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22. března 2011 proběhlo v Kulturním domě v 
Hlučíně fórum s veřejnou diskuzí, kde se mohli 
občané vyjádřit k nejpalčivějším problémům, 
které je tíží.

Veřejné fórum proběhlo letos již počtvrté. Tato 
akce je organizována v rámci naplňování projektu 
Hlučín - Zdravé město. Hlučín je od roku 2007 čle-
nem Národní sítě zdravých měst ČR. Cílem „zdra-
vých měst“ je vytvořit pro své občany co nejkva-
litnější a nejpříjemnější místo pro život. Jedním z 
prostředků, jak toho dosáhnout, je i zapojení obča-
nů do rozhodování  o dění ve městě. Právě proto 
město Hlučín tato diskusní setkání pořádá. 

Na úvod starosta města občany seznámil s tím, 
jak se město vypořádalo s deseti největšími pro-
blémy, které občané formulovali v loňském roce. 
Mimo jiné zdůraznil, že některé problémy jsou vel-
mi těžce řešitelné, a není v silách radnice je v do-
hledné době vyřešit. Jde např. o vybudování  sil-
ničního obchvatu města, který je natolik finančně 
náročný, že zůstává opravdu pouze v dlouhodo-
bém výhledu. Obdobným problémem je i kontrola 
a postihování občanů, kteří spalují v domácnostech 
různé odpady a znečišťují tak ovzduší. Současná 
legislativa neumožňuje provádět kontrolu v rodin-
ných domcích, které nejsou využívány pro podniká-
ní a proto je prakticky nemožné tyto občany odha-
lit nebo je pokutovat. I přesto se některé problémy 
opět objevily na seznamu TOP problémů města.

Účastníci se rozdělili do skupin, ve kterých dis-
kutovali o jednotlivých tématech. Skupiny byly za-
měřeny do těchto oblastí:

• rozvoj města, podnikání, bydlení
• životní prostředí, zdravý životní styl
• sociálně zdravotní oblast
• vzdělávání, školství, cestovní ruch
• volný čas, sport, zábava
• doprava, infrastruktura
V jednotlivých skupinách byli zástupci radnice, 

zpravidla vedoucí odborů, do jejichž kompetence 
příslušný problém spadá.

V rámci společné diskuze všech přítomných byla 
vždy dvě nejdůležitější témata z jednotlivých sku-
pin vypsána na tabuli a následným hlasováním byla 
seřazena i podle důležitosti. Jak hlasování  dopadlo 
je zřejmé z anketního lístku. Vzhledem k tomu, že 
i přes veškerou propagaci se veřejného fóra zúčast-
nilo jen malé množství hlučínských občanů, máte 
všichni možnost se k navrženým problémům vyjá-
dřit, a to formou ankety. Anketa proběhne v měsíci 
dubnu a květnu. V digitální podobě je k dispozici 
na webu města, anketní lístek si můžete vyzvednou 
i na městském úřadě a další distribuce bude prová-
děna prostřednictvím škol. Urna na anketní lístky 
je umístěna v přízemí budovy „A“ u podatelny. Ty 
problémy, které budou anketou potvrzeny, budou 
předloženy na zářijovém zasedání zastupitelstvu 
města ke schválení a následně k zařazení buď do 
akčního plánu města, nebo k operativnímu řešení.

(mp)

Vyjádřete se i vy k deseti TOP problémům města

Problém města bez pořadí důležitosti 
Pouze u dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte x

ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA

nedostatek stavebních pozemků ve vlastnictví města pro výstavbu RD  
znečištění  ovzduší zejména spalováním nevhodných pevných paliv a odpadů  
psí exkrementy na veřejných prostranstvích, odpovídající 
podmínky pro  provoz  psího útulku 

 

hlučnost o nedělích, nedodržování OZV vyhlášky (sekání trávy apod.)  
absence sociálního bydlení  
rozšíření  počtu veřejných budov s bezbariérovým přístupem  
vybudování cyklostezky OKD – Štípky  
vybudování naučné stezky pod Vinnou horou  
oživení námětí pro větší kulturní využití  
zřízení Minikina v Kulturním domě Hlučín  
vybudování ochvatu města  
vybudování propojení komunikace ČSA a ul. Markvartovická 
(souběžná komunikace s tratí ČD) 

 

vybudování bezpečných přechodů (ul.Celní u kaple a Dětského ranče)  
jiný problém (vypište): 

Anketní lístek můžete odevzdat:
- osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí budovy „A“ do schránky označené TOP problémy

- poštou na MěÚ Hlučín, Mírové nám.23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA
- e-mailem na adresu praskova@hlucin.cz, v případě, že využijete elektronický formulář  

na www.hlucin.cz (levá lišta – životní prostředí – Místní agenda 21)

 Termín odevzdání anketních lístků je do 31.5.2011



Další jednání zastupitelstva 
proběhne v úterý 21.6.2011 
od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních 
skříňkách a webu www.hlucin.cz

Rada města Hlučína: 
n  schválila záměr TS Hlučín s.r.o. podat žádost o 

podporu z Operačního programu Životní pro-
středí, v oblasti podpory „Snížení imisní zátěže 
omezením prašnosti z plošných zdrojů“ na po-
řízení zametacího vozu a zajištění financování 
provozu v období udržitelnosti projektu.

n  rozhodla poskytnout právnické osobě Fotbalový 
klub Darkovičky,  peněžitý dar ve výši 20.000 
Kč na provoz v roce 2011. Poskytnutí tohoto 
peněžitého daru bude zohledněno  při rozhod-
nutí o výši dotace, která bude klubu poskytnuta 
dle Zásad pro hodnocení a poskytování dotací 
a grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2011.

n  rozhodla neposkytnout KOMITÉTU PRO 
UDRŽOVÁNÍ PAMÁTEK Z VÁLKY ROKU 
1866 peněžitý dar.

n  rozhodla neposkytnout peněžitý dar na vydání 
Moravského historického sborníku – Ročenky 
Moravského národního kongresu za léta 2006 
– 2010.

n  rozhodla o účasti města Hlučína v projektu „Vý-
měna zkušeností při realizaci projektů v oblas-
ti sportu, turistiky, kultury a ochrany životního 
prostředí spolufinancovaných z externích zdro-
jů včetně evropských fondů, mezi  partnerský-
mi městy z České republiky, Německa, Polska, 
Rumunska a Maďarska“ ve  dnech16.6.2011– 
20.6.2011, který je realizován městem Namys-
lowem.

n  vzala na vědomí zprávu výběrové komise o po-
souzení a hodnocení nabídek a rozhodla o zho-
toviteli stavby „Bezbariérový vstup do Kul-
turního domu“ a  uzavření smlouvy o dílo  v  
souladu  se  zadávacími   podmínkami   sta-
novenými   ve   výběrovém   řízení v ceně 
2.906.850 Kč vč. DPH.

n  vzala na vědomí zprávu výběrové komise o 
posouzení a  hodnocení nabídek a rozhodla o 
zhotoviteli stavby „Zateplení  pláště a výmě-
na oken ZŠ Hornická“ a uzavření  smlouvy o 
dílo  v  souladu  se  zadávacími   podmínkami   
stanovenými   ve výběrovém   řízení v  ceně 
24.959.921 Kč vč. DPH.

Výtah z usnesení  ze 13. a 14. schůze 
Rady města Hlučína n  vzala na vědomí pořádání  3. ročníku akce 

„Ruku v ruce aneb  den sociálních služeb a 
zdraví“ dne 8.6.2011 na Mírovém náměstí v 
Hlučíně.  Zároveň rozhodla o uzavření Mírové-
ho náměstí pro potřeby konání této akce s tím, 
že  na Mírové náměstí nebudou vjíždět motoro-
vá vozidla v době od 8 do 16 hodin.

n  rozhodla o zhotoviteli stavby „Modernizace 
zahrady MŠ Severní“ a rozhodla o uzavření 
smlouvy o dílo v souladu se zadávacími pod-
mínkami stanovenými ve výběrovém řízení v 
ceně 2.988.379 Kč vč. DPH.

n  rozhodla o zhotoviteli stavby: „Víceúčelo-
vé hřiště Darkovičky“ a rozhodla o uzavře-
ní smlouvy o dílo  v  souladu  se  zadávacími   
podmínkami   stanovenými   ve   výběrovém   
řízení v  ceně 3.290.267 Kč vč. DPH.

n  rozhodla o zhotoviteli stavby „Výměna střešní 
krytiny a  oprava komínových těles 1.máje 1“ a 
rozhodla o uzavření smlouvy  o dílo  v  soula-
du  se  zadávacími   podmínkami   stanovený-
mi   ve   výběrovém  řízení s  cenou  899.478 
Kč vč. DPH.

n  vzala na vědomí protokol výběrové komise o 
posouzení a hodnocení nabídek a rozhodla o 
zhotoviteli stavby „Rekonstrukce sportovního 
areálu Základní školy Hlučín - Rovniny“ a o 
uzavření smlouvy o dílo  v  souladu  se  zadá-
vacími   podmínkami   stanovenými   ve   výbě-
rovém   řízení v  ceně 13.827.504 Kč vč. DPH.

n  rozhodla o prezentaci města Hlučína v reedici 
encyklopedické  publikace „Moravskoslezský 
kraj – města a obce moravskoslezského kraje“.

n  schválila přijetí  finanční podpory na grantový 
projekt s názvem  „Příroda jako velká učebna“ 
– žádaný  Základní školou a mateřskou školou 
Hlučín–Darkovičky, v rámci globálního grantu 
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji  Mo-
ravskoslezském Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.                (mp)

Všichni je známe, mnohé  jsou zde od nepamě-
ti a bereme je tak samozřejmě, že už si ani nedo-
vedeme představit, že by zmizely. Ano, mluvím 
o informačních skříňkách, kterých je v Hlučíně, 
Bobrovníkách a Darkovičkách celkem devět. Je-
jich hlavním úkolem je plnit funkci trvale přístup-
né veřejné desky. A tak se na nich můžete dočíst 
třeba o přerušení dodávek vody, usneseních nebo 
výběrových řízeních. Najdete tady ale i veřejné 
vyhlášky nebo pozvání na zasedání zastupitelstva.

Bohužel i na nich se již podepsal zub času a v 
některých případech se nevyhnuly ani pozornosti 
vandalů. Dnes jsou informační tabule již na kon-
ci své životnosti a stojíme před problémem, co s 
nimi dále. Čas a informační technologie již znač-
ně pokročily a většinu zde zveřejněných informa-
cí můžete nalézt jak v Hlučínských novinách, tak 
na internetových stránkách města.

Oprava nebo dokonce výměna takové skříňky 
přitom není levná záležitost a může se vyšplhat až 
k částce 20 tisíc korun. Proto bylo třeba najít kom-
promis, který by pokud možno informační funkci 
skříněk zachoval, ale přitom nebyla jejich obno-
va pro město zbytečně nákladná. A jak to tedy se 
skříňkami dopadne?  

Čtyři z nich budou zachovány. Jedna z nich je 
na sídlišti OKD, ta je v zachovalém technickém 
stavu a může sloužit i nadále. Skříňka v Bobrov-
níkách u pošty bude opravena  a dvě skříňky (na 
Rovninách u točny autobusu č. 34 a v Darkovič-
kách u obchodu) budou vyměněny za nové. 

