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Od 12. do 18. prosince hostil Evangelický kostel v Hlučíně u autobu-
sového nádraží výstavu paličkované krajky. Návštěvníci mohli vidět 
křehké obrázky vytvořené šikovnými paličkářkami z nití. Některá dílka 
zdobila také vánoční tematika.

V prosinci patřil taneční parket hlučínského KD také mladým tanečníkům, kteří zažili své první kolony (snímek vlevo), evangelický kostel komorní-
mu orchestru Lidové konzervatoře Ostrava a jeho předvánočnímu koncertu (uprostřed) a nakonec navštívil Mikuláš děti  z MŠ v Bobrovníkách.

Žáci hlučínského Odborného učiliště a praktické školy darovali krev. 
Třináct mladých lidí na Mikuláše navštívilo ostravské Krevní centrum, 
kde se studenti zapojili do projektu Daruj krev, zachraň život. 

Foto: Milan Kalvar

Keramické betlémy a další vánoční výrobky vystavovaly děti v prosto-
rách Domu dětí a mládeže (DDM) od 1. do 18. prosince. Jednalo se o 
práce žáků keramického kroužku a výrobky klientek Ústavu sociální 
péče, které v DDM navštěvují keramický kurz.                     (vh)

Vánoční trhy pro své rodiče uspořádaly děti ze Základní školy v Darko-
vičkách. K prodeji nabízely vlastní výrobky, příznačně s vánoční téma-
tikou. Mezi „zbožím“ převládaly svícny z jehličí, ozdoby na stromeček 
ale také perníkové chaloupky a chutné pečené figurky.
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Vážení spoluobčané, 

Příchod nového roku je jako otevření pomyslných dveří do další  
etapy života města. Tentokrát se tyto dveře otevírají spolu s no-
vými možnostmi, které přináší České republice začlenění do tzv. 
Schengenského prostoru (podle vesnice Schengen v Lucembur-
sku, kde byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda). 
Protože se Hlučín nachází v příhraniční oblasti, uvědomíme si 
změnu velmi brzy, i když se nebude jednat o nic dramatického. 
Stejně jako na všech hraničních přechodech  zmizí i z  nejbliž-
šího  přechodu Šilheřovice – Chalupki  závory, celníci i nutnost 
předkládat doklady ke kontrole. Při cestování v rámci států 
Schengenského prostoru  poznáme překročení hranic už jen 
podle tabule s názvem státu. Dá se říct, že bude možné projet 
Evropou bez zastavení. Toto uvolnění a zjednodušení s sebou 
nese jak pozitiva, tak i problémy. Věřím však, že pro většinu z nás 
bude znamenat úlevu při cestování, při vyřizování některých for-
malit a možná i výraznější pocit sounáležitosti s Evropskou unií.

Jednou ze zásadních záležitostí, která nás přímo v Hlučíně bude 
zaměstnávat v průběhu celého roku a jistě i v období následují-
cím,  je výběr strategického partnera pro sportovně – rekreační 
areál Hlučínského jezera. Jedná se o důležitý krok, při kterém 
není možné váhat, není prostor pro neuvážené postupy, chvilko-
vé nápady a nekoncepční rozhodnutí. Uvědomuji si váhu celého 
projektu a využiji znalostí, doporučení a návrhů všech odbor-
níků, kteří budou ochotní se o své zkušenosti podělit a budou 
ochotní spolupracovat. Mým přáním je, jako u všech závažněj-
ších záležitostí, vtáhnout do řešení také Vás, občany. Předpoklá-
dám, že až nastane čas, uspořádáme opět veřejné projednávání, 
veřejnou diskusi nad projektem, abychom si řekli své představy, 
svá přání a to, co od areálu očekáváme. Vám především má areál 
sloužit a  je pro mě důležité znát Váš názor. 

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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?Ptejte se vedení radnice
Zajímá vás cokoliv ze života města? Neváhejte a na-
pište své dotazy. Zástupci radnice budou v HN rea-
govat jen na podepsané otázky.  Dotazy směrujte na 
mail: harazinova@hlucin.cz nebo poštou na adresu 
Městského úřadu k rukám Jarmily Harazinové, tiskové 
mluvčí města.

Foto z titulní strany: Starosta města David Maňas, foto k rozhovoru 
na str. 8-9

Jednotné tísňové číslo   112
integrovaného záchranného systému
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín 950 746 011
tísňové volání    150
Zdravotní záchranná služba Opava  595 041 026
Lékařská služba první pomoci (poliklinika)  595 041 051
tísňové volání                155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín  595 041 210
tísňové volání            158
Městská policie Hlučín   595 020 202
                                 595 041 885
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.  553 600 130

Důležité telefony a kontakty

Poděkování
Město Hlučín děkuje nadaci Otty a Waltraut Wernerovým, za 
poskytnutí finanční dotace na opravu plotu na Městském hřbi-
tově v Hlučíně. Zprostředkování této dotace zajistilo Sdružení 
slezsko - německých přátel Hlučín.

Odbor ŽPaKS
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Městští zastupitelé jednali o obchvatu kolem Hlučína
Víc jak 10.000 automobilů 
projede každý den po silnici 
spojující Ostravu, Hlučín a 
Opavu. V některých úsecích je 
to dokonce až 15.000 vozů za 
24 hodin. Silnice I/56 je dnes 
už nevyhovující. Odborníkům 
především vadí průtahy vedené 
středem obcí a měst. Řešením 
je podle nich vybudování nové 
trasy, která by dopravu dovedla 
mimo zastavěné oblasti. Se 
studií se v listopadu seznámili 
zastupitelé Hlučína. 
„Přeložení trasy do nové polohy 
je dlouhodobý záměr. Silnice 
by měla být čtyřproudová s 
mimoúrovňovými křižovatkami. 
Její parametry by měly odpoví-
dat silnici pro motorová vozidla 

či rychlostní komunikaci,“ 
vysvětlil Václav Škvain z Katedry 
dopravních staveb Vysoké školy 
báňské-Technické univerzity 
Ostrava.
Celý projekt je nyní ve fázi tech-
nické studie (viz. mapa červená 
trasa), ke které se mohou vyjá-
dřit zastupitelstva jednotlivých 
dotčených obcí. 
„Obce berou studii pouze na 
vědomí. Mohou vznášet připo-
mínky, ovšem nemají pravomoc 
o její podobě  rozhodovat,“ 
vysvětlila mluvčí hlučínské 
radnice Jarmila Harazinová. 
Dodala, že v listopadu se studie 
dostala na program hlučínské-
ho zastupitelstva. 
To se shodlo na tom, že navrže-

né řešení neodpovídá schvá-
lenému územnímu plánu (viz. 
mapa zelená trasa). Navíc se 
zástupcům města nelíbí návrh, 
aby mimoúrovňová křižovatka 
před městem (ve směru od Os-
travy) byla v navržené lokalitě. 
Požadují křižovatku přiblížit k 
městu i za cenu snížení návrho-
vé rychlosti v dotčeném úseku. 
Podle Škvaina je ale z hlediska 
normových požadavků takové 
umístění křižovatky nepřípust-
né. 
Stavbu by měl zaplatit stát a 
podle předběžných odhadů 
si vyžádá náklady v hodnotě 
několika desítek miliard korun. 
„Dlouhodobá prognóza do-
pravního zatížení ukazuje růst 

především nákladní dopravy. 
To se v případě odložení či 
zastavení projektu negativně 
projeví na stávajících průtazích 
obcemi a městy,“ tvrdí dopravní 
odborník.
Podle něj by stavba měla být 
po dokončení D47, R48 a silnice 
I/11 ve směru na Jablunkov 
jednou z dopravních priorit v 
rámci Moravskoslezského kraje. 
„Přeložka silnice I/56 značně 
uleví obcím a městům, která se 
přímo na tomto tahu nacházejí. 
Každé zdržení jednotlivých fází 
projektu a následné výstavby 
jen prohloubí dopravní problé-
my, se kterými se už dnes na 
silnici pravidelně potkáváme,“ 
řekl.

