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Stejně jako my všichni i Hlučínské noviny se vrátily po dvou 
měsících „z dovolené“. Neznamená to však, že by se v uplynulé 
době nic nedělo, že by nebylo o čem psát.

Právě uprostřed prázdnin jsme zahájili opravu Dlouhoveské 
ulice. Možná si řada  z Vás klade otázku, proč je právě kolem 
Dlouhoveské tolik rozruchu, když jsou opravy ulic a chodníků 
nekonečným stále se opakujícím procesem. Podle  mého názoru 
se však k této rekonstrukci váže několik skutečností, které ji činí 
výjimečnou. Obyvatelé bohužel čekali na opravu výjimečně 
dlouho,  výjimečný je  rozsah a objem prací i investic, ale nejvíce 
vnímám odlišnost této rekonstrukce v charakteru lokality. Dlou-
hoveskou osobně považuji za naše „rodinné stříbro“. Ulice je z 
historického pohledu a vývoje města jedinečná. Dlouhá Ves vy-
rostla zřejmě ještě o něco dříve než samotný Hlučín. Byla vlastně 
takovou jeho „starší sestrou“, a už to ji staví do jiného světla. 
Nebylo snadné získat na rekonstrukci, která už běží, vysokou tři-
cetimiliónovou státní dotaci. Řada z Vás to jednoznačně ocenila, 
zaznamenal jsem však také několik  připomínek, doporučení i 
požadavků, které se  týkaly rekonstrukčních prací. Velmi si vážím 
vstřícného přístupu všech obyvatel této ulice, kterým bude v 
následujících týdnech komplikovat život stavební ruch nejen 
kolem komunikace, ale také kolem rekonstrukce budov ústavu 
sociální péče. Věřím, že si v listopadu, kdy má být vše hotovo, 
řekneme, že všechno úsilí a omezení stálo za to.

Vedle kulturního domu nám vyroste nové hřiště pro malé děti 
a jejich rodiče. Projekt  se podařilo rozběhnout  díky získání na-
dačního příspěvku ve výši 1,5 miliónu korun, který našemu měs-
tu poskytla společnost ČEZ. Na jednom tisíci šesti stech metrech 
čtverečních budou skluzavky, pískoviště, houpačky, šplhadla, 
lanová dráha a řada dalších hracích prvků v celkové hodnotě 
4,5 miliónů korun.  Je to dost nebo málo? To nám ukáže až čas a 
zájem těch, kterým je hřiště určeno. Třeba se bude jednat jen o 
jednorázovou záležitost, ale možná  se z něj stane ta pověstná 
první vlaštovka, ke které se časem připojí další. 

V době, kdy budete tyto Hlučínské noviny číst, už budou děti 
po prázdninách zase ve školních lavicích. Všem přeji úspěšný 
start do nového školního roku. Zvláště prvňáčkům přeji, ať se 
jim ve škole líbí, najdou si nové kamarády a mají radost z toho, 
co se naučí. Všem školákům pak laskavý a spravedlivý přístup 
učitelů, poutavou výuku a co nejrychlejší uplynutí času zbývají-
cího do dalších prázdnin.

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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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
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 první a druhé straně objektivem Michala Szydlowské-
ho (www.msphotog.com) zachytily atmosféru hudebního festivalu 
Štěrkovna Opan Music 2008.
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V Hlučíně začala v červenci 
dlouho očekávaná rekonstrukce 
jedné z hlavních tepen ve městě 
– Dlouhoveské ulice. Opravy 
budou trvat do poloviny listo-
padu a stát budou více než 30 
milionů korun. Řekl to starosta 
David Maňas.
„Město použije na opravu 
státní dotaci, která činí nece-
lých 26 miliónů korun. Hlavním 
důvodem žádosti o státní dotaci 
byly velmi vysoké náklady na 
realizaci a omezené vlastní 
zdroje města. Jednou z podmí-
nek získání dotace bylo, že celá 
stavba bude dokončena ještě 
letos,“ vysvětlil starosta. 
Vedoucí odboru investic a sprá-
vy městského majetku František 
Klíma potvrdil, že město přispě-
je ze svého rozpočtu částkou 

4,5 miliónu korun.  „Tato částka 
se může ještě zvýšit, protože se 
jedná o rekonstrukci, a navíc ve 
vozovce leží takřka osmdesát 
let staré rozvody kanalizace a 
vodo-
vodu,“ 
dodal 
Klíma.
Před 
opravou byla ulice v havarijním 
stavu. Nevyhovující byl stav 
vodovodní sítě a v některých 
případech byla i nefunkční 
kanalizace. V důsledku různých 
povrchových úprav zde byla 
téměř nesjízdná vozovka. 
„Výstavbou nové komunikace, 
kdy dojde současně k položení 
nových rozvodů vody a kanali-
zace, se výrazně zlepší  životní 
podmínky zdejších obyvatel, 

občanů a návštěvníků města 
Hlučína,“ uvedl starosta.
Vedení radnice všechny občany 
ulice o rekonstrukci informovalo 
dopisem, ve kterém popsalo 

postup 
prací a 
starosta 
v něm 
zároveň 

žádal obyvatele o maximál-
ní součinnost, shovívavost a 
trpělivost. 
„Věřím, že se nám spolu s Vámi 
podaří zajistit hladký průběh 
rekonstrukce tak, aby proběhla 
podle plánu a aby na jejím konci 
byla Dlouhoveská ulice hezká 
– taková,  na jakou už dlouho 
čekáte. Práce budou organizo-
vány tak, aby občany omezovaly 
co nejméně, s tím, aby byl neu-

stále zajištěn přístup k jednotli-
vým domům. Protože se jedná 
o rekonstrukci komplexní, dá se 
očekávat během jejího průběhu 
snížení komfortu a určitá ome-
zení,“ vysvětlil starosta města. 
„S tím, že budou problémy, 
musíme  počítat. Ale každý to  
musí  pochopit. Je nám jasné, 
že budou během rekonstrukce i 
komplikace s vjezdem do ulice, 
ale jsme rádi, že se oprava zača-
la dělat. Přejeme si, aby to stav-
baři stihli v termínu,“ připustil 
jeden z obyvatel Dlouhoveské 
Ruda Slaný.   
Dlouhoveská ulice se nachází 
ve středové zastavěné části 
Hlučína a tvoří spojnici mezi 
státní silnicí I/56 a II/469. Půl 
kilometru dlouhá ulice je pro 
město důležitou komunikací i z 

Dlouhoveská se opravuje,
město získalo státní dotaci

Jednou z podmínek získání dotace bylo, že 
celá stavba bude dokončena ještě letos,
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Zatajil nález peněz
Částku 6000 korun nechal koncem 
července v bankomatu Komerční 
banky v Opavské ulici osmatřiceti-
letý muž z Hlučína. Peníze si vybral 
pomocí své karty. Odebral ale jen 
kartu a hotovost v bankomatu 
nechal. Toho využil zatím neznámý 
pachatel, kterého policie nyní pode-
zřívá ze zatajení věci.
Policie žádá svědky, případně nález-
ce peněz o informaci, která by vedla 
k objasnění a zadokumentování 
celé záležitosti. „Můžou se ozvat i 
anonymně na linku tísňového volání 
158 nebo přímo osobně v budově 
hlučínské policie,“ řekl mluvčí opav-
ské policie René Černohorský.

Obtěžoval kamarádku
Z porušování domovní svobody je 
podezřelý muž, který v polovině 
srpně nepozván vnikl do bytu své 
kamarádky. Kolem půlnoci, podle 
strážníků městské policie, kteří na 
místě zasahovali, prokopl dveře 
bytu.  „V bytě pak zůstal, i když mu 
to známá zakázala, nehodlal byt 
opustit,“ popsal případ velitel Měst-
ské policie Hlučín Luděk Olšovský.
Žena pak čekala na příjezd police 
před domem, zatímco se násil-
ník díval v jejím bytě na televizi. 
Nezvaný host podezřelý ze spáchání 
trestného činu, případ tedy převzali 
státní policisté. 

