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Den se starostou 
Děli si prošly jeden den
starosty města.

Čtěte na straně 6 a 7

50 let Kulturního domu
Bilance a vzpomínky
na půlstoletí KD.
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Senioři: Kluby klubům 
Tradiční akce pro dříve 
narozené s radostí.

Upozorňujeme na plánované odstávky 
systému CDBP (cestovních dokladů s bi-
ometrickými prvky) a podávání žádostí 
o vydání občanského průkazu (OP). 

Dne 18.11.2011 (pátek) nebude možné v dů-
sledku odstávky systému CDBP, zpracovávat 
žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné vy-
hotovené pasy s biometrickými údaji vydávat.

Odstávka systému CDBP se netýká vydává-
ní cestovních dokladů  typu „blesk“. 

Další nezbytná  technologická odstávka sys-
tému CDBP proběhne v termínu od 23.12.2011 
(pátek) - 2.1.2012 (pondělí, do 6:00 hod.)

Z důvodu této odstávky je nejzazší termín pro 
podání žádosti o vydání e-pasu 19.12.2011. Po 
dobu odstávky dle bodu 1. a 2. se budou vydá-

vat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a 
bez nosiče dat s biometrickými údaji - tzv. pasy 
typu „blesk“. 

O stávající  typ OP, se strojově čitelnými údaji, 
bude možné požádat nejpozději do 14.12.2011 u 
úřadu příslušného pro vydání OP. V případě, že 
žádost se podává u nepříslušného obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností nebo u matrič-
ního úřadu, musí být žádost podána nejpozději 
do 30.11.2011 (středa).

 Do 19.12.2011 lze podat žádost o zapsání titu-
lu do vydávaného e-pasu. 

Do již  vydaných cestovních pasů lze titul za-
psat pouze do 31.12.2011. 

Od 1.1.2012 se tituly do cestovních dokladů 
zapisovat nebudou.

Odstávka systému pro vydávání cestovních dokladů a OP

V posledním zářijovém týdnu se usku-
tečnilo v naší knihovně pasování druháč-
ků na rytíře Řádu čtenářského. Pasování 
se zúčastnilo celkem pět tříd hlučínských 
základních škol. Děti musely prokázat, že 
vědí, jak se správně chovat ke knihám, 
předvedly své čtenářské dovednosti a na-
konec pronesly slib rytířů Řádu čtenář-
ského. Druháčky pasoval zámecký pán 
skutečným mečem. Z knihovny si děti od-
nesly pasovací listinu, čtenářský deníček, 
poukázku na roční registraci v knihovně 
zdarma a úsměv na rtech. Věříme, že naši 
noví rytíři zůstanou věrni jak knihovně, 
tak i čtení.

V celé České republice proběhla ve dnech 3. - 9. 
října akce nazvaná Týden knihoven. Cílem je pro-
pagovat služby knihoven, čtenářství a čtení vše-
obecně. Také naše knihovna se jako každoročně 
do této akce zapojila. Již tradičně jsme nabízeli 
novým čtenářům registraci na jeden rok zdarma 
a promíjeli jsme pokuty za pozdní vrácení výpůj-
ček. V úterý 4. října se mohli zájemci zúčastnit 
přednášky o grafologii s paní Dagmar Kravčíko-
vou. Součástí přednášky byl i rozbor různých typů 
písma, do něhož se aktivně zapojovali zúčastně-
ní. Řeč byla také o nové školní předloze Comenia 
Script nebo grafoterapii. Pátek byl v naší knihov-
ně ve znamení dne otevřených dveří. Návštěvní-

