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Slavnostní otevření víceúčelového hřiště u ZŠ dr. M. Tyrše se plánuje 
na 25. dubna v 10.00 hod.        Foto: archiv

Koncert ansámblu kaMUFFláž z Brna vystou-
pil 15.3. ve farním kostele.

Přestože je v posledních letech zpěvák, skladatel, textař, hudebník a spisovatel Pavel Novák zdánlivě 
v ústraní, zpívání na hřebík nepověsil. Své pásmo předvedl také 27. 2 v hlučínském kulturním domě. 
Naopak dávno vyhynulí tvorové - mamuti a další pravěké artefakty jsou vidět na výstavě v muzeu. 

Hlučínští reprezantanti 
bodovali. Volejbalis-
té Hlučína porazili 
II.ligové Brno 3:2 a 3:0 
a fotbalisté také uspěli, 
tentokrát s Prahou-Krčí, 
a to poměrem 1:0.



Vážení spoluobčané, 

Záležitost, o které se chci dále zmínit, ve mně vzbuzuje přede-
vším lítost a to, jak se vyvinula, mě mrzí.  Jedná se o březnový 
svoz velkých kusů odpadu. Myslím si, že se snad nenajde člověk, 
který by si ho nevšiml. Jediný klad, který snad mohu na celé věci 
najít je skutečnost, že hromady odpadu, které vznikly kolem 
kontejnerů, ulevily Vašim domácnostem. Ovšem tím to končí. 
Rada města rozhodla pro tento rok uspořádat místo jednoho 
dva svozy velkých kusů odpadu. Předpokládalo se, že se tím roz-
dělí množství odpadu na dvě části. Nestalo se. Na jedné straně 
cítím zodpovědnost města za ne zrovna vhodně volenou orga-
nizaci svozu, ovšem na straně druhé má nemalý podíl na tom, 
jak svoz vypadal, neukázněnost některých lidí. Kontejnery jsou 
určeny k odkládání velkých kusů komunálního odpadu. Přesto 
jeho větší část nakonec tvoří elektrospotřebiče, pneumatiky i 
nebezpečný odpad. Pracovníci technických služeb musí nejdříve 
naložit a odvézt vše, co se kolem kontejnerů nahromadilo, aby 
to na technickém dvoře znovu vyložili, roztřídili a teprve poté 
mohli čistý komunální odpad odvézt na skládku. A to už ani ne-
zmiňuji přehrabování odpadu z kontejnerů, což situaci nepřidá. 
Je zřejmé, že budeme muset hledat jiný systém. Třeba i takový, 
že u každého kontejneru bude přítomen pracovník, který bude 
dohlížet na to, aby se do kontejneru skutečně dostalo jen to co 
tam patří, bude zajišťovat průběžné vysypávání kontejneru pod-
le potřeby, apod. Mrzí mě, že se tento dobrý úmysl města zatím 
nedaří úspěšně realizovat. Věřím však, že se nám společnými 
silami podaří už při podzimním svozu ledaco změnit k lepšímu.

29. dubna 1945 byl osvobozen Hlučín. Dnes už si asi nedoká-
žeme představit pocity tehdejších obyvatel. Myslím si ale, že se 
euforie z vítězství nedostavila hned. Válečné útrapy a strádání 
trvaly příliš dlouho nato, aby lidé ze dne na den odhodili strach 
a zapomněli na vše co prožili. Obnova se po válce rozbíhala 
pomalu a starosti o vlastní živobytí byly ještě prohloubeny nejis-
totou a obavami o osud rodinných příslušníků – vojáků. Koncem 
dubna si pietním aktem připomeneme oběť těch, kteří se z války 
nevrátili. Zároveň vzpomeneme na všechny, kteří přežili a shle-
dali se se svými rodinami a blízkými. Všem těmto hrdinům patří 
naše poděkování a úcta. 

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
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Město oslaví Den Země
Soutěží ve znalostech biologie i 
představením pro děti základ-
ních škol Popeláčci, které zábav-
nou formou nabádá k třídění 
odpadu, se Hlučín připojí ke Dni 
země, což je celosvětový svátek 
životního prostředí.  Hlučín je 
od listopadu loňského roku 
členem Národní sítě zdravých 
měst a tato města již tradičně 
ekologickou kampaň ke Dni 
Země aktivně podporují.
Součástí kampaně bude v 
Kulturním domě pro veřejnost 
připravena výstava žákovských 
výtvarných prací na téma 
Přátelství k Zemi. Soutěž ve 
znalostech z biologie si budou 
organizovat jednotlivé základní 
školy a nejlepší žáci pojedou za 
odměnu do ostravské ZOO, kde 
pro ně bude připravena prohlíd-
ka s odborným výkladem.

Program pamatuje i na děti z 
mateřských škol, které budou 
moci 22. dubna pomalovat 
chodníky v okolí Kulturního 
domu. Pro veřejnost je pak při-
pravena i cestopisná přednáška 
cestovatelky Hany Doležalové 
o Etiopii. 
Poprvé se Den země slavil 22. 
dubna 1970 ve Spojených 
státech. Kampaň měla za cíl 
upozornit širokou veřejnost 
na problematiku životního 
prostředí a prosadit tyto otázky 
i do vysoké politiky. Tenkrát se 
připravených akcí zúčastnilo 
téměř 20 milionů lidí, převážně 
studentů. 
V roce 1990 se již do oslav za-
pojilo celkem 140 zemí včetně 
České republiky. Tento den se 
pořádají festivaly, koncerty, 
výstavy, pochody, mítinky, 

úklidové akce a mnoho dalších 
aktivit.

Program ke Dni Země
8. 4. - Kulturní dům - 09:00
vernisáž výstavy žákovských 
výtvarných prací na téma Přátel-
ství k Zemi. Výstava potrvá do 
20. dubna.
18. 4  - Zámecký klub - 18:00
cestovatelská přednáška o 
Etiopii
22. 4. -  Kulturní dům
divadelní představení Popeláčci
22. dubna - Kulturní dům
kreslení na chodník pro žáky 
mateřských škol

Po celý měsíc budou děti sou-
těžit ve znalostech z biologie a  
sběru papíru.

Zdroj: Odbor ŽP a KS

Zelený úřad
Do projektu s názvem Zelený 
úřad se zapojil Městský úřad 
Hlučín ve spolupráci s občan-
ským sdružením Vita. Projekt, 
jehož cílem je ekologicky šetrný 
provoz úřadu, je financován z 
prostředků Evropského sociální-
ho fondu a rozpočtu ČR. 
V těchto dnech probíhá zjiš-
ťování skutečného stavu, kdy 
společnost Vita přímým dotazo-
váním u jednotlivých úředníků 
zjišťuje, jestli je při činnosti 
úřadu na ekologii pamatováno. 
Posuzováno je např. používá-
ní žárovek nebo úsporných 
zářivek, úplné využívání stránek 
kancelářského papíru, mate-
riál, ze kterého jsou vyrobeny 
kancelářské potřeby - zdali jde 
o kombinaci materiálů nebo 
o jeden druh, který je vhodný 
k recyklaci, třídění odpadu, 
frekvence výměny vybavení 
kanceláří, apod.
Po vyhodnocení bude sestaven 
návrh opatření a proběhne ško-
lení zaměstnanců tak, aby každý 
mohl měnit případné nešetrné 
postupy přímo ve svém okolí, 
na svém pracovišti.
Městský úřad Hlučín chce být 
šetrný k životnímu prostředí.

(jh)

Mezinárodní spolupráce policistů. V souvislosti se vstupem Česka a Polska do schengenského 
prostoru začali spolupracovat policisté z obou stran státní hranice. Hlučín koncem února proto na-
vštívili strážci pořádku z nedalekého města Krzanowice. Společně s vedoucím Obvodního oddělení 
policie ČR v Hlučíně, Liborem Schejokem, navštívili i služebnu městských strážníků. „Předpokládám, 
že budeme s polskými kolegy spolupracovat kromě běžného zajišťování veřejného pořádku, také 
například při česko–polských fotbalových utkáních, při společenských a kulturních akcích, na kte-
rých jsou přítomni občané Polské republiky a v letních měsících při návštěvách sportovně-rekreační-
ho areálu v Hlučíně polskými turisty,“ vysvětlil Schejok.              Foto: archiv

Omlazení porostu
Po vykácení 12 kulovitých javo-
rů na ulici Promenádní v Hlu-
číně jsme zaznamenali několik 
dotazů na důvod.
K tomu mohu uvést tolik, že 
město každoročně provádí 
omlazování porostů dřevin na 
svém území. Vzhledem k tomu, 
že byly javory na Promenádní 
už 50 let staré, stromořadí už 
bylo za ta léta nepravidelné a 
bylo třeba zajistit přístup na 
pozemky, volili jsme koncepční 
přístup – tedy vykácet všechny 
staré stromy a nahradit je řadou 
nových mladých stromků. Ná-
hradní výsadba je naplánována 
na podzim tohoto roku.
Vím, že veřejnost je všeobecně 
vnímavější a citlivější ke kácení 
jakýchkoli stromů. O to pečlivěji 
a rozvážněji  město v takových 
případech postupuje. Jsem rád, 
že si všímáte dění kolem sebe 
a zásahů do přírody zvláště a 
uvítám každou diskusi na toto 
téma.

David Maňas
starosta

?Odpovídáme na vaše dotazy
Zajímá vás cokoliv ze života města? Neváhejte a napište své 
dotazy. Zástupci radnice budou v HN reagovat jen na podepsané 
otázky.  Dotazy směrujte na mail: harazinova@hlucin.cz nebo 
poštou na adresu Městského úřadu k rukám Jarmily Harazinové, 
tiskové mluvčí města.

