
hlučínskénoviny
ročník 13 | číslo 7 a 8 | červenec - srpen 2008 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně

on-line na www.hlucin.czobčan + úřad = partneři



hlučínskénoviny [02]

Obrazem z Hlučína
Zatímco mladí hlučínští fotbalisté ze ZŠ Miroslava Tyrše oslavili 
postup do žákovské ligy (a dařilo se jim i jejich mladším spo-
lužákům, jak se dočtete na straně 14), dospělému A týmu se 
nepodařilo udržet 2. nejvyšší soutěž a jak vidět na fotografii se
zápasu s Fulnekem, docela je to vzalo. 
Bývalý evangelické kostel pak hostil absolventský koncert 
hlučínské lidušky a hlučínská štěrkovna závody veteránů. Jak to 
vypadalo na březích jezera najdete v reportáži Liany Melecké z 
redakce MF DNES, kterou přinášíme na straně 8. 



Jak je malebný ten náš Hlučín! Ať jedu z kterékoli strany, 
vidím město vykukující ze zeleně, upravené domy, siluetu věže 
kostela, nepřehlédnutelnou stavbu sila. Ale vidím i nedostatky. 
Kolem cesty se povaluje mnoho odpadků, starý nábytek, suť, 
ojeté pneumatiky. Napadá mě: Proč místo sem, nezamířil ten 
někdo přímo na sběrný dvůr, kde mohl třeba starý koberec 
zdarma odložit? Říkám si, že černé skládky asi nejsou dílem 
místních. Občanům Hlučína se přece nabízí v rámci poplatku za 
likvidaci odpadů tolik možností, že nemají důvod házet odpad-
ky do příkopů. Z praxe městské policie však vyplývá, že si takto 
kupodivu zvelebujeme město opravdu i my sami. Jelikož se 
městská policie usilovně věnuje prevenci v terénu, nevznikají v 
posledních letech černé skládky již tak často. Ve většině případů 
se strážníkům podaří původce černých skládek přivést k tomu, 
aby po sobě uklidili, aniž by bylo třeba ukládat pokuty. Je to 
však nutné?
Apeluji na všechny: nenechejme si město hyzdit nezodpo-

vědností jednotlivců, nedovolme dělat z města odpadkový 
koš a všímejme si, co se děje kolem. Těm nezodpovědným pak 
vzkazuji: Dávejte odpad tam, kam patří. Na vaši bezohlednost 
doplácíme všichni.
Minulý měsíc bylo slavnostně spuštěno vysílání Městské televi-

ze Hlučín. Byť bylo autory opatrně prezentováno jako zkušební, 
mohu říct, že to byla opatrnost zbytečná. Dle mého názoru jde 
o přístup na profesionální úrovni a svědčí o tom také výsledek. 
Poutavý, živě pojatý sestřih událostí zaujal výkonem mode-
rátorů, redaktorů, kameramanů, dramaturgie, zkrátka celého 
realizačního týmu. Sympatické je, že se ve vysílání může „najít“ 
každý občan, každý z nás. 
Další věcí, která mě zaujala a kterou z pohledu starosty města 

oceňuji, je skutečnost, že autor celého projektu - ředitel KC 
Hlučín Zdeněk Kačor - dokázal postavit rozjezd televize vlastně 
na nadšení jednotlivců, bez finančních nároků, bez navyšování 
rozpočtu. Postavil filozofii přípravy pořadu na schématu: nejdří-
ve zkusíme, jak to půjde, a pokud se osvědčíme, budeme teprve 
uvažovat o požadavcích na rozpočet. Postup v dnešní době 
nevídaný a ojedinělý, ovšem jak je vidět, možný a snad také in-
spirativní. Osobně si tohoto přístupu velmi vážím a děkuji za něj. 
Městské televizi Hlučín a jejímu týmu přeji mnoho zajímavých 
námětů, radost z tvůrčí práce a vysokou sledovanost. Divákům 
pak objektivní zpravodajství „přímo z kuchyně“ a detailní infor-
mace ze života města.
Toto vydání Hlučínských novin je prázdninovým dvojčíslem. 

V době, kdy se vám dostane do rukou, už budou dovolené v 
plném proudu. Přeji vám, ať vám volné dny přinesou skutečný 
odpočinek, ať si je užijete se svými blízkými nebo prostě podle 
svých představ. Dětem přeji spoustu zábavy a legrace, nějaké to 
dobrodružství s kamarády a hlavně prožití prázdnin v pohodě a 
bez úrazů. Dávejte na sebe pozor.
Přeji všem krásné léto.

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 1. straně zachycuje jednoho z účastníků Velké ceny 
Hlučín, která se konala na břehu jezera. Více viz na straně 2 a po-
drobnou reportáž si přečtětě na straně 8. 
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Město už investovalo 14 milionů
Za prvních šest měsíců letošní-
ho roku realizovalo město vý-
znamnější investice za více než 
14 miliónů korun. Opravovaly se 
například chodníky, světla nebo 
se rozšiřovala parkovací místa. 
Informoval o tom starosta města 
David Maňas.
Například jen opravy osvětlení 
ve městě stály víc jak milion 
korun.   Rekonstrukce chodní-
ků přišly na téměř 2,5 milionu 
korun. Na výstavbu nového ví-
ceúčelového hřiště, která začala 
v loňském roce a skončila letos,  
putovalo celkově více než deset 
miliónů korun. 
Větší investice směřovala 
i  do Bobrovníků, kde mají 
nové dětské hřiště za více něž 

600.000 korun.  „Jen na ulici 
Opavské a přilehlé komunikaci 
U stadionu si opravy a rozšíření 
osvětlení vyžádaly 150.000. Na 
sídlišti OKD jsou po rekonstrukci 
chodníky na ulicích Hornická, 
Pekařská a Příčná v celkové výši 
1,4 milionu korun a 950.000 
korun stál nový chodník v Okra-
jové ulici na sídlišti Rovniny,“ 
vyjmenoval investice vedoucí 
odboru investic a správy měst-
ského majetku František Klíma. 
V současné době ještě probíhá 
rekonstrukce parkovací plochy v 
prostoru za městským úřadem. 
Nové parkoviště bude mít 
zámkovou dlažbu a tři sloupy 
veřejného osvětlení. Na původní 
prašné ploše vznikne 14 par-

kovacích míst, část parkoviště 
bude vyčleněna pro invalidy. 
S rozpočtem okolo milionu 
korun se nyní opravuje střecha 
v domě na Mírovém náměstí, 
kde sídlí mimo jiné také Charita 
Hlučín. „Do konce roku po-
čítáme ještě s vybudováním 
nové klidové zóny s lavičkami 
a hracími prvky pro děti v blíz-
kosti kulturního domu. Zatím je 
zpracován projekt pro územní 
řízení a náklady se odhadují ve 
výši kolem 1,8 milionu korun,“ 
doplnil starosta.
Na základě obecně závazných 
vyhlášek o vytvoření a použití 
účelových prostředků posky-
tuje Hlučín na základě žádosti 
fyzickým i právnickým osobám 

půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
a z Fondu na opravy a rekon-
strukci fasád.  Za posledních šest 
měsíců tohoto roku využilo této 
možnosti celkem pět žadatelů, 
kteří si za výhodných podmínek 
půjčili 1,2 milionu korun.
„Město v letošním roce poskytlo 
57 subjektům dotace v částce 
přesahující 5,3 milionu  korun.  
Přes čtyři miliony z této částky 
putovalo na podporu sportovní 
činnosti, významnou částku ve 
výši 610 tisíc korun získala  na 
provoz charitní ošetřovatelské 
a pečovatelské služby hlučínská 
Charita,“ vypočítala vedoucí 
odboru financí Krista Šoferová.