No a pokud byste hledali úřední desku města 
Hlučín, tak ta je umístěna na budově „C“ Měst-
ského úřadu v Hlučíně a elektronicky je úřed-
ní deska přístupná na webových stránkách města 
Hlučín – www.hlucin.cz 

(mp)

Skříňky dosluhují

Vážení spoluobčané,  
jedno lidové moudro říká, „Není na světě člověk 

ten, který by se zavděčil lidem všem“. Já si to uvě-
domuji pokaždé, když přicházejí vaše požadavky na 
řešení různých problémů. Jedním z nich je i stále 
rostoucí problém s parkováním aut. Naši předkové 
při budování obydlí a cest k nim netušili, že nasta-
ne doba, kdy rodiny budou mít dvě auta a vícečlenné 
rodiny více aut. A to stejně na sídlištích s činžovními 

domy jako na ulicích s rodinnými domy. Množí se nám 
případy, kdy na ulicích parkují auta soukromá, firem-
ní, dokonce kamiony a také auta nepojízdná, v rozpo-
ru se zákonem o provozu na komunikacích. Parkování 
na ulicích má negativní dopad na bezpečnost provo-
zu, údržbu komunikací a průjezd vozidel integrované-
ho záchranného systému. Stížnosti jsou zdůvodňovány 
také špatným rozhledem v křižovatkách a kompliko-
vaným vyhýbáním se protijedoucím vozidlům, protože 
zaparkovaná auta blokují jeden jízdní pruh v dlouhých 
úsecích. Je to problém celospolečenský, řešený (také 
neřešený) v mnoha městech a obcích. Tak ho společ-
ně řešme i my v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovič-
kách. Rád bych, aby město mělo promyšlenou koncep-
ci a využilo všechny možnosti ke zlepšení současného 
stavu dopravního provozu i parkování. Vyřešit se to 
dá pouze vybudováním parkovacích míst na vhodných 
volných plochách, ve dvorech a zahradách rodinných 
domů. Mimo komunikací, které parkování neumožňu-
jí, nebo jednosměrným provozem na ulicích tak, aby 
mohly auta na jedné straně parkovat.

Situaci chceme řešit s minimem negativních dopa-
dů a případná opatření a změny konzultovat s vámi a 
vašimi zástupci v osadních výborech. Podněty a názo-
ry na konkrétní opatření ve vašem okolí nám můžete 
sdělit dopisem, E-mailem na adresu vitasek@hlucin.
cz, nebo vzkazem vhozeným do schránky na budově 
„C“ Městského úřadu do konce června. V měsíci září 
bychom uspořádali veřejné projednání, kde byste se 
mohli k navrženým opatřením vyjádřit.

K celé věci bych ještě rád uvedl, že město nemá zá-
konnou povinnost, ale ani finance na budování parko-
višť pro auta občanů a privátních firem, pokud se ne-
jedná o parkování na dobu nutnou u veřejných budov 
a organizací města.

Osobně si uvědomuji, že se nejedná o jednoduchý 
problém, a proto do jeho vyřešení apeluji i na vaši to-
leranci a ohleduplnost v dopravním provozu a parko-
vání, abychom si navzájem neztrpčovali život a tyto 
problémy vyřešili. 

Pavol Kubuš
starosta



      [03] hlučínskénoviny

Oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ost-
ravská směrem na Darkovičky
Oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ost-
ravská směrem na Bobrovníky
Oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

HARMONOGRAM 
SBĚRU

A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ 
Z DOMÁCNOSTÍ  HLUČÍN,

DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

II. čtvrtletí 2011

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

Termíny svozu: 

středa 4. květen 2011 svozová oblast B    
středa 18. květen 2011 svozová oblast C
středa 1. červen 2011 svozová oblast A
středa 15. červen 2011 svozová oblast B
středa 29. červen 2011 svozová oblast C

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

A

B

Ruku v ruce aneb
Den sociálních služeb

Zveme všechny občany na akci Ruku v ruce 
aneb den sociálních služeb a souvisejících aktivit, 
která se uskuteční dne 8. června na Mírovém ná-
městí v Hlučíně. Smyslem celé akce je  mimo jiné 
představit lidem poskytovatele sociálních služeb 
a služby, které poskytují, seznámit širokou veřej-
nost s procesem Komunitního plánování, infor-
movat o nabízených službách nejen na Hlučínsku, 
ale i v okolí. V průběhu dne se bude měřit krev-
ní tlak a tuk, množství CO ve výdechu u kuřáků, 
somatometrické vyšetření, měření tělesného tuku, 
po celý den bude probíhat doprovodný kulturní 
program.                                                         (mb)

  

Pozvánka na besedu  
a prezentaci DVD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Měst-
ského úřadu v Hlučíně ve spolupráci s Kulturním 
centrem Hlučín zpracovali v rámci prevence kri-
minality čtyři DVD na téma: Senioři, Mládež, Do-
prava a Majetková trestná činnost.

Dne 12. května se od 16:00  hodin  uskuteční  
veřejná prezentace posledních dvou DVD, a to  v 
Kulturním domě  v Hlučíně. Poté bude následovat 
beseda spojená s touto problematikou.

Zveme všechny občany k účasti.
(mb)

Počítačový  kurz pro seniory
V rámci projektu „Senioři komunikují“ se uskuteční v týdnu od 23.-27. 5. 2011 počítačový kurz 

pro seniory starší 55 let. Kurz bude probíhat denně od 9:00-12:00 v zasedací místnosti v budově 
C  Městského úřadu Hlučín, která bude vybavena počítači. Kurz je financován z Nadace manželů 
Livie a Václava Klausových. Maximální počet je 12 seniorů. Náplní kurzu je práce s počítačem, 
internetem, mobilním telefonem.

Přihlásit se můžete na MěÚ Hlučín, Mgr. Marcela Buryová, koordinátora komunitního pláno-
vání, budova C, dveře č. 302, tel. 595 020 317 nebo 725 053 62. Uzávěrka přihlášek je 9. 5.2011.

Kurz je určen pro začátečníky a pro seniory je zcela ZDARMA. 

Přihláška do počítačového kurzu pro seniory 
Jméno:..………………………………........................................................………………………..
Adresa:..………………………….........................................................……………………………
Datum narození: ….………............…......…. rodné  číslo:….……............................................….
Telefon: …………...…………......................................................…………………………………
Datum: ……………………..                          Podpis: ……………………....................................

V případě dotazů se obracejte na
Mgr. Marcelu Buryovou, telefon 595 020 317 nebo 725 053 622.
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Projekt Malých grantů společnosti T-Mobile se 
na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně posunul 
do další fáze. Na konci února zasedala v jedné 
ze tříd našeho gymnázia výběrová komise, 
která měla rozhodnout, které projekty získají 
finanční podporu z Malých grantů. Tuto komisi 
tvořili: ředitel gymnázia Jiří Šebesta, patronka 
projektu Silvie Gregořicová, zástupce studentů 
Jakub Kania a zástupkyně městského úřadu v 
Hlučíně Michaela Žurková.

Samozřejmě nechyběli lehce nervózní a nedo-
čkaví studenti, aby zúročili pilnou práci a obhájili 
si své projekty. Po zahájení předstupovali jednot-
liví uchazeči před porotu, krátce představili svůj 
projekt, uvedli částku potřebnou k realizaci a od-
povídali na případné dotazy. Během dvou hodin 
byly prezentovány velmi zajímavé nápady a akce. 
Celkem bylo vybráno osm nápadů a jejich auto-
ři, resp. zástupci jednotlivých týmů, byli o svém 
úspěchu informováni na celoškolní schůzce v tě-
locvičně, kde byly také předány symbolické šeky.

Prvním vybraným projektem je KAINAR 
GYMPL FEST, jehož autorem je Petr Kamrad 
z maturitního ročníku. Jedná se o malou hudeb-
ní akci, na níž vystoupí kapely složené (alespoň 
částečně) z řad studentů. Uskuteční se v sobotu 9. 
dubna 2011 od 20:00 v KD Hlučín.

PROTANČÍME KOBERCE, tak nazvaly svůj 
projekt Kristina Bialasová a Aneta Chlebišová 
také z maturitního ročníku. Rozhodly se uspořá-
dat turnaj v tanečních kreacích na těchto v posled-
ní době oblíbených kobercích. Akce proběhne v 
budově gymnázia 13. dubna.

V neděli 17. dubna Vás nejen předkladatelka 
Ludmila Teslíková, ale i celé gymnázium zvou 
na volejbalový turnaj SPOLEČNĚ PROTI SOBĚ, 
který se uskuteční ve Sportovní hale v Hlučíně od 
8:00 hodin. Družstva mohou tvořit žáci, rodiče, 
kantoři i přátelé školy.

PRAJSKÝ ŠACHOVÝ  TURNAJ je určen žá-
kům základních a středních škol na Hlučínsku. 
Autorka projektu, Monika Bělková, se rozhodla 
na gymnáziu uspořádat turnaj čtyřčlenných druž-
stev v této královské hře. První tah figurkou se 
uskuteční v pondělí 18. dubna v 9.00.

Studenti dostali granty na své nápady a projekty

Dále se můžeme těšit na HOROROVOU NOC, 
projekt studenty sekundy Kateřiny Mrůzkové. 
Žáci nižšího gymnázia prožijí děsivou noc plnou 
strašidel a čarodějnic, součástí programu bude 
také stezka odvahy a přespání v tělocvičně. Bát se 
budeme v pátek 6. května.

Také vyšší  stupeň nezůstane ochuzen a při pro-
jektu S FILMY MĚ BAVÍ SVĚT zhlédne mnoho 
zajímavých filmů a také přespí v tělocvičně. Žáci 
gymnázia jsou zváni na pátek 3. června.

Za podpory Malých grantů se rozběhne také as-
tronomický kroužek, jehož vytvoření obhájil To-
máš Perdoch ve svém projektu VZHŮRU KE 
HVĚZDÁM, SLUNCI A MĚSÍCI. Z finanční 
podpory zakoupí dalekohled a další potřebné po-
můcky. Pozorovat začneme začátkem června.

Poslední projekt, který proběhne v červnu, nese 
název GYMPL SE VYBARVUJE. Kristina Bia-
lasová uspořádá uměleckou výstavu studentských 
prací (obrazy, fotografie apod.). Součástí bude 
tvorba společného obrazu. Balónky se napustí 
barvami, zavěsí se na plátno a návštěvníci na ně 
budou střílet šipkami a vytvoří tak společné umě-
lecké dílo. To bude vystaveno v prostorách školy.

Silvie Gregořicová,
Lucie Plačková, Markéta Haburová

Ředitelství Základní umělecké školy Pavla Jo-
sefa Vejvanovského v Hlučíně vyhlásilo termín 
přijímacích zkoušek do hudebního oboru pro 
školní rok 2010/2011. Zkoušky proběhnou v pá-
tek 20.5. 2011 od 14 do 17 hod. v hlavní budo-
vě školy v ulici U Bašty 4 (za Městským úřadem) 
ve třídách č. 3 a 5 v přízemí. Škola přjímá děti ve 
věku 5 – 7 let do přípravné hudební výchovy a 
děti starší do prvního ročníku studia. V nabídce je 
výuka hry na klavír, klávesové nástroje, smyčco-
vé nástroje (housle,violu, violoncello, kontrabas), 
dechové nástroje, akordeon, cimbál, kytaru, zpěv 
a výuku hry na varhany. 