Členové Svazu tělesně postiže-
ných Hlučín se v listopadu sešli 
na druhé členské schůzi v tom-
to roce. Největším současným 
problémem svazu je nevyho-
vující umístění klubovny . Ta je 
nyní v prvním poschodí někdej-
ší školy v Dlouhoveské ulici. Pro 
většinu postižených je přístup 
do klubovny spojen s nemalými 
problémy, pro některé členy je 
dokonce úplně nepřístupná. 
Svaz tak stále hledá vhodnější 

prostory. Hlučínská organizace 
sdružuje 70 členů všech věko-
vých kategorií, s různým handi-
capem a pomáhá jim s každo-
denními problémy. Seznamuje 
je s novými zákony a právními 
předpisy, které se postižených 
týkají. Připravuje pro členy také 
zájezdy a zábavu, myslí i na ty, 
kterým nemoc nedovoluje se 
pohybovat. Neméně důležitá 
je psychická a morální podpora 
všech, kteří to potřebují.      (jh)

Postižení hledají klubovnuMladí fotografové v Praze
Dvojice studentů Gymnázia 
Josefa Kainara, kteří bodovali v 
minulém ročníku soutěže Foto 
Akademie, se v Praze koncem 
října zúčastnili zahájení nového 
kola. Pozváni byli na tiskovou 
konferenci i na slavnostní ote-
vření výstavy nejlepších děl mi-
nulého ročníku. V tom se mladí 
fotografové umístili na druhém 
místě. „Na výstavě mohli všichni 
zhodnotit úroveň účastníků 
soutěže, diskutovat o kvalitě 

fotografií a nechat se inspiro-
vat pro vlastní tvorbu,“ popsal 
zážitky student Matouš Krömer. 
Téma pro 3. ročník soutěže je 
Fotograf a horolezec Vilém Hec-
kel. Od 1. listopadu až do konce 
roku mohou všichni žáci a 
studenti základních i středních 
škol začít vkládat své fotografie 
na server www.fotoakademie.
cz v pěti kategoriích: Přátelé, 
Kouzlo hor, Zvířata z očí do očí, 
Kontrasty a Okna, okénka.
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Postižení hledají klubovnu

První prosincový den začaly první auto-
mobily jezdit po nově otevřené dálnici 
D47 v Ostravě. Hlučín se tak poprvé ve 
své histroii dostal na tabule dálničních 
návěstí. 

Stovky dětí z hlučínských škol vyrazí v 
zimních měsících na tradiční lyžařské 
výcviky. V průměru je týdenní pobyt na 
horách stojí 3000 korun. Někteří rodiče ale 
potomky na „lyžáky“ neposílají. Rozhodující 
bývá nezájem dětí a také finanční stránka. 
Podle představitelů některých škol rodiče 
dostatečně nevyužívají všech možností a fi-
nančních zdrojů, které by jim cenu výcviku 
mohly snížit.
Celkem 110 dětí ze Základní školy Rovniny 
stráví lyžařský výcvik v Horském středisku 
Javorový vrch nedaleko Třince či v Malé 
Morávce v Jeseníkách. „Na Javorový vrch 
pojedou žáci sedmých tříd. Mladší pak 
vyrazí do Jeseníků,“ řekl zástupce ředitelky 
Miroslav Všetečka. 
Dodal, že s provozovateli Javorového vrchu 
škola spolupracuje dlouhodobě. „Jsme tam 

spokojeni. Tamní personál nám vychází 
vstříc. Máme soukromí a chata je hned u 
sjezdovky,“ řekl.
Se stejným střediskem z podobných 
důvodů spolupracuje i vedení Základní 
školy Hornická. „Jezdíme tam už šest let. 
Služby nám vyhovují se vším všudy. Kopec 
má slušné parametry. Hodně se tam v 
posledních letech investovalo do moderni-
zace vleků a sněžných děl,“ řekl učitel Aleš 
Baturný.
Kromě lyžování se na Javorovém vrchu žáci 
obou škol například v rámci besedy setkají 
s pracovníky horské služby. Z hlučínského 
gymnázia do hor vyrazí 60 studentů. Škola 
pravidelně využívá služeb beskydského 
střediska Grůň. 
Ze Základní školy Dr. Miroslava Tyrše se 
letos lyžařského výcviku zúčastní 30 dětí. 

Je to přibližně jen polovina z těch, které by 
do hor mohly. „Jedou děti, kterým to rodiče 
zaplatí,“ řekla učitelka školy Jana Mrázová. 
Dodala, že žáci se budou učit lyžovat na 
sjezdovkách v okolí beskydské chaty Grůň.
Zájem rodičů a dětí o lyžařské výcviky je 
podle zástupců jednotlivých škol každý 
rok jiný. „Loni jsme měli podstatně méně 
přihlášených než letos,“ řekl Všetečka ze ZŠ 
Rovniny. Dodal, že mnohdy rodiče odra-
zuje cena. Ta se u všech oslovených škol 
pohybuje okolo 3000 korun. „Některým 
rodičům se to zdá hodně. Nechtějí do dětí 
tolik investovat,“ řekl. 
Rodiče ale podle něj špatně využívají 
nejrůznějších fondů, příspěvků zdravot-
ních pojišťoven, podniků či odporových 
organizací. „Z těchto zdrojů mohou peníze 
na výcvik získat,“ řekl. 

Žáci a studenti vyrážejí do hor na lyžařské výcviky

Nabitá plesová sezóna čeká až 
do března na všechny milovníky 
tance v hlučínském kulturním 
domě. Celkem je připraveno 11 
akcí. Plesovou sezonu zahájí 12. 
ledna už tradiční Ples mladých. 

12. 1.  Ples mladých
13. 1.  Maškar. ples s Hopsalínem
18. 1.  Ples Voj. základní útvaru
19. 1.  Ples Gymnázia J. Kainara
26. 1.  Spol. ples města Hlučína
   2. 2.  Ples Hlučínska
   9. 2.  Country bál s Karavanou
10. 2.  Dětský maškarní ples SDH
15. 2.  Ples ZŠ Hornická
16. 2.  Ples SDH
  1. 3.  Maškarní ples SDH

Smím prosit?
Plesy volají...

Nové propagační materiály Hlučínska
Město Hlučín je členem Sdru-
žení obcí Hlučínska. Součástí 
projektu Moravskoslezského 
kraje s názvem Vzdělávání 
starostů – předpoklad rozvoje 
regionu Hlučínska bylo školení 
starostů jednotlivých obcí toho-
to sdružení v oblasti propagace 
a turistického ruchu.  
V rámci tohoto projektu byly 
vydány nové propagační ma-
teriály – celkem 10.000 brožur 
„Vítejte na Hlučínsku“ a 40.000 
výtisků nových cyklomap Hlu-
čínska. Obsahem materiálů jsou 
informace o historii Hlučínska, 
lidových slavnostech, folkloru, 
turisté zde mimo jiné najdou 
tipy na sportovní vyžití či se-
znam informačních center. 
Moravskoslezský kraj podpořil 

projekt částkou asi 125.000 
korun. Velkou měrou se na něm 
podílely i informační centra v 
Hlučíně, Kravařích a Opavě.
Nové brožury a cyklomapy jsou 
k dispozici v Informačním cent-
ru Hlučín a na Odboru školství, 
kultury a regionálního rozvoje 
Městského úřadu v Hlučíně.
Dalším projektem podpořeným 
Moravskoslezským krajem je 
natočení CD Lidové písně z 
Hlučínska, které obsahuje 15 
písní zpívaných v hlučínském 
nářečí. Slavnostní křest tohoto 
CD proběhl dne 7.12.2007 v 
Kulturním domě v Dolním Be-
nešově. CD je možné zakoupit 
v Informačním centru Hlučín za 
90 korun.
Nikola Dědochová

Vánoční strom ze 
zahrady sousedů
Na zahradě manželů Kröme-
rových z Hlučína vyrostla jedle 
ojíněná, která bude na náměstí 
až do poloviny ledna dotvářet 
atmosféru Vánoc. Devětadvacet 
let starý strom zasadil Gerhard 
Krömer v době, kdy ve Vino-
hradské ulici dostavěl rodinný 
dům. Výsadba stromů byla 
součástí konečných terénních 
úprav kolem novostavby.
„Strom už byl příliš vysoký. 
Vadil sousedovi. Navíc jsem měl 
strach, že se může při větším 
větru vyvrátit a napáchat velké 
škody,“ řekl čtyřiašedesátiletý 
Krömer. V okamžiku, kdy se roz-
hodl strom odstranit, vzpomněl 
si na město. „Nabídnul jsem ho 
radnici. Je dobře, že ještě může 
udělat radost,“ vysvětlil. 