Simona Součková

Cena Ď
Na Cenu Ď, která je určena českým mece-
nášům za podporu kultury a charity, byla 
nominována i Základní škola Dr. Miroslava 
Tyrše v Hlučíně. Škola byla nominována za 
vynikající práce pro hnutí Stonožka, které 
založila Norka českého původu Běla Gran 
Jensen a věnuje se projektům, kterými děti 
pomáhají dětem. 
Gran Jansen v polovině května školu dokon-
ce navštívila společně s vysokými důstojníky 
české armády a válečnými veterány z Kosova 
a Iráku.  „Prezidentka a zakladatelka dět-
ského mírového hnutí Na vlastních nohou 
- Stonožka, nás vyzvala k literární soutěži na 
téma Válečný veterán,“ vysvětlila ředitelka 
školy Ivana Staňková.

Do Paříže a Londýna
Již podruhé absolvovali v květnu žáci ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše poznávací zájezd do Velké 
Británie, a to konkrétně do jejího hlavního 
města Londýna. Zde navštívili spoustu zají-
mavých míst, o kterých doposud mohli jen 
slyšet, vidět je v televizi nebo si o nich číst. 
„Počáteční obavy z jazykové bariéry se roz-
plynuly po prvním večeru stráveném v hos-
titelských rodinách, kde byli žáci ubytováni. 
Byli nadšeni, že mohli zúročit své vědomosti 
nabyté v hodinách anglického jazyka,“ řekla 
učitelka Simona Kovaříková. 
Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro ces-
tovatele jednodenní návštěva Paříže. Město 
si vychutnali projížďkou lodí po Seině.

Malí olympionici
Letošní Den dětí prožili žáci čtvrtých až de-
vátých tříd ZŠ dr. Miroslava Tyrše na atletic-

kém stadionu Sareza v Ostravě–Porubě, kde 
se konala již tradiční mezinárodní olympiáda 
partnerských škol.  
Kromě té hlučínské se jí účastnili žáci ze 
slovenské ZŠ Ľ. Štůra a žáci z polských 
Krzanowic.   „Všechny zastoupené školy no-
minovaly 24 žáků ze 4. až 9. tříd, aby změřili 
své síly v hodu, skoku dalekém, sprintu a 
vytrvalostním běhu,“ vyjmenovala soutěžní 
disciplíny J.W.Mrázová.
Vyvrcholením soutěžního dne se staly 
štafety všech družstev v kategoriích dívek i 
chlapců.  „Nešlo přehlédnout jasná štafetová 
vítězství našich chlapců, dívky se snažily 
držet s nimi krok, jen našim nejmenším z 
4. až 5. tříd se zvítězit nepodařilo,“ doplnila 
Mrázová. Bonbónkem na dortu podle ní pak 
byl byl v parném dni mini turnaj ve fotba-
le, kde hoši z Hlučína neztratili ani bod a s 
přehledem zvítězili. 

Akce ke dnům bez úrazů
V  pondělí 23. června proběhly na 
čtyřech hlučínských školách pro 
žáky II.stupně přednášky o ano-
rexii. Přednášky zajistili studenti 
Slezského gymnázia z Opavy, 
kteří se v rámci projektu Help P3 
této problematice již dlouhodo-
bě věnují. 
Téma mentální anorexie je v 
současné době velmi aktuál-
ní. Jde o vážnou nemoc, která 
nastupuje nejčastěji v pubertě 
a adolescenci a postihuje v 95% 
dívky. Vyznačuje se zejména od-
mítáním udržovat svou tělesnou 
hmotnost na či nad minimální 
váhou vzhledem k věku a výšce. 
Tuto extrémně nízkou hmotnost 
si nemocný způsobuje sám 
- odmítáním jídla, neúměrným 
cvičením, zvracením či užíváním 
projímadel.

(sp)

Novinky z Tyršovky



OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
Přichází doba dovolených, provoz na 
silnicích houstne, vyjíždějí i „sváteční“ 
řidiči, lidé opouštějí své domovy, rozjíždějí 
se stavby, nenechavcům nastávají žně. 
Strážníkům a policistům tedy v období 
dovolených práce rozhodně neubude, 
právě naopak. 
Zpestřit a obohatit neděli si chtěl zřejmě 
zloděj, který se snažil 1.6. kolem 9.30 hod. 
odvézt železo ze stavby na ul. Hrnčířské. Byl 
zadržen a předán Policii ČR.
Stavby jsou vůbec oblíbeným cílem 
různých „sběratelů“. Je  3.6., hodinu po půl-
noci. Hlídka  kontroluje 2 podezřelé osoby 
na ul. Ostravské. Později vyšlo najevo, že ze 
stavby rodinného domu v Ludgeřovicích 
ukradly cca. 113 metrů měděných trubek.
Strážníci zachraňují i životy. Tak tomu bylo 
v případě paní ze sídliště OKD, která volala 
na služebnu, že se chystá vzít si život. Stráž-
níci kontaktovali záchranku a okamžitě 
vyjeli na místo. Paní mezitím spolykala asi 
50 tablet neznámého léku, měla napsaný 
dopis na rozloučenou. Za jejím činem byly 
závažné zvraty v osobním životě, spousta 
zoufalství a pocit beznaděje. Ženu převzali 
do péče lékaři.
Kromě zásahů se městská policie pro zvý-
šení akceschopnosti zapojuje také do cvi-
čení. 21.5. to bylo společné cvičení složek 
IZS, kdy byla simulována vážná dopravní 
nehoda na silnici z Hlučína do Ludgeřovic. 
Celou situaci dokresloval  prudký déšť, 
kterému museli všichni zúčastnění čelit.
Dne 27.5. řešili strážníci poněkud  neobvyk-
lý případ rušení nočního klidu. Volal občan 
z Malánek a uvedl, že je rušen hlukem 
traktoru, který jezdí pod jeho okny. Jak 
se později ukázalo, traktorista potřeboval 
pokosil lán vojtěšky a bohužel to nestihnul 
v době do 22  hodin, proto v práci pokra-
čoval i po této době. Vše bylo vyřešeno k 
oboustranné spokojenosti. 
Z tohoto sloupku se mj. dozvídáte, že 
strážníci odchytávají  psy, zachraňovali 
dravce. Tentokrát byli zavoláni k hadovi. 
V domku v Bobrovníkách našli užovku ve 
kbelíku. Jestli si takové místo vybrala nebo 
tam spadla, těžko říct. Strážníci ji  odvezli 
k veterináři a následně ji vypustili zpět do 
přírody. Zásahy jsou pestré.
V období od 15.5.2008 do 15.6.2008 řešili 
strážníci městské policie celkem 245 udá-
lostí a na pokutách vybrali částku 9250,- Kč. 
Dvakrát pomáhali revizorům DPMO při 
zjišťování totožnosti černých pasažérů. 
Odchytili 4 psy a jednoho zmíněného hada. 
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V květnu bylo na ulicích v Hlučíně veselo.
Městští strážníci při dopravně bezpečnostní 
akci v noci ze 17. na 18.5. zadrželi ve spolu-
práci s Policií ČR řidiče, který měl v krvi 0,53 
promile alkoholu. 
Pořádně horko muselo být řidiči, kterému se 
za jízdy po ulici Ostravské poblíž Mountfieldu  
vzňalo vozidlo. 
Řidič vyvázl bez zranění, auto uhasili přivo-
laní hasiči. Strážníci během likvidace požáru 

usměrňovali dopravu v okolí místa nehody.
Na městskou policii často dochází upozornění 
na parkování vozidel přímo na břehu jezera 
nebo řeky Opavy. Problematický břeh Opavy 
je mimo katastr Hlučína, proto MP předává 
taková hlášení Policii ČR. V areálu jezera však 
strážníci zasahovat mohou a učinili tak vůči 
agresivním a neukázněným řidičům i 29.5. v 
odpoledních hodinách na žádost rybářské 
stráže.  