Ve stejný den a ve stejnou dobu pořádá  výtvar-
ný obor, který působí  v prostorách hlučínského 
zámku  Den otevřených dveří pro zápis nových 
žáků do výtvarného oboru. 

A na závěr přijímá i taneční obor. Zájem je pře-
devším o pohybově nadané dívky a chlapce pro 
školní rok 2011/12. Zájemci se mohou hlásit v 
průběhu května a června každé úterý a čtvrtek od 
14,30 do 17  hod. v budově ZUŠ, v ulici U Bašty 
4, učebna č. 12, II. poschodí.

(mk)

Přijímačky na ZUŠ

Do Hlučína se v první dubnovou sobotu sjeli 
soutěžící nejen z České republiky, ale i ze Sloven-
ska a Polska. Jejich cílem bylo zúročit své dlou-
hodobé tréninkové hodiny ve vítězství v tradiční, 
mezinárodní taneční postupové soutěži „Hlučín-
ská lilie“. 

Letos již po dvacátésedmé přivítal kulturní dům 
v Hlučíně tanečníky - děti, juniory, dospělé a se-
niory, jak v latinskoamerických, tak i ve standard-
ních tancích, ve třídách D, C ,B a Hobby. Pod-
le pravidel ČSTS se letos do soutěží přihlásilo  
formou internetových přihlášek 130 párů. Vlast-
ní soutěž byla porotcována rozhodčími z Morav-
skoslezského kraje a mezinárodním rozhodčím z 
Bánské Bystrice (Slovensko).

Taneční páry z KSTKD Hlučín se v konkuren-
ci svých vrstevníků neztratily a obsazovaly přední 
místa. Vítězné páry na prvních třech místech ob-
držely pohár a již tradiční květinu - lilii- symboli-
zující tuto soutěž. Děti v kategorii hobby obdržely 
za vítězství i krásné velké plyšové hračky. 

Nejlepší pár z KSTKD Hlučín - Jan Vilášek a 

Nikola Pavelková - obdržel u příležitosti 50. výro-
čí vzniku KD Hlučín z rukou ředitele KC a člena 
kulturní komise Města Hlučína velký jubilejní po-
hár.  Tento pár, jenž zvítězil v kategorii Děti II a v 
kategorii JUN II svedl boj o jubilejní pohár s dal-
ším hlučínským párem Štěpán Vích a Hana Ma-
chalová, kteří zvítězili v kategorii JUN II D STT 
a v kategorii JUN II LAT skončil na krásném 3. 
místě. Zájem o tuto soutěž dokládá i návštěvnost, 
která byla 309 platících diváků. 

Nejlepší hlučínské páry nás již reprezentují ve 
vyšších kategoriích (A a M) na jiných soutěžích v 
celé ČR. Po závěrečném zhodnocení bylo konsta-
továno, že příprava i průběh soutěže je  zásluhou 
pořadatelů na tradičně vysoké úrovni. 

K tomu i nemalou měrou přispělo, že Kulturní 
centrum Hlučín v loňském roce podalo žádost o 
grand na tuto akci a získalo finanční dotaci z roz-
počtu Moravskoslezského kraje. 

Miroslav Houžvička 
manažer projektu

Na Hlučínskou lilii přijeli tanečníci  
z domova i zahraničí, naši se neztratili

Fotoakademie.cz je nejrozsáhlejší vzdělávací 
projekt v digitální fotografii pro studenty střed-
ních škol, víceletých gymnázií a žáky 6. - 9. tříd 
základních škol z celé ČR, jehož součástí je ce-
lorepubliková soutěž pod záštitou Magistrátu 
hlavního města Prahy, Asociace profesionálních 
fotografů ČR, Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. V čele odborné komise je fotografka 
Sára Saudková. Dalšími členy komise jsou pro-
fesionální fotografové Mgr. Kamil Varga, PhDr. 
Milan Šusta, fotograf Andrej Macenauer a další. 
Fotografický kroužek Gymnázia Josefa Kainara 
soutěžil již po šesté a právě letos jsme dosáhli nej-
větších úspěchů.  Této prestižní soutěže v digitál-
ní fotografii se zúčastnilo 653 studentů ze  základ-
ních a středních škol České republiky, vloženo 
bylo během dvou měsíců  1 674 soutěžních foto-
grafií. V této velké konkurenci jsme získali tři prv-
ní místa – a to studentky Adéla Balnerová z II.B 
(autorka snímku západu slunce), Tereza Krettková 
z II.B a Frederika Halfarová z II.B, dvě druhá mís-
ta -  Nikola Martincová z II.B a Marek Tomíček z 
I.B a jedno třetí místo – Marie Michalíková z I.B. 
Ceny převzali v Brožíkově síni  Staroměstské rad-
nice v Praze dne 14. 4. 2011. Výstava vítězných 
fotografií se uskuteční od 7. října do 19. října 2011 
denně od 9 do 18 hodin v Křížové chodbě Staro-
městské radnice v Praze.         

Naděžda Hladišová

Dobré světlo zasvítilo 
do hlučínského gymnázia 



      [05] hlučínskénoviny

Množství letních táborů stále roste, ale jsou 
všechny stejně kvalitní? V poslední době jsou vel-
mi oblíbené příměstské tábory, kde mají děti při-
pravený program na celý den, ale na noc se vrací 
domů. Pro děti, které chtějí zažít opravdové dob-
rodružství, je nachystáno velké množství táborů v 
přírodě. Stanové tábory mají stále své kouzlo, pře-
sto o ně ubývá zájem. Na takovém táboře přitom 
nesmí chybět hry, u kterých děti musí dokazovat 
nejen svou fyzickou zdatnost, ale také zapojovat 
fantazii a své vědomosti.

Jeden takový stanový tábor je nachystaný pro 
děti z Hlučína a okolí. Mají možnost vypravit se 
do krásné přírody okolo přehrady Slezské Harty 
a tam prožít nezapomenutelných čtrnáct dní. Mo-
hou se tam seznámit s novými kamarády a s nimi 

se vydat do pravěké doby za mamuty. Během své-
ho pobytu stráví mnoho času ve vodě ať už při 
pádlování na pramici či plaváním a hrami. V oko-
lí tábora je plno lesů a luk, kde se pravidelně hrají 
nejrůznější hry, při kterých nikdy nechybí legrace. 
Mají možnost vyzkoušet si řezání dříví a také píší 
deník o tom, co během dne zažily. Mnohé večery 
poté trávíme u táboráku při zpěvu kytarových pís-
ní a opékání špekáčků. Více na internetové strán-
ce www.taborharta.wz.cz nebo u hlavního vedou-
cího Martina Augustýnka na telefonním čísle 602 
935 063.

Ovšem záleží pouze na rodičích, jaký tábor své-
mu dítěti vyberou. Každý si určitě najde ten, který 
mu a jeho dítěti nejvíce vyhovuje.

Zuzana Kubošková

Blíží se prázdniny, doba letních táborů

IV. ročník Jarního
běhu kulturního domu

Kulturní dům Hlučín vyhlašuje u příležitosti 
50. výročí vzniku KD již IV. ročník „Jarního běhu 
kulturního domu“. Tentokrát jsou tradiční katego-
rie - běh mladších a  starších žáků a gymnázia, 
běh prvňáčků s učiteli - doplněn o běh veřejnos-
ti nad 50.let. Akce se koná dne 6.května od 10.00 
hod. Start i cíl je před KD Hlučín. Přijďte podpořit 
účastníky tohoto mimořádného  atletického výko-
nu. Informace na tel.: 733712991

Miroslav Houžvička
vedoucí KD Hlučín

Dětský den a tradiční hasičskou soutěž v si-
mulaci zásahové činnosti TFA Hlučín Cup 2011 
pořádá v sobotu 28. 5. na parkovišti před vstup-
ní branou do sportovně - rekreačního areálu Sbor 
dobrovolných hasičů Hlučín ve spolupráci s měs-
tem. Obě akce začínají ve 13 hodin. 

Na oslavě Dětského dne se děti i rodiče mohou 
těšit na předvedení složek integrovaného záchran-
ného systému: hasičů, policistů, lékařů - záchra-
nářů a kynologů. Nepůjde jen o dívání, mnohé si 
mohou děti také vyzkoušet, zapojit se do akce. Sa-
mozřejmě nebude chybět kolotoč, skluzavky, sou-
těže a občerstvení. 

Ve 13 hodin vyběhnou na soutěžní trať i první 
hasiči, aby v co nejkratším čase absolvovali pře-
kážkovou dráhu, která simuluje zásahovou čin-
nost.

Napínavé a dynamické  klání, které je atraktivní 
pro diváky a vyčerpávající pro soutěžící, proběh-
ne na dvou drahách - pro muže a pro ženy. Dvou-
členná družstva budou soutěžit ve třech kategori-
ích: muži s dýchací technikou, muži bez dýchací 
techniky a ženy bez dýchací techniky.  

Další informace: www.hasicihlucin.cz  
(jh)

Dětský  den a soutěž 
TFA Hlučín Cup 2011

Od druhého týdne v květnu dojde k zahájení 
prací na kanalizaci na ulici Rovniny v délce cca 
50-ti metrů, a to od mostu přes potok Jasénka smě-
rem na Vrablovec. V tomto termínu bude prove-
dena první dopravní uzávěra v cca 50-ti metrové-
ho úseku komunikace. Následně  budou stavební 
práce probíhat postupně po dalších cca 50-ti me-
trových usecích včetně dopravní uzávěry. V době 
dopravní uzávěry komunikace dojde k výluce au-
tobusové dopravy, která ve směru Ostrava - Vrab-
lovec - autobusové nádraží Hlučín bude končit na 
autobusové zastávce Rovniny školka. Ve směru 
autobusové nádraží Hlučín - Vrablovec - Ostrava 

bude začínat autobusová linka na zastávce Rovni-
ny školka. O konkrétním datu výluky autobusové 
dopravy bude informovat Dopravní podnik Ostra-
va, a.s. vývěskami na autobusových zástavkách.  

Zahájení  plánované výměny vodovodu na ul. 
Rovniny, v úseku od mostu přes tok Jasénka (dům 
č.o. 49) k objektu školky (dům č.o. 103), bude v 
prvním týdnu v červnu 2011.K posunu termínu 
výstavby dochází z důvodu upřednostnění stavby 
kanalizace na ul. Rovniny. Omlouváme se vám za 
vzniklé komplikace a děkujieme za pochopění. 

Josef Tomíček
ředitel VaK Hlučín, s.r.o.

Rovniny - výstavba kanalizačního řadu a výměna  vodovodu

Dlouhoveská ulice byla dříve samostatnou obcí 
– Dlouhá Ves. Nedaleko této vsi bylo roku 1256 
založeno králem Přemyslem Otakarem II. město 
Hlučín. Dekretem německého císaře Vilhelma II. 
došlo dne 10. 7. 1911 ke sloučení Dlouhé Vsi s 
městem Hlučínem.