Ptejte se vedení radnice

Pan Jiří Svoboda se ptá:
Dokdy bude MěÚ trpět narůs-
tající devastaci příměstských 
chodníků kopyty jezdeckých 
koní?
Uvádí příklady: chodník od 
Azalky na Vinnou horu, podél 
potoka Jasénka, podél nové ja-
vorové aleje k Malánkám, horní 
a dolní úvoz.
---------------------------------------
Odpovídá RNDr. Soňa Práško-
vá, vedoucí odboru životního 
prostředí a komunálních 
služeb:
Máte pravdu, že si jezdci na 
koních často neuvědomují, 

že chodník, po kterém jedou, 
využívají také pěší a když jej 
kůň rozšlape, chodit se už po 
něm nedá. Stejný problém 
mají v zimě běžkaři, kterým 
jezdci vjíždějí přímo do běžecké 
stopy. Bohužel tuto záležitost 
neřeší žádné zákonné ustano-
vení. Městský úřad ani městská 
policie tedy nemá prostředky, 
jak toto jednání postihovat. 

Věřím však, že nemusíme mít 
na všechno zákony, že snad 
stačí obyčejná domluva. V mi-
nulosti jsme jednali s chovateli 
koní o této záležitosti, upozor-
ňovali je a učiníme tak znovu.
Žádám tedy i touto cestou jezd-
ce na koních – jezděte prosím 
mimo chodníky pro pěší a  
vyjeté běžecké stopy. 



OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
Neobvyklou návštěvu zazname-
nali strážníci na služebně. Dva 
chlapci ve věku 7 a 8 let se obrátili 
na městskou policii, protože po 
setmění neuměli trefit domů. 
Vyhledání adresy podle jména 
bylo otázkou okamžiku a hoši byli 
předáni rodičům.
Ve spolupráci Policie ČR, Městské 
policie Hlučín a úseku sociálně 
– právní ochrany dětí MÚ byla 
22. 2. v době od 23 do 1.15 hod 
provedena kontrolní akce na 
podávání alkoholu mladistvým. 
Z asi 25 měření jich bylo 8 pozi-
tivních, z toho v 5 případech šlo 
o mladistvé přímo z Hlučína. Tyto 
akce jsou pravidelné.
Strážníci zasahovali proti agre-
sivnímu zákazníkovi v prodejně 
LIDL. Ten nejdříve rozbíjel zboží, 
slovně napadal jiné zákazníky 
a prodavačky. Poté co fyzicky 
napadl ochranku prodejny byla 
přivolána městská policie. Za 
použití donucovacích prostředků 
byl výtržník předán policii.
Při kontrolní a pochůzkové 
činnosti zjistili strážníci odkrytou 
odpadní jímku na ul. Zahradní, 
před vchodem č. 14. Zajistili její 
zakrytí a tím předešli možnému 
pádu a zranění osob.
V období od 16. 2. do 15. 3. 2008 
řešili strážníci 179 přestupků (čer-
ná skládka, neoprávněný zábor 
veřejného prostranství, porušo-
vání obč. soužití, přestupky na 
úseku dopravy, apod.).  
- 120 přestupků bylo vyřešeno 
přímo na místě a to buď domlu-
vou (méně závažné přestupky), 
uložením blokové pokuty (celkem 
6100,- Kč ) nebo jinak. 
- 4x převzala věc Policie ČR
- 2x městská policie asistova-
la  u otevření bytu (majitelé si 
zabouchli dveře)
- 2x prováděli usměrňovaní do-
pravy z důvodu dopravní nehody
- 2x strážníci předávali agresivní-
ho občana Policii ČR
- 1x byl proveden odchyt psa
- bylo převzato 8 hlášení o na-
lezených věcech (v 7 případech 
věci předány majitelům nebo 
příslušným orgánům).
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Nepořádek místo úklidu. 
Město Hlučín přípravilo 
pro své obyvatele svoz 
domácího odpadu. Jak 
to vypadalo v ulicích díky 
nezodpovědným obča-
nům, je vidět na fotogra-
fiích Michala Kubíčka. 
Více informací k tématu v 
úvodníku starosty města 
na straně 3.

Přesto, že v Hlučíně platí za 
odvoz odpadů každý občan 
a na technický dvůr je možné 
celoročně odkládat velké kusy 
odpadu, přistihli strážníci muže, 
který vyhodil do příkopu na 
ulici Ostravské (mimo zástav-
bu) staré koberce, nábytek a 
další nepotřebné věci. Byla mu 
udělena pokuta, černou skládku 
musel uklidit a byl předán 

správnímu orgánu k dořešení.
S odpady souvisí ještě jedno 
upozornění. Opakovaně stráž-
níci žádají řidiče, aby nebránili 
svými zaparkovanými auty 
průjezdu vozidel svážejících 
domovní odpad. Často se stává, 
že popeláři nemohou kvůli 
parkujícím autům dojet ke kon-
tejnerům a lidé si potom stěžují, 
že kontejnery nebyly vyvezeny.

Také strážníci se zaměřili na černý odpad Zloději na hřbitově
V poslední době se množí krá-
deže okrasných rostlin z hrobů 
na hřbitově v Hlučíně. Přestože 
městská policie přijala opatření, 
„nenechavce“ se zatím nepoda-
řilo zadržet. Žádáme proto ob-
čany aby nebyli lhostejní a více 
si všímali pohybu podezřelých 
osob na hřbitově a upozorňova-
li strážníky MP.

Děkujeme za spolupráci.

Moderní služebnu vybavenou například 
recepcí a dětským koutkem mají k dispozici 
policisté pracující v Hlučíně. Ministerstvo 
vnitra prostory nechalo rekonstruovat v 
rámci projektu P1000. Postupně by novou 
tvář měly dostat všechny policejní služeb-
ny v ČR.  Hlučínskou služebnu slavnostně 
otevřel starosta města David Maňas spolu 
s ředitelem Okresního ředitelství Policie 
ČR Opava Zdeňkem Mohylou. Součástí 
rekonstrukce byly i stavební úpravy a 
instalace moderního vybavení tak, aby se 
zvýšil komfort občanů i pracovní podmínky 
policistů. Ve stejný den se moderní služebny 
otevíraly i v dalších místech České repub-
liky. „Celkem jich je víc jak 40. Do jejich 
rekonstrukce a vybavení jsme investovali 
753 milionů korun,“ řekl náměstek policejní-
ho prezidenta Tomáš Kužel. Dodal, že cílem 
policie je, aby rekonstrukcí prošly všechny 
služebny.  Projekt začal v roce 2006 a zatím 
je opraveno na 300 z nich. Hlavní změnou, 
kromě příjemnějšího a moderně zařízeného 
interiéru, by měl být recepční z řad civil-
ních zaměstnanců policie. Mělo by se vždy 
jednat o speciálně vyškoleného pracovníka, 
který dokáže řadu věcí vyřešit sám. Pokud 
zjistí, že záležitost nespadá do pravomoci 
policie, poradí, na koho se obrátit.

Policisté mají moderní služebnu

Foto: archiv



    

Z jednání rady a zastupitelstva města
hlučínskénoviny [06]

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

Rada města Hlučína rozhodla 
o přihlášení města do urbanis-
ticko architektonické soutěže o 
Cenu Petra Parléře. Ke zpraco-
vání architektonického návrhu 
přihlásila Hlučínské jezero a 
rozhlednu na Vinné hoře. Bude 
záležet na hodnotitelské komisi, 
zdali tyto lokality Hlučína vybe-
re k dalšímu zpracování.
Podpořit podnikání má smlouva 
mezi městem a Hospodářskou 
komorou ČR. Jejím předmětem 
je sjednocení aktivit při tvorbě 
a využívání Centrálního registru 
Axis4.info, zajištění firemně - 
obchodních informací o  co nej-
větším počtu podnikatelských 
subjektů, a to se zaměřením 
i na malé podniky a živnost-
níky. Město zajistí podporu a 
informovanost pro vytvoření 
registru „Podniky a instituce  
města Hlučína“.
Rada města Hlučína rozhodla o 
zřízení Komise státní památko-
vé péče a jmenovala její členy. 
V kompetenci rady je také 
rozhodování o dodavatelích 

zakázek pro město. Na zákla-
dě provedených výběrových 
řízení a doporučení výběro-
vých komisí rada rozhodla, že 
zhotovitelem chodníku na ulice 
Okrajové se stává firma: Chali-
vopulos s.r.o., Jeseník, chodník 
na hřbitově u kostela sv.Markéty 
vybuduje a chodník na ulici 
Příčné zrekonstruuje společnost 
TS Hlučín s.r.o.. Rozhodovala 
také o zpracovatelích projekto-
vé dokumentace.
Veřejnou zeleň ve městě bude z 
rozhodnutí rady města udržovat 
společnost TS Hlučín s.r.o.
O poskytnutí dotací v celkové 
výši 530.500,- Kč  37 žadatelům 
rozhodla rada města. Jedná se 
o požadavky do 50.000,- Kč na 
jednoho žadatele. O dotacích 
nad tuto částku bude rozhodo-
vat zastupitelstvo, kterému je 
postoupeno 8 žádostí v celkové 
výši 2.175.000,- Kč.
Pět tisíc korun a dárek v hod-
notě do jednoho tisíce korun 
obdrží  první letošní občánek 
Hlučína. Prozradit je možné 

pouze tolik, že je to holčička 
narozená 2. ledna.
Protože se objevila možnost 
získání dotace, bude zpracován 
Projekt regenerace panelové-
ho sídliště pro lokalitu OKD 
– východ.
Parkování ve dvorním traktu 
rohového domu na ulicích Za-
hradní a U Stadionu má vyřešit 
zjednosměrnění komunikace.
která tudy prochází.
Rada města Hlučína projednala 
cenovou nabídku na vypra-
cování investičního záměru 
křižovatky I/56 – II/469 centrum 
u autobusového nádraží a 
křižovatky I/56 – II/469 u pro-
dejny  Billa v Hlučíně a rozhodla 
zadat zpracování investičního 
záměru firmě UDIMO, spol. s r.
o., Ostrava. 
Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo zřízení Fondu repro-
dukce majetku příspěvkových 
organizací města Hlučína. 
Zatímco dosud si každá pří-
spěvková organizace vytvářela 
fond reprodukce z vlastních 
prostředků, nyní odvedou 
organizace 60 % ze svých fondů 
do investičního fondu města a 
další finance do něj město ještě 
přidá. Město si od tohoto sys-
tému slibuje snadnější realizaci 
velkých oprav a navíc převezme 
z organizací břímě adminis-
trativně a právně náročných 
výběrových řízení.
Vydáním obecně závazné 
vyhlášky č.1/2008, o stano-
vení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejných 
hudebních produkcí k zajištění 
veřejného pořádku stanovilo 
zastupitelstvo pravidla pro po-
řádání takových akcí. Vyhláška 
ukládá pořadatelům mnohem 
více povinností, prodlužuje 
lhůtu pro oznámení akce, apod. 
Zastupitelstvo tak na jedné 
straně chce umožnit všem 
vrstvám občanů zábavu podle 
jejich představ a zároveň dbá na 