Ulice byly v květnu pořádně horké

Hlučín centrem dopravní výchovy
Již  se stalo tradicí, že v areálu dětského 
dopravního hřiště a autoškoly v Hlučíně 
probíhá v květnu soutěžní setkání žáků škol 
opavského okresu, kteří se snží co nejlépe 
uspět v Dopravní soutěži mladých cyklistů. 
Této soutěže se od základních až po repub-
liková kola účastní desetitisíce žáků základ-
ních škol v celé republice.
Také letos se 21. května uskutečnilo okresní 
kolo, v němž se osmdesát děvčat a chlapců, 
zařazených do  dvaceti čtyřčlenných druž-
stev, z dvanácti škol okresu Opava, utkalo 
v disciplínách teoretických i praktických 
– pravidla silničního provozu, první pomoc, 
technické dovednosti, zvládnutí jízdního 
kola v provozu a v jízdě zručnosti.

Na organizaci a zabezpečení soutěže se 
podíleli p. J.Janý (BESIP pro území okresu 
Opava), p. Ing. R.Vitásek (MěÚ Hlučín), Mgr. 
L.Hamplová, Mgr. P.Pavera a Mgr. A.Hampel 
(členové kabinetu dopravní výchovy)  a 
pedagogové, kteří doprovázeli soutěžící.
I přes nepřízeň počasí se bez újmy na zdraví 
povedlo soutěž dovést do konce. Vítězům, 
kteří budou reprezentovat okres v krajském 
kole, přejeme mnoho úspěchů.
Výsledky:  
I. kategorie ( 5. a 6.tř.): 1. ZŠ Ludgeřovice, 2. 
ZŠ Dolní Benešov, 3. ZŠ Bohuslavice
II. Kategorie (7. a 8.tř.): 1. ZŠ a MŠ Bolatice, 2. 
ZŠ Dolní Benešov, 3. ZŠ Vítkov, Opavská.

Mgr. A.Hampel

Senioři pochodovali do Prahy
Symbolický pochod Hlučín - Praha mají v 
nohách někteří obyvatelé Domova U jezera. 
Personál jim v okolí areálu domova vytyčil 
okruh dlouhý 380 metrů. Cílem akce bylo, aby 
senioři společnými silami odšlapali vzdálenost, 
která dělí Hlučín od hlavního města Česka.
„Každé kolečko, které zvládli, pěšky nebo na 
vozíčku se nahlásilo na recepci, kde se vše evi-
dovalo, sčítalo a jednou týdně vyhodnocovalo. 
Na informační tabuli se pak posunovalo bo-
dem s vlaječkou tam, kde účastníci pochodu 

dorazili,“ vysvětlila asistentka Eva Bobáková.
Trasu do Prahy zvládli obyvatelé domova za 
necelý měsíc, z čehož je zřejmé, že jim nechybí 
sportovní duch a taky vitalita potřebná k 
tomu, aby se do soutěže zapojili.
 „Vzhledem k tomu, že jsme do Prahy dorazili 
velice brzy, rozhodli jsme se v pochodu pokra-
čovat. Pro tentokrát vyrazíme z Prahy do Brna, 
poté do Vídně a dále jižním směrem,“ dodala 
asistentka s tím, že podle úsloví všechny cesty 
vedou do Říma bude konečným cílem právě 
italské hlavní město.

Děti slavily
Dětský den oslavily děti z Hlučína a 
okolí poslední květnový den ve spor-
tovněrekreačním areálu u hlučínské 
štěrkovny.



Z jednání rady a zastupitelstva města

hlučínskénoviny [06]

Rada města rozhodla podpořit 
finančním příspěvkem tentokrát 
parainkubátor společnosti Para 
Consulting, provoz dětského 
tábora, turnaj v rekreační kopa-
né, který pořádá FK Darkovičky. 
Na Gymnázium Josefa Kainara 
převedla dva pingpongové stoly 
formou daru.
V rámci hledání nové podoby 
a rozvoje Hlučínského jezera 
zadala rada zpracování investič-
ního záměru pro tuto oblast, a to 
Ing. Arch. Lubomíru Dehnerovi 
z Holasovic. V podmínkách je 
kladen důraz na volnočasové 
aktivity, pohyb pěších, možnosti 
parkování.
Město se snaží maximálně využít 
kapacitu školek, proto rada měs-
ta rozhodla o výjimce z počtu 
dětí v MŠ Severní a MŠ Cihelní. U 
MŠ Severní povolila navýšení z 
předepsaných 96 na maximálně 

možných 112 dětí, v MŠ Cihelní 
pak na 107 dětí (integrovány 
děti vyžadující zvláštní péči).
Pan Mgr. Tomáš Kolesa se vzdal 
funkce ředitele Základní školy 
Hlučín – Darkovičky, rada města 
proto vyhlásila konkurzní řízení.
O dění a ruchu ve městě svědčí 
i řada výběrových řízení na 
dodavatele zakázek. Rada města 
projednává návrhy výběrových 
komisí a v uplynulém období 
přidělila zpracování projektu a 
vybudování 3. etapy městského 
kamerového dohlížecího systé-
mu firmě Copservis z Darkovic, 
opravu komunikace Jasénky 
společnosti ODS – Dopravní 
stavby Ostrava, instalaci klimati-
zace v obřadní síni MěÚ Hlučín 
společnosti Třinecká klimatizace 
Třinec, rekonstrukci sociálního 
zařízení v ZŠ dr.Miroslava Tyrše 
firmě Ricka Karel Hlučín. Tito 