Žáci z Hornické 
bojovali v Bludišti
V  pořadu Bludiště ostravského 
studia České televize bojovali 
o ceny i žáci 9. B Základní školy 
Hornická. Družstvo, které tvořili 
Jan Lampart, Dominik Mazal, 
Petra Škrabalová a Adéla Ur-
baníková, porazilo konkurenty 
z třinecké církevní školy. „Jako 
první úkol jsme měli každé 
družstvo dvě otázky. Druhá 
disciplína byla lezení na síť a 
lezecká dráha. V ní jsme uspěli 
s maximálním počtem 12 
bludišťáků. Poté následovalo 
12 otázek, taky dopadly také 
velmi dobře,“ popsala soutěž 
Petra Škrabalová, jedna se 
soutěžících.
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Komise pro tělovýchovu, sport 
a volný čas mládeže předlo-
žila radě města zprávu o své 
činnosti za uplynulý rok. Komise 
zřizuje rada jako své poradní 
orgány a projednávání činnosti 
je vlastně zpětnou vazbou a 
informací o situaci v různých 
oblastech života města.
Městský úřad prošel v roce 
2007 personálním a organizač-
ním auditem, ovšem neustále 
pokračuje v hledání co neje-
fektivnějších postupů. Díky 
personálním změnám bylo 
tentokrát posuzováno zajištění 
správy informační infrastruktury 
úřadu. Výsledkem je dodavatel-
ské řešení, které bude pro úřad 
vykonávat společnost MEDIUM 

SOFT a.s.,  Ostrava.
Konec roku znamenal mj. 
uzávěrku příjmu návrhů do 
soutěže o nejvhodnější projekt 
na způsob a formu provozování 
a rozvoj areálu přírodního kou-
paliště v Hlučíně. Rada města 
jmenovala komisi, která podané 
návrhy  vyhodnotí. Je složena 
nejen ze zástupců vedení města 
a městského úřadu, ale také 
z odborníků z oblasti ekonomi-
ky, architektury a výstavby.
Odborem školství, kultury a 
regionálního rozvoje bude 
podána žádost o podporu 
z Operačního programu Životní 
prostředí, v oboru Zlepšování 
stavu přírody a krajiny na reali-
zaci I. etapy projektu „Příprava 

a realizace prvků místního 
ÚSES krajiny v lokalitě Hlučín 
– cihelna“ v předpokládané výši 
150.000,- Kč. 
Město (a především řidiči) se 
neustále potýká s parkováním 
vozidel.  Jedním z míst, kde je 
situace zvláště svízelná, je ulice 
Zahradní. Rada města rozhodla 
zadat zpracování projektové 
dokumentace na rozšíření  
komunikace, a to i za cenu 
zrušení části chodníku na straně 
u hřbitova. Dále bude zpracová-
na projektová dokumentace na 
zřízení parkoviště u Sportovní 
haly na ul. Tyršova.
Sportovci z Bobrovníků požáda-
li město, aby jim umožnilo po-
stavit si v zimním období vedle 

víceúčelového hřiště snowbo-
ardovou rozjezdovou rampu. 
Rada města k tomu svolila 
s tím, že rampa bude umístěna 
minimálně 5 m od plotu hřiště 
a odstraněna bude do 31. 3. 
2008.                                               (jh)

Další organizační změnou, kte-
rá výrazně pomůže klientům 
při získávání různých dokladů 
je zřízení úseku  Czech POINT 
na městském úřadě. V přízemí 
budov A a C je možné od 1.1. 
pořídit ověřené opisy z katas-
tru nemovitostí, obchodního 
rejstříku, živnostenského 
rejstříku a z rejstříku trestů. 
Klient tak vyřídí více věcí na 
jednom místě.

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

I. čtvrtletí 2008
Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!

Termíny svozu: čtvrtek   3. ledna 2008  svozová oblast B
  středa  16. ledna 2008 svozová oblast C
  středa  30. ledna 2008   svozová oblast A
  středa  13. února 2008           svozová oblast B
  středa  27. února 2008 svozová oblast C
  středa  12. března 2008 svozová oblast A
  středa  26. března 2008 svozová oblast B  
 

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů - svozový týden - lichý

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

O jeden svoz velkých kusů od-
padu více zajistí v příštím roce 
svým občanům město Hlučín. 
Dosud prováděný jeden jarní 
svoz nestačí. Kolem připrave-
ných kontejnerů se vytvářejí 
hromady nábytku, starých 
konstrukcí, koberců a jiného 
odpadu tak rychle, že je pra-
covníci společnosti Technické 

služby Hlučín nestačí odvážet.
V roce 2008 budou kontej-
nery rozmístěny i na podzim. 
Občané Hlučína, Bobrovníků a 
Darkoviček mají každopádně 
možnost po celý rok odkládat 
velkoobjemový odpad bez-
platně na technickém dvoře TS 
Hlučín. 

(jh)

Svoz velkých kusů dvakrát ročně

Zastupitelstvo města Hlučína 
na prosincovém zasedání 
projednávalo obecně závaz-
nou vyhlášku o odstraňo-
vání komunálního odpadu 
(zkráceně). Protože však byla 
uzávěrka Hlučínských novin 

před tímto zasedáním, nebylo 
v době  tisku rozhodnutí za-
stupitelstva ještě známo.
Upozorňujeme tedy pouze na 
skutečnost, že se za odpady 
platí až od 1. února. 

(jh)

Za odpady platba v únoru

SDĚLENÍ RODIČŮM: Vítání občánků
Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné 
využívat údaje z ISEO 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 2007 a týká se 
dětí, které mají  trvalý pobyt na území města Hlučína a jeho částí 
Bobrovníků a Darkoviček. 
Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu 
vítání občánků, dostavte se  m a m i n k y   o s o b n ě  na matriku 
MěÚ Hlučín (Po, St 8.00 – 17.00 hod.; Út, Čt 8.00 – 14.00 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 před-
stihem, informováni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním čísle 595 020 224, 595 020 283.
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Město Hlučín bylo dne 
27.11.2007 valnou hromadou 
Národní sítě zdravých měst 
přijato mezi Zdravá města. O 
vstupu rozhodlo na svém po-
sledním jednání zastupitelstvo 
města Hlučína, které zároveň 
pověřilo starostu Ing.Davida 
Maňase jako politika, který 
bude Hlučín v asociaci zastu-
povat a RNDr. Soňu Práškovou 
koordinací projektu Zdravé 
město. Dále schválilo Deklaraci: 
projekt Hlučín - Zdravé město. 
V současné době je již v NSZM 
ČR zapojeno 82 měst, kraje a 
regiony s celkovým počtem cca 
2,4 miliony obyvatel.
Tento krok je v souladu s do-
savadní strategií města a se 

zpracovávaným strategickým 
plánem rozvoje města Hlučí-
na, kde je jednou z hlavních 
priorit podpora kvality života a 
zdraví, trvale udržitelný rozvoj 
a participace veřejnosti na dění 
ve městě.
Hlavním cílem Zdravých měst 
je utvářet svá města tak, aby to 
byla kvalitní a příjemná místa 
pro život svých občanů a snaha 
zapojit veřejnost  v maximální 
možné míře do rozhodovacích 
procesů a tím posílit zdravý 
„patriotismus“. 
Zdravá města jsou hodnocena 
podle mezinárodních kriterií a 
programů: Zdraví 21 a Místní 
agenda 21.
K plnění kriterií Místní agendy 

21 se Hlučín přihlásil usnesením 
zastupitelstva již v roce 2005 a 
v současné době dosáhl v plně-
ní těchto kritérií již kategorie „C“.
Přínosem vstupu Hlučína mezi 
Zdravá města bude zejména 
metodická pomoc, větší infor-
movanost o finančních zdrojích, 
možnost spolupráce s partnery 
v ČR, nabídka bezplatných 
vzdělávacích programů a infor-
mačních akcí pro úřad, konání 
informačních kampaní pro 
veřejnost, mediální podpora a 
propagace města.
Věříme, že tento krok bude 
dalším pozitivním přínosem pro 
občany našeho města.