ohleduplnost k ostatním.
Zastupitelstvo rozhodlo o  změ-
nách Územního plánu města 
Hlučína. Vydáním změny č.1 do-
jde po předepsaných  proces-
ních krocích k rozšíření oblasti 
ke zřízení hřbitova v lokalitě 
Březiny. Změna č.3 je vyvolána 
záměrem města na zřízení kom-
postárny v lokalitě u Cihelny a 
záměrem společnosti Cihelna 
Hlučín na rozšíření jejích aktivit, 
což má dopad na způsob řešení 
územního systému ekologické 
stability v celé lokalitě. 
Strategický plán rozvoje města 
Hlučína je důležitým a „živým“ 
dokumentem. O jeho využívání 
městem svědčí i první aktuali-
zace jeho bodů. Přibyly do něj 
tyto akce: vybudování bezpeč-
ných přechodů pro chodce, 
obnova výsadby zeleně v areálu 
stadionu,  realizace prvků míst-
ního územního systému ekolo-
gické stability krajiny v lokalitě 
Hlučín – Cihelna, nástavba 
kotelny KD Hlučín – Bobrov-
níky, rekonstrukce městských 
budov - nebytové prostory, 
úpravy zámku - zpevněné 
plochy, štukové stropy, údržba 
a rekonstrukce městských bytů, 
program prevence kriminality 
pro rok 2008 - kamerový systém 
a projekt „Zelený úřad“ (eko-
logizace provozu městského 
úřadu v návaznosti na organiza-
ce ve městě a občany). 
Oblastí, které města věnují vel-
kou pozornost, je bezpečnost 
občanů. Město Hlučín již dlou-
hou dobu plní program preven-
ce kriminality. V roce 2008 bude 
v jeho rámci rozšířen kamerový 
systém města do dalších dvou 
lokalit. Kamerové systémy se 
obecně velmi osvědčují.
Zastupitelstvo města Hlučína  
vzalo na vědomí informaci k 
uložení ostatků německých 
vojáků v Hlučíně, čímž celou 
záležitost uzavřelo. 

(jh)

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
II. čtvrtletí 2008

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu! Termíny svozu:
 středa   9. dubna 2008 svozová oblast C
 středa 23. dubna 2008 svozová oblast A
 středa   7. května 2008     svozová oblast B
 středa 21. května 2008       svozová oblast C   
středa   4. června 2008  svozová oblast A
 středa 18. června 2008 svozová oblast B
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů, svozový týden - lichý

 

Výzva k podávání žádostí pro podporu
obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury vyhlašuje prostřednictvím města Hlučína, jako 
obce s rozšířenou působností  program Podpora obnovy kulturních 
památek Celková výše příspěvku je pro Hlučín 237.000,- Kč. Zájemci 

o příspěvky mohou podávat žádosti nejpozději do 30.5.2008 na 
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín. 

Bližší informace podá Bc. Karin Vitásková, tel. 595 020 316,
e-mail: vitaskova@hlucin.cz.
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V poslední době jsme zaznamenali opakují-
cí se dotazy na výbory a komise. Přinášíme 
Vám proto ucelený přehled výborů a komisí 
zřizovaných orgány města Hlučína. Tuto 
oblast řeší zákon č.128/2000 Sb., o obcích, 
Hlava V.

Výbory
Výbory může zřizovat zastupitelstvo jako 
své iniciativní a kontrolní orgány.  Zastupi-
telstvo podle zákona zřizuje vždy finanční a
kontrolní výbor. V částech obce může zřídit 
zastupitelstvo osadní výbory. Předsedou 
výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to 
neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. 

Finanční výbor:
a) provádí kontrolu hospodaření s majet-
kem a finančními prostředky města,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupi-
telstvo města.

Kontrolní výbor:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva 
a rady města, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a městským úřadem na 
úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověři-
lo zastupitelstvo.

Osadní výbor je oprávněn:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě 
obce a výborům návrhy týkající se rozvoje 
části obce a rozpočtu obce,
 b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným 
zastupitelstvu obce a radě obce k rozhod-
nutí, pokud se týkají části obce,
 c) vyjadřovat se k připomínkám a podně-
tům předkládaným občany obce, kteří jsou 
hlášeni k trvalému pobytu v části obce, 
orgánům obce.

Finanční výbor
Předseda výboru: Ing. Bernard  Ostárek, 
Členové: Ing. Alfons  Laňka, Bc. Petr Ada-
mec, Mgr. Petr Jančík, František Košař.
Kontakt: Ing.Krista Šoferová, tel. 
595 020 204, e-mail: soferova@hlucin.cz

Kontrolní výbor
Předsedkyně výboru: Mgr. Jana Poláchová, 
Členové: JUDr.Libuše Kovalová, Mgr. Anto-
nín Plinta, Ing. Kateřina Dančová, Ing. Petr 
Heider. Kontakt:  Ing.Vladimíra Hellebran-
dová, tel. 595 020 265, e-mail: hellebrando-
va@hlucin.cz

Osadní výbor sídliště OKD
Předseda výboru: Mgr. Miroslav Kosík, 
Členové: Ladislava Mikendová, Jan Latoň, 
Ing. Martin Ostárek, Tomáš Strakoš, Mgr. 
Maria Duciucová. Kontakt: RNDr.Soňa 
Prášková, tel. 595 020 233, e-mail: prasko-
va@hlucin.cz

Osadní výbor Darkovičky
Předseda výboru: Ing. Alfons Laňka, 
Členové: Ing Pavel Kudla, Ing. Dušan Kučera, 
Bc. Marcela Mikulová, MVDr. Jaroslav Gaj, 
Ludmila Volková, Zbyněk Smolka.
Kontakt: Martina Rymerová, DiS., tel. 
595 020 308, e-mail: rymerova@hlucin.cz

Osadní výbor Bobrovníky
Předseda výboru: Milan Lasák, 
Členové: Bc. Petr Adamec, Marie Barabá-
šová, Günter Sukač, Emil Pospiech, Eva 
Benešová, Ing. Tomáš Schoffer, Ing. Walter
Hruška. Kontakt: Dana Kolodějová, tel. 
595 020 264, e-mail: kolodejova@hlucin.cz

Osadní výbor Hlučín - Rovniny
Předsedkyně výboru: JUDr. Jaroslava Mike-
tová, 
Členové: Marie Kulichová, Lydie Šafarčí-
ková, Irena Čechová, Karel Reinlein, Pavel 
Tkačík, Antonín Řeha, Eduard Kuča, Zdeněk 
Janosch. Kontakt: Marie Schejoková, tel. 
595 020 285, e-mail: schejokova@hlucin.cz

Komise
Komise může zřizovat rada jako své inicia-
tivní a poradní orgány.  Předsedou někte-
rých komisí (uvedených v zákoně) mohou 
být pouze osoby s odbornou způsobilostí 
pro oblast, která je komisi svěřena.

Dopravní komise
Předseda komise: Jiří Staněk, 
Členové: Ing. Luděk Blažek, Karel Martiník, 
Bc Luděk Olšovský, Jiří Salawa, Stanislav 
Procházka, Jiří Holinka. 
Kontakt: Ing.Robert Vitásek, tel. 
595 020 345, e-mail: vitasek@hlucin.cz

Komise výstavby a rozvoje města
Předseda komise: Kristina Selníková , 
Členové: Ing. Helena Kubinová, Ing.arch. 
Jiří Hanák, Ing. Zbyněk Klučka, Ing. Du-
šan Kučera. Kontakt: Iva Hermanová, tel. 
595 020 256, e-mail: hermanova@hlucin.cz

Komise pro tělovýchovu, sport a volný 
čas mládeže
Předseda komise: František Košař, 

Členové: Mgr. Pavel Lindovský, Ing. Pavel 
Kudla, Petr Breitkopf, Ing. Josef Trejtnar, 
Marcela Košáková, Jana Ploticová, Mgr. 
Miroslav Skoták, Lumír Honus, Bc. Marcela 
Mikulová, Mgr. Naděžda Hladišová.
Kontakt: Ing. Silvie Thielová, tel. 
595 020 293, e-mail: thielova@hlucin.cz

Komise pro regeneraci městské památ-
kové zóny Hlučín
Předseda komise: Ing. David Maňas, 
Členové: Ing. Pavel Reiský, Ing. Helena Ku-
binová, Ing. Jitka Koščáková, Ing.arch. Elena 
Malchárková, Ing.arch. Mojmír Sonnek, Bc. 
Karin Vitásková.  Kontakt: Bc.Karin Vitásko-
vá, tel. 595 020 316, e-mail: vitaskova@hlu-
cin.cz

Komise pro zaměstnání a podporu pod-
nikání
Předseda komise: Antonín Sýkora (Cihelna 
Hlučín s.r.o.)
Členové: Ing. Martin Melecký (vedoucí 
pobočky úřadu práce v Hlučíně), Ing. Ivan 
Novák (ředitel  FÚ v Hlučíně ), Jiří Staněk 
(Betonové výrobky Staněk), Kamil Tkačík 
(Gass Eko Tkačík), Karel Michalčík (KARO 
HLUČÍN, s.r.o.), Ing. Petr Baloušek (Baloušek 
Tisk s.r.o.), René Baloušek (Baloušek Tisk 
s.r.o.), Karel Ricka (Ricka Karel, s.r.o.), Ing. 
Eduard Skaba (AUTOCENTRÁLA s.r.o.), Ing. 
Tomáš Barták (UVB Technik s. r. o.), Jiří Řehoř 
(Bobrovníky),  Jaroslav Řehoř (Bobrovníky).  
Kontakt: Mgr.Monika Klingerová, tel. 
595 020 225, e-mail: klingerova@hlucin.cz

Povodňová komise
Předseda komise: Ing. David Maňas 
Členové:  RNDr.Soňa Prášková, Ing.Pavel 
Reiský, Ing.Pavel Křižák, Ing.Stanislav 
Procházka, npor. Josef Daněk, npor.Bc.Libor 
Schejok, Petr Breitkopf, Ing.Josef Tomíček, 
Bc.Luděk Olšovský, kpt.Ing.Jaroslav Dorňák, 
Ing.Jarmila Harazinová, Tomáš Hýl.
Kontakt:  RNDr.Soňa Prášková, tel. 
595 020 233, e-mail: praskova@hlucin.cz

Komise státní památkové péče
Předseda komise: Ing.David Maňas
Členové: Bc. Karin Vitásková, Ing. Jitka 
Koščáková, Kontakt: Bc.Karin Vitásková, tel. 
595 020 316, e-mail: vitaskova@hlucin.cz

Všechny komise a výbory je možné kontak-
tovat také na  poštovní adrese Městského 

úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01  
Hlučín        (jh)

Výbory a komise zřizované zastupitelstvem města Hlučín

Nová autobusová linka
Rada města Hlučína rozhodla  
1. října loňského roku o zave-
dení nového autobusového 
spoje z Hlučína do Ostravy-
-Poruby.
S platností nového jízdního 
řádu, tj. od 3. 3. 2008 byla 
nová linka č. 295 zavedena 
s odjezdem 7:10 hod. z Hlu-
čína, autobusového nádraží. 