Téměř tři promile alkoholu měl v 
krvi řidič osobního vozu, kterého 
hlučínští strážníci za volantem 
přistihli 14. srpna. Tuho hodnotu 
ukázal přístroj během dechové 
zkoušky. Proto byla na místo 
přivolána Policie ČR. „Případ jsme 
předali hlídce státní policie, která si 
celou věc převzala k dořešení,“ sdělil  
velitel Městské policie Hlučín Luděk 
Olšovský.
Na řidiče, který byl za řízení pod 
vlivem alkoholu v minulosti už 
potrestán, strážníci narazili během 
dopravní akce. V ní se zaměřili pře-
devším na alkohol za volantem.
Podle Olšovského se nejedná o oje-
dinělý případ. Opilého řidiče hlídka 
zadržela i o několik dnů dříve. 
„Strážník obsluhující kamerový sys-
tém si všimnul podivné jízdy řidiče 
nákladního vozidla, které jelo po 
ulici Ostravské a odbočilo na ulici 
Celní,“ řekl šéf městských policistů.
Dodal, že při odbočování si řidič 
zkrátil cestu přes travnatý ostrůvek. 
„Řidiče se podařilo dostihnout a při 
kontrolní dechové zkoušce pak na-
foukal skoro 1,5 promile alkoholu,“ 
doplnil.
Na Hlučínsku přišlo od července 
2006, kdy začala  platit novela silnič-
ního zákona, o body  1785 řidičů.

Rekordní opilec

hlediska cestovního ruchu, protože 
spojuje centrum města s areálem 
u Hlučínského jezera. Tvoří také 
páteřní komunikaci k Domovu 
pro zdravotně postižené Fontána, 
domovu důchodců, klubu seniorů 
a Dětskému ranči. 
Ulice má pro Hlučín význam i z his-
torického hlediska. Vznikla z obce 
Dlouhá Ves, jejíž založení spadá 
do stejného období jako založení 
Hlučína. V roce 1720 měla Dlouhá 
Ves 15 sedláků, tři mlynáře, 18 za-
hradníků a 23 chalupníků. Sedláci 
tu chovali 83 krav, 18 prasat a 25 
ovcí. Ve vesnici byla jedna krčma. 
Těsné sousedství města a Dlouhé 
Vsi vyústilo v roce 1911 v připojení 
k Hlučínu. Ze vsi na oslavu vyšel 
průvod a směřoval na náměstí 
před radnici.  Vesnice zaplatila za 
připojení k Hlučínu 6500 marek. 

Zatímco pro novináře bývají prázdniny a doba dovolených 
„okurkovou sezónou“, pro strážníky je toto období hektičtější 
než obvykle.
Stalo se to v polovině prázdnin. V pátek 25. 7. ve 4:25 bylo na 
stálou službu městské policie nahlášeno přepadení dvou pra-
covníků recepce v areálu SRA. Jeden z pachatelů byl strážníky 
zadržen již ve 4:51, druhému se podařilo utéct, ale později se 
sám přihlásil na Policii ČR. Velký podíl na zadržení pachatelů 
měl kamerový systém.  
Právě léto a volné dny s sebou přinášejí zahradní párty, pose-
zení s přáteli a také vyšší míru konzumace alkoholu. Jenže ten 
se neslučuje s určitými činnostmi. Bohužel právě alkohol byl 
častou příčinou zásahů městské policie o prázdninách.
V neděli 10.8. ve 2:50 si strážník obsluhující kamerový systém 
na obrazovce všímá podivné jízdy řidiče nákladního vozidla. 
Při odbočování z Ostravské na Celní si řidič krátí cestu přes 
travnatý ostrůvek. Strážník neváhá a upozorňuje své kolegy 
v terénu. Ti dostihnou řidiče na parkovišti u areálu SRA. 
Kontrolní dechová zkouška ukazuje hodnotu 1.5 promile 
alkoholu. Řidič je předán Policii ČR.
Nejen motorizovaní řidiči, ale ani cyklisté, aby neohrožovali 
sebe ani ostatní, nesmějí jezdit pod vlivem alkoholu. Hned 
na začátku prázdnin zadrželi strážníci na ulici Čs.Armády dva 
cyklisty, kteří před jízdou alkohol pili.
O prázdninách opuštěný areál základní školy na ul. Hornické 
si vybrala skupinka osob, aby zde mezi pavilóny popíjely, na-
rušovaly veřejný pořádek a budily veřejné pohoršení. Konec 
této zábavě učinila až hlídka MP.
Také mládež se o prázdninách baví uvolněněji, než je běžné. 
Omezený dohled rodičů a spousta volného času s sebou 
nese široké spektrum možného vyžití. Ne vždy je však voleno 
šťastně.
Dne 8.8. v době kolem 18:45 hodin spatřili strážníci městské 
policie na ul. Dukelské dívku ležící na zemi a kolem stojící 
mládež. Strážníci se proto vydali směrem k tomuto hloučku. 
Dívka, která ležela na zemi, mezitím pomalu vstávala a už z 
jejího projevu bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu. Byla 
provedena kontrolní dechová zkouška, při které bylo na-
měřeno přes 1.5 promile alkoholu v dechu. Proto byla dívka 
převezena na Obvodní oddělení Policie ČR Hlučín a poté 
předána rodičům.  Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu 
mladší 15 let, byla celá věc předána oddělení sociálně právní 
ochrany dětí při MěÚ Hlučín k dořešení. 
Všichni víme, jak nám kazí vzhled města a životní prostředí 
černé skládky. V uplynulém období zjistili strážníci tři takové 
skládky a zajistili jejich úklid. Podařilo se najít také majitele 
vraku vozidla, odstaveného na ulici Jaroslava Seiferta. Ani 
tento vrak už místo nehyzdí.
O prázdninách řešili strážníci Městské policie Hlučín 573 udá-
lostí. Z toho bylo 421 přestupků a 152 zjištěných závad nebo 
nedostatků. Přijali 15 oznámení o ztrátě nebo nálezu a také 
odchytili 2 psy. Z přestupků se nejčastěji jednalo o přestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komu-
nikacích jako stání v křižovatce, v zákazu vjezdu, na chodní-
ku, v protisměru a stání na zeleni. To, že si někteří řidiči stále 
„zapomínají“ koupit parkovací lístek nemá cenu komentovat.
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Mimořádné zastupitelstvo města 21. července projednalo a schválilo 
návrh změny územního plánu. Většina požadavků se týkala rozšíření 
území pro zástavbu rodinnými domky. 
„Stavebníci a investoři mohou začít pracovat na územním a staveb-
ním řízení,“ uvedl starosta města David Maňas. Pro zájemce o výstav-
bu v jednotlivých lokalitách města to znamená urychlení samotného 
zahájení stavby.

Do kompetence rady města 
náleží  jmenování a odvolávání 
členů komisí, které rada zřizuje. 
Tentokrát rada odvolala z Komise 
výstavby a rozvoje města Ing. 
Zbyňka Klučku (na jeho vlastní 
žádost) a na jeho místo byl jme-
nován Ing. Václav Škvain, který 
zároveň posílí i Dopravní komisi.
Účast v různých soutěžích 
motivuje město k neustálému 
zlepšování, je ukazatelem toho, 
jak si Hlučín stojí mezi ostatními 
městy. Rada rozhodla o přihlá-
šení města Hlučína do soutěže 
„Obec přátelská rodině“, což mj. 
znamená splňovat určitá kritéria 
v sociální oblasti. Uvidíme, jak 
obstojíme.
Město zadá Urbanistickému 
středisku ,s.r.o., Ostrava-Poruba  
zpracování  „Projektu regenerace 
panelového sídliště“ pro OKD 
– východ. Dodavatel vzešel  z 
výběrového řízení a 
projekt bude mj. i podkladem 
pro žádosti o dotace. 
Již delší dobu se mluví o vybu-
dování klidové zóny – hřiště 
– pro malé děti s rodiči. Není 
bez zajímavosti, že na toto hřiště 
získalo město příspěvek z Nadace 