RNDr. Soňa Prášková
vedoucí odboru ŽPaKS

Hlučín vstoupil do Národní sítě zdravých měst ČR

Cenu za inovaci ve veřejné sprá-
vě, kterou uděluje ministerstvo 
vnitra, dostal v těchto dnech 
hlučínský městský úřad. Porota 
ocenila zavedení elektronického 
systému vnitřní finanční kont-
roly. Tu ukládá zákon a radnice 
by měly mít nastaven takový 
kontrolní a schvalovací systém 
finančních operací, aby byla 
zajištěna transparentnost.
„Hlučín je prvním městem, které 
úplně opustilo komplikované 
papírování a fyzické schvalování 
operací podpisem kompetentní 
osoby,“ řekla mluvčí radnice 

Jarmila Harazinová. Dodala, že 
všechny tyto úkony nahradil 
elektronický systém. Ten jednak 
hlídá dodržování stanovených 
pravidel a navíc téměř odstra-
ňuje riziko vzniku chyb způso-
bených lidským faktorem.
Cenu za inovaci převezme 
starosta města Hlučína David 
Maňas 24. ledna na 4. Národní 
konferenci kvality ve veřejné 
správě, která se bude konat v 
Karlových Varech. Město Hlučín 
zde svůj systém také představí.
Ministerstvo soutěž vyhlašuje 
už tři roky. Soutěží se o tři typy 

cen. Dvě jsou udělovány za roz-
víjení kvality ve veřejné správě: 
Organizace zvyšující kvalitu 
veřejné služby a Organizace 
dobré veřejné služby. Třetím 
typem je Cena za inovaci ve 
veřejné správě. 
V minulých letech ocenění 
dostal například ostravský ma-
gistrát, který zavedl elektronic-
kou komunikaci mezi úřadem a 
obyvateli. Ti nyní mohou řadu 
záležitostí vyřídit ze svých do-
movů prostřednictvím počítačů 
a nemusejí budovu magistrátu 
vůbec navštívit.

Město dostalo cenu za inovaci

Kamenná bábovka, jak kvůli 
netradičnímu tvaru někteří obyva-
telé města přezdívají hraničnímu 
kameni, který kdysi odděloval město 
Hlučín od obce Dlouhá Ves, je opět 
na svém místě. Po rekonstrukci ulice 
Pode Zdí jej stavaři v listopadu opět 
vrátili na křižovatku s Ostravskou 
ulicí, řekl mluvčí radnice Jarmila 
Harazinová.
Dodala, že na tomto místě kámen 
s horní částí připomínající bávovku 
stojí už 150 let. „Je na něm vytesán 
letopočet 1858,“ řekla s tím, že hra-
niční kámen by mohl být zapsán na 
seznamu kulturních památek. 
Obec Dlouhá Ves (lat. Longo Pogo) 
vznikla ve stejné době, jako Hlučín. 
Vesnice se rozkládala na východ, jih i 
západ od současného centra města. 
Těsné sousedství města a Dlouhé 
Vsi vyústilo v roce 1911 připojením 
Dlouhé Vsi k Hlučínu.

Kamenná bábovka 
opět stojí na místě

OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
I v předvánočním období se 
objevily situace, u kterých bylo 
zapotřebí strážníků Měst-
ské policie Hlučín. Mnohdy 
nepomáhali jen lidem. Chytali 
zraněné káně, z kanálu zachrá-
nili pohozená štěňata a dalších 
sedm psů volně pobíhajících 
městem odchytili. 
Zasahovali také proti ruše-
ní nočního klidu účastníky 
diskotéky v Bobry clubu a na 
vlakovém nádraží řešili bezdo-
movce, kteří tam budili veřejné 
pohoršení. 
Řešení strážníků neunikly ani 
krádeže zboží v prodejně Lidl 
v Hlučíně, řízení vozidla pod 
vlivem alkoholu či násilnosti 
návštěvníka Charity. 
Městská policie zajistila odstra-
nění znečištění ulice Moravské, 
na které hlídka narazila při 
pochůzce. Během práce v teré-
nu objevili strážníci otevřenou 
garáž v Okrajové ulici. Uvědomi-
li majitele, kterému tak pravdě-
podobně zachránili jeho věci.
Stává se, že z dětských domovů 
utíkají svěřenci. Městská policie 
Hlučín zadržela dívku na útěku 
z dětského domova v Ostravě a 
předala ji Policii ČR.  
Od vstupu FC Hlučín do II. ligy 
zajišťuje MP Hlučín i veřejný 
pořádek při utkáních, která 
jsou vyhodnocena z hlediska 
chování fanoušků jako vysoce 
riziková. Naposledy to bylo 
utkání Hlučín - Opava.

Osadní výbor Hlučín – Rovniny 
dává na vědomí, že občané 
Hlučína se mohou na osadní 
výbor obracet se svými návrhy a 
připomínkami, týkajícími se této 
městské části, prostřednictvím 
paní Marie Schejokové, MěÚ 
Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 
Budova A, přízemí, odbor správ-
ních agend, tel. 595 020 285, 
email: schejokova@hlucin.cz.

Pro občany Rovnin



Vánoce a oslavy konce starého a příchodu nového roku 
máme za sebou. Sváteční atmosféru se pokusíme trochu 
prodloužit i v rozhovoru se starostou města Davidem 
Maňasem. Povídali jsme si nejen o jeho Vánocích. Řeč 
přišla i na problémy, které město tíží. 
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HN: Co pro vás Vánoce a Sil-
vestr znamenají? 
Vánoce a Silvestr pro mě zna-
menají jistou úlevu po hektic-
kém průběhu celého roku. Je to 
období, které pro mě znamená 
více času stráveného s dětmi, 
na které se vždy moc těším. 
Právě blízkost mých synů pro 
mě znamená tu pravou vánoční 
atmosféru.
HN: Pamatujete si ze svého 
dětství nějaké zvyky a tradi-
ce, které vaše rodina dodržo-
vala? Snažíte se je dodržovat 
i dnes? 
Už samotná slavnostní nálada, 

sváteční oblečení a výzdoba do-
mácnosti se pro mě staly tradicí, 
která k Vánocům patří. Do dneš-
ka také dodržuji pravidlo, že se 
nesmí vstávat od štědrovečerní-
ho stolu. Ke stromečku se může 
jít, až když Ježíšek zazvoní.
HN: Se samotným průběhem 
Štědrého dne je spojena řada 
činností od zdobení stromeč-
ku až po přípravu bramboro-
vého salátu. Jsou věci, které 
už tradičně děláte pouze vy? 
Právě bez osobní přípravy 
bramborového salátu si Vánoce 
snad ani nedokážu představit. 
Salát se kolikrát připravuje i bě-

hem roku, ale ten štědrovečerní 
je zkrátka „jiný“. Lépe chutná, i 
když do něj dám všechno jako 
obvykle. Však to znáte. Samo-
zřejmě jej dělám o den dříve, 
aby se dobře uležel.
HN: A dárky? Patříte k lidem, 
kteří je nakupují průběžně už 
od podzimu? Nebo naopak k 
těm, kteří do obchodu vyrá-
žejí na poslední chvíli, někdy i 
24. prosince? 
Nemám rád přeplněné prodej-
ny těsně před Štědrým dnem 
a jak už jsem řekl - hlídám si, 
aby mé Vánoce byly klidné a 
patřily dětem. Tomu podřizuji i 
nákupy. Většinou stihnu zajistit 
vše potřebné už během října 
a listopadu. I letos se mi to 
podařilo.  
HN: Vrátíme se do vašeho 
dětství. Vzpomenete si na 

dárek, který vám osobně pod 
stromečkem udělal největší 
radost?  
K Vánocům jsme s bratrem 
dostávali vždy pěkné dárky 
a nedokážu z nich vybrat. Ze 
všech jsem měl radost, všechny 
byly překvapením a na společ-
né chvíle u stromku vzpomí-
nám rád dodnes.
HN: A je něco, co jste si jako 
kluk přál a nikdy nedostal?  
Nechci vypadat jako příliš 
skromný, zcela jistě jsem měl 
taková ta běžná ale tajná klu-
kovská přání. Asi jsem měl ale 
to štěstí, že se má přání vypl-
nila nebo nebyla tak naléhavá, 
abych jejich nevyplnění nějak 
těžce nesl nebo dramaticky 
prožíval. Rodiče nám pokaždé 
připravili hezké Vánoce a  dárky 
byly vždy překvapením. 