Autobus jede přes Děhylov  na 
zastávku Fakultní nemocnice 
Ostrava-Poruba, kde má příjezd 
v 7:28 hod., v 7:34 hod. se 
z této zastávky vrací zpět přes 
Děhylov do Hlučína. Doprav-
ní obslužnost na této lince 
zajišťuje Cestovní a dopravní 
kancelář Maxner.
Dále chceme upozornit, že ze 
zastávky Fakultní nemocnice 

Ostrava-Poruba, odjíždí do 
Hlučína přes Děhylov v odpo-
ledních hodinách běžného pra-
covního dne autobus linky 270 
firmy TQM-holding s.r.o. v 14:31
hod a 16:06 hod. Ze stejné za-
stávky pak zajišťuje autobuso-
vou dopravu do Hlučína linka 
č. 295, a to s odjezdem v 18:37 
a 19:37. O sobotách je zajištěno 
spojení linkou 295 s odjez-

dem z Hlučína, autobusového 
nádraží, do Ostravy Poruby 
v 16:00 a 18:00, z Ostravy-Poru-
by do Hlučína tato linka odjíždí 
v 17:37 a 18:37 hod.
Pokud chcete vědět více o jízd-
ních řádech navštivte interne-
tovou adresu
http://jizdnirady.idnes.cz.

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
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II. Mezinárodní  In Bona Fidae      flétnový festival HLUČÍN 2008
I. In Bona Fidae flétnová
soutěž Hlučín 2008 

I. In Bona Fidae flétnová soutěž Hlučín
2008 se uskuteční v rámci  II. ročníku 
Mezinárodního In Bona Fidae flétnového
festivalu  Hlučín 2008.
Samotná soutěž, jediná svého druhu u 
nás, bude probíhat ve dnech 16. – 20. 
května 2008. Idea flétnové soutěže,
uskutečňující se v pravidelných časových 
intervalech, vznikla během přípravy 
prvního mezinárodního In Bona Fidae 
flétnového festivalu Hlučín 2007.
Jedním z hlavních důvodů je skuteč-
nost, že kromě mezinárodních soutěží 
Pražského jara, které se pro obor flétny
odehrávají co pět i více let, není pro 
české flétnisty možnost soutěžní přípravy
pro tuto i zahraniční soutěže. 
Proto jsou soutěžní podmínky a výběr 
repertoáru  v souladu se striktními 
požadavky prestižních mezinárodních 
flétnových soutěží. Výběr skladeb pro
tříkolovou soutěž pokryje hlavní styly a 
aspekty flétnového repertoáru, testuje
technické kontroly, hudebnost a pocho-
pení formy dané skladby.
Recitály všech členů poroty během fes-
tivalových dnů jsou novinkou a vyjímeč-
ností soutěže i festivalu.
Porotu tvoří prof. Zdeněk Bruderhans 
[předseda], Florence Bellon [Francie], 
Camilla Hoitenga [USA/Německo], Carin 
Levine [USA] a doc. Václav Kunt. 
První (anonymní) kolo  je věnováno flét-
ně bez průvodu –  4 kusům pro sólovou 
flétnu Jindřicha Felda a 12. Fantasii G.F.
Telemanna. 4 kusy J. Felda, kromě výše 
uvedených kriterií zkoumají, zda flétnista
se vypořádá s extrémním rozsahem flét-
nového rejstříku od C´ až po F´´´´. 
Druhé kolo vyžaduje dvě duetové sklad-
by pro flétnu a klavír - Sonátu P. Hindemi-
tha a Schubertovy variace op. 160. Tyto 
skladby budou předvedeny v celistvosti 
tak jako je tomu ve veřejném recitálu. 
Ve finále budou tři různorodé úkoly: Beri-
ova Sequenza pro sóĺovou flétnu, klasiky
avantgardního stylu a často požadovaná 
v mezinárodních soutěžích. Naproti tomu 
Mozartovo Andante C-dur a flétnový
koncert D-dur  V. Blodka jsou tradiční díla 
pro sólovou flétnu a orchestr. Tyto budou
provedeny s klavírním doprovodem.
Jsme potěšeni odezvou mladých flét-
nistů, kterých se přihlásilo devatenáct. 
Pevně věříme, že tento první ročník 
v souvislosti s II. Mezinárodním In Bona 
Fidae flétnovým  festivalem Hlučín zahájí
novou a ojedinělou tradici, obdobnou 
Chopinově soutěži v Mariánských Láz-
ních či  Beethovenovské  soutěži v Hradci 
nad Moravicí. 
Další informace o soutěži a její organizaci 
přineseme v květnovém čísle Hlučín-
ských novin.

Program festivalu:

Slavnostní zahajovací koncert:
14/5 středa/ kostel Sv. Jana Křtitele/ 19.30 
hod.
Komorní orchestr B. Martinů + V. Kunt - flétna,
Kohout: Sinfonie f-moll, Zach: Koncert pro flétnu,
Benda: Koncert G-dur pro flétnu,  Martinů: Partita
pro smyčce, Dvořák: Serenáda op. 22

15/5 čtvrtek/Obřadní síň/19.30 hod.
Z. Bruderhans – recital skladeb pro flétnu bez
průvodu
Jolivet: Incantation č. 1 a 4, Hindemith: Acht 
Stucke, Telemann: Fantasie č. 1 - 6, 
Rychlík: 4 Partity, Marais: Les Folies d´ Espagne

16/5 pátek/ Dům kultury
Flétnová soutěž – 1. kolo

17/5 sobota/ Obřadní síň/ 19.30 hod.
C. Levine, Ferneyhough, Medek, Scelsi, Srnka, 
Harada, Mantovani, Kavashima

17/5 sobota/ Kravaře-zámek/ 17.00 hod.
Z. Bruderhans + J. Tůma (flétna + kladívkový  
klavír)
Mozart, Donizetti, Haydn, Schubert

18/5 neděle/Dům kultury
Flétnová soutěž – 2. kolo

19/5 pondělí/Bolatice/ 19.30 hod 
Recital F. Bellon, V. Kunt + D. Wiesner, klavír, De-
vienne, Taffanel, Jolivet, Walckiers, Caplet, Bellon,
Gaubert  

20/5 úterý/Obřadní síň/19.30 hod.
Finále flétnové soutěže

21/5 středa/Obřadní síň/19.00 hod.
Slavnostní předání cen a  diplomů výhercům 
soutěže a koncert  v 19.30 hod.
C. Hoitenga – Moderní flétna bez průvodu, Saari-
aho, Koszeghy, Fedele, Brooks

21. a 22/5
L. Mitchell + M. Knoop - koncert pro školy 

23/5 pátek/Obřadní síň/19.30 hod.
L. Mitchell + M. Knoop – recitál
Bowmann, Lucký, Boulez, Hough, Feld, Meale

24/5 sobota/Obřadní síň/19.30 hod.
M. Knoop – klavírní recitál, Finnissy: Folklore III, 
Brahms: Sechs Klavierstucke, Beethoven: Sonáta 
op 109, R. Barrtett: Tackt

25/5 neděle/kostel Sv Jana Křtitele/19.30 hod.
Komorní orchestr B. Martinů + L.  Mitchell – flét-
na, Britten: Simple Symphony, Haydn: Flétnový 
koncert D, A. von Webern:  Pět kusů op. 5, Bartók. 
Divertimento
  
28/5 středa/Evangelický kostel/19.30 hod.
Haendel: Sonáty pro flétnu a continuo e, g, G, a, h
Rejcha: Variace na Mozartovo téma, Mozart: Flét-
nový kvartet C, Z. Bruderhans, J. Tůma, P. Hejný,  
V. Kunt a členové Apollon Quartet 
  
29/5 čtvrtek/Evangelický kostel/19.30 hod.
Haendel: Sonáty pro flétnu a continuo a, h, a, C, e
Fils: Tria [fl, vln, cello], Mozart: Kvartet A-dur
Z. Bruderhans, J. Tůma, P. Hejný,  V. Kunt a členové 
Apollon Quartet

30/5 pátek/kostel Sv.Jana Křtitele/19.30 hod.
Bach: Sonáta G pro 2 flétny, Sonáty pro flétnu a 
continuo E, e
Mysliveček: Tria, Mozart: Kvartet D - dur
Z. Bruderhans, J. Tůma, P. Hejný,  V. Kunt a členové 
Apollon Quartet

31/5 sobota/Obřadní síň/19.30 hod.
Z. Bruderhans + J. Tůma [fl. + cembalo]
Bach: Sonáty pro flétnu a cembalo

1/6 neděle/kostel Sv.Jana Křtitele/19.30 hod.
Pocta Bachovi  
Varhanní skladby J.S. Bacha, Tůma: Improvisace 
na téma flétnové sonáty
C.P.E. Bach: Sólosonáta pro flétnu a-moll, J.S.
Bach: Partita pro sólovou flétnu a-moll
J. Tůma – varhany, Z. Bruderhans – flétna

Koncerty v Hlučíně a Bolaticích začínají v 19.30 
hod. Koncert v Kravařích začíná v 17.00 hod.