ČEZ, a to ve výši 1,5 mil. Kč. 
Dodavatelem hřiště bude  firma 
ALL&ING, s.r.o., Ostrava – Poruba 
a předpokládané celkové náklady 
činí necelých 5 mil. Kč.
Mezi dopravními záležitostmi, 
o kterých rada rozhodovala, je 
vznik obytné zóny na celé ul. 
Boční v Hlučíně (odbočka z ulice 
Rovniny), omezení rychlosti jízdy 
na ulici Jasénky na 30km/hod. a  
zřízení přechodu pro chodce přes 
ul. Celní u Dětského ranče.
Aby mohl být na krmáš, tj. 5. a 6. 
září, uspořádán u jezera ohňo-
stroj, požádala společnost Tarra 
Pyrotechnik radu města, jako 
zástupce vlastníka pozemku,  o 
souhlas. Ten byl udělen s tím, 
že budou dodrženy podmínky 
stanovené Správou sportovně 
rekreačního areálu. 
Na radu města se obrátily tři 
iniciativní maminky z Hlučína 
se žádostí o podporu svého 
projektu - zřízení mateřské 
školky a volnočasového centra v 
budově bývalé mateřské školy na 
Rovninách. 
Rada města rozhodla tento pro-
jekt podpořit s tím, že konkrétní 
forma a způsob podpory bude 

předmětem dalších jednání.  
V souladu se zákonem č. 107/
2006 Sb., o jednostranném zvyšo-
vání nájemného z bytu, rozhodla 
rada o jednostranném zvýšení 
nájemného v bytech ve vlastnic-
tví města Hlučína  pro období od 
1.1.2009 do 31.12.2009. Znamená 
to, že v příštím roce bude cena za 
metr čtvereční v městských by-
tech podle kategorie vyšší zhruba 
o 4,70 – 6,20 Kč měsíčně.
Na základě soudního rozhodnutí 
získalo město Hlučín v tomto 
roce zpět do svého majetku 
necelých 10 ha lesa na Vinné 
hoře. Po zpracování analýzy stavu 
a možných způsobů obhospo-
dařování  rozhodla rada města o 
záměru prodeje těchto pozemků.
Poté, co se Mgr. Tomáš Kolesa 
rozhodl ukončit své působení na 

pozici ředitele Základní školy a 
mateřské školy Hlučín-Darkovič-
ky, byla na základě výběrového 
řízení do této funkce  jmenová-
na radou města  Mgr. Monika 
Kamradková.
Od 1. září tohoto roku zpříjemní 
prvňáčkům nástup do školy 
drobné dárky a upomínkové 
předměty, které jim věnuje měs-
to Hlučín. Tato novinka se týká 
škol, které město zřizuje.
I když zůstala v minulém školním 
roce neobsazená místa v ma-
teřských školách, rozhodla rada 
města o zřízení nového „odděle-
ní“ v budově Základní školy Hlu-
čín – Hornická.  Stane se tak od 
1.9.2009, avšak pouze v případě, 
že bude ve školkách, zřizovaných 
městem, míst nedostatek. 

Z jednání rady a zastupitestva města

I letos se Hlučín zapojí do 
Evropského týdne mobility 
v rámci kterého se koná i 
Evropský den bez aut. „Hlavním 
tématem Evropského týdne 
mobility v letošním roce je 
ochrana klimatu. Právě dopra-
va, její emise,  bezpečnost, ale 
dopady na zdraví obyvatel či 
životní prostředí, jsou klíčovým 
a palčivým problémem,“ řekl 
Soňa Prášková z radnice.
 Evropský den bez aut je vždy 

22. září a během něj bude v Hlu-
číně od 7.00 do 13.00 uzavřeno 
náměstí. Akce k Evropskému 
týdnu mobility budou probíhat 
od úterý 16. září až do následu-
jícího pondělí. 
Česká republika se do této 
kampaně zapojuje od roku 
2002, tedy již posedmé. Každo-
ročně se zvyšuje počet měst, 
která se do kampaně zapojují. 
V loňském roce  jich v České 
republice již bylo 75.

Hlučín opět bez aut

Program Evropského týdne mobility 2008 v Hlučíně

13. - 28.9. Výstava výtvarných prací žáků škol  na téma Doprava v 
Kulturním domě 
17. 9.  Dětský dopravní kabaret  pro žáky ZŠ  
18. 9.  Dopravně bezpečnostní akce pro žáky ZŠ s Policiíí ČR 
19. 9.  Hlučínská světluška – recesistická soutěž pro veřejnost o 
nejnápadněji osvětlené jízdní kolo. Začátek akce v 19,00 hodin na 
Mírovém náměstí.
21. 9.  Cyklojízda pro veřejnost  po cyklostezkách Hlučínska. Start 
bude opět na Mírovém  náměstí a to v 10,00 hodin a cíl u penzionu 
Rhodos u Hlučínského jezera.  Všichni účastníci akce obdrží občerst-
vení a zúčastní se slosování o ceny.
22.9.   Evropský den bez aut - uzavření Mírového náměstí pro auto-
mobilovou dopravu, soutěž v jízdě zručnosti a dopravních znalos-
tech pro žáky základních škol, malování na asfaltu na téma doprava 
u KD Hlučín pro žáky mateřských škol

Od počátku července platí nová 
dohoda při ohledání zesnulých. 
Nejen obyvatelé   města Hlučína 
a jeho spádové oblasti, ale i 
zdravotníci   mají díky  uza-
vření smlouvy mezi Slezskou 
nemocnicí v Opavě a Městskou 
záchrannou službou Ostrava  
jasno v tom, kam se obrátit 
v případě nutnosti ohledání 
zemřelých osob. „ Jsem upřímně 
rád, že se těžká situace na Hlu-
čínsku podařila vyřešit. Vysoce 
si cením spolupráce nemocnice, 
města Hlučína a MS kraje,“ uvedl 
náměstek hejtmana Ing. Jiří Ve-
verka. Starosta Hlučína Ing. Da-
vid Maňas potvrdil, že ohledání 
zemřelých probíhá bez organi-
začních problémů: „Každé úmrtí 
přináší pro rodinu velké trauma. 
Proto  kvituji, že se podařilo 
zhruba po roce organizačního 
dolaďování vyřešit tuto citlivou 
záležitost.“  Žadatelé o ohledání 
mohou kontaktovat centrální re-
gistr Slezské nemocnice v Opavě 
na telefonních číslech 553 766 
712 a 553 766 713. 
Praktický lékař z Hlučína MUDr. 
Daniel Kubina potvrdil správnost 
centrální dohody: „Věřím, že byl 
vytvořen  koncepčně fungují-
cí systém s trvalým řešením.“ 
Zabezpečení ohledání zesnu-

lých se týká města Hlučína a 
těchto obcí: Bohuslavice, Bělá, 
Bobrovníky - část Hlučína, Dolní 
Benešov, Darkovice, Darkovičky - 
část Hlučína, Děhylov, Dobrosla-
vice, Hať, Kozmice, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, 
Vřesina, Zábřeh - část Dolního 
Benešova, Závada, Jilešovice, 
Chuchelná, Bolatice a Borová, 
Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavi-
sov a  Velká Polom. 
Jak systém funguje v praxi 
vysvětlil  náměstek ředitele 
opavské Slezské nemocnice pri-
mář MUDr. Jiří Hájek: „Pracovník 
na centrálním registru ve Slezské 
nemocnici  prověří, že místo 
zesnulého náleží do spádové 
oblasti Hlučínska,  zjistí osobní 
data a okolnosti smrti. Poté 
pracovníci registru kontaktují 
Městskou záchranou službu v 
Ostravě. K ohledání pak přijede 
Městská záchranná služba z 
Ostravy, která smluvně ohledání 
zajišťuje v pracovních dnech 
mezi 16.00 a 07.00 hodinou a 
také nepřetržitě o víkendech a 
svátcích. Během dne od 7.00 do 
16.00 hodin  ohledání zemře-
lého vykoná  příslušný terénní 
- obvodní lékař.“

Simona Součková

Nový způsob ohledání zesnulých
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středa  10. září  2008 svozová oblast B
středa  24. září 2008 svozová oblast C

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

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
III. čtvrtletí 2008

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

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

Kam s odpady
Město Hlučín v rámci 
systému nakládání s 
komunálními odpady, 
odpady třídí, aby mohly 
být v maximální míře dále 
využívány.
Do kontejnerů na plasty 
(žlutá barva) patří nejen 
PET láhve. Lze sem však 
vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z 
plastů, polystyren, na druhé straně sem v žádném přípa-
dě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných 
látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. 
Do kontejnerů na sklo (bílá nebo zelená barva) 
můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy i tabulové sklo. Do kontejneru na bílé 
sklo ale jen čiré sklo. Barevné sklo, znehodnotí obsah 
celého kontejneru. Nepatří tam ani keramika, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

Velkoobjemový, nebezpečný odpad a elektroodpad 
patří do sběrného dvoru TS Hlučín, na ulici Markvartovic-
ká – tel: 595043591.
Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat 
nepoškozený, likvidace takového odpadu je pro město 
zdarma. 
Otevírací doba: 
Po-Pá: 8.00 -.11.00, 12.30 - 17.00,  So:  8.00 -.12.00 

Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat ve Sběr-
ných surovinách – RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská 
(u Dřevařských závodů) – tel:. 595042986 
Otevírací doba: 
Po: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00, Út - Pá: 8.00 – 12.00, 
12.30 – 16.15, So: 9.00 – 12.00 (vždy 2. a 4. sobota v 
měsíci) 

29. 9. - 2. 10.: 
Hlučín:                               
Hornická  ul. - u kotelny 
Hornická  ul. - u věžáků 
Hornická + P. Strádala 
-křižovatka 
Jarní + Severní - křižovatka 
Bož. Němcové + Severní 
- křižovatka 
1.Máje-vedle kavárny 
Tyršova + Komenského 
- křižovatka 
Opavská - za byt. domy 
ČSA naproti polikliniky - za 
byt. domy 

Kontejnery budou přista-
veny 29. září. Po naplnění 
budou odvezeny a znovu 
přistaveny. Poslední odvoz 
bude dne 2. října do 12:00.