dodavatelé předložili městu nej-
výhodnější nabídky. Rada jako 
jediný společník a ve výkonu 
působnosti valné hromady roz-
hodla, že úpravu pro teplovodní 
přípojku pro bytové domy – Rov-
niny v kotelně Dukelská provede 
pro Teplo Hlučín společnost 
Homola Ostrava-Kunčičky.  Ve 
stejném režimu pak schválila pro 
Vodovody a kanalizace Hlučín 
dodavatele monitoringu a 
čištění kanalizace na ul. Čs.Armá-
dy,Vinohradská, Moravská I.,II. 
- firmu Sezako Prostějov.
Rada rozhodovala o zámě-
rech prodeje některých bytů 
stávajícím nájemcům, včetně 
spoluvlastnických podílů na 
společných částech domů.
S létem přichází řada kulturních 
akcí. Vzhledem k tomu, že obec-
ně závazná vyhláška ohraničuje 
jejich trvání půlnocí, žádají pořa-
datelé město (opět v souladu s 
vyhláškou) o výjimku. Tentokrát 
rada města udělila tuto výjimku 
pro akci u jezera ve dnech 1. 
– 2.8. a pro akci v zahradě KD v 
Bobrovníkách 5.7.
Již před časem přišel starosta 
města s návrhem přispívat žá-
kům základních škol na lyžařský 
výcvik, podobně, jako se to děje 
u výcviku plaveckého. S růstem 
cen se totiž tato oblíbená zimní 
záležitost stala pro mnoho žáků 
nedosažitelná. Návrh prošel 
obdobím hledání možností 
a způsobu, jak tuto podporu 
realizovat. Řešení bylo nalezeno 
a rada města tak mohla rozhod-
nout, že počínaje školním rokem 
2008/2009 přispěje město 
školám, které zřizuje, na lyžařský 
výcvik žáků 7. tříd, a to ve výši 
2.000,- Kč na žáka.
Na většině schůzí rady města 
jsou projednávány dopravní 
záležitosti. Pro řešení napojení 

ul. U Vodárny na ul. Ostravskou 
rozhodla rada  zadat zpracování 
projektu na realizaci. Na spojnici 
Vrablovce a Malánek se objeví 
dva zpomalovací prahy. Změny 
čekají také parkoviště na ul. 
Bochenkově, má dojít k jeho 
rozšíření a zvýšení počtu parko-
vacích míst.
Rada se zabývala prodejem bytů 
z majetku města, ovšem zatím 
pouze záměrem na doprodej 
bytů stávajícím nájemníkům.
Zastupitelstvo města Hlučí-
na rozhodovalo o finančních 
záležitostech, mj. úpravách 
rozpočtu, o poskytnutí grantů a 
dotací Dětskému ranči Hlučín, o 
uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Hlučína 
Římskokatolické farnosti sv. Jana 
Křtitele – Hlučín na opravu stře-
chy a krovu kostela sv.Markéty. 
Zastupitelé byli informováni o 
rozpočtových opatřeních prove-
dených radou města.
Město Hlučín je členem různých 
sdružení a zastupitelstvu náleží 
projednávání jejich závěrečných 
účtů a hospodaření. 
Tak tomu bylo nyní v případě 
Sdružení obcí Hlučínska a Svaz-
ku obcí mikroregionu Hlučínska.
Protože zastupitelé nechtějí v 
Hlučíně zvyšovat daň z nemo-
vitostí, nevydalo zastupitelstvo 
obecně závaznou vyhlášku, 
která by toto umožňovala.
Za více než 6 mil. Kč prodalo 
město Hlučín objekt, ve kterém 
sídlí Česká pojišťovna. 
Hlučín se jako každoročně zapojí 
do akcí „Evropského týdne mo-
bility“.
Osadní výbor Bobrovníky se 
rozroste o nového člena – Mgr.
Tomáše Marka. Zastupitelstvo jej 
jmenovalo členem výboru.

(jh)

středa    2. července 2008 svozová oblast C
středa  16. července 2008 svozová oblast A
středa  30. července 2008   svozová oblast B
středa  13. srpna 2008      svozová oblast C 
středa  27. srpna 2008  svozová oblast A
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

Odbor investic a správy městského majetku Městského úřadu Hlučín 
upozorňuje všechny občany města, že v době od 16. 6. 2008 probíhá 
rekonstrukce parkoviště na ulici U Bašty. Práce budou probíhat dle 
smlouvy až do 14. 7. 2008. V uvedené době nebude tedy na uvede-
ném parkovišti možno parkovat a provoz na ulici U Bašty bude značně 
omezen.  Děkujeme za pochopení.

Omezení dopravního provozu na ul. U Bašty

Město Hlučín upřímně děkuje všem Vám, občanům, kteří kolem svých 
domů i jinde uklízíte chodníky a komunikace a udržujete  zeleň na po-
zemcích v majetku města. Právě Vaším přičiněním je naše město hezčí a 
je znát, že Vám na něm záleží.
Váš přístup znamená také nemalou úsporu financí, které pak mohou být 
použity na jiné potřebné aktivity.
Vážíme si Vaší práce a ochoty.

Rada města Hlučína
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Dne 1.6.2008 nabyl účinnosti 
zákon č. 137/2008 Sb., kte-
rým byl novelizován zákon č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla (dále 
jen „zákon“).
Touto novelou dochází mimo 
jiné ke zjednodušení způsobu 
prokazování pojištění odpověd-
nosti. Zrušuje se stávající doklad 
o pojištění odpovědnosti a 
jako doklad o pojištění zůstává 
dle § 2 písm. k) zákona pouze 
zelená karta vydaná příslušným 
pojistitelem. Doklady o pojiš-
tění odpovědnosti vydané do 
31.5.2008 pozbývají platnosti 
dnem 31. prosince 2008.

Prokazování existence pojištění 
odpovědnosti:
1) od 1.6.2008 do 31.12.2008 
– existenci pojištění odpo-
vědnosti pro účely registrace 
silničních vozidel je možno 
prokazovat oběma způsoby, 
tedy dokladem o pojištění nebo 
zelenou kartou (za předpokla-
du, že je dokument platný);
2) od 1.1.2009 – existenci po-
jištění odpovědnosti pro účely 
registrace silničních vozidel je 
možno prokázat pouze zelenou 
kartou.

JUDr. Ing. Jakub Hradec
výkonný ředitel

České kanceláře pojistitelů

Změna prokazování pojištění odpovědnosti

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?

Zkratkou IZS je označován tzv. 
Integrovaný záchranný systém, 
jenž není ničím jiným než pro-
pracovaným systémem vazeb, 
koordinace a pravidel spoluprá-
ce jednotlivých záchranných a 
bezpečnostních složek, orgánů 
samosprávy a v neposlední řadě 
občanů, při řešení mimořád-
ných událostí.

Jednotlivé složky IZS dělíme na 
Základní a Ostatní složky.

Základní složky IZS tvoří:
-  Hasičský záchranný sbor Čes-
ké republiky,
-  Jednotky požární ochrany 
zařazené do plošného pokry-
tí kraje jednotkami požární 
ochrany (tedy Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Hlučín, 
Bobrovníky a Darkovičky)
-  Zdravotnická záchranná 
služba,
-  Policie České republiky.
Základní složky tvoří jakousi 
páteř celého systému, která v 
případě potřeby aktivuje složky 
ostatní.
Ostatní složky IZS v našem měs-
tě představují zejména:
-  Městská policie Hlučín,
-  157. záchranný prapor Armá-
dy České republiky,
-  Záchranná brigáda kynologů 
MSK,
-  Havarijní a pohotovostní 
služby (VaK Hlučín, Teplo Hlučín 
s.r.o., ČEZ, Severomoravská 
plynárenská atd.),
-  Poliklinika Hlučín.