Bez vstupného: místenky budou slosovatelné 
a lze je vyzvednout před koncertem v místě 
konání koncertu. Změna programu a účinkujících 
vyhrazena. 

Ředitelka festivalu          Umělecký ředitel festivalu
Radmila Kotterbová   Prof. Zdeněk Bruderhans

Flétna:
Florence Bellon [Francie]
Camilla Hoitenga [USA/Něm.]
Carin Levine [USA]
Prof. Zdeněk Bruderhans [ČR/
Austrálie]
Docent Václav Kunt
Lewis Mitchell [Austrálie/UK]

Klávesové nástroje:
Mark Knoop [Austrálie/UK] 
– klavír
Docent Jaroslav Tůma – cemba-
lo, kladívkový klavír, varhany
Daniel Wiesner – klavír

Smyčce:
Petr Hejný – viola da gamba
Apollon Kvartet
Komorní orchestr Bohuslava 
Martinů

II. Mezinárodní  In Bona Fidae flétnový festival HLUČÍN 2008
14. května  -   1. června 2008

Festival se koná pod záštitou Ing. Petra Gandaloviče, ministra vlády České republiky
a Ing. Davida Maňase, starosty města Hlučína

Součástí festivalu je I. ročník flétnové soutěže.
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II. Mezinárodní  In Bona Fidae      flétnový festival HLUČÍN 2008

Slovo ředitelky festivalu

Všem zájemcům, kteří chtějí podpořit festival  finančně  nebo 
poskytnutím ubytování pro hostující umělce, sdělujeme následující 

infomace:
Číslo účtu festivalu:  1661453319/ 0800

vedeno u České spořitelny, nám. Eduarda Beneše 6, Ostrava

Adresa pořadatele: os. In Bona Fidae, S.K.Neumanna 609/8, 
702 00 Ostrava, IČO 270 45 065

Email: flute2007@cestrum.cz
tel: 603 473 286, 602 596 129

Hledáme také dobrovolníky pro spolupráci na festivalu – kohokoliv, 
kdo je ochoten se podílet na tomto nevšedním hudebním projektu.

Vítáme nápady, doporučení.

FLORENCE BELLON  se narodila 
v rodině hudebníků. Studovala 
na Conservatoire National de Pa-
ris, kde získala první cenu ve hře 
na flétnu ve třídě Alaina Mariona 
[1983] a poté rovněž první cenu 
v oboru komorní hudby.  Násle-
dovala řada recitálů i vystoupení 
jako sólistky s francouzskými 
orchestry. Spolupracovala s vý-
znamnými soudobými sklada-
teli jako Luciano Berio, Pierre 
Sancan, Yoshihisa Taira a Jacquest 
Casterede. Komorní hudba je 
další oblastí činnosti Florence 
Bellon. Založila duo „Thais“ spolu 
s harfistkou Caroline Remp v roce 
1983, které dalo více než sto kon-
certů na festivalech ve Francii, 
Itálii a severských státech.
Vydala dvě CD „Století romantic-
ké hudby“ a „Století francouzské 
hudby“. Florence učí hru na flétnu 
a komorní hudbu na „Conservat-
roire de Meudon“ a vedla seminá-
ře v Japonsku a Koreji.

CAMILLA HOITENGA, americ-
ká flétnistka, získala „M. Music 
in Performance“  v roce 1978 
a „Doctor of Musical Arts in 
Performance“ v roce 1997 na 
University of Illinois, kde byl jejím 
učitelem Alexander Murray. Mezi 
dalšími učiteli lze uvésti Marcel 
Moyse, Julius Baker a Peter Lloyd. 
Camilla učila na State University 
of New York před přesídlením do 
Německa, kde učila na Folkwang 
Hochschule  Essen; usídlená v Ko-
líně nad Rýnem nyní  kromě své 
koncertní činnosti vede masterc-
lasses a semináře.
Jako sólistka se kromě tradičního 
flétnového repertoáru speciali-
zuje na soudobou hudbu nejen 
v recitálech či koncertech pro 
flétnu a orchestr (mimo jiné 
Chicago Symphony a London 
Philharmonic), nýbrž také na fůzi 
flétnové hry s video a elektroni-
kou a improvizace, objednané 
výtvarníky. Vystupuje v tradičních 
centrech jako Paříž, Berlín, New 
York, ale též v Moskvě, Koreji, 
Číně, Austrálii a zejména Japon-
sku, kde pravidelně vystupuje po 
více než dvě desetiletí. 
Jako exponent soudobé hudby 
Camilla spolupracovala a 
spolupracuje se skladateli jako 
Stockhausen, Kaija Saariaho, Sho-
ko Shida, Anne LeBaron, Peter 
Koszeghy a  Yoshiro Kanno. Skla-

datelé jako Donnacha Dehenny, 
Miyuki Ito, Kobayashi, Kondoh a 
Bryan Wolf věnovali své sklad-
by Camille.  Její nahrávky jsou 
zachyceny na deseti CD, z nichž 
některé, zvláště věnované tvorbě 
Kaija Saaraiaho, získaly ocenění 
ve Francii, Anglii a USA.

CARIN LEVINE absolvovala Cin-
cinnati Conservatorium of Music 
ve flétnové třídě Jacka  Wellba-
uma a komorní hudbu ve třídě 
Petera Kamnitzera. V řadě soutěž-
ních ocenění je nejvýznamnější 
Kranichsteiner Musikpreis pro 
interpretaci soudobé hudby. 
Tento úspěch byl východiskem 
k řadě vystoupení jako sólistka 
i jako komorní hráč v důleži-
tých mezinárodních festivalech 
v Evropě, Asii a Amerikách, jako 
Ansbach Bach Festival, Varšavský 
podzim, Mnichovská Musica Viva 
a Benátské Bienale. Její zájem pro 
rozvoj technik soudobé hudby 
vede k spolupráci se skladateli 
jako Brian Ferneyhough, Dror 
Feiler, Mauricio Kagelm, Liza Lim, 
Alvin Lucier, Ivo Medek, Younghi 
Pagh-Paan, Josef Anton Riedl, 
Giacinto Scelsi a Dieter Schnebel, 
i s mladými skladateli jako Keiko 
Harada, Miroslav Srnka Marco 
Stroppa, kteří věnovali Carin řadu 
skladeb. Řada rozhlasových na-
hrávek, CD a filmů dokumentuje 
její činnost.  Z dirigentů lze uvést 
Ernest Bour, Peter Eotvos a Lothar 
Zagrosek. Pedagogická činnost 
zahrnuje pravidelné semináře 
na Rheinsberg Musikakademie, 
Jeuness Moderne, letní kurzy 
v Darmstadtu. Rovněž učila na 
Vysokých hudebních školách  
v Brémách, Detmoldu a Lubecku.
Carin je editorem serie „Contem-
porary Music for the Flute“ vyda-
vatelství Baerenreiter, které též 
vydalo její knihu „The Techniques 
of Flute Playing  Vol. 2“. Carin 
Levine je Artistic Director nového 
„Youth Contemporary Music 
Ensemble“ v Dolním Sasku.  

ZDENĚK BRUDERHANS,  bývalý 
sóloflétnista Symfonického 
orchestru Československého 
rozhlasu v Praze, profesor flétny 
a děkan hudební fakulty The 
University of Adelaide, Australia, 
absolvoval s vyznamenáním 
konservatoř a Akademii Muzic-
kých Umění v Praze. Již od třetího 
ročníku konservatorních studií se 

stal flétnistou operního orchestru 
Národního Divadla v Praze.
Po absolutním vítězství  v me-
zinárodní soutěži dechových 
nástrojů při festivalu Pražské 
jaro v roce 1959 vystupoval 
jako sólista v Československu a 
v dalších 16 evropských zemích, 
USA, Asii a Austrálii. V roce 1968 
reprezentoval jako jeden ze dvou 
recitalistů Československo na 
M.I.D.E.M. v Cannes. Pro Česko-
slovenský rozhlas nahrál základní 
díla flétnového repertoáru. Pro 
své debuty (New York, Cleveland, 
Londýn, Melbourne, Sydney, 
Riga, Vilnius) zvolil, jako první 
na světě, celovečerní flétnové 
recitály bez doprovodu. Z vý-
znamnějších mezinárodních 
festivalů lze uvést Pražské jaro, 
Brno Musica Antiqua, Janáčkův 
Máj, MHF Janáčkovy Hukvaldy, 
Avignon, Adelaide, Luxembourg,  

Iasi Festum Musicae a Bucha-
rest Saptamana internationala 
a Musici.  Jako sólista vystoupil 
mmj. s dirigenty jako Charles 
Dutois, Alois Klíma, Henry Krips, 
Václav Neumann, Libor Pešek a 
Václav Smetáček. Diskografie Z. 
Bruderhanse [10 LP, 18 CD]  byla 
vydána firmami Supraphon, Pan-
ton, Columbia-Nippon, EMI-WRC, 
Connoisseurs Records, Aquitaine, 
Philips a Arbitrium. Je autorem 
tří knih: MUSIC, TECTONICS AND 
FLUTE PLAYING, FUNDAMENTALS 
OF MUSICAL PERFORMANCE  a 
ZÁKLADY HUDEBNÍHO PŘED-
NESU, kterou spisovatel Milan 
označil jako: „krásnou knížku, 
jemu velice blízkou“. 
Je čestným členem Societas B. 
Martinů a Research Fellow of the 
American Biographical Institute.

Další umělce představíme příště.

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás pozvala na 
druhý ročník Mezinárodního In 
Bona Fidae flétnového festivalu 
v Hlučíně, jehož program je uve-
den v tomto čísle Hlučínských 
novin. 
Čestná záštita, udělena festiva-
lu Ing. Petrem Gandalovičem, 
ministrem vlády České republiky 
a Ing. Davidem Maňasem, sta-
rostou města Hlučína, je pro nás 
oceněním kvality festivalu.
V letošním roce jsme připravili 
několik novinek.
Program festivalu jsem obohatili 
o flétnovou soutěž, která bude 
ve všech svých kolech přístupná 
veřejnosti. 
Velmi nás potěšil zájem Kravař a 
Bolatic o spolupráci a připravili 
jsme pro ně dva koncerty.