Pasování druháčků na čtenáře a Týden knihoven

ci byli prováděni po knihovně, včetně služebních 
prostor, do kterých běžně nemají přístup. Zájem-
ci si mohli také sami vyzkoušet, jak se balí kni-
hy do knihovnické fólie, což byl pro mnohé tvrdý 
oříšek. Během celého týdne mohli čtenáři zhléd-
nout výstavu klasických i neobvyklých záložek, 
které nacházíme ve vrácených knihách. K vidě-

ní zde byly mimo jiné jízdenky, sponky do vlasů, 
hrací karty, nákupní účty apod. Nalezené peníze, 
doklady a lékařské zprávy jsme samozřejmě ne-
vystavili, ale vrátili majitelům. V Týdnu knihoven 
využilo roční registraci zdarma celkem 63 nových 
čtenářů.                                          Lucie Kostková 

vedoucí MěK Hlučín

Vítání občánků 
Vážení rodiče, v pátek 11. listopadu 2011 
proběhne v obřadní síni MěÚ Hlučín ve 
14.30 hod. slavnostní přivítání nových ob-
čánků města Hlučína. Obřadu se mohou 
zúčastnit pouze předem přihlášené děti. 
Rodiče přihlášených dětí obdrží s předsti-
hem k tomuto obřadu pozvánku. 

Maminky, máte-li i vy zájem zúčastnit se se 
svým miminkem dalšího vítání občánků, které 
připravujeme pro děti narozené od  1.1.2011 s tr-
valým pobytem na území města Hlučína a jeho 
částí Bobrovníků a Darkoviček, dostavte se  o s o 
b n ě na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 - 17:00 
hod.; Út, Čt 8:00 - 14:00 hod.) a doložte, k ověře-
ní těchto skutečností, originál rodného listu dítěte 
a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu 
konání akce budete předem, s dostatečným před-
stihem, informováni pozvánkou. Bližší  informa-
ce na telefonním čísle 595 020 224, 595 020 283.

Další jednání zastupitelstva proběhne 15.11.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.
Více info ve vývěsních skříňkách a webu www.hlucin.cz



Vážení spoluobčané.

pěkné léto plné slunečních dní, dovolených a 
letních radovánek skončilo. Počasí se horší, 
mnozí mají ještě plno práce kolem domu, na 
zahradě, ale také v zaměstnání. To je ta dobrá 
zpráva. Horší zpráva je, že více než deset pro-

cent práceschopných občanů města práci nemá. 
To jistě nikoho netěší. Jsou i takoví, kteří sice 
práci mají, ale plat za moc nestojí. Většina obča-
nů je ekonomicky zajištěna a žije relativně spo-
kojeně. Zadlužená společnost ale bude nakonec 
potřebovat i jejich peníze. Obdobně špatný stav 
je v mnoha státech světa a vypadá to, že se situ-
ace v budoucnu ještě zhorší. Práce je stále méně 
a současná úroveň společnosti se udržuje jen za 
cenu rostoucího dluhu.

V našem městě  je situace obdobná. Naše dluhy 
naštěstí nejsou vysoké, ale většina investic je do-
tovaná státem a Evropskou unií a podíl města je 
částečně krytý penězi z prodeje majetku, hlavně 
bytů. K prodeji toho ale už moc není. Nevím ješ-
tě, kolik peněz získáme do rozpočtu na příští rok, 
ale více než letos určitě ne. A to vím už o nových 
službách, které budeme muset zajistit a vím už i 
o zdražení služeb, které město nakupuje. Z reál-

ného rozpočtu nelze budovat ani základní infra-
strukturu města. Historie nás učí, že v určitou 
chvíli se propad ekonomiky stane neudržitelný a 
nastane doba zlá.

Milí spoluobčané, nechci vás poučovat o vě-
cech, které znáte a prožíváte. Mojí snahou je v 
tuto chvíli apelovat na vaše svědomí, vyzvat vás 
k velké míře solidarity, tolerance a vzájemné 
pomoci. S prohlubující se krizí jí bude potřeba 
stále více, a to jak v rodině, tak mezi sousedy, 
kolegy v práci, mezi  generacemi i při výchově 
dětí. Sociologové tvrdí, že z krize se společnost 
dostane aktivitou lidí ve společném, tedy veřej-
ném zájmu. Doufám, že se nám to podaří i na 
lokální úrovni. 