Při této příležitosti se bude konat uliční slav-
nost (Strassenfest). Na Dlouhoveské ulici mezi 
ulici Horní a Ostravskou, před starou školou, bu-
dou hrát kapely, vystoupí divadelní soubor, bude 

dostatek jídla i pití. Předpokládáme, že se dobro-
volně této akce aktivně zúčastní místní občané, 
nabídnou své domácí speciality (koláče, buch-
ty, pálenku, …) za mírné ceny, aby všichni moh-
li okoštovat, zavzpomínat. Ulici náležitě vyzdobí-
me, rozprostřeme stoly a budeme se bavit.

O konkrétním termínu této akce budete v Hlu-
čínských novinách včas informováni.

Bernard Ostárek

100. výročí připojení Dlouhé Vsi k městu Hlučínu 

31.5.2011 končí 
termín platby za 
komunální odpady! 
Povinnost uhradit poplatek 500,- Kč mají  
všechny osoby trvale bydlící, a ty, které  mají 
ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
individuální rekreaci.
Poplatek se hradí jednorázově a je splatný 
nejpozději do 31.5.2011. U platby, která 
byla prováděna poskytovatelem platebních 
služeb nebo provozovatelem poštovních 
služeb, je den platby ten, kdy byla připsána 
na účet správce poplatku. Po tomto termínu 
bude v souladu s vyhláškou a zákonem 
zvýšen poplatek na 1,3 násobek! Proto 
všechny občany vyzýváme, aby zaplatili 
včas a předešli tak výraznému nárůstu výše 
poplatku.

(sp)
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Letošní Březen - měsíc  čtenářů se v hlučínské 
knihovně opravdu vydařil. Každou březnovou 
středu jsme pořádali lekce základů práce s 
internetem. 

Zúčastnili se především senioři, kteří se nau-
čili vyhledávat informace na internetu a použí-
vat elektronickou poštu. Ve čtvrtek 31. března se 
v Zámeckém klubu uskutečnila beseda s Roma-
nem Vehovským, který se pouze s batohem, spa-
cákem a okopírovanými listy ze školního atlasu 
vydal stopem napříč Asií a Oceánií. Roman Ve-
hovský také představil svou knihu nazvanou Ces-
tou osudu a náhody. Další cestovatelskou bese-
du jste mohli navštívit i v následujícím týdnu. Ve 
středu 6. dubna jsme uspořádali besedu s Jiřím 
Márou o Japonsku. Jiří Mára cestuje se svým han-
dicapovaným synem Jirkou, manželkou a dcerou 
po celém světě. Cílem jejich cest je dokázat, že 
svět se dá procestovat i s invalidním vozíkem. Stě-
žejní akcí března byla již tradiční burza knih, ve 
které mohli zájemci nabídnout ostatním své kni-
hy a zdarma si domů odnést jiné. Na 1. duben le-
tos připadla pohádková Noc s Andersenem, kte-
rou jsme uspořádali společně s výtvarným oborem 
ZUŠ P. J. Vejvanovského. Akce se zúčastnilo 22 
dětí ve věku 6-8 let. Děti podle indicií hledaly po-
klad, který byl ukryt v zámku. Po rozdělení kořis-
ti nás čekal výtvarný program v prostorách ZUŠ, 

Měsíc čtenářů  a pohádková Noc s Andersenem

V neděli 8. května 2011 si od 10 hod můžete 
v Muzeu čs. opevnění Darkovičky slavnostně 
připomenout ukončení 2. světové války. Koná 
se zde už 3. ročník setkání historických vozidel. 
Kromě prohlídky expozice historických aut a 
motocyklů si samozřejmě můžete prohlédnout 
i celý areál. 

Jako všechny podobné akce stojí i tato na nad-
šení pořadatelů a jednotlivých účastníků, bez kte-
rého by se ani nemohla konat. Že jde o skutečné 
nadšence svědčí nesčetné množství hodin, kte-
ré svým miláčkům věnují, o penězích ani nemlu-
vě. „Jedinou symbolickou odměnou pro účastníky 
bude koláč a káva, kterou jsme pro ně připravili. 
Jen doufám, že v té době nebude stát litr benzínu 
38 Kč,“ říká Tomáš Barták, člen Oldracing clubu 
v Hlučíně.

Každoročně se této divácky atraktivní akce 
účastní vedle majitelů  historických civilních 
vozů, také majitelé historické vojenské techniky. 
Svou účast přislíbili členové Českého klubu his-
torických motocyklů Ostrava-Třebovice a Klubu 

terénních vozidel 4x4 z Havířova.  V 11:30 hod 
vyrazí „spanilá jízda“ a všechny vozidla se po tra-
se Darkovičky, Kozmice, Jilešovice, Háj ve Slez-
sku přesunou do Hrabyně k Památníku 2. světové 
války. Zde je kolona očekávána kolem 12:30 hod 
a od 13 hod je připravena pro účastníky spanilé 
jízdy historických vozidel komentovaná prohlíd-
ka zdejší expozice. 

„Je těžké odhadnout kdo přijede a samozřej-
mě také záleží na počasí. Letos očekáváme účast 
vojenských vozidel značek Jeep Willys, Dodge, 
Ford, FN, KDF, BMW Sahara, Zundapp, DKV ale 
i Škoda - zastoupená vozidlem Bojový Tudor, ale 
může se objevit i nějaké překvapení,“ uzavírá vý-
čet účastníků Barták. 

Ukončení akce a odjezd účastníků se plánuje 
kolem 15 hod. 

K důstojným oslavám jednoho z nejvýznamněj-
ších dnů našeho státu zvou AMK Hlučín – Oldra-
cing club společně s ČKHM Ostrava ve spoluprá-
ci se Slezským zemským muzeem v Opavě.   

(mp)

Setkání historických vozidel 
připomene konec války

kde jsme namalovali pohádkový strom. Po přesu-
nutí do knihovny následovala večeře, kvíz o ceny 
a spousta her. Když se setmělo, absolvovali jsme 
stezku odvahy kolem zámku. Zvládli ji všichni, 
přestože zámecký duch vypadal opravdu straši-
delně. Po návratu do knihovny jsme se věnovali 
společným hrám a čtení, které ukolébalo i ty nej-
větší nespavce. Ráno nás čekala snídaně a rozdá-
ní diplomů za účast. Velké poděkování patří p. uč. 
Hantkeové ze ZUŠ za spolupráci a maminkám, 
které nám upekly výborné buchty k snídani.

Lucie Kostková
vedoucí MěK Hlučín

Vážení rodiče, v současné době připravujeme 
slavnostní přivítání pro děti narozené od  1.7.2010, 
které mají  trvalý pobyt na území města Hlučína 
a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček.  Máte-li 
zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnost-
ního obřadu vítání občánků, dostavte se  mamin-
ky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 
hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k ověření těch-
to skutečností, originál rodného listu dítěte a svůj 
platný občanský průkaz. O přesném datu konání 
akce budete předem, s dostatečným předstihem, 
informováni pozvánkou. Bližší  info na tel. 595 
020 224, 595 020 283.

Sdělení rodičům: 
Vítání občánků 

V Hlučíně se vyprošťovalo
Dvacet dva dobrovolných a šest profesionálních 
jednotek hasičů vyprošťovalo v sobotu 16. 4. v 
Hlučíně raněné z vraků. 

Jednalo se o instruktážně – metodické zaměst-
nání formou soutěže, organizované Jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů Hlučín, Hasičským 
záchranným sborem MSK a Krajským sdruže-
ním hasičů. Soutěž se konala pod záštitou starosty 
města Hlučína Ing. Pavola Kubuše, který soutěž 
zahájil spolu s plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, zá-
stupcem ředitele HZS MSK. 

Hasiči vyprošťovali raněné podle připravených 
tzv. scénářů, které simulovaly dopravní nehody. 
Vraky stály na kolech, na boku, byly převrácené 
na střeše, figuranti byli různě „zranění“ a zaklí-
něni uvnitř. Úkolem družstva byl průzkum místa 
zásahu, zajištění vraku proti pohybu, navázání ko-
munikace a poskytnutí předlékařské první pomoci 
raněnému a jeho vyproštění z vraku, což obnáše-
lo různé stříhání, ohýbání, páčení, rozbíjení skel, 
zajištění airbagů, autobaterií, odstraňování překá-
žek a předmětů, manipulaci se zdravotnickým vy-
bavením... V každém případě se jednalo o spous-
tu náročných úkonů ve velmi stísněném prostoru.  

Situace připravené pro hasiče profesionální 
byly - co do složitosti a komplikací - ještě vystup-
ňovány a čas byl zde již jedním z posuzovaných 
kritérií. Dobrovolné jednotky z celého Moravsko-
slezského kraje se popasovaly s vyprošťováním s 
různým stupněm rutiny, ovšem v každém přípa-
dě byl na konci předlékařsky zajištěný a bezpeč-
ně vyproštěný figurant. A právě to bylo hlavním 
smyslem akce – vyzkoušet si pod dohledem zku-
šených kolegů zásah u dopravní nehody, poučit se 
z chyb vlastních i chyb druhých a stejně tak před-
vést ostatním užitečné dovednosti a ověřené efek-
tivní postupy, vzájemně se poučit. 

Vyhodnoceny byly tři dobrovolné  jednotky, 
které si vedly nejlépe (bez určení pořadí): Jablun-
kov, Frýdlant nad Ostravicí a Opava – Kylešovice.

Profesionální jednotky byly hodnoceny bodově 
a umístění vypadalo takto: 1. Bruntál, 2. Třinec, 3. 
Bílovec. Ocenění předal jednotkám plk. Ing. Zde-
něk Nytra, ředitel HZS MSK. 

Do organizace a provedení  soutěže se zapojila 
celá hlučínská jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů. Hlavním organizátorem byl velitel družstva 
Martin Türke. Patří jim upřímný dík, stejně jako 
dalším, kteří se na přípravě a realizaci této výji-
mečné akce podíleli.                                        (jh)
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V úterý 31. května si celá Evropa jako každo-
ročně připomenula Světový den bez tabáku, kte-
rý vyhlašuje Světová zdravotnická organizace 
(WHO). Akce budou probíhat v celé České repub-
lice. V Hlučíně bude kampaň zaměřena zejména 
na prevenci narůstajícího kuřáctví mladistvých.  

Naše osvětová akce je směrována na školní 
mládež. Bude se konat od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
v Kulturním domě v Hlučíně a je organizována ve 
spolupráci se Státním zdravotním ústavem. 

Žáci škol, které projevily o účast na této akci 
zájem, si připraví různé počítačové prezentace, 
literární a výtvarné práce nebo scénky, které pak 
představí ve vystoupeních svým vrstevníkům z 
dalších škol. 

Státní  zdravotní ústav pro žáky připraví test na 
stanovení CO ve výdechu u žáků, měření těles-
ného tuku pomocí přístroje OMRON, jednodu-
chý Kapschův test tělesné zdatnosti. Demonstrace 
škodlivosti kouření bude předvedena na modelu 
– kouřící Sue a současně proběhne konzultace k 
otázkám zdravého životního stylu a k výsledkům 
provedených vyšetření.  

Forma, kdy studenti prezentují své práce jiným 
studentům, je pro mládež velmi zajímavá a přínos-
ná. Věříme, že si žáci a studenti z této akce odne-
sou velké množství informací, které na ně zapůso-
bí tak, aby kouřit vůbec nezačínali, nebo pokud s 
kouřením již experimentují, kouřit raději přestali.