6. do 9. 10.:                             
Hlučín: 
Hrnčířská - u parčíku 
Dr.Ed. Beneše
Na Krásné Vyhlídce - na 
konci ulice                
Dlouhoveská - u klubu 
důchodců   

Darkovičky: 
Kulturní dům 
K Mýtu + Vřesinská - kři-
žovatka 
Patorie 

Kontejnery budou přista-
veny dne 6.10. a průběžně 
vyváženy. Poslední odvoz 
bude dne 6. října do 12:00 

Svoz velkých kusů 
Kontejnery budou v Hlučíně  a  městských částech roz-
místěny: 

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový odpad, ne-
přeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad  a 
elektroodpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit 
na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvarto-
vické ulici. Svoz velkých kusů je určen pouze pro občany-
-fyzické osoby!, právnické osoby odevzdávají odpady na 
skládce SOMA Markvartovice.

Peníze z veteránů skončily v Hrabyni
Výtěžek z Velké ceny Hlučína 2008, která se konala 13. až 15. června, skončil v hra-
byňském rehabilitačním ústavu. Symbolický šek na 20.000 korun předal starosta 
města David Maňas za přítomnosti zástupců ostravského Rotary klubu a Rehabi-
litačního ústavu Hrabyně. Ústav finance využije na podporu  handicapovaných 
sportovců.
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Salta a přemety opět 
na hlučínském náměstí
Poslední červencový den se do 
Hlučína vrátily se  svým sportov-
ním programem tři desítky dán-
ských gymnastů. Opět vystupo-
vali na Mírovém náměstí, které se 
tak na krátkou dobu proměnilo 
ve sportoviště 
DGI Midtjyllands Representation-
steam, jak se formace jmenuje, 
předvedla jak tradiční gymnastic-
ké cviky - salta, přemety, skoky, 
akrobatické cviky - tak i silové 
prvky a cvičení ve formaci v pou-
tavé choreografii. 
Reprezentační tým DGI Midtjyl-

lands je skupina těch nejlepších 
gymnastů vybraných z centrální 
části Jutland, pevninské části 
Dánska. Gymnasté ve věku od 
18 do 29 let používají při svém 
dynamickém vystoupení trampo-
líny, žíněnky, odrazové můstky, 
švédské bedny a další tělocvičné 
nářadí.
Podobný program předvedli 
Dánové v Hlučíně poprvé minulý 
rok a sklidili velký úspěch. Vy-
stoupení zajistila TJ Hlučín, která 
s dánskými sportovci dlouhá léta 
spolupracuje.

Hasičskou soutěž  v simulaci 
zásahové činnosti  pořádá v 
sobotu 20. září od 13.00 přímo 
na hlučínském Mírovém náměstí 
Sbor dobrovolných hasičů Hlu-
čín ve spolupráci s městem. 
Jedná se o  modifikaci soutěže 
Nejtvrdší hasič přežije, což je 
akce atraktivní pro diváky a 
vyčerpávající pro soutěžící. Loni 
se jí zúčastnilo 20 mužských a 
šest ženských dvoučlenných 

družstev. Soutěž proběhne ve 
třech kategoriích – muži s dýcha-
cí technikou, muži bez dýchací 
techniky a ženy bez dýchací 
techniky a je pořádána také v 
rámci oslav 135. výročí zahájení 
činnosti hasičů v Hlučíně a 80. 
výročí založení českého hasič-
ského sboru v Hlučíně. Součástí 
je výstava hasičské techniky. 
Bližší informace: 
www.hasici.hlucin.com         (jh)

Hasiči opět v akci
Upozorňujeme občany na 
povinnost oznámit MěÚ Hlučín, 
odboru životního prostředí a 
komunálních služeb užívání 
veřejného prostranství i před 
svými domy. 
Jedná se např. o uložení sta-
vebního materiálu,  provádění 
výkopových prací, umístění do-
časných staveb a zařízení slouží-
cích pro poskytování prodeje a 
služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, umís-
tění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa atd.
Veřejným prostranstvím jsou 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a všechny 

další prostory přístupné každé-
mu bez omezení, tedy sloužící k 
obecnému užívání, nacházející 
se na území, které je  ohraničené 
dle platného územního plánu 
města Hlučína hranicí současně 
zastavěného a zastavitelné-
ho území města, k.ú. Hlučín, 
Bobrovníky a Darkovičky, bez 
ohledu na vlastnictví k těmto 
prostorům.
Sazbu poplatku za zábor 
veřejného prostranství a další 
povinnosti poplatníků řeší Obec-
ně závazná vyhláška č. 8/2005, 
o místních poplatcích ve městě 
Hlučíně, v platném znění.

Odbor ŽPaKS

UPOZORNĚNÍ

Informace pro pejskaře
Hned 13 schránek se sáčky na psí 
exkrementy se objeví v ulicích 
Hlučína. Radnice je zde necha-
la nainstalovat jako pomůcku 
pro chovatele psů. Mnozí se 
totiž stále chovají bezohledně a 
exkrementy po svých miláčcích 
neuklízejí. 
„Je to problém hygienický i 
estetický,“ řekla Soňa Prášková z 

odboru životního prostředí. Do-
dala, že nápadně žluté schránky 
se začnou montovat během září 
a v říjnovém čísle Hlučínských 
novin zveřejníme seznam míst, 
kde je zájemci najdou.
„Pokud se tato zařízení osvědčí a 
zejména pokud se díky nim zvýší 
čistota města, budou instalována 
ještě další,“ řekla Prášková
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V útulku pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu 
TS Hlučín s.r.o. se nyní nachází 
5 psů čekajících  na své nové 
pány. 

Telefon   595 043 591
Návštěvní hodiny:
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 
sobota - neděle: 8:00 - 12:00

Odběr pejsků:
pondělí - pátek: 6:00 - 14:00

Bert  - černý  kříženec pudla 
nebo knírače, pes, stáří asi 2 
roky, nalezen na ul.Severní dne 
1. 5. 2008, vhodný k rodinnému 
domu

Bety -  dlouhosrstý, rezavý 
jezevčík, fena, stáří  asi 4 roky, 
nalezená na ul. Školní dne 12. 
9. 2007

Judy -  rezavý kříženec, fena, 
stáří asi 5 let, nalezená v Hlučíně 
– Darkovičkách u bunkrů dne 18. 
2. 2008, vhodná ke starším lidem

Molly - černý kříženec, fena, stáří 
asi 3 roky, nalezená na ul.Hlubo-
ké dne 12. 5. 2008, přítulná

Sára - kříženec německého 
ovčáka, fena, stáří asi 5 měsíců, 
nalezená na ul. Markvartovické 
dne 1. 6. 2008, velice milá

Chcete mě?

Upozornění řidičům – profesionálům: výměna 
osvědčení profesní způsobilosti řidiče
Novelou zákona č. 247/2000 
Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel vyvstala 
povinnost řidičům, kteří jsou 
držiteli platného osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče 
(OPZŘ) požádat o jeho výměnu. 
Takovou žádost je řidič povinen 
podat do 1. 10. 2008, pokud 
ovšem platnost osvědčení 
nekončí dříve. V případě podání 
žádosti po 30. září letošního roku 
nebude možné osvědčení pro-
fesní způsobilosti řidiče vyměnit 
za průkaz profesní způsobilosti 
řidiče a řidič se musí podrobit 
novému vstupnímu školení 
řidičů.
Žádost je nutné podat na pří-
slušném odboru dopravy obce 
s rozšířenou působnosti podle 

trvalého pobytu. K žádosti o 
vydání průkazu profesní způ-
sobilosti řidiče je nutno doložit 
(kromě výše uvedeného  OPZŘ 
nebo jiného dokladu) platný 
řidičský průkaz, nepoužitou 
aktuální dokladovou fotografii
o rozměru 3.5 x 4.5 cm, doklad 
o občanství členského státu 
EU a trvalý pobyt na území ČR 
(občanský průkaz) a uhradit 
správní poplatek ve výši 200,-Kč. 
Zároveň upozorňuji, že tiskopis 
žádosti není určen pro vyplňo-
vání mimo příslušné pracoviště 
odboru dopravy, řidič jej vyplní 
až přímo u přepážky pracoviště.
Toto upozornění platí pouze 
pro ty řidiče, kteří řídí motorové 
vozidlo, k jehož řízení opravňuje 
řidičské oprávnění skupiny C, 
C+E, D a D+E nebo podskupiny 