Základním principem IZS je 
jeho provázanost a spolupráce. 
Výrazem této spolupráce je 
zavedení jednotného evropské-
ho čísla tísňového volání – 112. 
Po vytočení tohoto čísla jsou 
speciálně vyškolení operátoři 
schopni aktivovat a poskytnout 
občanům komplexní pomoc 
všech záchranných a bezpeč-
nostních složek.
Zavedení „stodvanáctky“ sa-
mozřejmě neznamená zrušení 
ostatních tísňových linek. I 
nadále lze (a zejména v případě 
potřeby zdravotnické pomoci 
je to vhodnější) v nouzi volat 
hasiče na lince 150, zdravot-
nickou záchrannou službu na 
čísle 155 a policii na lince 158. I 
tyto jednotlivé dispečinky jsou 
schopny vzájemné komunikace, 
díky čemuž v případě potřeby 
není nutno volat na všechna 
tři čísla, ale v podstatě stačí 
kontaktovat jednu ze složek a 
podrobně popsat situaci, tak 
aby operátor mohl rozhodnout 
o potřebě zásahu dalších ze 
základních složek a poté je sám 
kontaktovat.
Ať již voláte na 112, 150, 155, či 
158, vždy se vám dostane pro-
fesionální pomoci, ale je nutné 
pamatovat na to, že operátor se 
rozhodne jen na základě vámi 
poskytnutých informací, proto 
je nutné dodržet i v těchto stre-
sujících situacích určité zásady 
a pravidla.

Zásady tísňového volání
- snažte se zachovat klid,
- uveďte své jméno a příjmení, 
adresu na které se nacházíte, 
popřípadě popis místa události, 
výrazné orientační body, patro 

a jméno majitele bytu apod.,
- pokud voláte z mobilu, může 
dojít k situaci, kdy se dovoláte 
na operační středisko jiného 
kraje, než ve kterém se nachá-
zíte, proto je nezbytné dobře 
a přesně určit místo události, 
abyste mohli být přepojeni na 
správné operační středisko,
- podrobně sdělte operátorovi 
proč voláte, jaký je rozsah a 
charakter události (např. co hoří, 
kolik je raněných osob, jaký je 
charakter a příčina zranění, kdo 
vás ohrožuje apod.), operátoři 
jsou profesionálové a jejich je-
diným zájmem je vám pomoci, 
proto odpovězte na všechny 
jejich otázky, i kdyby se vám 
zdály zbytečné či opakující se,
- operátor se vás pravděpodob-
ně také bude ptát na telefonní 
číslo, ze kterého voláte, aby ově-
řil autenticitu vašeho hovoru,
- moderní technologické 

vybavení dispečinků umožňu-
je předat informace posádce 
výjezdového vozidla aniž by byl 
hovor s vámi přerušen, proto 
nikdy nezavěšujte dřív, než 
operátor ukončí hovor!,
- po ukončení hovoru nechte 
zapnutý/zavěšený telefon, ze 
kterého jste volali, aby vás v 
případě komplikací (např. blou-
dění výjezdového vozidla) mohl 
operátor zpětně kontaktovat.
Samozřejmě je pochopitelné, 
že ve vypjatých situacích vaše 
volání o pomoc nebude přesně 
podle učebnic a návodů, avšak 
pokud se budete držet ducha 
výše uvedených zásad, velmi 
to ulehčí situaci vám i záchra-
nářům a přispěje k úspěšnému 
zvládnutí mimořádné události.

Bc. Václav Menšík 
ve spolupráci s úsekem krizové-

ho řízení MěÚ Hlučín

IZS
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Auta našich dědečků závodila, 
o rychlost nešlo

Nablýskané limuzíny, sportovní i 
závodní automobily a motocykly, 
na nichž jezdili či závodili už naši 
dědečkové. To byla lákadla, která 
přivedla na hlučínskou štěrkovnu 
stovky automobilových fandů a 
sběratelů. A nebyly zde jenom 
muzeální kousky na dívání, téměř 
všechny stroje jejich majitelé 
prohnali na soutěžní dráze a každý 
z nich se snažil co nejlépe umístit v 
prvním ročníku Velké ceny Hlučína.
Tatra T 57, známá jako Hadimrška z 
filmu s Vlastou Burianem, unikátní
sportovní BMW 319 z roku 1935, 
které se ještě dnes rozjede rychlostí 
130 kilometrů v hodině, ale také 
třeba jeden z mála dochovaných a 
pojízdných mopedů či motocyklů.
„V každém kole soutěžily vždy dva 
přibližně stejně výkonné stroje. Po 
odstartování letmým startem pak 
jezdci projeli každý svůj okruh, aniž 
by se potkali. V místě, kde je sle-
dovali diváci, jsme nachystali úsek 
měřený radarem, a jezdci museli 
snížit rychlost na 40 kilometrů v 
hodině. Vyhrál tak jezdec, který měl 
nejméně trestných bodů, a ne ten, 
kdo projel trať nejrychleji,“ přiblížil 
pravidla Pavel Tkačík, jeden z hlav-
ních pořadatelů. Každý závodník 
samozřejmě závodil ve své přísluš-
né kategorii.
Svůj motocykl Douglas Bristol z 
roku 1920 na závodní dráze „provět-
ral“ i nejstarší, ale o to bojovnější 
jezdec devětasedmdesátiletý 
Miroslav Rybička. „Je to poslední 
série bez spojky a ještě v roce 1999 
jezdila v Anglii po silnici. Než našte-
luju všechny páčky, tak jak mám, 
jsem v cíli. Vytáhne to i 60 kilometrů 
v hodině. Už jsem na ní ale dvakrát 

udělal stojku, tak ji moc netrápím,“ 
přiznal před startem tento závod-
ník, a zároveň akademický sochař, 
obráběč kovů, skaut, stavitel, sběra-
tel a znalec starých motocyklů. 
K nejstarším exemplářům, které 
mohli lidé v Hlučíně obdivovat, 
patřil také nablýskaný Franklin 
Roadster Renabout z roku 1910, 
který jeho majitel dával dohroma-
dy téměř tři roky. „Když jsem ho 
přivezl z Německa, původní byl 
jen podvozek, motor a sedadla. 
Karoserie je celohliníková, motor je 
vzduchem chlazený na dřevěném 
rámu a auto je osvětlené petrolejo-
vými lampami,“ popsal svou sbírku 
Libor Jelínek z Ostravy a upozornil i 
na vedle stojící sportovní BMW 319 
z roku 1935, kterých bylo vyrobe-
ných jen 170 kusů a sběratelé jich 
zachránili pět. 
Před nelehkým úkolem stáli odbor-
níci, kteří z téměř stovky historic-
kých veteránů na dvou či čtyřech 
kolech měli vybrat ty nejkrásnější v 
soutěži elegance. 
„Bude to těžké vybírání. Jsou tady 
opravdu skvosty,“ přiznal jeden 
z hodnotících komisařů, bývalý 
ředitel muzea Tatry Kopřivnice, 
sedmdesátiletý Karel Rosenkranz. 
Sběratelé si mohli vzácné stroje 
nejen prohlédnout, ale také si na 
veterán burze zakoupit chybějící 
díly. 
Výtěžek celé akce, kterou zaštítili 
starosta Hlučína David Maňas, VŠB 
- Technická univerzita Ostrava a 
Rotary Club International Ostrava, 
poputuje na charitativní účely do 
Rehabilitačního ústavu Hrabyně na 
podporu handicapovaných spor-
tovců.       Liana Melecká, MF DNES