e starostou Davidem MaňasemS
o Vánocích, cukroví, jezeru a vojácích
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HN: Když by jste měl říct 
jeden druh cukroví, co vám 
nejvíce chutná, na který si 
vzpomenete?  
Jednoznačně vanilkové 
rohlíčky. Těch umím spořádat 
opravdu mnoho.
HN: Konec roku patří nejen 
bilancování, ale lidé si také 
dávají nejrůznější osobní 
předsevzetí. Půjdete i vy do 
dalšího roku se snahou na 
sobě něco změnit? 
Nejsem nakloněn osobním 
předsevzetím a sám si je 
nedávám. Bilancování ano. Je 
důležité se zamyslet nad tím, co 
člověk udělal a jak, být dosta-
tečně sebekritický a poučit se 
z vlastních chyb, ale snažit se i 
hledat a najít to, co se povedlo, 
v čem je moje síla, čím bych 
mohl pomoci druhým.
HN: Nyní odbočíme od svá-
teční tématiky. Hlučín a jeho 
obyvatelé mají za sebou další 
rok. Jaký byl rok 2007 pro 
město z vašeho pohledu?  
Byl to rok plný nejrůznějších 
pracovních záležitostí, jednání 
a rozhodnutí. Dá se říci, že jsme 
se s místostarostou mnoho 
věcí učili „za pochodu“, přesto 
si myslím, že se to na životě 
města nijak negativně nepro-
jevilo. Na tomto místě nemohu 
opomenout poděkovat právě 
místostarostovi Pavlu Reiskému, 
za podporu, které se mi od něj 
dostává, kdykoli to potřebuji, za 
jeho obdivuhodné nasazení. 
Město samotné i úřad jsou 
„živými organismy“. Každoden-
ní život nejde zastavit a vždy je 
třeba řešit několik věcí najed-
nou. Nemyslím si ale, že by tím 
byl rok 2007 nějak výjimečný 
proti letům předchozím nebo 
těm, které přijdou.
HN: Co vidíte jako největší 
úspěch?  
Z pozice starosty města nefan-
dím příliš kategorizaci úspěchů 
a neúspěchů na největší, velké 
a menší. Nikdy nelze vyhovět 
všem, stejně tak měřítka úspě-
chů a neúspěchů má každý jiná. 
Jsem rád, že se podařilo 
vybudovat víceúčelové hřiště 
v prostoru po „dřevácích“. Mé 
očekávání splnily také veřejné 
diskuse s občany, veřejné pro-
jednávání některých záležitostí. 
Stojím o dialog s občany a jejich 
názory. Nikdo nemůžeme vědět 
všechno a mezi lidmi je spousta 
nejen dobrých nápadů, ale tře-
ba i konstruktivní kritiky. Dobrá 
komunikace s občany je pro mě 

opravdu základem, na kterém 
lze budovat a rozvíjet úroveň ži-
vota všech obyvatel města. Také 
proto jsem inicioval změnu 
podoby a obsahu Hlučínských 
novin. Považuji za důležité, aby 
všichni občané měli přístup k 
informacím o dění ve městě a 
krocích jeho vedení.
HN: A naopak. Co se vedení 
radnice nepodařilo?  
Nejvíce mě zasáhlo, že se 
nepodařilo získat ze státních 
prostředků finance na opravdu 
Dlouhoveské ulice. I když si 
uvědomuji, že  tím to nekon-
čí, že je to vlastně výzva do 
dalších jednání, vložil jsem do 
této záležitosti tolik iniciativy, 
úsilí a času, že mě to nemůže 
nechat klidným. Je to do určité 
míry zklamání, určitá bezmoc, 
protože i při maximálním 
nasazení, při vědomí naléha-
vosti opravy se věc nepodařilo 
dotáhnout k výsledku, jaký 
bychom si přáli. S čistým svě-
domím mohu říci, že jsem více 
udělat nemohl, ale uvědomuji 
si marnost tohoto konstatování. 
Nezbývá mi než věřit, že mě ob-
čané podpoří v dalších snahách 
v této věci.
HN: Můžete nyní naopak 
vyjmenovat hlavní úkoly, 
které podle vás město a jeho 
vedení čekají v tomto roce?  
Nemůžu jinak než navázat na 
předchozí odpověď:  dále budu 
usilovat o získání prostředků na 
rekonstrukci Dlouhoveské ulice, 
dále budu hledat i jiné zdroje fi-
nancování. Dlouhoveská nadále 
patří mezi priority a nebudu mít 
klid, dokud nebude opravená.
Dalším významnou záležitostí 
bude vývoj kolem sportovně 
- rekreačního areálu. Nebude 
to jednoduché, ale věřím, že se 
nám podaří areál oživit.
Nic by však nebylo možné bez 
dobré spolupráce v orgánech 
města.  Děkuji všem členům 
rady za konstruktivní přístup 
k řešení problémů. Mám dobrý 
pocit z práce v tomto týmu, 
z toho, že vždy dokážeme najít 
společnou řeč přesto, že se naše 
názory kolikrát různí. Zvláště 
bych chtěl poděkovat Jiřímu 
Staňkovi, který pro město činí 
mimořádně mnoho nejen z po-
zice člena rady, ale také prací v 
komisích.
HN: Od 21. prosince zmize-
ly hranice a Česko se stalo 
součástí Schengenského 
prostoru. Jak podle vás v roce 
2008 tato událost ovlivní 

život ve městě? Dá se před-
pokládat, že v ulicích budeme 
potkávat více polsky hovo-
řících lidí? Případný zájem 
Poláků o služby v Hlučíně 
by jistě pozvedl ekonomiku 
místních podnikatelů. Existují 
cesty, jak je přilákat? 
Vzhledem k současnému 
systému „malého pohraničnímu 
styku“ si myslím, že se pro obča-
ny města nic moc dramatického 
nezmění, že možná ani změnu 
nezaznamenají. Je možné že 
se mírně zvýší turistický ruch, a 
to nejen ve vztahu s Polskem. 
Poláci jsou častými návštěvníky 
Hlučína už dnes. Začali jezdit 
už před lety především za 
koupáním k jezeru, ale nyní je 
už potkáváme i ve městě zcela 
běžně. Samozřejmě každý ná-
vštěvník, který u nás utratí své 
peníze je pro město přínosem. 
Proto se budeme i nadále snažit 
propagovat město takovým 
způsobem, aby bylo pro turisty 
zajímavé, jezdili k nám a rádi se 
vraceli.
HN: Moravskoslezský kraj 
přijde o poslední vojenskou 
jednotku, kterou je hlučínský 
záchranný prapor. Jak podle 
vás tento krok ovlivní bezpeč-
nost v kraji? 
Toto rozhodnutí vlády jsme se 
snažili zvrátit v maximální mož-
né míře. Už se mnohokrát psalo 
o petici pro zachování prapo-
ru, kterou jsem zorganizoval, 
kterou však vláda nevyslyšela. 
S tímto stavem jsem se však 
nesmířil. Budu i nadále bedlivě 
sledovat další kroky  v této věci. 
O vlivu transformace na bez-
pečnost v kraji je předčasné 
hovořit. Není ještě známo, zdali 
bude transformovanou jednot-
ku řídit Hasičský záchranný sbor 
ČR nebo Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje. 
To je zásadní skutečnost, i od 
toho se bude odvíjet další vý-
voj. Směrodatná bude samotná 
transformace na přelomu let 
2008 a 2009.
HN: Vánoce máme za sebou, 
ale za 12 měsíců nás čekají 
další. Jaký dárek by jste rád 
dal lidem z Hlučína pod stro-
meček v roce 2008? 
Jak už jsem uvedl, není možné 
vyhovět všem. Pokud se poku-
sím „dárek“ občanům zevšeo-
becnit, rád bych dal lidem hez-
ký a čistý Hlučín, takový, aby 
v něm stálo za to žít. Aby byl 
Hlučín pro všechny občany bez-
pečný, příjemný, prostě NÁŠ.

e starostou Davidem Maňasem

Pro někoho byl rok 2007 v 
Hlučíně klidným. Byl rokem, 
který nepřinesl žádné přírodní 
katastrofy, havárie či neštěs-
tí. Přesto se toho v Hlučíně 
událo hodně. Našly se židov-
ské náhrobky, začala v jedné 
lokalitě platit přednost zprava a 
skončila dlouholetá rekonstruk-
ce zámku. Kromě toho se staly i 
další zásadní události. Přiná-
šíme stručný přehled alespoň 
některých.

Leden
Reprezentanti města, kteří šíří 
dobré jméno Hlučína, byli oce-
něni na 8. reprezentačním plese 
města Hlučín. 
Foto: www.hlucin.com

Únor
Městský úřad zavedl prodlou-
žené úřední hodiny každé první 
pondělí v měsíci do 19:00. Zku-
šebně od února, závazně pak 
od května. Úřad tak vyšel vstříc 
občanům pracujícím mimo 
město, kteří se vracejí později 
a nemohli stihnout vyřídit své 
záležitosti v běžné úřední době.

Březen
1. 3.  Slavnostní křest knihy 
Kronika jednoho roku, kterou 
vydalo Kulturní centrum Hlučín 
k 750. výročí založení města 
Hlučína. Na unikátním projektu 
se podíleli amatérští fotografo-
vé, kteří zaznamenali každý den 
roku 2006 v životě města.
16. 3. Dobrovolní hasiči získali 
do užívání novou cisternu za 
pět milionů korun. Na nákup 
městu přispěl i Moravskoslez-
ský kraj. Svým konstrukčním 
řešením bylo hlučínské auto 
v té době jediné v Evropě. 
Na městském úřadě proběhl 
personální a organizační audit.