C1, C1+E, D1 a D1+E.  (Průkaz 
profesní způsobilosti nelze vydat 
řidiči, který je držitelem pouze 
řidičského oprávnění skupiny B). 
Povinnost výměny  se nevztahu-
je na řidiče
 a) vozidel, jejichž nejvyšší po-
volená rychlost nepřesahuje 45 
km . h -1,
 b) vozidel používaných ozbro-
jenými silami České republiky, 
Policií České republiky, Celní 
správou   České republiky a 
zpravodajskými službami České 
republiky,
c) vozidel Hasičského záchran-
ného sboru České republiky a 
jednotek dobrovolných hasičů, 
zdravotnické záchranné služby 
a Správy státních hmotných 
rezerv,
 d) vozidel používaných při 

zabezpečování civilní ochrany a 
báňské záchranné služby,
 e) vozidel ve zkušebním provo-
zu 6),
 f ) vozidel používaných při výcvi-
ku podle částí třetí a páté tohoto 
zákona a při zkouškách podle 
částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
 g) vozidel používaných při pře-
pravě věcí, které řidič využije při 
výkonu své závislé práce nebo 
podnikání, pokud řízení není 
hlavním předmětem výkonu 
závislé práce nebo podnikání 
řidiče,
 h) vozidel používaných pro 
vlastní potřeby a
 i) zemědělských a lesnických 
traktorů.

Ing. Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářstv

Slavnou knižní i filmovou podo-
bou příběhů kouzelnického učně 
Harryho Pottera se inspiroval 
hlučínský Turistický oddíl mláde-
že Zálesák. 
Právě magický boj dobra proti 
zlu byl hlavním tématem jejich 
letošní táborové hry.
Tábor se konal v Žimrovicích v 
termínu od 14. do 26. července. 
Celkem se ho zúčastnilo 36 dětí, 
které vedoucí rozdělili do čtyř 
skupin-kolejí: Ještěrzel, Bobrvín, 
Veverspár a Svištimor. „Studenti 
kouzel proti sobě soutěžili v kou-
zelnických pláštích i s nezbytnou 
hůlkou,“ vysvětlil hlavní vedoucí 
Ivan Kula.

Dodal, že děti dokonce hrály sku-
tečný Famfrpál se zlatonkou. 
„Jen let na košťatech jsme nahra-
dili pohybem po trávě,“ řekl s tím, 
že celou kouzenickou táborovou 
hru nakonec vyhráli členové 
koleje Vevrspár.

Přijímáme nové členy
Turistický oddíl mládeže Zálesák, 
Dlouhoveská 17, Hlučín přijme-
me nové členy, kluky a holky 
ve věku 7-15 let, schůzky vždy 
v úterý a středu od 16-18hod v 
klubovně na Dlouhoveské ulici. 
Kontakt: Ivan Kula 736609869 
nebo veškeré informace na 
www.zalesak.hlucin.com.

Děti kouzlily v Žimrovicích

Informace o likvidaci autovraků
Město Hlučín ve spolupráci s 
firmou ŽDB GROUP a.s. Bohu-
mín uskuteční sběr autovraků 
(vozidel určených k likvidaci) dne 
18.9.2008 v době 11.00 – 16.00 
hod. Místo sběru je areál Technic-
kých služeb na Markvartovické 
ulici.
Za fyzickou likvidaci komplet-
ního autovraku nezaplatíte nic, 
za nekompletní autovrak - bez 
motoru 600,- Kč a pokud je 
bez převodovky, pak 350,-Kč. 
S sebou si vezměte potřebné 
doklady jako občanský průkaz a 
velký technický průkaz vozidla. 
Nejste-li majitel vozu, pak také 
plnou moc od majitele vozidla a 
souhlas k likvidaci. Majitelé takto 
předaných autovraků obdrží na 

místě od ŽDB GROUP a.s. (vlastní-
cí souhlas KÚ Moravskoslezského 
kraje pro sběr, výkup a využívání 
autovraků a ostatních dopravních 
prostředků) „Potvrzení o převzetí 
autovraku do zařízení ke sběru 
autovraků“ – doklad potřebný 
pro vyřazení vozidla z evidence 
motorových vozidel
Využijte tuto možnost ekologic-
kého odstranění autovraků. Bližší 
informace Vám poskytnou:
Pracovníci odboru životního 
prostředí a komunálních služeb 
Městského úřadu Hlučín, tel.:595 
020 233, TS Hlučíns.r.o., tel.: 595 
041 445 a provozu Recyklace ŽDB 
GROUP a.s. tel.: 596 083 671. 596 
02 646, mob. 604 228 312, 604 
228 302.



hlučínskénoviny [10]

Jako u moře si letos o prázdni-
nách mohli připadat návštěvníci 
hlučínského sportovně rekreač-
ního areálu. Ve vodě totiž několik 
týdnů mohli sledovat sladko-
vodní medůzy. Jako první je tam 
objevily děti, které je přinesly 
ukázat rodičům. „Nevěřili jsme 
vlastním očím. V kyblíku plavaly 
medúzky velké asi jako dvace-
tikoruna,“ řekla Květa Pyšová z 
Ostravy-Dubiny.
Hlučín se tak stal raritou a o 
tvorech ve vodě jezera se hodně 
mluvilo. „Jsme rádi, zviditelnilo 
to areál a navíc to byla skvělá 
vizitka, protože sladkovodní 
medúzy žijí jen v místech, kde je 
čistá voda,“ řekl ředitel areálu Petr 
Breitkopf.
Překvapeni byli i hygienici, kteří 
hlučínské medúzy objevili při 
pravidelné kontrole vody. „Je 

to poprvé, co jsme u nás v kraji 
medúzky, které dorůstají až do 
velikosti tří centimetrů, zazna-
menali. Je to mimořádný úkaz,“ 
komentovala objev ředitelka Kraj-
ské hygienické stanice v Ostravě 
Helena Šebáková. 
To potvrdil i Petr Pumann ze 
Státního zdravotnického ústavu 
a limnolog Evžen Stuchlík z 
Přírodovědecké fakulty Karlovy 
univerzity. „Medúzky sladkovod-
ní nejsou lidem nebezpečné, 
i když jsou to dravci. Živí se 
planktonem, který chytají svými 
chapadélky,“ popsal živočichy 
Stuchlík.  „Vyskytují se častěji, než 
si lidé myslí. Žijí skrytě většinou 
ve stojatých vodách - v požárních 
nádržích nebo lomech. V roce 
1930 byly poprvé zjištěny ve Vl-
tavě. Od té doby se občas někde 
objeví.“ 

Medúzy ve vodách jezera

Medúzky doputovaly do Evropy zdaleka. Ještě v polovině devate-
náctého století byly rozšířeny hlavně v jihovýchodní Asii. Od dob 
svého objevu stačily kolonizovat Evropu, Ameriku a vpluly i do 
afrických jezer.  Jejich šíření pravděpodobně napomáhá člověk, 
ale také třeba ptáci, kteří mohou na svých tělech přenést nalepené 
larvy.  Většinu roku bychom medúzky hledali v našich vodách mar-
ně. Průsvitné UFO je totiž jen jedním ze stadií tohoto živočicha. Z 
vajíčka se nejprve vylíhne larvička, která přisedá ke dnu. Tam z ní 
vyroste jen několik milimetrů velký průsvitný polyp. 
Vypadá jako nezmar se zakrnělými chapadélky. Takto může 
přežívat i několik let.  Živí se zooplanktonem a pokud se mu daří, 
rozmnožuje se pučením. Pouze za příznivých okolností se objeví 
pupeny, které se změní v medúzku.