Hlavní zahraniční hvězdou 
letošního čtvrtého ročníku hlu-
čínského hudebního festivalu 
Štěrkovna Open Music bude 
americká rocková písničkářka 
Jill Walsh. Umělkyně, která spo-
lupracuje s hvězdami americké-
ho hudební scény jako Shawn 
Colvin a s Jessicou Simpson. 
Společně s ní do Česka přiletí 
a na Štěrkovně vystoupí i její 
manžel Steve - kytarista Norah 
Jones a producent slavné skupi-
ny Erasure. Festival se uskuteční 
1. a 2. srpna na břehu Hlučín-
ského jezera.
Zpěvačka se do Česka, kde 
bude vystupovat v doprovodu 
kapely November 2nd z Hranic 
na Moravě, těší. V Evropě už 
koncertovala jednou, když 
Erasure doprovázela na jejich 
turné. „Vždy jsem se chtěla do 
České republiky podívat a toto 
je skvělá příležitost,“ řekla s 
tím, že se těší hlavně na reakci 
publika. „Myslím, že evropské 
publikum je mnohem otevře-
nější a je schopné si poslech-
nout široký záběr hudebních 
žánrů. A také živé koncerty jsou 
významnou součástí evropské 
kultury,“ řekla.
Jill Walsh je moderní písničkář-

ka s darem pro krásnou melodii 
a inteligentní texty. Ve své tvor-
bě navíc přináší velký smysl pro 
muzikanství a 
celistvost, které 
v současné mu-
zice často chybí. 
Během svých 
koncertů se 
doprovází na 
piano a kytaru 
a na svých 
vystoupe-
ních dokáže 
vytvořit 
úžasnou 
náladovou 
hudební 
krajinu. 
Přestože 
pochází z 
Portlandu, na 
jejím eponymním debutovém 
albu se projevila atmosféra New 
Yorku, kde dlouhá léta žila a 
byla součástí zdejší komunity 
kolem klubu Living Room, kam 
je zařazována i Norah Jones, 
Suzanne Vega nebo Richard Ju-
lian. Ne náhodou tak Jill Walsh 
na svém albu kromě manžela, 
producenta Stevea Walshe, 
doprovázejí právě muzikanti od 
Norah Jones - bubeník Dan Rie-

ser a baskytarista Lee Alexan-
der.  Kromě vlastní tvorby však 
Jill spolupracuje i na albech 

hudebních kolegů. Její hos-
tování sahá od 

popové Jes-
sicy Simpson, 

přes country 
hvězdu Shawn 

Colvin až k 
synt-popovému 
duu Erasure. V 

současné době 
žije Jill Walsh v 

Nashvillu a stala 
se součástí zdejší 

písničkářské scény. 
Letošní ročník 

festivalu Štěrkovna 
Open Music má 

řadu dalších zahra-
ničních hostů. Mezi 

ty hvězdné jistě patří 
i polská legendární rocková 
kapela Odzial zamknety. Řada 
hostů přijede již tradičně ze 
Slovenska. 
„Letos jsme sáhli po velkých 
slovenských hvězdách. Přijede 
mnohonásobná slovenská 
slavice Zuzana Smatanová a i v 
Česku už velmi známá skupina 
Desmod,“ dodal spolupořadatel 
akce Petr Breitkopf. 

Jil Walsh a polská legenda jsou 
pokračování loni započaté 
tradice. „Obrovský úspěch u nás 
měla loni Američanka Janet 
Robin, která si už po pár taktech 
získala celé publikum. 
Úspěch sklidila i slavná polská 
formace TSA. Právě na velké 
polské kapely se chceme vždy 
zaměřit. Jednak jsou populární i 
v českém pohraničí a navíc hlu-
čínské jezero navštěvuje řada 
Poláků,“ vysvětlil Breitkopf. 
I kvůli nim například Ivan 
Mládek podle něj zazpívá Jožina 
z bažin částečně v polském 
jazyce.
Z českých interpretů se ná-
vštěvníci mohou těšit na Tata 
bojs, Support lesbiens, Kamila 
Střihavku a kapelu Leadrs, Mňá-
gu a žďorp, Blue Effect, Cocotte
minute, Annu K. Prouzu a řadu 
dalších. 
Pro návštěvníky je připraven i 
doprovodný program. Konat se 
bude například volejbalový a 
fotbalový turnaj. 
Vstupenky jsou v předprodeji v 
sítích Ticketstream a TicketPro. 
Přímo v Hlučíně pak v Galerii na 
náměstí a Hospodě 56. Veškeré 
informace zájemci najdou na 
www.sterkovnamusic.com. 

Hvězdou hlučínské Štěrkovny bude Američanka Jill Walsh



hlučínskénoviny [10]

Úřad práce informuje
Dle návrhu Komise pro zaměstnání a podporu podnikání města 
Hlučína je každý měsíc v Hlučínských novinách věnován prostor ke 
zveřejňování některých volných míst evidovaných pobočkou úřadu 
práce v Hlučíně. K ucelené informaci o aktuálních volných místech 
však rovněž doporučuji navštívit www stránky http://portal.mpsv.
cz/sz . Mimo dalších užitečných informací jsou  na tomto portálu 
s každodenní aktualizací k dispozici volná místa evidovaná úřady 
práce z celé ČR. Využívání internetu při hledání zaměstnání určitě 
v současnosti narůstá na významu a proto bych rád touto cestou 
informoval případné zájemce hledající zaměstání o možnosti 
bezplatně vložit na uvedené www stránky svůj profesní životopis 
a zveřejnit svou nabídku práce. Životopis většina zaměstnavatelů 
vyžaduje při prvním pohovoru a na portálu jej sestavíte tak, jak ho 
personalisté očekávají. Nabídku a životopis je možno kdykoli opravit 
nebo zakrýt. Komu připadá tato možnost příliš složitá, může jen 
zadat jednoduchý inzerát  ‚Hledám práci‘. Tato informace není samo-
zřejmě určena pouze zájemcům o práci, ale také zaměstnavatelům, 
kteří mohou na základě zveřejněných kontaktních údajů vyhledávat 
nové zaměstnance.  
Pro zajímavost, v okrese Opava a Ostrava  je v současnosti zveřejně-
no cca 720 takových životopisů a cca 2400 volných pracovních míst. 
Upozorňuji rovněž zájemce na možnost bezplatného využití PC s 
internetem určeným pro vyhledávání volných pracovních míst. PC je 
k dispozici v čekárně pobočky úřadu práce v Hlučíně od pondělí do 
pátku během úředních hodin.

Martin Melecký
vedoucí pobočky ÚP Opava v Hlučíně

Z nabídky volných pracovních míst ÚP Opava pobočky Hlučín 
aktuálních ke dni 17.6.2008. 