Pokračování na straně 10
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Květen
10. 5. Hlučínskému záchranné-
mu praporu byl propůjčen čest-
ný název brigádního generála 
Jana Satorie. Slavnostního aktu 
se zúčastnila ministryně obrany 
Vlasta Parkanová.
Foto: P. Gattnar

19. 5. Do Darkoviček se sjely 
davy diváků, aby sledovaly 
ukázku techniky a taktiky boje 
Armády ČR. Každý ročník už 
tradiční akce konané k výročí 
květnové mobilizace v roce 
1938 a konce 2. světové války. 
má svou zajímavost. Tentokrát 
to byl přelet a letová ukázka 
vyšší pilotáže letounu JAS - 39 
Grippen.

Červen
Na Vrablovci v rybníku se ucpa-
la drenáž a voda se nemohla 
okysličovat. Jelikož  rybník byl 
pokrytý řasou, tak byl celkem 
masivní úhyn ryb. 
Foto: www.hlucin.com

23. 6. Celoměstskou akcí jsou 
tradiční Hlučínské slavnosti. 

Tentokrát Hlučín hostil kapelu 
Queen revival Princess, mažo-
retky, dechovku, kouzelníka, 
žáky ZŠ a další umělce.

Červenec
1. 7. Ve schránkách hlučínských 
domácností se poprvé objevily 
nové Hlučínské noviny. Město 
ke změně vydavatele, podoby 
i obsahu vedla snaha zlepšit 
komunikaci s občany.
20. 7. Družstvo mladých 
fotbalistů Základní školy Dr. 
Miroslava Tyrše odletělo na 
desetidenní pobyt v tréninko-
vém kempu v brazilském Rio de 
Janeiru. Cesta byla odměnou za 
absolutní vítězství v Coca-Cola 
Školském poháru 2007.

24. 7. Začalo odkrývání 
židovských náhrobků, které po 
desítky let ukrýval odvodňovací 
příkop u vodárny v městské 
části Rovniny. S tím souvisí i 
rozhodnutí o obnovení židov-
ského hřbitova v sousedství 
dnešního pohřebiště padlých 
vojáků Rudé armády.

Srpen
3. a 4. 8. Hudební festival KLA-
SA Štěrkovna Open Music na 
břehu jezera navštívilo rekord-
ních 8000 lidí. Lidem zpívaly 
hvězdy z Česka, Slovenska, 
Polska a USA.
22. až 24. 8. Hasiči z HZSMSK 
PS Hlučín, CS Opava a JSDH 
Hlučín prováděli ořez stromů a 
náletových dřevin v odvodňo-

vacím kanále ze Štěrkovny. Dů-
vodem byla umožnění volného 
průtoku v případě odpouštění 
vody.

Září
14. 9. V některých lokalitách 
město nechalo odstranit do-
pravní značky určující před-
nost v jízdě a zavedlo systém 
přednosti zprava. Důvodem 
bylo především zpomalení a 
zklidnění dopravy. Opatření 
se týká území vymezeného 
ulicemi Písečná, Ostravská a 
Dlouhoveská.
15. 9. Pomyslnou tečkou za ně-
kolik let probíhající rekonstrukcí 
zámku byly Zámecké slavnosti.

20. 9. Starosta města David 
Maňas předal hejtmanovi 
Moravskoslezského kraje petici, 
kterou zorganizoval mezi pri-
mátory a starosty měst a obcí. 
V ní představitelé měst vyslovili 
nesouhlas se zrušením hlučín-
ského záchranného praporu. 
Petice, která se dostala až k mi-
nistryni obrany, ale rozhodnutí 
vlády o transformaci nezvrátila. 
Jednotka přejde pod Hasičský 
záchranný sbor. 
29. 9. Nejtvrdší hasič přežije, 
takový titul měla soutěž v simu-
laci zásahové činnosti, kterou 
na náměstí uspořádali hasiči. 
Zajímavá a napínavá podívaná, 
která by se měla letos opakovat.

Listopad
8. 11. Starosta města přivítal 
krajany z Kazachstánu.
9.11. U příležitosti Dne vete-
ránů proběhl v 11 hodin pietní 
akt na městském hřbitově Hlu-
čín - Březiny. Předcházela mu 
v 10 hodin mše svatá v tamní 
obřadní síni.
Foto: www.hlucin.com

Prosinec
18. 12. Zastupitelstvo projed-
nalo strategický plán rozvoje 
Hlučína. Ten bude koncepčním 
podkladem pro další rozvoj 
města. Plán určuje postupy, kte-
ré povedou k rozvoji města, ke 
zkvalitnění a zpříjemnění života 
občanů a učiní je ještě zajíma-
vějším pro turisty, podnikatele 
a návštěvníky.
Foto: www.hlucin.com

 

27. 12. Skončila soutěž Návrh 
způsobu a formy provozování 
a rozvoje přírodního koupaliště 
a areálu přírodního koupaliště 
v Hlučíně. Město tak hledá 
strategického partnera, který 
by zajistil rozvoj areálu.

2007
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers za-
swingoval a zajazzoval melodie Jaroslava 
Ježka a divadla V+W 6. prosince v Kultur-
ním domě. 

Studentům hlučínského 
Gymnázia Josefa Kainara přišli 
přednášet bývalí komunističtí 
vězňové a dva členové Konfe-
derace politických vězňů - Leo 
Žídek a Ludmila Hermanová. 
Přednáška navázala na projekci 
dokumentu Olgy Sommerové 
Ztracená duše národa - Ztráta 
slušnosti, který sledoval osudy 
čtyř žen, označené v padesá-
tých letech za třídní nepřátele a 
vězněné.  
„Komunismus, totalitní systém, 
ve kterém Češi ubližovali 
Čechům“, taky to zaznělo z úst 

pana Leo Žídka. On sám se 
tehdy pokusil dostat za hranice, 
když za své názory nebyl 
připuštěn k maturitě. Netušil 
však, že muži, kteří mu k útěku 
měli pomoci, jsou agenti státní 
bezpečnosti, a tak roku 1952 
skončil ve vězení.  
Po roce ve vyšetřovací vazbě 
byl odsouzen k osmi letům 
odnětí svobody a dalších sedm 
let pracoval v koncentračních 
táborech komunistického 
režimu. Dnes navštěvuje školy a 
vypráví taky o tom, jak se vězni 
cítili, když nesměli políbit nebo 

jen uchopit za ruce své milova-
né, kteří je přišli navštívit. 
„Nenávidíte komunisty?“ 
ptali se studenti. „Jsme povinni 
nenávidět pouze zlo, ale ne 
jeho nositele,“ reagoval Žídek. 
Během besedy se nehovořilo 
jen o minulosti. Na řadu přišla 
i diskuse o radaru, o současné 
komunistické straně, o životu 
v hojnosti a také o odpuštění. 
„Projekt společnosti Člověk 
v tísni – letos na téma Příběhy 
bezpráví – měl velký smysl,“ 
shodli se studenti.

Z. Němcová, M. Bartusková

Tuny žuly na 
ulici a chodníky

Už podruhé v krátké době 
otevírá své dveře hlučínské 
Gymnázium Josefa Kainara. 
Tentokrát na Den otevřených 
dveří, který bude 22. ledna, 
zve žáky sedmých tříd a jejich 
rodiče. 
„Zájemcům poskytneme infor-
mace o přijímacích zkouškách 
a studiu na naší škole,“ řekla 
zástupkyně ředitele Helena 
Kapounová. Dodala, že gymná-
zium bude otevřené v době od 
16:00 do 18:00.

Političtí vězni hovořili se studenty o historii Gymnázium
zve sedmáky

V rámci projektu zvyšování 
kvality poskytovaných služeb 
probíhalo začátkem prosince 
v budově Městského úřadu v 
Hlučíně dotazníkové šetření 
spokojenosti klientů s vyřizová-
ním záležitostí. 
Studenti Ostravské univerzity 

oslovovali návštěvníky úřadu se 
žádostí o zodpovězení otázek 
týkajících se navštíveného 
úseku, průběhu vyřizování či 
osobního přístupu úředníka. 
Součástí dotazníku bylo také 
ohodnocení práce odboru 
známkami jako ve škole.