Flétnista Lewis Mitchell, loňský 
i  letošní host festivalu, připravil, 
společně s klavíristou Markem 
Knoopem, dva koncerty pro 
žáky hlučínských škol.
V materiálech, které prezentu-
jeme ve vašich novinách, jsou 
uvedeny životopisy umělců. 
Chceme Vám tímto způsobem 
alespoň krátce přiblížit členy 
poroty i účinkující.
I v letošním roce bude festival 
„bez vstupného“. Místenky 
budou opět slosovatelné.
Těším se na setkání s Vámi na 
koncertech II. Mezinárodního In 
Bona Fidae flétnového festivalu 
Hlučín 2008.
Děkuji všem, kteří se na přípra-
vách festivalu podílejí.

Radmila Kotterbová
ředitelka festivalu

Podpora festivalu

Z členů poroty a účinkujících představujeme
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Systém varování obyvatel
Pro zabezpečení včasného a 
spolehlivého tísňového varování 
obyvatel je v celé České repub-
lice vytvořen Jednotný systém 
varování a vyrozumění, jehož 
hlučínskou část si nyní podrob-
něji představíme.
Základním způsobem varování 
obyvatel je vysílání varovného 
signálu pomocí systému sirén. 
Tyto sirény mohou být spuštěny 
jak místně, tak také dálkově. 
Podle principu, na kterém 
fungují, lze sirény rozdělit na 
elektronické a mechanické 
- rotační. Moderní elektronické 
sirény umožňují nejen vysílat 
zvukový signál, ale také lze jimi 
šířit mluvené informace a poky-
ny pro občany.
Na katastru města Hlučína je 
umístěno celkem šest konco-
vých prvků varování, jak jsou 
tyto sirény nazývány. Jejich typ a 
umístění ukazuje tabulka.
Pomocí těchto sirén jsou šířeny 
tři druhy signálu: Jsou to signály 
Všeobecná výstraha, Požární 
poplach a Zkouška sirén.

Všeobecná výstraha
Jde o kolísavý tón sirény po 
dobu 140 vteřin, který je vysílán 
třikrát po sobě v tříminutových 
intervalech. Pokud se nacházíte 
v dosahu elektronické sirény, 
po tomto signálu uslyšíte také 
upřesňující informace o důvodu 
výstrahy. 
Vyhlašuje se vždy, kdy hrozí, 
nebo již došlo k ohrožení životů, 
zdraví a majetku obyvatelstva a 
graficky jej lze přiblížit takto:

Po zaznění tohoto signálu je 
vždy důležité vyhledat úkryt 
v budově (vyjma případů, kdy 
zjevně jde o povodeň), zavřít 
okna a dveře a očekávat a vy-
hledávat informace z televize či 
rozhlasu.

Požární poplach
Tento signál je určen pouze pří-
slušníkům hasičského záchran-
ného sboru, včetně jednotek 
dobrovolných hasičů, a je vy-
hlašován přerušovaným tónem 
sirény po dobu jedné minuty, 
kdy po pětadvaceti vteřinách 
trvalého tónu následuje deset 
vteřin přestávky a poté opět 
pětadvacet vteřin tónu. 

(V podstatě jde o napodobení 
signálu trubky troubící tón 
HÓ-ŘÍ, takže signál je nezamě-
nitelný a jedinečný.) Po doznění 
signálu může následovat verbál-
ní informace:  „Požární poplach, 
požární poplach, požární 
poplach. Svolání hasičů, svolání 
hasičů. Byl vyhlášen požární 
poplach, požární poplach.“

Zkouška sirén
Je posledním druhem signálu, 
který můžeme slyšet. Zkouš-
ka sirén probíhá vždy v pravé 
poledne první středu v měsíci a 
slouží ke kontrole funkčnosti a 
dosahu sirén. 

Signál je vyhlašován nepřeru-
šovaným, 140 vteřin trvajícím 
stálým tónem, pokud jde o siré-
nu elektronickou, následuje po 

Vážení rodiče, vzhledem k plat-
nosti zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zá-
kona 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 naroze-
né koncem roku 2007 a 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  maminky 
osobně  na matriku MěÚ Hlučín 
(Po, St 8.00 – 17.00 hod., Út, 
Čt 8.00 – 14.00 hod.) a doložte 
k ověření těchto skutečností, 
originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostateč-
ným předstihem, informováni 
pozvánkou.
Bližší informace na telefon-
ním čísle 595 020 224 nebo 
595 020 283.

Sdělení rodičům k vítání občánků

signálu sdělení: „Zkouška sirén, 
zkouška sirén, zkouška sirén. 
Právě proběhla zkouška sirén. 
Zkouška sirén, zkouška sirén, 
zkouška sirén.“
Abychom nebyli odkázáni jen na 
systém sirén, jsou v našem měs-
tě připraveni také strážníci měst-
ské policie, kteří mají k dispozici 
megafon pro vysílání upřesňují-
cích informací v případě krizové 
situace přímo v ulicích.
Jak již bylo uvedeno výše, do 
Jednotného systému varování a 
vyrozumění jsou zahrnuty také 
rozhlasové a televizní stanice. 
Pro náš kraj toto smluvně zajiš-
ťují Český rozhlas Ostrava a Čes-

ká televize, studio Ostrava. Tyto 
subjekty jsou velmi důležitými 
součástmi systému, protože 
umožňují vysílat velmi podrob-
né pokyny a přesné informace 
pro obyvatele, které systémem 
sirén vysílat nelze.
Tomu, jak se chovat po vyhláše-
ní Všeobecné výstrahy a co zahr-
nout do evakuačního zavazadla, 
se budeme věnovat v příštím 
vydání Hlučínských novin.

Bc. Václav Menšík 
ve spolupráci s úsekem

krizového řízení MěÚ Hlučín

Kurz in line bruslení
Zájemci o in line bruslení se 
mohou něco naučit během kur-
zů, které bude v dubnu v areálu 
Hlučínského jezera pořádat 
trenérka a instruktorka Lenka 
Mišičková. Ta akci připravila 
společně s vedením Sportovně 
rekreačního areálu. 
„Kurz je určený pro zájemce ve 
věku od šesti do 100 let,“ řekla 
pořadatelka s tím, že přihlásit se 
mohou i úplní začátečníci, mír-
ně pokročilí, i zdatnější bruslaři. 
Pro zájemce, kterým chybí vyba-
vení bude připravena půjčovna 
bruslí i další výstroje.
Nejrychleji přihlášení získají 
výukovou hodinu zdarma.

 „Další ocenění obdrží nejmladší 
a nejstarší účastník a bude vy-
hlášen také Největší sympaťák s 
nejrychlejšími pokroky v jízdě,“ 
vysvětlila Mišičková.
První kurz bude trvat tři dny 
a uskuteční se od 18. do 20. 
dubna. Pokud bude zájem ve-
řejnosti větší než kapacita, bude 
i druhý turnus od 30. dubna do 
4. května.
Zájemci se mohou přihlásit 
prostřednictvím e-mailové 
adresy lmisickova@post.cz či 
telefonního čísla 731 722 606. 
Bližší informace najdou také na 
www.inlinesport.wbs.cz.

Umístění  část obce ulice  druh KPV
Panelový dům  Hlučín  Písečná 15 rotační siréna
Panelový dům  Hlučín  Dukelská 4 elektron. siréna
DPS  Hlučín  1. máje 1  elektron. siréna
MÚ Hlučín Hlučín  Mírové nám. 23 elektron. siréna
Hasič. zbrojnice  Bobrovníky Požárnická 33 rotační siréna
ZŠ Darkovičky Darkovičky Jandova 11 rotační siréna

Foto: archiv



Výzva pro
bytové domy
Z důvodu operativnějšího 
řešení svozu popelových nádob, 
kontejnerů i separovaných 
plastů, žádáme všechny nájem-
ce a majitele bytových domů 
v Hlučíně, aby v den svozu 
popelové přístřešky nechávali 
odemknuté.  Značně tím přispě-
jí k usnadnění a urychlení svozu 
odpadů.
Děkujeme.

Odbor ŽPaKS
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Hlučín se na základě rozhodnutí 
rady přihlásil do prestižní urba-
nisticko-architektonické soutěže 
nazvané Cenu Petra Parléře. 
Přední architekti by se tak mohli 
zabývat využitím areálu Hlučín-
ského jezera či záměrem posta-
vit rozhlednu na Vinné hoře.
„Hodnotitelská komise soutěže 
vybere ze všech přihlášek měst 
maximálně deset námětů s vý-
zvou architektům ke zpracování 

architektonické studie,“ vysvět-
lila mluvčí městského úřadu 
Jarmila Harazinová.
Dodala, že v minulém ročníku 
bylo k deseti vybraným téma-
tům přijato 40 architektonických 
studií. „Města si tak mohou mno-
hem snadněji a lépe vytvořit 
představu o možnostech staveb 
a lokalit a vybrat si mezi několika 
variantami,“ dodala.

Zájemci z řad měst se mohli do 
soutěže přihlásit do 10. března. 
Koncem stejného měsíce pak v 
Praze proběhla veřejná prezen-
tace jejich námětů. Města, jejichž 
náměty budou vybrány do 
architektonické soutěže uhradí  
jednorázový poplatek ve výši 
18.000 korun. Ten dostanou zpět 
v případě, že neobdrží žádnou 
architektonickou studii.

Architekti o jezeru a rozhledněDěti budou
recitovat v Opavě
Desítka dětí ze základních škol 
na Hlučínsku budou reprezen-
tovat své školy v okresním kole 
recitační soutěže. Obstály nej-
lépe v konkurenci 74 mladých 
recitátorů, kteří postoupili do 
okrskového kola. To 5. března 
uspořádal hlučínský dům dětí a 
mládeže. Kromě dětí ze základ-
ních škol v Hlučíně, Darkovič-
kách a Bobrovníkách postoupili 
i soutěžící ze Šilheřovic, Ludge-
řovic a Vřesiny.