(sp)

Město se přihlásilo 
ke Dni bez tabáku 

Zima se s námi letos již podle kalendáře defini-
tivně rozloučila a s ní snad i nepříjemné inverze a 
enormní znečištění ovzduší. Topit se již skoro pře-
stalo a nebudou nás tedy zatěžovat alespoň emise 
z lokálních malých zdrojů znečištění ovzduší, kte-
ré se podílí na celkovém znečištění někde více než 
jednou třetinou.  

Ale ne všichni v letním období kotle úplně od-
staví. Je bohužel pravdou, že i v Hlučíně jsou ob-
čané, kteří topí pevným palivem i v letním obdo-
bí a to zejména pro ohřev teplé vody. A další vždy 
alespoň jednou za čas, když se jim nahromadí pa-
pírový nebo plastový odpad, tak jej hodí do kotle 
a spálí.  Ale proč? Všichni naši občané mají mož-
nost veškeré plasty separovat ať už do žlutých 
kontejnerů nebo formou pytlového sběru a rovněž 
tak i papír. Na ten jsou zejména na sídlištích při-
praveny modré kontejnery a na ulici K Pile jsou 
Sběrné suroviny, které papír vykupují. Většina zá-
kladních škol se navíc každoročně zúčastňuje sou-
těže ve sběru papíru, kterou město Hlučín pořádá 
u příležitosti Dne Země. Takže ani plasty ani papír 

do kotle určitě nepatří!  Spalováním pevných pa-
liv se výrazně zvyšují zejména  emise tuhé (polé-
tavý prach), emise oxidu siřičitého (SO2), oxidu 
dusíku (NOx)  a oxidu uhelnatého (CO). A komu 
by se líbilo, když bude v létě sedět třeba u kávy 
nebo s přáteli na zahradě a ze sousedova komínu 
se i v tomto teplém období bude valit štiplavý a 
jedovatý kouř. 

A ještě pár slov ke spalování suchých rostlin-
ných materiálů. Tuto problematiku řeší článek 
4 obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 o ochraně 
ovzduší na území města Hlučína. Je tam stanove-
no, za jakých podmínek  lze tyto „suché“ rostlinné 
materiály spalovat: 

a) nebude pršet, sněžit a nebude mlha,
b) nebude vyhlášena smogová situace,
b) nebude neděle a státem uznaný a ostatní
svátek. 

Buďme k sobě maximálně ohleduplní a nekaz-
me si letní pohodu kouřem a zápachem a radši si 
ji zlepšeme úsměvem!                                      (sp)

Konečně tu máme jaro a přestává se topit 

Město Hlučín se připojilo k řadě 
světových a českých měst, která se 
rozhodla posoudit svojí udržitel-
nost prostřednictvím ekologické 
stopy - ukazatele, který bývá také 
nazýván „zelené účetnictví“.

Města vedle peněz hospodaří i s dalšími cen-
nými aktivy – přírodními zdroji. Ekologická sto-
pa měří, kolik přírodních zdrojů obyvatelé a fir-
my na území města za rok spotřebovali a kolik 
odpadů vytvořili. Převádí je na plochy produktiv-
ní země, které jsou nutné k pokrytí všech potřeb 
města a  porovnává  je s plochami, které má měs-
to k dispozici. Ekologické účetnictví ukazuje, zda 
město hospodaří se „zeleným“ přebytkem či de-
ficitem. Ekologická stopa odráží například množ-
ství a druhy spotřebované energie, dopravu oby-
vatel, novou výstavbu ve městě či způsob využití 
odpadů.

Ze světových měst si v nedávné době nechal 
ekologickou stopu stanovit například Londýn, 
Vídeň, Berlín, Hongkong či Calgary. Cílem ini-

ciativy Ekologická stopa českých měst je získat 
co nejvíce českých měst pro myšlenku stanovení 
a propagace ekologické stopy.

Hlučín, v rámci projektu Zdravé město a jako 
člen Národní sítě zdravých města ČR je jedním z 
prvních měst, které se k této iniciativě připojil a 
výsledky své ekologické stopy bude znát již v po-
lovině tohoto roku.

Více informací o ekologické stopě města 
naleznete na www.ekostopa.cz/mesto.

Svůj osobní vliv na planetu můžete posou-
dit výpočtem vlastní ekologické  stopy na www.
hraozemi.cz/ekostopa. Znamená to odpovědět na 
přibližně dvacet otázek, týkajících se vaší spotře-
by – bydlení, dopravy, potravin a produkci odpa-
dů.  Možná budete překvapeni, kolik planet by-
chom potřebovali, kdyby každý žil se stejnými 
nároky na přírodní zdroje jako vy. Dotazník vás 
zároveň navede ke krokům snižujícím ekologic-
kou stopu.                                                           (sp)

Hlučín bude znát svojí  ekologickou stopu

31.5.2011

D E N  B E Z 
TABÁKU
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„Čas strávený na rybách se nepočítá,“ říkával 
herec Jan Werich, velký rybář a pstruhař. 
Zejména těm z vás, kteří již podlehli kouzlu 
rybaření nebo se chtějí o této krásné zálibě 
dozvědět něco více, je věnován i tento rozhovor 
s Josefem Řehou, zástupcem hospodáře 
Českého rybářského svazu, místní organizace 
Hlučín.

Mohl byste se čtenářům krátce představit?
Jsem členem místní rybářské organizace od 

roku 1977. Rybaření jsme měli v rodině, protože 
můj děda byl hospodář a člen rybářské stráže už 
po válce. Od roku 1990 jsem byl hospodářem a 
dnes jeho zástupce. V současné době trávím více 
času rybařením na přehradě Slezská Harta, pře-
devším lovem dravých ryb pomoci přívlače a na 
pstruhových revírech řeky Opavy lovem na umě-
lou mušku.

Co je hlavním úkolem vaší organizace?
Zjednodušeně řečeno chovat ryby, chránit je a 

samozřejmě lovit. Spravujeme celkem 269 ha vod-
ní plochy. Naše organizace se stará o 4 revíry. Na 
řece Opavě je to úsek od Děhylovského splavu po 
Smolkovský splav, to je 17 km dlouhý úsek, pak 
Hlučínská a Benešovská štěrkovna. Další je slepé 
rameno řeky Opavy u chatové osady Rybárna a 
rameno staré řeky u Hájeckého splavu.

Co správa vodních ploch vlastně obnáší?
Řídíme se zarybňovacím plánem, který je dán 

Ministerstvem zemědělství. Ryby nakupujeme 
podle nabídky a ceny v rámci regionu. Třeba ta-
kových kaprů vysadíme asi 19.000 kusů ročně. Je 
to zhruba 20 tun ryb. Jsou ve váze více jak jeden 
kilogram. Ve vodě dorostou a většina z nich se bě-
hem roku vyloví.

Vysazujeme také  candáty v počtu zhruba 14 
000 kusů, ti jsou ve velikosti 8-10 cm nebo amu-
ry ve váze kolem půl kilogramu. Každoročně vy-
sazujeme na revíru hlučínské štěrkovny  400 kusů 
pstruha duhového, tedy asi 100 kilogramů. Přitom 
pstruha lidé spojují spíše s tekoucí vodou.

Dvakrát za rok organizujeme ve spolupráci se 
Sportovně rekreačním areálem Hlučín okolo štěr-
kovny brigádu na sběr odpadků. A to vždy na jaře 
a na podzim.  Nevěřili byste, kolik se tam toho za 
rok objeví. Jsem ale přesvědčen, že rybáři na bře-
hu moc odpadků nenechávají, to spíše ostatní re-
kreanti. Nicméně je to náš rybářský revír, tak se o 
něj musíme starat po všech stránkách.

Kolik vás na to je?
Organizace má zhruba 850 členů, z toho je asi 

50 dětí do 15 let. Těm se snažíme pomoci při jejich 
prvních rybářských krůčcích. Podle zákona mo-
hou děti chytat už od 6ti let, ale vzhledem k tomu, 
že musejí mít i rybářské zkoušky,tak děti začínají s 
rybolovem až po absolvování prvního ročníku ry-
bářského kroužku.

Pro děti pořádáme tento rybářský kroužek v 

Rybářství  na Hlučínsku

Domě dětí a mládeže v Hlučíně. Kroužek vede 
dlouholetý člen rybářského svazu pan Beinhauer 
Rostislav. V současné době má kroužek asi 15 čle-
nů. V zimě se učí vázat háčky, sestavovat udici, 
seznamují se s rybářskou teorií a poznávání veš-
kerých sladkovodních ryb a dalších vodních živo-
čichů a rostlin. Toho, co by budoucí rybáři měli 
znát je opravdu hodně. Vyvrcholením pro děti je 
vědomostní a praktická soutěž v rybolovné tech-
nice „Zlatá udice“, která se pravidelně koná na 
hlučínské štěrkovně. Ta letošní proběhla v dubnu .

Pro členy pořádáme rybářské závody, kde o ví-
tězi rozhoduje buď míra ulovené ryby, nebo množ-
ství ryb v kilogramech. Letošní závody se konaly 
v dubnu na revíru štěrkovny v Dolním Benešově.

Co musí  splňovat případní noví  zájemci o 
rybaření?

V první řadě si musí vyřídit rybářský lístek, ten 
vydává orgán státní správy rybářství na Městském 
úřadu. Pro získání rybářského lístku musí žadatel 
doložit osvědčení. To získá po absolvování škole-
ní a následného testu ze znalostí. Rybářský lístek 
lze vyřídit na dobu 1 roku, 3 nebo 10 let. Na zákla-
dě vydaného rybářského lístku si zájemce zakoupí 
povolenku k rybolovu. Cena povolenky se liší v zá-
vislosti na zaměření rybářského revíru (pstruhový 
nebo mimopstruhový), délce platnosti povolenky a 
rozsahu území na kterém chce lovit.Celou proble-
matiku tady asi není možné vysvětlit, ale rádi nové 
zájemce přivítáme v sídle místní rybářské organi-
zace na ulici Školní v Hlučíně (pod poštou u koste-
la Sv. Markéty) a vše potřebné vysvětlíme.

Jaké  nejčastější druhy ryb se loví  a kolik ryb 
je možné si nachytat?

Především se to týká  úlovků kaprů, štik a can-
dátů. Ale není výjimkou ani úhoř, amur, cejn, plo-
tice nebo sumec. Množství, které mohl rybář ročně 
ulovit, nebylo v minulosti nijak omezeno a tak ne-
bylo výjimkou, že skalní rybáři, kteří u vody strá-
vili celou sezónu nachytali i přes 100 kilogramů 

ryb. Dnes je už situace jiná. Každý den můžete 
ulovit maximálně 7 kg ryb nebo 2 ušlechtilé ryby, 
jako jsou kapr, štika, candát, bolen a sumec. Za 
sezónu pak 40 kusů vybraných druhů ryb (kapr, 
štika, candát). Každý úlovek se musí zapsat do 
přehledu o úlovcích, který po odevzdání sumari-
zujeme a tím zjistíme, kolik ryb se z daného reví-
ru vylovilo.