Výsledek šetření bude sloužit 
nejen jako podklad pro případ-
né změny na městském úřadu, 
ale také pro srovnání s ostatní-
mi městy zapojenými do pro-
jektu. Srovnávání je důležitým 
hybným faktorem zvyšování 
kvality.                                      (jh)

Lidé hodnotili práci úředníků radnice

Kvůli špatnému technickému 
stavu začaly ještě před koncem 
roku opravy komunikace a 
chodníků v ulicích Pode Zdí a 
Bochenkově. Rekonstrukce si 
vyžádaly celkové náklady okolo 
milionu korun, řekla mluvčí 
městského úřadu Jarmila Hara-
zinová.
Ulice Pode Zdí je nyní nově 
vydlážděna necelými dvěma 
tunami malých kostek. Děl-
níci navíc položili 150 metrů 
čtverečních velkých žulových 
kostek.
„Cena rekonstrukce v tomto 
případě byla 590.000 korun,“ 
uvedla mluvčí s tím, že se 
opravovala část ulice v samém 
centru města, která je určena 
pouze pro pěší.
V Bochenkově ulici se zase 
opravovaly chodníky. Původní 
čtvercové dlaždice už byly 
notně sešlapány, s nerovným 
povrchem. Nově je chodník 
opatřen 55 metry obruby. Na 
jeho vydláždění se použilo 17 
tun žulových kostek a tři metry 
čtvereční takzvané slepecké 
dlažby, která svým povrchem 
signalizuje nevidomým různé 
změny v terénu. Celkem město 
do této opravy investovalo 
365.000 korun.

Vánoční Praha
Pět desítek obyvatel Hlučína 
a jeho blízkého okolí vyrazi-
lo společně s Domem dětí a 
mládeže na výlet do Prahy. Ve 
dnech 8. a 9. prosince si pro-
hlédli památky, zavítali do ZOO, 
hlavní město si prohlédli z Petří-
na a společně navštívili vánoční 
jarmark. „Všude voněly pečené 
kaštany, trdelníky a medovina,“ 
řekla Veronika Hubáčková z 
DDM Hlučín.

Rybí hody seniorů
Na rybí polévce, smaženém 
kaprovi a bramborovém salátu 
si koncem listopadu pochutnali 
hlučínští senioři. Rybí hody po-
řádali 24. listopadu v Kulturním 
domě Darkovičky. „Pozváni byli 
členové různých klubů z okolí. 
Svým hudebním vystoupením 
nás překvapili senioři z Vrablov-
ce,“ svěřila se jedna ze seniorek.

Adventní dílna
Jako již tradičně první víkend v 
prosinci proběhla v prostorách 
domu dětí a mládeže adventní 
dílna pro děti i pro dospělé. 
Zájem má každoročně vzrůs-
tající tendenci a ani letos tomu 
nebylo jinak. Zúčastnilo se 
celkem 30 dětí a dospělých. Pro 
všechny byla přichystána pes-
trá nabídka v podobě výroby 
adventních věnců, malování na 
sklo, výroby voňavých vánoč-
ních přání a jmenovek. Všude 
vládla příjemná vůně naře-
zaných větviček a přírodních 
ozdob. Atmosféru dokresloval 
poslech vánočních koled a po-
vídání o Vánocích. Všichni si své 
vlastnoručně vyrobené ozdoby 
odnesli s sebou domů.

Lucie Holaňová Ocelková
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Volný čas v Hlučíně

Jubilanti:
Arnošta Vaculíková *1928
Školastika Pjenčíková *1922
Jiřina Beinhauerová *1921
Ludmila Bartoníková *1919
Julie Brovjáková *1915
Evženie Poloková *1923
Erich Ostárek *1921
Jiřina Hajná *1925
Anežka Tchuřová*1920

Rozloučili jsme se: 
Ferdinand Kucharczyk
Hedvika Cáhová
Hermína Jaroschková
 

Kulturní centrum Hlučín 
12. 1.  | 20.00  | Ples mladých
13. 1. | 15.00 | Maškarní ples s Hopsalínem
19. 1. | 20.00  | Ples Gymnázia J. Kainara 
22. 1. |  9.00 | O Pejskovi a Kočičce – před-
stavení pro MŠ a I. st. ZŠ
26. 1. | 20.00 | Společenský ples města 
Hlučína
2. 2. | 20.00 | Bál Hlučínska
9. 2. | 20.00 | Country bál  s taneční 
skupinou Karavana

Kino Mír Hlučín
11.1. | 19.30 | Poslední plavky
12.1.17.00 | Poslední plavky
Film ČR – komedie, MP od 12 let

12.1. | 19.30 | Beowulf
13.1. | 17.00 | Beowulf
Film USA – dobrodružný, drama, od 12 let

13.1. | 15.00 | Ratatouille
Film USA – animovaný, komedie, MP

18.1. | 19.30 | Crash road
19.1. | 17.00 | Crash road
Film ČR - komedie, MP od 12 let

19.1. | 19.30 | Sejmi je všechny
20.1. | 17.00 | Sejmi je všechny
Film USA – akční, thriller, MP od 12 let

25.1. | 19.30 | Zlatý kompas
26.1. | 17.00 | Zlatý kompas
27.1. | 15.00 | Zlatý kompas
Film USA – akční, thriller, fantastický
MP

26.1. | 19.30 | Královna Alžběta: Zlatý věk
27.1. | 17.00 | Královna Alžběta: Zlatý věk
Film Velká Británie – drama, historický
MP od 12 let

Sportovní hala
Basketbal
6. 1. | 9.00 | OP U16
Hlučín - Příbor
2. 2. | 9.00 | OP U16
Hlučín – Frýdek Místek

Volejbal
5. 1. | 8.00
Turnaj neregistrovaných hráčů
19.1 | 10.00 | II.liga
Hlučín - Hrotovice

Muzeum
Do 27. 1. 2008 trvá výstava „Významné 
osobnosti české vědy a techniky“.
Do 3. 2. 2008 trvá „Výstava betlémů“.

DDM
22.1. | PUZZLE TURNAJ
pro děti od 8 let a mládež, soutěž ve 
skládání puzzle 100 dílků o ceny

26.1. | TURNAJ STOLNÍ TENIS
soutěž o Zlatý pohár, pro všechny děti od 
9 let a mládež - v KD Darkovice, prezence 
od 8:00 h.

1.2. | SPOLEČENSKÝ VEČER  království 
Malachut v KD Hlučín - Darkovičky
více info na: www.malachut.org

12.1.  |  19.1.  | 26.1. 
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD
pro děti, mládež a dospěláky
odjezd v 7:00 od DDM, návrat do 18:30 h
cena 200,- Kč
další termíny: 2.2., 16.2. a 23.2.
informace: schreier.leo@seznam.cz, tel: 
724366987, 595041156

Připravujeme:
JARNÍ PRÁZDNINY OKRESU OPAVA:
1.2. – 5.2. LYŽAŘSKO – SNOWBORĎÁCKÝ 
TÁBOR  JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
pro děti od 9 let a mládež v Jasení u Jab-
lunkova, informace: schreier.leo@seznam.
cz, tel: 724366987

6. 2.  ZÁJEZD DO AQUAPARKU DO WISLY 
- POLSKO, bližší informace v DDM – Edita 
Studená, tel.: 595041156

4. 2. - 8.2. Hravé odpoledne s angličtinou, 
výtvarné odpoledne, zájezd na hory, bližší 
informace v DDM Hlučín, tel.: 595041156



ZŠ Hlučín, Hornická
s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů srdečně 

zve nastávající školáky a jejich 
rodiče na Den otevřených dveří. 

ve středu 8. ledna 2008 od 9 - 10.30

Zápis do 1. tříd
se na ZŠ Hornická koná

v úterý 15. ledna 
od 14 - 18.00 a ve středu 
16. ledna od 13 - 15.00.



hlučínskénoviny [14]

Družstvo žákyň hlučínského 
dívčího fotbalového klubu 
bodovalo na tradičním turnaji v 
Polsku. Mikulášský halový turnaj 
v polském Kietrzi 8. prosince 
vyhrálo už potřetí v řadě.
Turnaje se zúčastnilo celkem 
osm družstev z Polska, České 
republiky a Slovenska. Ve sku-
pině dívky z Hlučína remizovaly 
se Žilinou 2:2, porazily Branice 
4:0 a Kietrz II. 6:0. V semifinále 
z Gliwicemi skončilo utkání 2:2, 
kdy už v páté minutě prohrávaly 
2:0, ale nakonec se podařilo 
vyrovnat 20 vteřin před koncem 

a v penaltovém rozstřelu vyhrály 
5:4. Ve finále jednoznačně pora-
zily Žilinu 4:0. Nejlepší hráčkou 
Hlučína se stala Machaňová Ga-
briela a nejlepší střelkyní turnaje 
Mikolajská Veronika s 6 góly.