V sobotu 8.3.2008 proběhla v 
Domě dětí a mládeže v Hlučíně 
velikonoční dílna pro děti i pro 
dospělé. Velikonoční dílnu, stej-
ně jako dílnu adventní, pořádá 
DDM již několik let.
Zúčastnilo se celkem 20 dětí 
a dospělých. Pro všechny byla 
přichystána pestrá nabídka v 
podobě výroby jarních věneč-
ků a přání, pletení pomlázky a 
zdobení kraslic, kde si účastníci 

vyzkoušeli netradiční techniky 
zdobení kraslic barvami a kon-
turami nebo zdobení barevnou 
kamennou drtí. 
Domem dětí a mládeže vládla 
příjemná velikonoční atmosféra, 
všude voněly nařezané větvičky 
a vrbové proutky. Všichni si své 
vlastnoručně vyrobené ozdoby 
odnesli s sebou domů spolu s 
povídáním o velikonočních zvy-
cích.         Veronika Hubáčková

Velikonoční dílna v DDM

Náměstí se dočkalo zeleně. Čtyřicet dva květináčů s tújemi 
umístili dnes pracovníci a studenti Střední zahradnické školy z 
Ostravy na hlučínském Mírovém náměstí. Jedná se o záležitost 
spojenou s častým bouráním aut do žulových kostek při cou-
vání. Nová zeleň tak nejen zkrášlí náměstí, ale přispěje i k větší 
bezpečnosti provozu.            Foto: archiv

Bývalý ředitel gymnázia vzpomíná

Pozvánka na aranžování velikonoční výzdoby
V úterý18.4.2008 v 16.00 hod. se uskuteční ve školní jídelně ZŠ 
Hlučín - Rovniny ukázka aranžování velikonoční výzdoby, kterou 
provedou studentky Střední zahradnické školy v Ostravě. Vstupné 
dobrovolné. Vždy je možné si výzdobu odkoupit. 
Základní škola Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8

Sluníčkový den pro 
opuštěné děti 2008
Nadační fond Rozum a Cit 
pořádá 17. dubna již tradičně 
svoji celorepublikovou sbírku 
na podporu opuštěných dětí a 
pěstounských rodin. 
Do projektu se letos zapojí na 
1400 studentů středních škol 
ze 70 měst České republiky a 
přes 60 mateřských a základních 
škol. Také v ulicích Hlučína se 
budete moci setkat s kovovými 
plackami nebo magnetkami 
nesoucími symbol sbírky – slu-
níčko. Každé sluníčko vyjde na 
30 korun.
Výtěžek sbírky bude použit na 
nákup zdravotnických, rehabili-
tačních a výukových pomůcek 
pro děti vyrůstající v pěstoun-
ských rodinách.  
Více informací o nadačním 
fondu a náhradní rodinné péči 
naleznete na www.rozumacit.cz 
případně na www.pestounska-
pece.cz . Činnost fondu můžete 
podpořit i zasláním dárcovské 
sms ve tvaru: „ DMS ROZUMA-
CIT“ na číslo 8777. 

Prostřednictvím internetových 
stránek vzpomíná bývalý ředitel 
hlučínského gymnázia Jiří Bárta 
na své působení v Hlučíně. 
Bárta musel před lety vedení 
školy opustit ze zdravotních 
důvodů. Ve funkci působil dvě 
desítky let. 
„Velice rád budu vzpomínat na 
oslavy 75. výročí, které se nám, 
myslím, podařilo společnými 
silami dobře zorganizovat a 
byly hodnoceny mnohými jejich 
účastníky jako opravdu velkole-

pé. Tolik absolventů, bývalých a 
současných profesorů školy asi 
už nikdy pohromadě neuvidím,“ 
uvedla na stránkách bývalý 
ředitel. 
Na stránky upozornila jedna z 
absolventek školy. „Doporučuji 
všem, kdo jste prošli lavicemi 
hlučínského gymplu, abyste si 
spolu s panem ředitelem Bártou 
tyto krásné časy připomněli,“ 
uvedla. Vzpomínky ředitele 
zájemci najdou na:  
www.jiribarta.estranky.cz.
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Volný čas v Hlučíně
Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín, tel.: pokladna: 
558 270 100, kulturní dům: 595 043 397
1. 4. | 9.00 a 10.30 | O Růžence – divadelní 
představení pro MŠ a I. st. ZŠ

6. 4. | 19.30 | Mystery od the dance - irské 
tance

11. 4. | 8.30 a 10.00 | Hudební Tramtárie 
– hudební pořad pro MŠ a I.st. ZŠ

16. 4. | 19.00 | Miroslav Donutil – Cestou 
necestou

18. 4. | 18.00 | Závěrečná tanečního kurzu 
pro pokročilé

18. 4. | 18.00 | Přednáška o Etiopii – k akci 
Den Země, zámecký klub

20. 4. | 13.00 | Koláčobraní – prezentace 
pekáren Hlučínska

22. 4. | 8.30 a 10.00 | Kabaret „Popeláčci“ 
– představení pro školy ke Dni Země

26. 4. | 9.15 | Hlučínská lilie - XXIV. ročník 
taneční soutěže

Výstavy: 
8. 4. | 9.00 | Vernisáž výtvarných prací žáků 
škol v KD na téma „Přátelství k Zemi“
8. – 20. 4. | Výstava ke Dni Země – práce 
dětí a studentů

Připravujeme: 
  9. 5. | 19.00 | Ladies party
11. 5. | 15.00 | Obce se představují – zá-
mecké nádvoří

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín, tel.: 595 041 074
5.4. | 17.00, 19.30 | Pokání
6.4. | 17.00 | Pokání
Film VB – dobrodružné drama, MN

7.4. | 17.00, 19.00 | Nejkrásnější hádanka
8.4. | 17.00, 19.00 | Nejkrásnější hádanka
Film ČR – pohádka, MP

10.4. | 19.00 | Once
11.4. | 17.00, 19.30 | Once
Film Irsko – drama, MN

12.4. | 17.00, 19.30 | Asterix a Olymp. hry
13.4. | 17.00 | Asterix a Olympijské hry
Film Španělsko, Německo, Francie – kome-
die, pohádka, MP

15.4. | 19.00 | Sweeney Todd: Ďábelský 
holič z Fleet Street
16.4. | 19.00 | Sweeney Todd: Ďábelský 
holič z Fleet Street
Film USA – hudební, krimi, thriller, MN

18.4. | 19.30 | Rambo do pekla a zpět
19.4. | 17.00, 19.30 | Rambo do pekla a 
zpět
Film USA, Německo – akční thriller, MN

20.4. | 15.00 | Mach a Šebestová na 
prázdninách 3
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší 
diváky nejen o Machovi a Šebestové.

26.4. | 17.00, 19.30 | Let´s Dance 2
27.4. | 17.00 | Let´s Dance 2
Film USA – drama, hudební, romantický, 
MP

29.4. | 17.00, 19.00 | O rodičích a dětech
30.4. | 17.00, 19.00 | O rodičích a dětech
Film ČR – komedie, MP.

Připravujeme na květen
3.5. – 5.5. | Nejkrásnější hádanka
6.5. – 7.5. | Bobule aneb Nevinně o víně
9.5. – 11. 5.  | 10 000 let př.n.l.
13.5. | Venkovský učitel

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

21.4. | 16.00 | ODEMYKÁNÍ LESA - sraz u 
DDM, akce určena dětem ze zájmových 
kroužků DDM, sebou: zvonečky nebo klíče 
na probuzení Pána lesa. Informace: Edita 
Studená, 595041156

22.4. | 17.00 | DEN ZEMĚ VE FOTOGRAFII 
- vyhodnocení fotografické soutěže a 
zahájení výstavy. Soutěž je určena všem 
amatérským fotografům, každý může 

poslat max. 2 fotografie přírody, ekologie, 
rostlin, zvířat,...na adresu DDM Hlučína 
a to do 15.4.2008. Informace: Veronika 
Hubáčková, 595 041 156

22.4. | 15.00 | SÁZENÍ STROMEČKŮ - akce ke 
Dni Země na zahradě DDM, pro děti a 
mládež, s sebou věci na „lítačku“. Informa-
ce:  schreier.leo@seznam.cz , 724 366 987

25.4. | 15.00 | HRÁTKY V DOMEČKU - určeno 
dětem a mládeži sportování, hry, soutěže, 
vaření, s sebou tenisky na přezutí, 3 
brambory + párek. Informace: schreier.
leo@seznam.cz, 724 366 987

26.4. | 7.30 | ZLATÁ UDICE - rybářská soutěž 
pro děti a mládež, sraz u DDM 
Disciplíny: rybolovná technika, poznávačka 
ryb, rostlin a živočichů, testy z rybářského 
řádu, lov ryb udicí, účast v soutěži je 
formou doškolení pro držitele dětských 
povolenek.
informace: Beinhauer Rostislav, Edita 
Studená 595 041 156

Připravujeme:
3.5. | S BARVIČKAMI ZA ZVÍŘÁTKY - výlet do 
ZOO Ostrava, spojeno s výtvarnou 
soutěží. Informace: Veronika Hubáčková, 
595 041 156

3.5. | SOUTĚŽ V LOVU RYB – Sportovně 
rekreační areál Hlučín
informace: Beinhauer Rostislav, Edita 
Studená 595 041 156

24.5. | HLUČÍNSKÝ TALENT 2008 - 11. ročník 
soutěžní přehlídky moderního a 
scénického tance. Informace: Veronika 
Hubáčková, 595 041 156

Sportovní hala
Tyršova 5a, Hlučín, tel.: 595 043 677

Basketbal
 5.4. | 9.00 |   Oblastní přebor U16
  Hlučín – Opava B
19.4. | 9.00 | Oblastní přebor U16
  Hlučín – Příbor

26.4. | 9.00 | Mladší minižáci
   Hlučín – Snakes B
27.4. | 9.00, 13.00 | Finálová sk. OP U20
   Hlučín – Přerov
   Hlučín – Lipník nad Bečvou

Fotbal – II. liga
12.4.15.00 | Hlučín – Třinec
26.4. | 16.00 | Hlučín – Hradec Králové

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín, tel.:  595 041 337
e-mail: muzeum.hlucinska@seznam.cz
Do 20. 4. trvá výstava „Svět karetních her 
– sbírka Aloise Nasadila“ 
Do 4. 5. trvá výstava „Od doby kamenné do 
doby slovanských hradišť“

Program ke Dni Země
8. 4. | 9.00 | KD Hlučín - vernisáž výstavy 
žákovských výtvarných prací na téma 
Přátelství k Zemi. Výstava potrvá do 20. 
dubna.