Jsou rybáři, kteří loví jen pro zábavu a veškerý 
úlovek pouští zpět. Naproti tomu jsou takoví, kte-
ří berou všechno co chytí. Možná vás bude zají-
mat, že ve vodě jsou kapitální kusy. U sumců do 
2 m a 50 kg, štiky jsou velké i více jak metr. Taky 
candáti dorůstají až k metru. Nesmím zapomenout 
na kapra, ten může měřit skoro metr a vážit 20 ki-
logramů.

Pokud jsem si ale dělal dlouhodobou statistiku, 
tak zhruba pětina rybářů, kteří jsou u nás regis-
trovaní, si od vody nic neodnesou, protože většinu 
úlovků pustí zpět. Asi polovina za sezónu nachy-
tá tak kolem 10ti kaprů.  Někteří jsou ale schopni 
nachytat i více jak 80 kg ryb. Ti si mnohdy kupují 
druhou povolenku.

Problémem je i počet rybářů. Okolní rybářské 
svazy mají např. v Ostravě přes 6.000 členů a v 
Opavě necelé 2.000. Ti to k nám mají samozřej-
mě blízko a když začne sezona, tak je nás u vody 
opravdu moc.

Dají  se nějak uhlídat rybáři, co pravidla ne-
dodržují?

Máme svou rybářskou stráž s 18ti členy. Navíc 
se po revírech pohybuje profesionální stráž. Po-
kud zjistíme nějaké problémy, tak se řeší podle 
závažnosti. Buď přímo na místě domluvou, nebo 
jako přestupek a odebráním povolenky k rybolo-
vu. Naštěstí jsme v poslední době řešili spíše drob-
nosti. Rybáři zapomínají před začátkem lovu za-
psat datum a číslo revíru do přehledu o úlovcích. 
Nemají metr nebo kleště na vytahování háčků a 
někdy nezapíší ulovenou rybu.

Dokončení na protější straně
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Dokončení z protilehlé strany

Máte tady pytláky?
Určitě ano, pytláci byli vždycky a budou. Na-

štěstí jich není moc, protože revír je hodně navště-
vován rybáři. Pokud se jim něco nezdá, tak nás 
upozorní. Nepovažuji to proto za zásadní problém. 
Ale pozor, pytláctví je dnes už trestným činem.

Co vás trápí a co naopak těší?
Trápí nás tlak ochránců přírody. Ti ochraňují 

nepůvodní druhy, jako jsou kormoráni, bobři a vy-
dry. Tyto druhy nemají nad sebou dalšího predá-
tora a likvidují nám velkou část rybí populace jak 
v řekách, tak ve stojatých vodách. Kormoráni k 
nám přilétají z Polska. Běžně kormorán sežere asi 
půl kila ryb denně. V kraji jich jsou tisíce. Jsou 
na všech plochách. Při podzimních výlovech ryb-
níků se stahují na jezera a po zamrznutí jezer na 
tekoucí vodu. Jsou pak schopni zlikvidovat skoro 
všechny ryby v řece. Další problém  je zarůstá-
ní štěrkovny vodními travinami. Ty nám chytání 
ztěžují. Zkusili jsme vysadit mladé amury, kteří se 

Rybářství  na Hlučínsku Hádanka: Co je to?
 
Není ji vidět, není ji cítit,
není ji slyšet, nejde ji chytit.
Je za hvězdami a pod horami
a vyplňuje prázdné jámy.
Byla tu předtím a přijde pak
a nakonec ti vytře zrak. 
 
Autor hádanky:
Jakub Bargel
žák 5.A ZŠ Hlučín - Rovniny

Roztluštění: radioaktivita

živí rostlinnou potravou. Předpokládali jsme, že 
nám vodu pomohou vyčistit. Rybáři u nás ale hod-
ně zakrmují a amur se živí spíše touto potravou. 
Takže to moc nefunguje. Rozmnožily se nám škeb-
le. Ty jsou na jedné straně potravou pro kapry, ale 
také se o ně přeřezávají nahozené vlasce. Těší mě  
to, že jsme se konečně po 20ti letech přestěhovali 
do nových prostor. Je tam pro nás podstatně více 
místa a taky povolenky už můžeme rybářům vydá-
vat na počkání.

Co v nejbližší době plánujete vy osobně?
V poslední době skoro pravidelně jezdím do 

Norska na fjordy lovit ryby. Je tam krásná příro-

Díky zodpovědným 
občanům ušetřilo 
město životnímu 
prostředí řadu surovin
Loni občané  odevzdali k recyklaci 486 televizí 
a 274 monitorů 

Hlučín už několik let poskytuje občanům mož-
nost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné te-
levize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních su-
rovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu 
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace nám poskytla analýza neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a 
recyklaci občany tříděných elektrozařízení.   

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspo-
ří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čty-
ři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy 
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání 
vzniku odpadní vody z deseti sprchování. 

Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a re-
cyklace televizí a monitorů na životní prostředí, 
jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení je pro životní prostředí pří-
nosný.

Studie posoudila systém zpětného odběru tele-
vizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu nebo k jejich konečné-
mu zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly 

prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emi-
se do ovzduší, vody a produkce odpadu.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtová-
ní společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 486 televizí a 274 
monitorů. Tím jsme uspořili 113 kWh elektřiny, 2 
240 litrů ropy, 569 483 litrů vody a 5 113 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 30 tun CO2 ekv. a produkci ne-
bezpečných odpadů o 116 tun,“ popsala konkrétní 
úspory pro životní prostředí vedoucí oboru život-
ního prostředí a komunálních služeb Městského 

úřadu v Hlučíně, RNDr. Soňa Prášková.
Když si uvědomíme, že například osobní auto-

mobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skle-
níkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické 
energie, jsou to impozantní čísla.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize 
a monitory, přínos pro životní  prostředí předsta-
vuje recyklace všech ostatních druhů  starých spo-
třebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektro-
odpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do 
přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.           (sp)

da, čisto, pohoda a velké množství ryb. Jezdím s 
kamarády. Letos na podzim se chystám do Švéd-
ska na jezera lovit štiky. Můj sen je chytit metro-
vou štiku na přívlač. Můj dosavadní úlovek je šti-
ka 97 cm. Jestli se mi to podaří ve Švédsku, nebo 
v našich vodách není podstatné. Jsem absolutně 
spokojený člověk. Zdraví mi slouží a mám tole-
rantní rodinu, která mě podporuje. U vody trávím 
spoustu svého volného času. Co více si přát?

Za rozhovor poděkoval Miroslav Pech

Přínosy sběru a recyklace jedné televize pro životní prostředí



V podmínkách našeho klimatického pásu do 
skupiny škodlivých hlodavců můžeme zařadit ze-
jména potkana, krysu a myš domácí. Převážná 
část populace těchto druhů žije v lidských sídliš-
tích po celý rok a samostatně nejsou schopni žít 
vůbec nebo jen výjimečně.  Nejčastěji se v lid-
ských sídlech vyskytují potkani. 

Potkan je statný  hlodavec, který může v do-
spělosti vážit i přes 500 g. Délka těla je 160 - 230 
mm. Ocas, u kořene nápadně zesílený, nepřesahu-
je délku těla (125 - 230 mm). Ve zbarvení hřbetu 
převládá šedohnědá až hnědá barva, spodní stra-
na těla bývá špinavě bílá až šedá. Potkani se mo-
hou množit po celý rok při 22 - 24 denní březosti. 
Samice rodí obvykle 3 - 5 krát ročně a má 1 - 15 
mláďat, která pohlavně dorůstají okolo 3 měsíce 
života. V přírodě se potkan dožívá 3 – 4 let. Pot-
kan je všežravec. Jeho potravní spektrum se však 
mění podle dostupné potravy, podle prostředí a 
podle roční doby. 

Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpeč-
ných onemocnění, přenosných i na člověka. Počet 
těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k 
nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirozy a 
salmonelozy a zároveň způsobují významné eko-
nomické škody na potravinách, objektech, kanali-
zaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod. 

Většinou lidé  pojímají jako ochranu před hlo-
davci pouze jejich následné  hubení po přemnože-
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Zásady boje proti škodlivým hlodavcům

Akce k této příležitosti byly zahájeny cestopis-
nou přednáškou o Thajsku, kterou si pro školy 
připravila cestovatelka a průvodkyně Hana Dole-
žalová. Přednášku se spoustou zajímavých foto-
grafií navštívilo v kulturním domě více než 400 
žáků a studentů. Dověděli se o této, pro nás exo-
tické zemi, opravdu spoustu zajímavostí.  

Další akcí byla výstava žákovských výtvarných 
prací na téma „Příroda kolem nás“. Vernisáže, kte-
rá proběhla 18. dubna 2011 se zúčastnil i pan sta-
rosta a veřejnost měla možnost si výstavu pro-
hlédnou po celé následující dva týdny.  

Mezi akcemi nechybělo ani letos populární di-
vadelní představení „Popeláčci“, zaměřené na  
ekologickou výchovu nejmladší věkové katego-
rie. Přístup účinkujících, kteří zábavnou formou 
se spoustou písniček, nenásilně vysvětlili, proč 
odpady třídit a jak nakládat s jednotlivými druhy 
odpadů, děti velmi zaujal a představení bylo na 
závěr odměněno velkým potleskem.  

Nejmenší děti z mateřských školek, ale neje-
nom z nich, nám ukázaly svou šikovnost při kres-
lení obrázků zvířátek, kytiček nebo sluníček ba-
revnými křídami u kulturního domu. Za každý 
obrázek byly odměněny sladkostmi a takto stráve-
né dopoledne se jim moc líbilo. 

Ke Dni Země se 
připojily všechny 
hlučínské školy 

Studenti hlučínského gymnázia se 28. dubna 
2011 zúčastnili přednášky a besedy na téma Eko-
logická stopa, kterou zajistili pracovníci Týmové 
iniciativy pro místní udržitelný rozvoj. 

Toto téma je teď pro Hlučín velice aktuální, pro-
tože v rámci projektu Zdravé město a jako člen 
Národní sítě zdravých města ČR je naše město 
jedním měst, které se připojilo k iniciativě zjistit 
svou ekologickou stopu. A výsledky  budeme znát 
již v polovině tohoto roku. 

(sp)

ní. Nutno ji však chápat jako celý  systém opatření 
směřujících k jejich regulaci a udržení jejich po-
pulace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co 
nejvyššího efektu je třeba provádět deratizaci pra-
videlně a zároveň uplatňovat preventivní opatře-
ní, která však předpokládají určité vědomosti oby-
vatelstva. 

Smyslem těchto preventivních opatření je co 
nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit 
jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obyd-
lí, znesnadnit jim hnízdění apod. 

Veškerá tato opatření  zahrnují správné zachá-

zení s odpady (zákaz vylévání zbytků potravin do 
WC, ukládání komunálních odpadů pouze na mís-
ta k tomu určená, nezakládání černých skládek, 
vyvarování se zbytečného skladování nepoužíva-
ného materiálu, ve kterém si potkani často vytvo-
ří místa k hnízdění). Dále je třeba chránit zákla-
dy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat 
vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně 
oplechovat dolní části dveří hospodářských objek-
tů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanali-
zaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obyd-
lí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel 
zabrání zasídlení hlodavců. Budou-li dodržovány 
tyto zásady prevence, můžeme výskyt hlodavců 
podstatně snížit. 

Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezá-
vadném prostředí, musíme považovat boj s hlo-
davci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spo-
lupráce všech majitelů nemovitostí. Město Hlučín 
na svých pozemcích a ve svých objektech provádí 
pravidelnou deratizaci a opakovaně k těmto kro-
kům vyzývá i všechny odpovědné vlastníky ne-
movitostí. 

V případě zjištění výskytu těchto škodlivých 
hlodavců, můžete průběžně na jejich výskyt upo-
zorňovat odbor životního prostředí a komunálních 
služeb, a to i telefonicky na čísle 59 50 20 231 
nebo mailem: dedkova@hlucin.cz. Vaše podněty 
budou bezprostředně postupovány firmě provádě-
jící deratizaci.  

(sp)
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Poděkování 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za projevy sou-
strasti, květinové dary a za účast na posledním rozloučení s p. Hansem Por-
wolem z Hlučína. Rovněž děkujeme mobilnímu hospici „ONDRÁŠEK“ z Os-
travy, panu MUDr. Hájkovi za obětavou pomoc a pohřební službě Breuer za 
vstřícné a velmi taktní jednání a vzorné služby. Manželka a dcery Pavla a Soňa 
s rodinami. 
 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za projevy sou-
strasti, květinové dary a za účast na posledním rozloučení s naší drahou man-
želkou, maminkou, babičkou, prababičkou Hildegardou Lampovou z Hlučí-
na-Rovnin. Dále děkujeme panu faráři P. Mgr. Martinu Šmídovi a pohřební 
službě Breuer s.r.o. Hlučín za velmi vstřícný přístup a pochopení ve chvílích 
pro pozůstalé nejtěžších. Manžel František Lampa, dcera Marie a syn Jiří s 
rodinami. 
 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, zaměstnancům hlučínských 
vodovodů a kanalizací, kamarádům a známým za projevy soustrasti, květino-
vé dary a za účast na posledním rozloučení s našim drahým a milovaným man-
želem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem Janem Dostálem z Hlučína, 
které se konalo dne 31. 3. 2011. Rovněž děkujeme panu kaplanovi a pohřební 
službě Breuer za vstřícný přístup a vzorné služby. Věra Dostálová s rodinou. 

Dům dětí  a mládeže Hlučín
Zámecká  6, tel.: 595 041 156, info@ddmhlucin.cz, www.ddmhlucin.cz

Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, tel. pokladna 558 270 100, KD: 595 043 397, www.kc-hlucin.cz

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, tel.: 595 041 617
muzeum.hlucinska@seznam.cz, www.muzeum.hlucin.com

Sportovně  rekreační areál Hlučín –  sportovní hala, stadion
Tyršova 5a, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 043 677, 595 043 690, email: srahlucin@volny.cz, www.sra-hlucin.cz 

Zámecký klub
19. 5.          Malování pro děti s A. Dudkem 

Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště 
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690 

n Prodám zahradu 290 m2 v Hlučíně. Cena dohodou. Tel.: 731 579 979. 
n Prodám dr. 3+1 na Dr. E. Beneše + garáž za 1260000,-. Tel.: 605 438 266. 
n Prodám byt 3+1, Rovniny, tel. 723 883 734. 

Soukromá inzerce

2.5. VYHLÁŠENÍ  VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
od 16:30 hod, informace: kladivova@ddmhlucin.cz

7.5. RYBÁŘSKÁ  SOUTĚŽ v lovu ryb udicí na plavanou 
„O pohár MO ČRS Hlučín“ pro děti do 15 let (včetně) se 
zájmem o rybářský sport. Soutěží se od 7:00 hod. do 12:00 
hod. Sraz v areálu štěrkovny podél cesty na Děhylov.

13.5. KLUB DRÁTOVÁNÍ - výrobky z keramiky od 17 hod.
21.5. - 22.5. HLUČÍNSKÝ  TALENT 2010, xIV. ročník soutěžní pře-

hlídky moderního a scénického tance dětských, mládežnic-
kých a dospělých kolektivů „O pohár města Hlučína“ od 
13.30 hod. v KD Hlučín, srdečně zvou pořadatelé: DDM a 
KC Hlučín, děkujeme sponzorům

27.5. KLUB PATCHWORK od 16 hod. v DDM, srdečně zveme 
všechny šikovné ženy a dívky

28.5. DEN DĚTÍ zábavné odpoledne pro děti v areálu SRA Hlu-
čín (za restaurací Laguna) - akce ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Hlučín

6. 5. 9.00 Jarní běh pro školy
12. 5. 16.00 Prevence kriminality - projekce film. dokumentů v KD
25. 5. 9.00 Jak se krotí princezna – divadlo pro MŠ  a I. st. ZŠ
28. 5. 14.00 DEN DĚTÍ - Hlučínské jezero 
Připravujeme: 
4. 6. Zámecká noc strašidel
9. 6. Pohodový podvečer s J. Schlossarkovou

25. 6. Hlučínské slavnosti

Zahrádkáři zvou na jarní výlet
ZO ČZS Hlučín-město pořádá již tradiční jarní výlet – tentokrát do BOS-
KOVIC. Na programu je návštěva známého zahradnictví LEBIŠ s širokou 
nabídkou muškátů a surfinií, dále prohlídka zámku a arboretum Šmelcov-
na se sbírkou rododendronů.  Zvolili jsme sobotu 21. května 2011 s odjez-
dem v 6:30 hod. od KD Hlučín. Přihlásit se lze v naší prodejně „Zahrád-
kář“ se zálohou (členové ZO platí 300,-, ostatní 350,-). 

Krásný zážitek Vám přeje výbor ZO Hlučín-město 

TJ Hlučín – oddíl rekreačního sportu
Vás zve na cvičení 

starších žen
KDE? Tělocvična ZŠ Tyršova

KDY? Každé  pondělí
od 18:30 do 19:30 hod.

(kalanetika, relaxační a rehabilitační cvičení, jóga) 

mladších žen
KDE? Malá  tělocvična ZŠ Rovniny

vchod naproti školky
KDY? Každou středu

od 19:00 do 20:00 hod.
(zumba, pilates, aerobic, body styling, strečink) 

Těšíme se na Vás!

Zlobí  Vás děti a nebo se nudí?
Tak přijďte s nimi zacvičit si! 

TJ Sokol Hošťálkovice
Vás zve na

cvičení  malých i větších dětí s rodiči či prarodiči
(lavičky, kruhy, koza, švédská bedna, žebřiny, hry, soutěže atd.)

a nakonec sladká  odměna 
tělocvična ZŠ Hošťálkovice

každou středu
od 16:00 hod. do 17:30 hod.

S sebou pití, příp. svačinku a přezůvky. 

Malíř Jan Bochenek
(jubilejní rok nabízí řadu ohlédnutí…) 

Dne 2. května letošního roku vzpomínáme 180. výročí narození známé-
ho hlučínského malíře Jana Bochenka. O životě a díle tohoto významné-
ho hlučínského rodáka již bylo nemálo napsáno. My si jej však chceme v 
tomto roce připomenout při různých příležitostech:  
n Dne 20. dubna tohoto roku položily zástupkyně Sdružení německé  men-

šiny  v Hlučíně kytici květů na hrob slavného Hlučíňáka v Berlíně.
n Vzpomínku na hlučínského malíře Jana Bochenka uvedla v 1. čísle vlas-

tivědného časopisu „Hlučínsko“ doktorka Marie Schenková. Časopis je 
v prodeji v muzeu na informačním centru.
n Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska organizuje na neděli 8. 

května ve 14.30 hodin mši svatou celebrovanou v německém jazyce, po 
které proběhne pro zvané hosty vernisáž fotografií a artefaktů z umělco-
va díla v prostorách Muzea Hlučínska. Očekává se účast z příbuzenstva 
Jana Bochenka.
n Malířův jubilejní rok ukončí Muzeum Hlučínska výstavou originálů děl 

tohoto autora zapůjčených z domova i zahraničí.

Kurzy společenského tance a chování 
ZÁPIS od 6. 6.  od 14.00 – 18.00 hod.

Další dny od 7.30 – 15.30 hod. v oddělení dramaturgie. 
Zahájení  kurzu v pátek 9. 9. 2011 v 17.00 a 19.30 hod.

Kurzovné: 1 300,- Kč (vč. DPH)



      [13] hlučínskénoviny

V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. 
Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. 
se nyní nachází 5 psů čekajících na své nové 
pány.  Jejich fotografie najdete na hlucin.cz/
Pro občany  > psí útulek.

Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:   
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 hod.  
sobota - neděle: 8:00 - 12:00 hod.

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

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze po-
skytovat:
1. v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat pří-

mo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická
2. finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na požádá-

ní vám bude vystaveno potvrzení města o přije-
tí daru (o potvrzení požádáte přímo na poklad-
ně)

3. finanční převodem na účet: 000019-
1843589399/0800, vedený u České spořitelny 
a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. Na 
požádání vám bude vystaveno potvrzení měs-
ta o přijetí daru (o potvrzení požádáte odbor 
životního prostředí a komunálních služeb, p. 
Dedkovou, tel: 595020231).

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín.  On-line na stránkách www.hlucin.cz. Za vydavatele zodpovědný: Ing. Pavol Kubuš, starosta 
města, Městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz. 
Redakční rada: Ing. Pavol Kubuš, Mgr. Jana Poláchová, Ing. Růžena Hanslíková, Miroslav Pech,  Mgr. Metoděj Chrástecký, Mgr. Zdeněk Kačor, Mgr. 
Michal Kubíček – šéfredaktor. 
Grafika, sazba, redakční úprava: PRONETmedia, s.r.o., Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, e-mail: redakce@hlucinskenoviny.cz. Distribuce zdarma do 
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15.5.2011. 

tiráž hlučínskénoviny                                 www.hlucinskenoviny.cz

hlučínskénoviny
ročník 16 | číslo 5 | květen 2011 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

22. března 2011 proběhlo v Kulturním domě v 
Hlučíně fórum s veřejnou diskuzí, kde se mohli 
občané vyjádřit k nejpalčivějším problémům, 
které je tíží.

Veřejné fórum proběhlo letos již počtvrté. Tato 
akce je organizována v rámci naplňování projektu 
Hlučín - Zdravé město. Hlučín je od roku 2007 čle-
nem Národní sítě zdravých měst ČR. Cílem „zdra-
vých měst“ je vytvořit pro své občany co nejkva-
litnější a nejpříjemnější místo pro život. Jedním z 
prostředků, jak toho dosáhnout, je i zapojení obča-
nů do rozhodování  o dění ve městě. Právě proto 
město Hlučín tato diskusní setkání pořádá. 

Na úvod starosta města občany seznámil s tím, 
jak se město vypořádalo s deseti největšími pro-
blémy, které občané formulovali v loňském roce. 
Mimo jiné zdůraznil, že některé problémy jsou vel-
mi těžce řešitelné, a není v silách radnice je v do-
hledné době vyřešit. Jde např. o vybudování  sil-
ničního obchvatu města, který je natolik finančně 
náročný, že zůstává opravdu pouze v dlouhodo-
bém výhledu. Obdobným problémem je i kontrola 
a postihování občanů, kteří spalují v domácnostech 
různé odpady a znečišťují tak ovzduší. Současná 
legislativa neumožňuje provádět kontrolu v rodin-
ných domcích, které nejsou využívány pro podniká-
ní a proto je prakticky nemožné tyto občany odha-
lit nebo je pokutovat. I přesto se některé problémy 
opět objevily na seznamu TOP problémů města.