Milan Matýsek

Sestava: Krömrová Lenka, 
Machaňová Gabriela, Parmo-
vá Gabriela, Brezinová Lucie, 
Poštulková Klára, Marková 
Alžběta, Mikolajská Veroni-
ka, Stanjurová Eliška, Káňová 
Veronika, Michálková Veronika a 
Schwarzerová Jana.

Fotbalistky vyhrály v Polsku

Švrček a Toth nejlepší střelci
Letošní třetí 
rok pobytu 
FC Hlučín ve 
II. lize byl za-
hájen mnoha 
změnami. 

Odešel trenér Erich Cviertna a 
jeho místo převzal Petr Samec. 
V kádru mužstva pak nastalo 
zemětřesení. Odešli Šehovič, 
Valach, Volek, Veselý, Fejerčák, 
Chlebek, Tirer, Havlíček, Skotnica 
a Dombi.  Nekteří skončili s 
aktivní činností, jiní přestou-
pili nebo odešli na hostování.  
Družstvo nově doplnilo 11 
hráčů: Adam Kosmák, Petr 
Koubek, Michal Galajda, Daniel 
a Jiří Barcalové, Radim Kopecký, 
Lumír Stoklásek, Michal Kovář, 
brazilec Reis z polského Štětína, 

z hostování se vrátili Petr Vaculík 
a Miroslav Toth. Družstvo ode-
hrálo 15 zápasů, čtyři vyhrálo, 
další čtyři hrálo nerozhodně, 
sedm prohrálo. Vstřelilo 13 
branek a 16 dostalo. Získalo cel-
kem 16 bodů, což stačilo na 11. 
místo v tabulce. Mužstvo hrálo 
sedm utkání doma a osm venku. 
Domácí zápasy shlédlo 8669 
diváků, což je v průměru 1238 
diváků na utkání. K nejlepším 
střelcům patří Roman Švrček a 
Miroslav Toth se 3 góly a  Marcel 
Melecký se 2 góly.
Po zimní přípravě začíná jarní 
část soutěže 8. března. Věříme, 
že jaro přinese lepší výsledky 
než v loňském roce a že II. liga 
bude pro Hlučín zachována i v 
dalších letech.       Ervín Antonín

Před několika léty byla zaháje-
na spolupráce FC Hlučín a ZŠ 
Tyršova. Byly zřízeny sportovní 
třídy se zaměřením na fotbal. 
A již dnes tato spolupráce při-
náší velmi dobré výsledky. V 10 
družstvech mládeže je zapojeno 
přes 200 mladých fotbalistů. 
Do soutěží je zapojeno devět 
mužstev, z nichž pět je na 1. 
místě, tři na 3. místě a jedno na 
5. místě. Pouze přípravka zatím 
soutěž nehraje. 
Všechna družstva mají odbor-
né vedení a vytvořeny dobré 
tréninkové podmínky jak na 
travnatém hřišti, tak v kryté hale 
s umělým povrchem nebo ve 
sportovní hale.     Ervín Antonín

První místo v tabulce oblast-
ního přeboru „Juniorů U18“ 
si po podzimní části sezóny 
zajistili  hlučínští basketbalisté 8 
výhrami v 10 zápasech. Sezónu 
zahájili doma 14.10. dvěma vý-
hrami s Mohelnicí (73:56, 75:73) 
a 28.10. pokračovali jednou vý-
hrou s Přerovem (69:63, 68:82). 
Venku 10.11. dvakrát porazili 
basketbalisty NH Ostrava (56:80, 
68:82) a 25.11. doma basket-
balisty Snakes Ostrava (70:63, 

100:80). Podzim uzavřeli jednou 
výhrou v Lipníku (71:84, 99:93).
V soutěžích máme ještě dvě 
družstva. V oblastním přeboru 
„Kadeti U16“ patří 9. místo a 
mužstvu v oblastním přeboru 
mladších minižáků 7. místo.
Obrovské poděkování patří 
všem fanouškům a rodičům, kte-
ří v první části sezóny 2007/2008 
vytvářeli našim basketbalistům 
výbornou atmosféru.

Trenéři BO TJ Hlučín

Basketbalisté vedou tabulku

V soutěžním ročníku 2007/2008 
reprezentují Hlučín v házené druž-
stva dorostenců a mladších žaček. 
Dorost po podzimní části soutěže 
figuruje na 5. místě tabulky s 9 
body, když na vedoucí tým DTJ Po-
lanka ztrácejí 7 bodů. Jejich skóre 
pak činí 234:159. Mezi nejčastější 
střelce branek se zapsali Rostislav 
Teslík (66), Martin Karpita (47) a 
Jakub Herrmann (47). Žačky zatím 
uzavírají tabulku soutěže. Výsledek 
je však dán také tím, že pouze tři 
dívky spadají do kategorie ml. ža-
ček. Ostatní pak stále svým věkem 
odpovídají kategorii minižáků. I 
přesto je však na děvčatech vidět 
zlepšení v každém zápase a snaha 
vybojovat co nejlepší výsledek.

Handball club Mládežnický fotbal

Dvě domáci remízy volejbalistů
Hlučínští volejbalisté doma hostili 24.11. tým Moravských 
Budějovic (na snímku útok domácích). Zatímco venku prohráli s 
Brnem (1.12), domácí dvojzápas skončil smírným výsledkem 1:1 
a stejně dopadl i následující domácí duel 8.12. s Poštornou. Do 
hlučínské sportovní haly zvou volejbalisté své fanoušky na 19.1, 
kdy zde vystoupí proti týmu Hrotovic.



ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)
 Daruji do dobrých rukou německého ovčáka. Informace pí Pernicová, MěÚ Hlučín, tel. 595 
020 304.
 SVJ hledá stavební firmu za účelem centrální opravy balkónů v panelovém domě v Hlučíně.
tel: 595 041 686. 
 Prodám rohovou obývací stěnu z masivu, rustikálního stylu 4x0,55 m. Hloubka rohu 1,4 cm. 
Cena dohodou. Tel.: 602 852 907
 Pronajmu byt 1+1 v Hlučíně. Volný od 1. 2. 2008. Tel.: 775 060 368

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

Provoz opět zahájen!!!

Poradenské místo ČMSS 
Pošta Hlučín, ul. Školní, 1.patro
každé úterý 14.30-17.00 hod.
Poláková 603 201 407

Cestovní kancelář a autobusová doprava Maxner 
Sokolská třída 116 Ostrava Přívoz 702 00 Tel,fax: 596 133 352, od 9 do 16 hod
email:  maxner@seznam.cz 
Pobočka: Hlavní třída 695 Ostrava Poruba 708 00 tel,fax. 596 912 650 od 9 do 17 hod
email: info@maxner.cz, mobil: 603 116 780, 603 440 513  www.maxner.cz

Nástupní místa: Hlučín AN, Ostrava Poruba VŠB, Ostrava DKMO, FM AN, Havířov AN, Bohumín 
nám. TGM, Karviná park. Univerzita, Třinec Vendryně

 

Sobotní zájezdy na Vrátnou, Malinô Brdo a Praděd
od 190,- do 290,- Kč.  Skipasy s 10% slevou na místě. 

Široká nabídka ubytování v italských Alpách
ceny už od 300,- Kč/noc, ubytování v chatkách jen 10 minut 
od lyžařských středisek Passo Tonale – Peio – Marilleva. www.maxner.cz

Skibus Javorový Vrch - pátek, neděle350,- Kč / dospělý
250,- Kč / dítě do12 let

Skibus Velká Rača - denně

650,- Kč / dospělý

500,- Kč / dítě od 6 do12 let,senioři 

Skibus Donovaly - středa, pátek 

740,- Kč / dospělý

580,- Kč / dítě od 6 do12 let 

510,- Kč/ senioři

Skibusy: V ceně autobusová

doprava i celodenní skipas ! 

Poděkovaní
Chtěl bych touto cestou poděkovat sta-
rostovi Ing. Davidu Maňasovi, tajemnici 
Ing. Jiřině Pudichové a celé Radě města 
Hlučína, že nám po našem dlouholetém 

úsilí získat místo na vývěsní skřínku, 
na Mírovém náměstí, pro smuteční 

oznámení a vzpomínky, konečně vyšli 
vstříc i přes negativní zájem a neochotu 
některých pracovníků a bývalého vedení 

města Hlučína. Dále bych chtěl poděkovat 
všem občanům, kteří svým podpisem 

dopomohli vyřešit tento problém. Děkuji. 
Pohřební služba BREUER, s.r.o.

Mládežnický fotbal