18. 4. | 18.00 | Zámecký klub - cestovatel-
ská přednáška o Etiopii

22. 4. | 8.30 | KD Hlučín -  divadelní před-
stavení Popeláčci

22. 4. | KD Hlučín - kreslení na chodník pro 
žáky mateřských škol

Po celý měsíc budou děti soutěž ve znalos-
tech z biologie a ve sběru papíru.

ZO ČZS Hlučín
24. 4. | Zájezd na jarní Floru Olomouc. 
Odjezd v 7.00 od KD Hlučín. Cena pro členy 
130,- Kč, ostatní 180,- Kč. Přihlášky v pro-
dejně Zahrádkář na ulici Ostravské.

Oznámení
Upozorňujeme všechny majitele volných 
vstupenek do Sportovně rekreačního areálu 
– přírodního koupaliště, na ukončení jejich 
platnosti k 31. 3. 2008. Končí platnost 
všech volných vstupenek bez rozdílu data 
vydání.
Správa SRA Hlučín, Celní 12a, Hlučín, tel.: 
595 043 690

Výstava fotografií. Hlučínský fotograf 
Zdeněk Míl bude v dubnu vystavovat soubor 
aktů v Galerii na hlučínském náměstí. Míl 
žije od roku 1953 a fotografií se zabývá od 
školních let. V 80. letech absolvoval fotografii  
u profesora Sousedíka. Fotografuje portréty, 
akty, krajiny. Jeho vzorem je Sudek a Drtikol.

Děkuji paní Janě Kubíno-
vé za krásný přístup k ju-
bilantům. Paní Kubínová 
navštívila za městský úřad 
mou maminku s přáním 
k narozeninám. Bylo to 
setkání milé, srdečné a 
budeme na ně rádi vzpo-
mínat.       Věra Dostálová

Děkuji Městské poli-
cii Hlučín, zvláště pak 
p.Mašovi, za rychlé řešení 
hlášených závad. Bydlím 

na ulici Dlouhoveské a 
několikrát jsem s p. Ma-
šou jednal např. ohledně 
uvolněných nebo chybě-
jících dlažebních kostek 
a jiných problémech a je 
zjevné, že mnoha závad 
si všímají strážníci při 
pochůzce. Každopádně 
byla záležitost ve většině 
případů do druhého dne 
nebo ve velmi krátké 
době vyřešena.

Jaroslav Chvojka

Poděkování Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, fakultní škola

vás zve na 
Školákův den 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. dubna 2008
13.00 – 16.30

nabízíme
účast v hodinách vybraných 

předmětů
kulatý stůl s vedením školy 

15.30 - 16.30

Jubilanti:
Olga Beganyjová *1928
Josef Kaluža*1917
Hrubý Antonín*1917
Žofie Konečná*1918
Hugo Raiský*1927
Alžběta Slivková*1925
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Můj tatínek se vrátil z práce a měl velikou 
radost z mého narození. Pocházel ze sedmi 
synů a já jsem byla první děvče v rodině.

Na druhý den se na mě přišli podívat 
rodinní příslušníci a sousedé. Podle zvyku 
přinášeli drobné dary.

Přišel se  podívat i náš rodinný lékař. Pro-
nesl, že jsem zdravé a dobře vyvinuté dítě.

Moje porodní váha byla 3 kilogramy a 
300  gramů. Přišel se na mě podívat i pan 
nadstrážmistr Štaffa, který byl také přítelem
naší rodiny. On a jeho paní se také těšili 
na přírůstek do rodiny a v listopadu se jim  
narodila dvojčata, Anna a Marie.

Podle křesťanského zvyku jsem byla 
pokřtěna ve farním kostele v Hlučíně. Na  
křtiny přijeli babička a dědeček z tatínko-
vy strany kočárem z Dolního Benešova a 
přivezli třílitrovou konvici kakaa a plný košík 
koláčů a bábovky.  V sobotu před křtem 
dovezl tatínek od babičky maso a kuřata.

Teta Amálka připravovala slavnostní oběd 
a pozastavila se nad tolika kakaem. Byla by 
raději, kdyby babička přivezla tři litry mléka.
Od té doby žily tyto dvě ženy , které byly 
věkově stejně staré, ne zrovna ve velkém 
přátelství kvůli kakau.

Babička se těšila na první vnučku a chtěla, 
aby byly  křtiny slavnostní. Měla sedm synů.  
Tatínek byl jeden z nich. Byla to velmi drob-
ná a pracovitá žena.

Podle vyprávění  tatínka, museli chlapci 
zastávat všechny práce jak v domácnosti, 
tak na poli. A můj tatínek skutečně uměl 
všechno. Byl pořádkumilovný, jak to byl 
z domu naučený.

Dědeček z Dolního Benešova si spolu se 
svým bratrem postavili chalupy  na konci 
Dolního Benešova u hlavní cesty na Hlučín. 
Vpředu byly stodoly a hospodářské budovy. 
Nutno dodat, že dědeček se svým bratrem 
měli chalupy a pole blízko benešovské-
ho nádraží. Ty za výhodné ceny od nich 
odkoupil pan podnikatel Holuša. Postavil 
tam továrnu, současnou Moravskoslezskou 
armaturku. Dědeček většinou pracoval 
jako stavbyvedoucí v Německu (Hambur-
ku, Berlíně apod.).  A pravdou je, že lidé ve 
Slezsku byli a jsou většinou velmi pracovití a 
pořádkumilovní.

Slýchávala jsem často takovou průpovíd-
ku: „Když chce člověk něco mít, tak se musí 
přičinit. A darebákovi (lenochovi) slíbil Pán 
Bůh…“ a to si nechám raději pro sebe.

Píši o dědečkovi a babičce z tatínkovy 
strany, o prababičce a tetě ze strany mo-
jí maminky. Nesmím však zapomenout na 
babičku, dědečka a sourozence z maminčiny 
strany.

Příběhy, které budu nyní psát jsou velmi 
smutné, dramatické a plné nostalgie, jako 
skoro všechny moje příběhy.

Moje vlastní 
babička, sestra 
tety Amálky, ze-
mřela po porodu 
dvojčat, chlapců, v roce 
1914. Jeden z nich byl Karel a 
druhý Alfons, který zemřel při po-
rodu s maminkouPorod byl velmi těžký.

Prababička nám vyprávěla, jak malého Al-
fonse položili mamince do klína a společně 
je pochovali.

Dědeček z maminčiny strany narukoval 
mezi posledními do první světové války. V 
boji přišel o nohu a krátce nato zemřel na 
otravu.

Měl menší hospodářství v Darkovičkách, 
na kterém zůstalo osm opuštěných sirotků. 
Moje maminka byla předposlední. Dostala 
jméno po tetě, Amálka.

                                             Pokračování příště

Čtení na pokračování: Vzpomínky malé Anny II.

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

připravila na měsíc DUBEN pro své zákazníky akci:

„Jarní servis kol s 10% slevou“ 
kdy na opravu vašeho kola dostanete 10%slevu na práci a na 
zakoupené díly pro tuto opravu dalších 10% slevu.

Dohromady celkem ušetříte za  opravu svého „OŘE“  20%! Vy-
užijte také doprodeje loňských modelů kol s 15% slevou!!! 

V nabídce máme i funkční prádlo fa Klimatex. 
Trvale máme skladem koloběžky,dětská kola a 

přilby všech velikosti. Přijděte - budete mile 
překvapeni.                          Těšíme  se na Vás. 

Vedoucí prodejny: Michal Myslivec
Majitel prodejny: Ing.ValíkMiroslav Te
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ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)
 Prodám psací stůl sv. dub, 800,- Kč. 737 110 156
 Prodám byt 2+1 v Hlučíně, os. vl. Cena: 1 340 000,- Kč. Ne RK! 608 475 758 
 Koupím v Hlučíně stav. pozemek. Cenu respektuji. Tel.: 603 772 774
 Prodám dr. byt 1+1, 4. patro, ul. J. Seiferta. Cena dohodou. Tel.: 739 225 228
 Prodám zahradu se zděnou chatou (podsklepená) a velkým skleníkem na Vinohradech, 

ve staré části. Tel.: 603 255 612

Přijímací zkoušky
Ředitelství ZŠ Hlučín, Hornická 7 ozna-
muje rodičům žáků letošních 5. tříd, že ve 
čtvrtek 24. dubna 2008 se konají přijímací 
zkoušky do 6. třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných předmětů. 
Přihláška je zveřejněna na stránkách www.
zshornicka.cz, nebo ji lze vyzvednout na 
sekretariátu školy ZŠ Hlučín, Hornická 7 a 
také u svých  třídních učitelů. 

Mgr. Pavel Lindovský, ředitel školy



Mají to k vám vaši zákazníci, pacienti daleko? 
Tak s tím něco udělejte!!!
Pronajmu kompletně zrekonstruované nebytové prostory 
mezi náměstím a autobusovým nádražím. Prostory budou 
vhodné na ordinace, kanceláře, prodejny, sídlo firmy, služby
různého druhu. Dvě patra zrekonstruovaného domu 2x200 m 
s přilehlým dvorem 150 m, půdní byt 200 m, nabídnou dosta-
tek místa k podnikání, s vlastním parkováním. Nemovitost je 
určena k celkové rekonstruci - samozřejmostí je rekonstrukce 
dle přání pronajímatele.
Prostory volné od roku 2009. Cena nájmu dle dohody. 
Telefon: 737 40 90 22

Pronájem nebytových 
prostor v centru Hlučína

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

řez živých plotů a
ovocných stromů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen
jabloně od 80,- Kč

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