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ - Vyučen v oboru opravář 
zem. strojů, automechanik, či příbuzném oboru, praxe vítána – není 
nutná, plat dohodou, řidič. průkaz sk. „C“, svářečský průkaz na plyn 
nebo elektro - výhodou, kontakt: předem volat na 777 656 301 Ing. 
Žvaka, pracoviště: AGROZEA, spol. s r. o., U dvora č.p. 49/4, Darko-
vičky
-------------------------------------------------------------------------------------
KUCHAŘ/KA - vyučen/a v oboru, postačuje min. praxe, směnnost 
dle domluvy se zaměstnavatelem, kontakt: 59 50 42 145, paní Alž-
běta Balejková, pracoviště: Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------
PRODAVAČ/KA - POKLADNÍ  - vyučení, praxe v oboru vítána, PD: 
dvousměnná, mzda nástupní: 10000 Kč, nástup: po domluvě, KO: 
osobně na prodejně. Kontakt: pan Hurník Radim – osobní kontakt 
na prodejně. Pracoviště: Lidl Česká republika v.o.s. - pracoviště 
Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------
RUČNÍ ČISTIČ KOBERCŮ - stroj. čištění koberců, čistý trestní rejs-
třík, kontakt: pan Rykaluk Josef, tel.: 602 954 300, pracoviště: Josef 
Rykaluk – KaR, Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------
STOLAŘ  - vyučen v oboru i bez praxe nebo zaučen s praxí, kontakt: 
Ing. Alois Miketa 595 043 044, 774 585 568, zaměstnavatel: METAL-
LUX-WOOD, s.r.o. Hlučín, pracoviště: Ostrava-Hrušov
-------------------------------------------------------------------------------------
ZÁMEČNÍK STAVEBNÍ - vyučen v oboru, jednosměnný provoz, 
kontakt: 737 283 666, paní Machníková Libuše, pracoviště: LIRE 
stavby s.r.o., Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------
INSTALATÉR ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ I INSTALATÉR VODAŘ - vzděl. 
- vyučen, praxe min. 3 roky, svářečské zkoušky - státní i základní 
svář. zkouška, ŘP sk. „B“ (není podmínkou). Kontakt: 595 043 398, 
pracoviště: Votoplast, s.r.o., Horní č.p. 383/2, Hlučín
-------------------------------------------------------------------------------------
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU V ZAHRANIČNÍ DOPRAVĚ - 
ŘP sk. C+E, pružná prac. doba, praxe výhodou, kontakt: paní Poláš-
ková Ludmila, tel.: 595 041 802, e-mail: jsped@seznam.cz
zaměstnavatel: J SPED, s.r.o., Hlučín

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 2008. 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  ma-
minky osobně  na matriku MěÚ 
Hlučín (Po, St 800 – 1700 hod.; 
Út, Čt 800 – 1400 hod.) a doložte, 
k ověření těchto skutečností, 
originál rodného listu dítěte a svůj 
platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostateč-
ným předstihem, informováni 
pozvánkou. Bližší informace na 
telefonním čísle 595 020 224, 595 
020 283.
Chtěli bychom informovat rodiče, 
kteří mají zájem zúčastnit se 
slavnostního obřadu, že v době 
letních prázdnin Vítání občánků 
neproběhne. Přihlášky však nadá-
le můžete na matriku doručovat.

Dánský gymnastický tým se vrací
Koncem července se do Hlučína 
vrátí se svým programem mladí 
gymnasté z Dánska. Jejich show 
před časem u diváků vzbudila 
velký ohlas. Na náměstí vystoupí 
31. července v 17:00.
DGI Midtjyllands Reprezentační 
tým je skupina těch nejlepších 
gymnastů vybraných z centrální 
části Jutland, pevninské části 
Dánska. 
Skupina byla vyslána organizací 
DGI – Dánskou gymnastickou a 
sportovní organizací, která jako 
celonárodní sdružuje celkem 1,3 
milionů aktivních členů.
DGI Midtjyllands Reprezentační 

tým, to je 13 dívek a 11 mladíků 
ve věku od 18-ti do 29-ti let. V čele 
týmu stojí tři zkušení instruktoři, 
kteří velice pečlivě sestavují pro-
gram vystoupení. To má přiblížit, 
co všechno dánská gymnastika 
dokáže.
Dívky předvedou tradiční základní 
sestavy a také silové a intenzivní 
cviky. Muži se budou prezentovat 
rytmickými sekvencemi a před-
vedou základní sestavy s energic-
kými, dynamickými a pružnými po-
hyby. Součástí vystoupení budou 
také akrobatická cvičení, skoky 
přes nářadí a skoky na trampolíně. 

(jh)

Rovninská akademie
Spolužáky, rodiče a přátele školy pobavili žáci ZŠ Hlučín - Rovniny na 
své akademii, která se konala 5. června v prostorách Kulturního domu v 
Hlučíně.
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Dětský pěvecký sbor Sluníčko fungující při 
Základní škole Hlučín-Rovniny natočil CD 
písní Hudební Tramtárie. Jejich autorem 
je ředitel hlučínského kulturního centra 
Zdeněk Kačor. Ten sbor vyzval ke spolu-
práci, na jejímž konci je kromě nahrávky 
i zábavný program Hudební kabaret 
Tramtárie, který měl 14. května premiéru v 
kulturním domě.
„Hudebnímu dopoledni předcházelo 
natočení CD v profesionálním studiu, což 
byl pro děti nevšední zážitek. Tím ovšem 
nic neskončilo, následovala série zkou-
šek, tvorby kostýmů a rozdělování rolí,“ 
popsala přípravy vedoucí sboru Veronika 
Kadlecová. Dodala, že v den premiéru 
členové sboru společně s Kačorem ode-
hráli dvě představení pro školy. „Účinkující 
přes pochopitelnou nervozitu odvedli 
výborné herecké výkony. Představení 
sklidilo úspěch, herci si vysloužili pořádný 
potlesk,“ řekla.
Součástí programu pak byl i opravdový 
křest CD, jehož kmotry se stali ředitelka 
školy Jana Polachová a starosta města 

David Maňas. Co na tom, že místi opravdo-
vého šampaňského tekly proudem Rychlé 
špunty. „Všem členům Sluníčka patří velký 
dík. Hlavně za trpělivost při dlouhých 
zkouškách. Doufáme, že se nám s tímto 
úspěšným představením podaří vyjet i za 
hranice města Hlučína,“ věří Kadlecová.
Hudební kabaret nebyl první společným 
projektem sboru a Kulturního centra Hlu-
čín. V minulosti se Sluníčko a sbor Gym-
názia Josefa Kainara v Hlučíně společně 
podíleli na dnes už tradičním představení 
Vánoční Betlém.  
Pěvecký sbor Sluníčko funguje na škole již 
osm let, jeho členy jsou žáci všech ročníků 
školy. Mezi pravidelné akce patří zpívání 
obyvatelům Domova důchodců v Háji ve 
Slezsku, pořádání Jarní show ZŠ Hlu-
čín–Rovniny, vystupování na Hlučínských 
slavnostech. „Loni jsme také například 
vystupovali na akci zvané Den s Deníkem. 
Z krajského kola soutěže dětských pěvec-
kých sborů v Orlové jsme si již dvakrát při-
vezli stříbrné pásmo,“ vyjmenovala šéfka 
sboru největší úspěchy poslední doby.

