nafty, po od-
tažení autobusu najela vojenská 
technika na odtěžení kontamino-
vané zeminy. 
Pracovníci odboru životního 
prostředí Městského úřadu Hlučín 
určili místo, kam bude možné 
tuto zeminu vysypat.
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ZERCE

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

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 605 937 531, 605 161 372

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen

thuje 60 cm od 60,- Kč

TAXI HLUČÍN
602 855 888

Při objednávce předem možnost přistavení 
vozidla pro 6 pasažérů.
Zajištění Drink Service

(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)

VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

TS Hlučín s.r.o.

nabízejí k pronájnu 
novinový stánek

a bufet na
autobusovém

nádraží v Hlučíně 

informace
595 041 445

Možnost použití: v dopravní zácpě v automobilu, za letu 
v letadle, na lodi, pro tělesně postižené atd. Jedná se o 
nepropustný hygienický PVC sáček se speciálním univer-

sálním hrdlem a s absorpční látkou, 
která do sebe vstřebá veškerou 
vlhkost a zápach. Vhodné pro muže 
i ženy. Balení obsahuje 3 použitelné 
sáčky  3 hygienické ubrousky. Urče-
no pouze pro močení a zvracení. 

Prodej: Zámky-Klíče-Služby
Ostravská 41, Hlučín
Tel. 603 11 77 98 nebo 595 043 713  
Objednávky také poštou na dobírku.
zamky-klice@volny.cz

Velká úleva pouze jen za 299,-Kč   

Nabízíme NOUZOVÉ WC do kritických situací