Talentovaná hous-
listka Lada Fedorová 
vystoupila v hlučín-
ském evangelickém 
kostele. Za klavírního 
doprovodu Lucie 
Kaucké zahrála letní 
houslovou romanci 
na italské housle 
Thomas Balestrieri 
vyrobené roku 1724 
v Cremoně. 
Sedmadvacetiletá 
umělkyně je absol-
ventkou Pražské 
konzervatoře. Bakalářská studia 
ukončila na JAMU v Brně. Získala 
několik zahraničních stipendií, 
například na Royal academy of 
music Aarhus v Dánsku. Tam také 
nyní pokračuje v magisterském 
studiu na Academy of music 
Esbjerg. 
Lada Fedorová se zúčastnila 

řady mistrovských 
houslových kurzů u 
významných peda-
gogů a houslových 
virtuózů, např. Mar-
ty Líbalové, Joshui 
Epsteina,Václava 
Hudečka či Čeňka 
Pavlíka a dalších. 
Je laureátkou 
Concertina Praga, 
laureátkou mezi-
národní soutěže v 
polském Zabrze a 
laureátkou meziná-

rodní soutěže v Dolním Kubíně na 
Slovensku.  V roce 2005 vydala své 
debutové CD Romance z Anda-
lusie (Španělské tance) Pabla de 
Sarasateho. Často vystupuje na 
hudebních festivalech, naposle-
dy na letošním Mezinárodním 
hudebním festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy. 

Houslistka Lada Fedorová 
uvedla letní romanci 
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Název   místo orientační    den     hodina
          věk                 od 29.9
 
AEROBIC I.  DDM do 10 let  po 15.30 – 16.30
AEROBIC II.  DDM od 10 let  po 16.30 – 17.30
ANGLIČTINA hrou I. DDM 4-6 let  čt 14.30 – 15.30
ANGLIČTINA hrou  ZŠD 7-8 let  út 15.00 - 16.00
ANGLIČTINA hrou   ZŠ Hať 7-8 let  pá 15.00 - 16.00
ANGLIČTINA II.  DDM 2. - 4. třída  čt 15.30 – 17.00
ANGLIČTINA III.  DDM 5. - 9. třída čt 17.00 – 18.30
ANGLIČTINA pro dosp IV. DDM začátečníci  út  15.30 - 17.00
ANGLIČTINA pro dosp V. DDM pokročilí  út 17.00 - 18.30
ARANŽOVÁNÍ   DDM od 8 let, dospělí po 16.30 - 18.00
CVIČENÍ JÓGY    DDM dospělí  bude upřesněno
FLORBAL I.   ZŠH od 8 let  st 15.00 – 16.30
FLORBAL II.   ZŠH od 12 let  st 16.40 – 17.50
FLORBAL III.  ZŠH od 8 let  čt 15.00 – 16.30
HRA NA KYTARU I.  DDM začátečníci út 15.00 - 16.00
HRA NA KYTARU II.   DDM pokročilí  st 15.00 - 16.00
HRÁTKY S HUDBOU*  DDM od 2 let  po, st 09.00 – 10.00
       10.00 - 11.00
INFORMATIKA            ZŠ Hať od 9 let  čt 13.45 - 15.15
INTERKROS, RINGO
SPORTOVNÍ HRY  ZŠH od 9 let  čt 16.30 – 17.55
JACHT KLUB  SRA, G. od 8 let  st   17.00 – 19.00
JUDO  I.   DDM od 6 let  po 15.00 - 17.00
JUDO  II.   DDM pokročilí  po, st 15.00 - 17.00
KERAMIKA    DDM od 7 let  út 15.00 – 16.30
KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ  DDM od 8 let  út 15.00 – 16.45
KLUB ZDR. ŽIVOT. STYLU DDM od 10 let  bude upřesněno
LETECKÝ A LOD. MODELÁŘ DDM od 9 let  čt 15.30 – 17.30
MALOVÁNÍ A MODEL. I. DDM 3-5 let  po 14:30 - 15:30
MALOVÁNÍ A MODEL. II. DDM 5-7 let  po 15.30 - 16.30
ORIENTÁLNÍ TANCE  DDM od 12 let  st bude upřesněno
RYBÁŘSKÝ  DDM od 8 let  po 15.00 – 17.00
SPORTOVNÍ  RYBÁŘSTVÍ DDM od 8 let  po 15.00 – 17.00
SPORTOVNÍ KLUB  ZŠH od 8 let        pá 15.00 - 17.00
STOLNÍ TENIS  DDM od 8 let  po 16.00 – 18.00
STOLNÍ TENIS   KDD od 8 let  st  16.30 - 18.00
ŠACHY   DDM od 8 let  st 15.00 – 17.00
ŠKOLIČKA I.   DDM od 3 let  po 09.00 – 11.00
ŠKOLIČKA II.   DDM od 3 let  út 09.00 – 11.00
TANEČNÍ - Baby basic G 5-8 let  čt 15.00 – 15.50
TANEČNÍ – Junior Storm G 9-13 let  čt 16.00 – 17.20
TANEČNÍ - Storm  G od 14 let  čt 17.30 - 18.50
VÝTVARNÁ DÍLNA  DDM od 7 let  čt 15.30 - 17.00
VÝTVARNÝ        ZŠ Hať 8-15 let  út 12.30 - 14.30

Přehled kroužků bude průběžně aktualizován, přihlášky jsou k dispozici od 2.září v 
DDM nebo na stránkách infoddm.sweb.cz. Adresa: Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 
041 156, ddmhlucin@seznam.cz, infoddm.sweb.cz

Použité zkratky:  DDM - Dům dětí a mládeže, ZŠD - ZŠ Darkovičky, ZŠH - ZŠ Hornická, 
SRA - Sportovně rekreační areál, G - Gymnázium, KDD - KD Darkovice

* kurz vede lektorka Veronika Stoklasová, info na tel.: 774 231 330

Dům dětí a mládeže Hlučín
K R O U Ž K Y 2008/2009

Burza kroužků pro děti a mládež
Už druhý ročník Burzy kroužků pro děti a mládež se
22. září uskuteční na nádvoří hlučínského zámku a 
prostranství před Domem dětí a mládeže. Jedná se o 
přehlídku volnočasových aktivit v Hlučíně a okolí. Jejím 
cílem je seznámit děti a rodiče se širokou nabídkou vol-
nočasových aktivit, které Hlučín nabízí a inspirovat děti k 
aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.
Představí se kynologický klub, včelaři, myslivci, hasiči, ke-
ramická dílna a řada dalších. Sportovce bude zastupovat 
dívčí kopaná, vodní lyžování či basketbal. V neposlední 
řadě se představí také spousta kroužků z DDM - výtvarní-
ci, hudebníci, florbalisté i bojovníci. 
V dopoledních hodinách navštíví Burzu místní základní 
školy, odpoledne bude zpřístupněna veřejnosti.

Místo pro novou klidovou zónu
si vybraly maminky samy

Nová 
klidová zóna o 
výměře asi 1600 metrů čtvereč-
ních bude k dispozici u kulturního domu rodičům s 
dětmi v Hlučíně. Kromě herních prvků rozdělených 
do dvou skupin - pro děti předškolního věku a děti 
starší - budou na ploše klidové zóny s veřejným 
osvětlením také chodníky a lavičky. 
„Velkou výhodou je, že celá plocha je řešena bezba-
riérově a bude oplocena,“ řekl starosta David Maňas. 
Na financování projektu se podařilo získat dotace ve 
výši 1,5 milionu korun. Další náklady nad tuto částku 
budou hrazeny z rozpočtu města. 
Klidová zóna určená maminkám s dětmi podle 
starosty v Hlučíně chyběla. Lituje ale toho, že dotace 
byla uvolněna až v polovině roku. „Budeme se snažit 
vybudovat hřiště co nejdříve, tak aby bylo připrave-
no s prvním jarním sluníčkem.“ 
Maminky si v dotazníkovém šetření vybraly místo, 
kde by měla zóna být. „Na základě dotazníků jsme 
měli vytipovány dvě lokality, z nichž nakonec z více 
důvodů byl vhodnější pozemek nalevo od pěší 
komunikace vedoucí od kulturního domu směrem 
k prodejně Hruška. Inspiraci jsme hledali i v jiných 
městech, například v Ostravě nebo v Karviné, kde  
jsme se ptali, jak se jednotlivé prvky osvědčily, které 
jsou nejoblíbenější a nejvíce vyhledávané,“ sdělila 
koordinátorka  komunitního plánování v Hlučíně 
Hana Gelnarová. 

Senioři na tvarůžkách
Na vyhlášených tvarůžkách si koncem červ-
na pochutnali hlučínští senioři, kteří vyrazili 
na výlet končící v restauraci Mexiko. Právě 
ta proslula touto pochoutkou nakládanou v 
pivním nálevu. 
Kromě gastronomických zážitků na dů-
chodce čekalo i poutní místo Maria skála, 
historické centrum Vítkova a setkání s 
hlučínským starostou.