Účastníci se rozdělili do skupin, ve kterých dis-
kutovali o jednotlivých tématech. Skupiny byly za-
měřeny do těchto oblastí:

• rozvoj města, podnikání, bydlení
• životní prostředí, zdravý životní styl
• sociálně zdravotní oblast
• vzdělávání, školství, cestovní ruch
• volný čas, sport, zábava
• doprava, infrastruktura
V jednotlivých skupinách byli zástupci radnice, 

zpravidla vedoucí odborů, do jejichž kompetence 
příslušný problém spadá.

V rámci společné diskuze všech přítomných byla 
vždy dvě nejdůležitější témata z jednotlivých sku-
pin vypsána na tabuli a následným hlasováním byla 
seřazena i podle důležitosti. Jak hlasování  dopadlo 
je zřejmé z anketního lístku. Vzhledem k tomu, že 
i přes veškerou propagaci se veřejného fóra zúčast-
nilo jen malé množství hlučínských občanů, máte 
všichni možnost se k navrženým problémům vyjá-
dřit, a to formou ankety. Anketa proběhne v měsíci 
dubnu a květnu. V digitální podobě je k dispozici 
na webu města, anketní lístek si můžete vyzvednou 
i na městském úřadě a další distribuce bude prová-
děna prostřednictvím škol. Urna na anketní lístky 
je umístěna v přízemí budovy „A“ u podatelny. Ty 
problémy, které budou anketou potvrzeny, budou 
předloženy na zářijovém zasedání zastupitelstvu 
města ke schválení a následně k zařazení buď do 
akčního plánu města, nebo k operativnímu řešení.

(mp)

Vyjádřete se i vy k deseti TOP problémům města

Problém města bez pořadí důležitosti 
Pouze u dvou, z vašeho hlediska největších problémů, udělejte x

ANKETA - ANKETA - ANKETA - ANKETA

nedostatek stavebních pozemků ve vlastnictví města pro výstavbu RD  
znečištění  ovzduší zejména spalováním nevhodných pevných paliv a odpadů  
psí exkrementy na veřejných prostranstvích, odpovídající 
podmínky pro  provoz  psího útulku 

 

hlučnost o nedělích, nedodržování OZV vyhlášky (sekání trávy apod.)  
absence sociálního bydlení  
rozšíření  počtu veřejných budov s bezbariérovým přístupem  
vybudování cyklostezky OKD – Štípky  
vybudování naučné stezky pod Vinnou horou  
oživení námětí pro větší kulturní využití  
zřízení Minikina v Kulturním domě Hlučín  
vybudování ochvatu města  
vybudování propojení komunikace ČSA a ul. Markvartovická 
(souběžná komunikace s tratí ČD) 

 

vybudování bezpečných přechodů (ul.Celní u kaple a Dětského ranče)  
jiný problém (vypište): 

Anketní lístek můžete odevzdat:
- osobně, na MěÚ Hlučín v přízemí budovy „A“ do schránky označené TOP problémy

- poštou na MěÚ Hlučín, Mírové nám.23, 748 01 Hlučín, s označením ANKETA
- e-mailem na adresu praskova@hlucin.cz, v případě, že využijete elektronický formulář  

na www.hlucin.cz (levá lišta – životní prostředí – Místní agenda 21)

 Termín odevzdání anketních lístků je do 31.5.2011

Naše škola se 2. září 2008 přihlásila do celo-
státní  soutěže s názvem Recyklohraní, do které 
je zapojeno přes 2200 škol. O samotné soutěži a 
našem umístění na předních místech jsme vás in-
formovali už v loňském školním roce. Díky dosa-
ženým výsledkům pokračujeme v soutěži i letos. 
Jen připomínáme, že sbíráme vyřazené a nefunkč-
ní elektrozařízení, úsporné žárovky a elektrobate-
rie. Mimo sběr musíme plnit přibližně 1x měsíčně 
úkoly. Například naposledy museli žáci zhotovit 
plakát, který v současné době visí v samoobsluze 
vedle naší školy.

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní 
dovídají  zajímavosti o recyklaci odpadů a mají 
možnost přímo ušetřit životnímu prostředí řadu 
surovin. Loni jsme kromě jiného odevzdali k re-
cyklaci 12 televizorů a 7 monitorů.

Z informací neziskové společnosti Asecol, která 
pro nás recyklaci zajišťuje, jsme se dověděli, jak 
naše škola přispěla k ušetření surovin. Díky zpět-
nému odběru jednoho kusu televizoru či monitoru 
dojde například k takové úspoře elektrické ener-
gie, jakou spotřebuje 60W žárovka svítící nepře-
tržitě 4 měsíce. Úspora ropy znamená 22 km jíz-

dy osobním automobilem, úspora pitné vody je asi 
750 litrů a  sníží se produkce skleníkových plynů 
o tolik , kolik vyprodukuje os. automobil jedoucí 
na trase Ostrava-Praha. Produkce nebezpečných 
odpadů se sníží o 145 kg (to můžeme srovnat s 
roční produkcí nebezpečného odpadu 36 domác-
ností).

Věříme, že výše uvedené údaje budou další mo-
tivací  ke třídění elektroodpadu nejen pro naše 
žáky, ale i pro širokou veřejnost. 

Růžena Vidurová, Iva Landová
ZŠ Hornická, Hlučín

Proč kulturu dovážet, když si ji dokážeme udě-
lat sami? Tuto otázku si položili pracovníci Kul-
turního centra Hlučín, kteří se nechtěli smířit s 
tím, že menší finanční rozpočet na letošní rok by 
mohl znamenat omezení kulturních aktivit  pro 
děti. 

„Jsme si vědomi obrovského hudebního a he-
reckého potenciálu hlučínských dětí“, říká Zdeněk 
Kačor, ředitel kulturního centra, který je současně 
i režisérem projektu Hudební Tramtárie 2.

„Dvojka“ navazuje na úspěšný pořad stejné-
ho názvu, který se v Hlučíně konal v roce 2008. 
Tehdy se s ním úspěšně představil hudební soubor 
Sluníčko ze ZŠ Rovniny a dokonce je prezentoval  
i na mezinárodní scéně.  

Základem projektu jsou autorské písničky pro 
děti od Zdeňka Kačora. „Jsme všichni teprve na 
počátku a všechny čeká hodně práce a dřiny, ale 
věřím, že přípravy a zkoušky přinesou očekávané 
výsledky v podobě tvůrčího naplnění účinkujících 

a  spokojenosti  všech diváků,“ přibližuje atmo-
sféru zrodu projektu Kačor. 

Každá písnička je vždy jeden vlastní příběh, 
který na jevišti ožije. O legraci také nebude nou-
ze, protože v pomyslné hudební Tramtárii se bu-
dou dít neskutečné věci. Kombinace zpěvu bude 
dokreslena hereckým a choreografickým ztvárně-
ním s pestrými dekoracemi. Každopádně se může-
me těšit na velkolepou podívanou. 

Samozřejmě, že tato show stojí především na 
výkonu herců, kterými jsou děti hlučínských zá-
kladních škol. „Jsem přesvědčen, že  v úzké spo-
lupráci  s řediteli  a učitelkami ze základních škol 
Rovniny, Hornická a M.Tyrše se náš záměr určitě 
povede,“ uzavírá výčet škol, které se na projektu 
podílejí Kačor. 

No a pokud byste měli zájem navštívit bájnou 
Tramtárii a užít si trochu legrace, pak se může-
te těšit na premiéru, která se uskuteční začátkem 
července v Kulturním domě Hlučín.               (mp)

Recyklohraní  na ZŠ Hornická v Hlučíně

Hudební Tramtárie 2 je tady 
Přivítali jsme:
Terezy Mančíkové *2011

Jubilanti: 
Baběrádová Františka *1920
Šantová Anna *1922
Tomičková Anna *1922
Smolková Marie *1922
Šimánková Hedvika *1923
Šimčíková Žofie *1916
Dzieržová Marta * 1924
Kowalcziková Anastazie *1925
Krabičková Anna * 1928
Novák Bruno *1928
Jurčová Marie *1930
Benko Dezider *1938 
 
Rozloučili jsme se:
Frýdlová Marie *1924
Urbánková Matilda *1926
Urbánková Zdeňka *1938
Jan Dostál  *1941
Hans Porwol  *1942 

Místo kytičky

Záchytná stanice pro psy



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)

Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

Vytápění a koupelny pro Váš dům

Kontakt: Prodejna
Gass - eko s.r.o
Ostravská 16a
Hlučín 74 801

TEL: 595 043 388, 
595 041 599
Fax: 595 046 890
E-mail : gasseko@gasseko.cz
web: www.gasseko.cz

* Nevztahuje se na zboží v jiné akci. Výše DPH bude uplatněna jako sleva na zboží.

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

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

široký výběr letniček

WC Kombi

1290,- 

Závěsné WC

890,- 

ilustrační fotografie

Baterie umyvadlová
bez výpustě 349,- 

Otopné těleso deskové
11/500/700 890,- 

Zahradní program 
n  Hadice ½“ 12,50,- Kč/bm
n  Postřikovací pistole od 49,- Kč

Instalační materiál pro rozvod 
vody PPR a odpadů HT sleva 25%

Všechny ceny jsou vč. DPH

Nakupujte bez DPH

Na zboží zakoupené v měsíci

květen Vám vrátíme 20% DPH*



LÉKÁRNA U HRADEB
Naše lékárna nabízí svým klientům ZÁKAZNICKOU KARTU

ZAJIŠŤUJE: sledování léčebného režimu
                       konzultace v oblasti užívaných léků
                        poradenství v dermokosmetice  
                        poradenství v oblasti snížení 
   nadváhy i při odvykání kouření
            sledování a vyhodnocení lékových interakcí 
            měření krevního tlaku 

POSKYTUJE:  bonusové výhody a slevy

Zákaznická karta je zdarma. Zajišťuje Vám výrazné úspory a garantuje věrnostní bonus při čerpání zdravotní péče  
v naší lékárně na recept i poukaz. Sledování péče pomocí zákaznické karty Vám v naší lékárně U hradeb zvyšuje  bez-
pečí při užívání více  léků kontrolou jejich vzájemných interakcí  a tak zvyšuje  ochranu  Vašeho zdraví. 

Registrace zákaznické karty  a  potřebné registrační údaje pro vydání karty podléhají striktně Zákonu o ochraně osob-
ních údajů a bez Vašeho písemného souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními  údaji klientská karta nemůže 
byt vystavena ani využívána. Její použití je schváleno Úřadem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpraco-
vávány elektronicky a jejich využití je omezeno zákonem na ochranu osobních údajů. 

Otevírací doba:
Po – Pá  7.30 hod – 18 hod, So 8 hod – 12 hod
www.lekarnauhradeb.cz

Nepromeškejte návštěvudermoporadkyně 11. 5. od 13 do 17 hodin

LÉKÁRNA U HRADEB

Od 1. dubna můžete také zakoupit vybrané produkty 
z programu MOJE LÉKÁRNA za zvýhodněnou cenu!!!

AKCE!!! Výhodná cena  na přípravky na léčbu alergie 
a solární kosmetiky včetně dárkových balíčků.
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