Sbor Sluníčko natočil 
CD Hudební tramtárie



Volný čas v Hlučíně
Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
tel.: 595 041 074

Červenec
5.7. | 17.00 | Winx Club - Výprava do 
ztraceného království
6.7. | 17.00 | Winx Club - Výprava do 
ztraceného království
Film USA – animovaný. V čes. znění.  MP

8.7. | 16.00, 18.00 | Horton
Film USA – animovaný. V čes. znění.  MP
  

9.7. | 17.00, 19.30 | Indiana Jones a 
království křišťálové lebky
Film USA – dobrodružný.  MP

Srpen
9.8. | 19.30 | František je děvkař
10.8. | 19.00 | František je děvkař
Film ČR – komedie. MP od 12 let

19.8. | 18.00 | Letopisy Narnie: Princ 
Kaspian
20.8. | 18.00 | Letopisy Narnie: Princ 
Kaspian
Film Velká Británie – dobrodružný, fantas-
tický. V českém znění.  MP

28.8. | 17.00, 19.30 | Indiana Jones a 
království křišťálové lebky
Film USA – dobrodružný. MP

30.8. | 19.30 | Hancock
31.8. | 17.00 | Hancock
Film USA – akční komedie. MP

Sportovně rekreační areál 
Celní 12a, Hlučín, tel: 595 043 677
1. – 2. 8. | Hudební festival Štěrkovna 
open music 2008

Chovatelský areál Bobrovníky 
16. - 17.8. | 8 - 19.00 | Výstava chovatelů 
Hlučín

Jubilanti:
Marie Mušálová  
Marie Sczepanová *1921
Antonín Knotek *1927
Olga Schovánková *1916
Anna Dudková *1912
Edeltrauda Floriánová *1928
Inocenc Zuzaník *1926
Marcela Sládková *1928

Božena Krupová *1920
Františka Oleksyová *1925
Vlasta Hahnová *1923
Widurová Anna *1923
Anděla Kladivová *1927
Viléma Dudková *1917

Rozloučili jsme se:
Gertrud Stuchlá *1921 

Poděkování
Chtěla bych poděkovat pohřební službě p.Breuera za radu i vstřícnost při vyřizování pohřbu 
mého manžela Roberta Anderky. 

Děkuji také panu kaplanovi za pěknou procítěnou mši, všem přátelům a známým za květinové 
dary a za to, že mého manžela i přes nepřízeň počasí doprovodili na jeho poslední cestě.  
             Za celou rodinu manželka Zdena

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům i známým za květinové dary a účast při posled-
ním rozloučení s mým manželem Josefem Balgarem.

Za zarmoucenou rodinu
manželka Ludmila

 Vyměním dr. byt 1+1 v Hlučíně za větší. Ne OKD. Tel: 775 060 368 
 Hledám pronájem bytu, nebo koup. st. R. D. v Hluč a okolí. 604 444 709 
 Vyměním byt 4+1 I. kategorie v Hlučíně za 2+1 v Hlučíně jen do I. patra. Může být i byt s 

gamaty 2. kat. nejraději městský. Dohoda. Tel. 604 138 003
 Pronajmu garáž naproti poliklinice v Hlučíně. Tel. 731 475 017

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE 
kupóny získáte v Informačním centru Hlučín  



Informaèní centrum HLUÈÍN
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt

Obecné informace

Doprava

Odkazy

Napište nám

Obrazový archív

Pracovní nabídky

Služby

Turista

Kalendáø akcí

historie

obce Hluèínska
mapy

instituce
církev
spolky
kultura
sport

památky
cykloturistika
náuèné stezky
pøíroda

firmy

vlak

fotoalbum akcí

autobus

TV Hluèínsko
Zpravodaje

MHD

ubytování
stravování

zajímavosti a atraktivity

Domù Hluèínsko Hluèín
Hledej

Mùj tip

Navštivte nové internetové stránky Informaèního centra Hluèín

WWW.INFO.HLUCIN.COM
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U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

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

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen

thuje 60 cm od 60,- Kč

TAXI HLUČÍN
602 855 888
Při objednávce předem 

možnost přistavení vozidla 
pro 6 pasažérů.

Zajištění Drink Service
(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)

VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

Nově zrekonstruovaná provozovna
>> letní zahrádka <<

Menu 69,- Nápoj, polévka, hlavní jídlo, 
moučník. 

Možnost platit stravenkami.
Každý pátek 10% sleva pro důchodce!

Pronájem čistících strojů 
na koberce a čalounění. 
Čištění v domácnostech

a organizacích. 
Hosté Minibaru 50,-Kč sleva. 

Červenec, srpen v Hlučíně dovoz zdarma!
Pronájem kancelářských prostor.

Minibar u Witassků
Ostravská 4, Hlučín 748 01
Tel: 595 041 093, 604 463 769
e-mail: witasskova@seznam.cz

JEDINEČNÁ 
NABÍDKA!!!

Uzavřete smlouvu
o penzijním připojištění

a již za Vašich 100 Kč 
dostanete

od státu měsíčně 50 Kč
info: Poláková, 
tel. 603201407

Příležitost pro dívky a chlapce pátých tříd, 
kteří chtějí sportovat
Od školního roku 2008/2009 máte možnost být zařazeni do sportovní 
třídy v 6. ročníku, kde bude rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřena 
na atletiku v letních měsících a florbal, volejbal, basketbal a další pohy-
bové aktivity v zimních měsících. Sportovní příprava bude probíhat v 
novém sportovním areálu, ve sportovní hale a tělocvičně.
Uzavření přihlášek je 16.června 2008. Přihlášky jsou k dispozici u 
tajemnice školy nebo na www.zsmt.cz. Naši školu a víceúčelové hřiště  
si můžete prohlédnout  ve čtvrtek 12. června 2008 od 8.00 hod  do 
15.30 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce.

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2,  s 
rozšířeným vyučováním  tělesné výchovy 
Fakultní škola

První a druhé místo si odvezli 2. 
června malí fotbalisté ze ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše v Hlučíně z kraj-
ského finále turnaje McDonald´s
Cupu 2007/2008. O lepší umístění 
se zasloužili mladší benjamínci, 
kteří tak potvrdili roli favoritů. O 
příčku horší byli starší benjamínci. 
Těm porážkou s klubem Baníku 
utekla účast v celostátním finále.
Vzájemné finálové boje probíhaly
ve dvou kategoriích, v každé se 
představilo šest týmů rozdělených 
do dvou skupin. V té mladší bojo-
vali hráči 1. až 3. tříd a pro ně bylo 
krajské finále vrcholem, protože

na celostátní úrovni se v této kate-
gorii nehraje. Napínavý byl souboj 
4. až 5. tříd, kde se rozhodovalo 
o postup na republikový turnaj, 
který se už konal v Jihlavě. V rámci 
turnaje proběhlo také vyhodno-
cení nejlepších hráčů, střelců a 
brankářů v obou kategoriích. V 
mladší hlučínské přípravce se nej-
lepším střelcem stal Ondra Chvěja 
- skóroval v každém zápase a vsítil 
jedenáct gólů. Nejlepším hráčem 
mladší kategorie byl zvolen jeho 
spolužák Patrik Ságner. Ve starší 
přípravce byl nejlepší Jakub Malý s 
jedenácti vstřelenými brankami.

Malí fotbalisté první a druzí

prodejna kol na ul. Pode Zdí 29, Hlučín (vedle Sazky)

Te
l: 

 7
76

 6
87

 5
00

Milí žáci a studenti, naše prodejna pro Vás připravila akci  
 

        ZA PĚKNÉ VYSVĚDČENÍ 
               PĚKNÁ CENA NA NAŠE 

               KOLA I DOPLŇKY 
 

           Akce trvá do konce července 2008                    

Majitel:                                                               
Ing. Miroslav  Valík                                        

tel .775 272642 

Vedoucí prodejny
  Michal Myslivec
tel. 776 687 500
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