Volný čas v Hlučíně

Přivítali  jsme:
Oliver Dihel 
Marie Burdziková 
Bára Pospíšilová 
Jubilanti:
Jarmila Fišerová * 1919
Elfrída Michalská * 1928
Maxmilián Kremser * 1926
Marie Urbanová * 1923
Marie Frýdlová * 1924
Hildegarda Piskallová * 1918
Magdalena Koutná * 1933
Lucie Paterová * 1921
Marie Vlčková * 1924
Hildegarda Hrubá * 1921
Antonie Jurášková * 1917
Helena Sedláčková * 1918

Vlasta Štěpánková *1927
Jiřina Havrlantová *1919
Annemarie Golová *1939
Josef  Kreibich *1928
Hedvika  Slezáková *1922
Rozloučili jsme se:
Zdeňka Malíková * 1922 
Vladislav Sukač * 1921
Karel Kubec * 1923
Ludmila Daňková *1927

Sportovně rekreační areál
Celní 12a, Hlučín
Tel.: 595 043 677, 595 043 690
5.9. | 19.00 | Festival ohňostrojů
6.9. | Hlučínský krmáš a Moravská pouť 
společně s Festivalem ohňostrojů
7.9. | Hlučínský krmáš a Moravská pouť

Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín
Tel.: pokladna: 558 270 100, kulturní 
dům: 595 043 397
5.9. | Zahájení tanečních pro začáteč-
níky
8.9. | Zahájení kurzu jógy
13.9. | Zahájení tanečních pro manžel-
ské a přátelské páry

12.9. | 18.00 | Vernisáž výstavy obrazů 
malíře Pavla Preisnera (výstava bude 
otevřena do 12.10.2008) – evangelický 
kostel
14.9. | 15.00 | Varhanní koncert: Češi a 
barokní Evropa – kostel s. Jana Křtitele
27.9. | 13.00 | Zámecké vinobraní 
– nádvoří zámku
1.10  | 15.00 | Kluby klubům: pořad pro 
seniory – KD Hlučín
4.10. | 09.00 | HLUČÍNSKO – VŘESINSKÁ 
ŠLÁPOTA, start na Mírovém náměstí

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
Tel.: 595 041 074
9.9. | 19.00 | BATHORY
Film ČR, SK, Maďarsko, VB – historický 
thriller. MP od 12 let

13.9. | 17.00 a 19.30 | ZAPOMENUTÝ 
OSTROV 
Film USA – kom., dobrodr., rodinný. MP

14.9. | 17.00 | U MĚ DOBRÝ
Film ČR – komedie. MP od 12 let

18.9. | 17.00  a 19.00 | MUMIE: HROB 
DRAČÍHO CÍSAŘE
Film USA – dobrodružný, horor. MP

19.9. | 19.30 | JAK UKRÁST NEVĚSTU
21.9. | 17.00 | JAK UKRÁST NEVĚSTU
Film USA – romantická komedie. MP

20.9. | 17.00 a 19.30 | WANTED
Film USA – akční thriller. MP od 12 let

27.9. | 17.00 a 19.30 | BATHORY
28.9. | 17.00 | BATHORY
Film SK, ČR, Maďarsko, VB – historický, 
thriller. MP od 12 let

28.9. | 15.00 | KUNG FU PANDA
Film USA – animovaný. Rodinná 
komedie. V českém znění. MP

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín, tel.:  595 041 337
muzeum.hlucinska@seznam.cz
Do 14. 9. 2008 trvá  výstava „MEDVÍDCI, 
plyšoví mazlíčci“.¨
Do 28. 9. 2008 trvá  výstava „Bohu ke 
cti, bližnímu ku pomoci – hlučínští 
hasiči“.

FC Hlučín
Domácí utkání  MSFL
13.9. | 16.30 | Hlučín – Jihlava
27.9. | 16.00 | Hlučín - Břeclav

Hlučín, člen Národní sítě zdravých měst 
zve všechny občany 

na fórum s veřejnou diskusí

Kdy: ve středu  10.9.2008  v 16,30 hod.
Kde: v Kulturním domě v Hlučíně

Chceme s Vámi diskutovat a ptát se Vás…

diskusní témata:
 rozvoj města, podnikání, bydlení
 životní prostředí, zdravý životní styl

 sociálně zdravotní oblast
 vzdělávání, školství, cestovní ruch

 volný čas, sport, kultura
 doprava, infrastruktura

     Chceme Vám naslouchat…
           Chceme zodpovědně rozhodovat…

Pomozte ovlivnit příští rozvoj našeho města!

Na diskusi s Vámi a na Vaše otázky budou připraveni:
starosta, místostarosta, členové rady města,

vedoucí odborů MěÚ Hlučín, koordinátoři projektů 
Zdravé město a Komunitního plánu, ředitelé SRA a KCH

Občerstvení zdarma je samozřejmou součástí setkání

Hlučín jako člen Národní sítě zdravých měst ČR se již dlouhodobě 
snaží  promyšleně utvářet město jako kvalitní a příjemné místo pro 
život. Naším nejdůležitějším cílem je, aby se lidem v Hlučíně dobře 
žilo, aby získali „zdravý patriotismus“, a začali považovat svou komu-
nitu i krajinu za svůj domov. Pokud se nám toto podaří, pak budou 
občané Hlučína o své město také náležitě pečovat. Chceme proto s 
našimi občany jednat o jejich problémech, o tom, co jim ve městě 
schází a co jim vadí i o tom, co se jim zde líbí, či co by ještě chtěli 
zlepšit. Víme, že ne vše se vždy hned podaří změnit nebo zlepšit, 
ale bez veřejné diskuze a zapojení občanů město některé věci samo 
nedokáže. Proto jsme připravili na září veřejné forum, kde chceme s 
občany diskutovat, naslouchat jim a odpovídat na jejich dotazy. 

Chcete, aby se nám 
ve městě lépe žilo?

Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele
7.9.  Hlučínský krmáš 
Mše sv.:   7.15 hod.
  8.30 hod. (zpívá Sbor sv.Cecílie 
  v doprovodu hudebníků)
  10.00 hod.
14.30 hod. - svátostné požehnání a Te Deum



ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v IC v muzeu)
 Prodám dvougenerační velký RD v Hlučíně + zahrada 608 873 568. 
 Vyměním nový malý RD za byt v Hlučíně + doplatek 608 873 568. 
 Koupím v Hlučíně stavební pozemek, cenu respektuji. Tel.: 603 772 774. 
 Koupím chvojí thuje a cypřišku v říjnu na dušičky. Nabídněte. Tel.: 732 655 851. 
 Hledám spolehlivou starší paní de dvěma prima klukům a občasnou pomoc v domácnosti. 

728408 195. 
 Děkujeme všem za květinové dary a účast při posledním rozloučení s milovanou maminkou paní 

Jiřinou Kratochvílovou. Děkujeme pohřební službě pana Brauera za taktní přístup při zařizování 
pohřbu. Velký dík patří Janě Košařové za pěkný a procítěný projev. Dcery Antonie a Maroe s 
rodinami.

 Koupím rodinný dům v Hlučíně a okolí. Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem 
děkuji. Tel.: 776 206 702

 Pronájem trubkového lešení a podlážek. Tel.: 776 204 142
 Děkuji lékařům a zdravotníkům záchranné služby z Hlučína za profesionální a rychlý zásah, při 

kterém mi pomohli při akutních zdravotních potížích. E. Gajdošíková, Hlučín 
 Děkuji paní Zimčíkové za pomoc v nouzi na silnici. M.K.
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Je tomu rok, kdy jsme bilancovali velmi 
úspěšnou sezónu 2006/2007. Postup do divize 
žáků, vítězství v CocaCola školském poháru a 
zájezd do Brazílie, páté a třetí místo přípravek 
na Mistrovství ČR.
V soutěžním ročníku 2007/2008 jsme navázali 
na tyto úspěchy a posunuli naše žákovské 
kategorie, resp. celý mládežnický fotbal v 
Hlučíně ještě dál! Z osmi přihlášených soutěží 
jsme v šesti z nich obsadili 1. místo.
Po šesti letech usilovné práce všech trenérů a 
realizačních týmů jsme jako nováček soutěže s 
převahou vyhráli Moravskoslezskou žákov-
skou divizi a postoupili do nejvyšší žákovské 
soutěže u nás, Žákovské ligy!!! 
V  kategorii starší přípravky jsme se po třetí v 
řadě, jako vítězi Moravskoslezského kraje, kva-
lifikovali na Mistrovství ČR a v letošním roce 

jsme v celostátním finále dokonce zvítězili a 
stali se mistry ČR!!! Kromě těchto týmových 
úspěchů si velmi ceníme individuálních cen z 
turnajů v zimě, během sezóny nebo po sezóně 
pro naše jednotlivce. Pravidelně jsou hráči FC 
Hlučín oceňováni jako nejlepší střelci, hráči, či 
brankáři turnajů. V tréninkovém procesu kla-
deme v prvé řadě důraz na rozvoj individuální 
techniky a tato ocenění jsou toho důkazem…
Všechny tyto úspěchy jsou dílem celého 
kolektivu osob, které se o všestranný rozvoj 
našich nadějí starají. Vedení FC Hlučín v čele 
s majitelem klubu p. Kotem, vedení ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše v čele s ředitelkou ZŠ paní 
Mgr. Staňkovou, města Hlučína a samozřejmě 
všech trenérů FC Hlučín.             

Za FC Hlučín,  vedoucí trenér mládeže 
Rostislav Helštýn

Mládež FC Hlučín opět slaví veleúspěšný rok!

Starší dorost 
- ročníky narození 1989, 1990 - trenér Libor 
Fryč 
- Dorostenecká divize – 4. místo
- Nejlepší střelec: Vojtuš David.

Mladší dorost  
- ročník narození 1992,1991 – trenéři Rosti-
slav Vojáček, Oldřich Malý
- Dorostenecká divize – 1 .místo  
- Nejlepší střelec: Šuplík David.

Starší žáci „A“, „B“ 
- ročníky narození 1993,1994 - trenéři: Rosti-
slav Helštýn, Leo Malchárek
Starší žáci „A“ 
-  Divize žáků - 1. místo, postup do Moravko-
slezské žákovské ligy
-  Nejlepší střelec -  Pavel Stojka
Starší žáci „B“ 
-  Krajská soutěž - 1. místo, postup do Kraj-
ského přeboru
-  Nejlepší střelec – Pavel Stojka, Vojtěch 
Malchárek

Mladší žáci „A“, „B“
- ročníky narození 1995,1996 – trenéři: Josef 
Bartoš, Zsolt Hornyak
Mladší žáci „A“
- Divize žáků - 1. místo
- Nejlepší střelec – Lukáš Buchvaldek
Mladší žáci „B“
- Krajská soutěž -  1. místo.
- Nejlepší střelec – Jakub Švehlík

Starší benjamínci „A“, „B“
- ročníky narození 1997,1998 - trenéři: Ol-
dřich Malý, Miroslav Malůšek
Benjamínci „A“
- Okresní soutěž Opava – 1. místo, postup do 
krajského finále
- Nejlepší střelec: Jakub Malý
- Krajské finále – 1. místo, postup do celostát-
ního finále
- Celostátní finále – 1.místo, MISTR ČR 
2007/2008
- Nejlepší hráč finále Jakub Malý, FC Hlučín
Benjamínci „B“ 
- Ostravská soutěž starších minižáků – 3. 
místo. 
- Nejlepší střelec: Jakub Malý

Mladší benjamínci 
- ročníky narození 1998,1999, trenéři: Miro-
slav Janáč, Pavel Šulák
Benjamínci „C“ 
 - Ostravská soutěž mladších minižáků – 3. 
místo. 
- Nejlepší střelec: Zlatohlávek Tomáš.
- Vítěz okresního finále, 2. místo v krajském 
finále

McDonald´s cup 
celostátní soutěž I. stupně základních škol:
Starší kategorie - 4. a 5. třída
2. místo v krajském finále
Mladší kategorie- 1. - 3. třída
1. místo v krajském finále

Tenisté v 2. lize
Sezóna 2008 byla pro tenisty TC Hlučín 
velmi úspěšná. Zatímco mužská část 
týmu hraje ve stejné sestavě již několiká-
tou sezónu, ženská část týmu byla nově 
posílena. Sehrané mužstvo, tvrdé tréninky, 
tenisová vyzrálost hráčů, posílení týmu o 
nové hráčky a trocha štěstí, to vše přispělo 
k tomu, že mužstvo vyhrálo bez jediné 
porážky a postoupilo po třech letech opět 
do 2. ligy. Mužstvo hrálo v sestavě: Ondřej 
Kačmář, Tomáš Josefus, Jaromír Volek (ka-
pitán), Martin Kučera, Jakub Šipoš, Andrea 
Střasáková, Ema Janásková.

Dálkové plavání v Hlučíně
Hana Křemenová z TJ Krnov a Rostislav Ví-
tek z Komety Brno vyhráli koncem červen-
ce Pohár města Hlučína dálkových plavců. 
Zatímco Vítek vyhrál sobotní závod na pět 
i deset kilometrů, Křemenové k prvenství 
stačila druhá místa v obou závodech. Pětku 
vyhrála Magda Okurková (Kometa Brno) 
a desítku Lenka Štěrbová (SC PA Pardubi-
ce). Hlučínský závod byl součástí Českého 
poháru, v němž je Krnov třetí za Bohemians 
Praha a Kometou Brno.

Miketa vyhrává 
a připravuje se na MS
S přehledem získává tituly před zářijovým 
mistrovstvím světa vodní lyžař Jan Miketa 
ze Ski Clubu Hlučín. Hned tři tituly mistra 
republiky si odvezl 13. srpna ze šampioná-
tu, který hostilo Těrlicko na Karvinsku.
Miketa byl nejlepší ve slalomu, skocích a v 
kombinaci. Nezvítězil jen v trikové jízdě. V 
ní byl druhý za Ladislavem Nonnem z Brna. 
„Tentokrát byla na mistrovství lepší konku-
rence,“ řekl po závodech Jan Miketa, který 
před rokem vyhrál úplně všechno. 
Vrcholem pro Jana Miketu bude mistrov-
ství světa, které ho čeká v září v Anglii. 

Hlučínský krmáš 
s Moravskou poutí
Sportovně rekreační areál ve spolupráci s 
Rádiem Čas pořádá první zářijový víkend 
od 5. do 7.9. tradiční hlučínský krmáš s 
Moravskou poutí a festivalem ohňostrojů. 
Program začíná 5.9. v 19.00 (Jumping 
Drums, Fany band, rockotéka Dalibora 
Dědka) a ve 21.45 začne ohňostroj (Cipytex 
Brno). Dál se můžete těšit na Petra Rezka, 
klauna Hopsalína, imitátora P. Stebnické-
ho, Gábinu Goldovovou. Hvězdou krmáše 
bude zpěvačka Iveta Bartošová. Pobaví 
travesti skupina Divoké kočky, zpěvák 
Zdeněk Krásný a spol., k vidění budou 
souboje gladiátorů, můžete si vyzkoušet 
skákací boty i trampolíny. Těšit se můžete 
na ukázky práce záchranářů i motorové 
čluny. Kolotoče, atrakce,soutěže, slevové 
kupony, soutěž o zájezd k moři. V sobotu 
zahájí pouťovou tancovačku DJ Roman 
Pastorek HEC a v 21.45 bude další ohňo-
stroj (East Star Fireworks Hongkong Čína).  
Vstup zdarma.  

Horní řada zleva: Bláha Libor - masér, Krytinář Filip, Halfar Lukáš, Mac Jakub, Rácz Martin, Nečekal David, 
Helštýn Rostislav - trenér, Hudeczek Kristián, Lischka Daniel, Koval Patrik, Ptáček Jakub, Malcharek Lukáš. 
Dolní řada zleva: Felgenträger Adam, Chlappek Štěpán, Stojka Pavel, Pyšno Jakub, Hartmann Martin, Němec 
Jan, Vitásek David - vedoucí 



A.T.Y.P. group, s.r.o.

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
jahodník od 6,- 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

KOŽNÍ
AMBULANCE
MUDr. Hana Feriancová
Ostravská 79/31, Hlučín

(naproti kulturního domu)

tel. 732 469 903

www.koznihlucin.cz

doporučení obvodního či 
dětského lékaře 

není nutné

Rovniny 45, 748 01 Hlučín

Kontakt: p. Zuzana Jonešová
             tel: 595 046 727, 737 249 865

otevírací doba: 9.00 - 17.00 hod

Výprodej 
polycarbonátových desek  

120,- Kč/m2

Výprodej 
polycarbonátových desek  

120,- Kč/m2

A K C E 
08.09. - 12.09. 2008

A K C E 
08.09. - 12.09. 2008

Zakarpatská Ukrajina, 
Nikola Šuhaj, ruská 

sauna, šašlik, vodka, lehká 
turistika a mnoho dalšího. 

Hlavně ale netradičně 
strávený konec roku v 

penzionu Četnická stanice. 
Odjezd 27. prosince, návrat 

2. ledna. 
Volejte 606 658 990

SILVESTR NA
KOLOČAVĚ