Zdraví vás starosta

Pavol Kubuš

Rada města:
n rozhodla o výši nájemného u bytů ve vlastnic-

tví Města Hlučína,  s výjimkou bytů v půdních 
vestavbách od 1.1.2012, dle předloženého ná-
vrhu. Toto nájemné bude vždy k 1.7. každé-
ho roku zvýšeno podle oficiálně vyhlašované 
míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrné-
ho ročního indexu spotřebitelských cen za ob-
dobí předchozího kalendářního roku podle ofi-
ciálních údajů Českého statistického úřadu v 
případě, že od posledního stanovení výše této 
částky došlo ke změně míry inflace, vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotře-
bitelských cen, o minimálně 2 %.

n rozhodla poskytnout Centru pro rodinu a soci-
ální péči o.s., peněžitý dar ve výši 2.300 Kč na 
zajištění sociálních služeb Projektu VÝZVA 
pro obyvatele Města Hlučína.

n stanovila termíny a dobu konání svatebních ob-
řadů v obřadní síni Městského úřadu Hlučín v 
roce 2012 dle předloženého návrhu.

n rozhodla o uzavření dodatků nájemních smluv 
se všemi stávajícími nájemníky bytů ve vlast-
nictví Města Hlučína (s výjimkou bytů v půd-
ních vestavbách) s účinností od 1.1.2012 
dle předložených návrhů dodatků nájemních 
smluv.

n rozhodla o poskytnutí peněžitého plnění (od-
měny) za práci v komisích za období od 
16.10.2011 do 30.9.2011 členům komisí, kteří 
nejsou členy zastupitelstva města a nejsou za-
městnanci města Hlučína, jeho příspěvkových  
organizací a obchodních společností, a to ve 
výši dle návrhu.

n rozhodla o uzavření kupní smlouvy na dodáv-
ku systému  pro akci s názvem "Mobilní ka-
merový systém, Hlučín" v ceně 298.992,- Kč 
vč. DPH.

n jmenovala členem Komise pro zaměstnanost a 
podporu podnikání pana Ing. Václava Krysty-
na, s účinností od  4. 10. 2011, na funkční ob-
dobí Rady města Hlučína zvolené pro volební 
období 2010 – 2014.

Výtah z usnesení  26. - 29. 
schůze Rady města Hlučína 

17. října 2011 byl za přítomnosti vedení 
města slavnostním přestřižením pásky 
zahájen provoz nové zahrady pro děti 
mateřské školy na ulici Severní.

Oficiální název stavby zněl Modernizace za-
hrady MŠ Severní a většina peněz byla hraze-
na z  Regionálního operačního programu  Mo-
ravskoslezsko. Celkový rozpočet stavby dosáhl 
částky 2 850 000 Kč a náklady jsou z 92,5 % 
hrazeny z prostředků Evropské unie.

„Staré kovové prolézačky jsme rozřezali a 
místo nich postavili lanový most, pískoviště, 
houpačku ve tvaru ptačího hnízda, herní sesta-
vy s klouzačkami, lanovým mostem a spoustu 
dalších atrakcí pro děti,“ přibližuje novou za-

hradu místostarosta Alfons Laňka. V zahradě 
byla postavena i velká pergola s lavicemi a sto-
ly, kde mohou děti trávit čas na čerstvém vzdu-
chu.  „Jsem ráda, že máme i nové tabule, které 
můžeme využít pro výuku dětí.“, říká sympatic-
ká ředitelka školky Kateřina Boková. 

Celá zahrada, kterou hned po zahájení zaplavi-
ly nadšené děti, je navíc chráněna proti vanda-
lům kamerovým systémem. 

„Věřím, že novou zahradou, ve které trávíme 
spoustu času, se naše školka stane zase o něco 
atraktivnější. A to nejen pro děti, ale i pro rodi-
če, kteří k nám v budoucnu budou chtít své ra-
tolesti přihlásit,“ uzavírá výčet pozitiv Kateřina 
Boková.

Děti MŠ Severní si budou mít kde hrát



      [03] hlučínskénoviny

11.11. Den veteránů
Tak jako každoročně, tak i letos, proběhne 
v pátek 11.11. 2011 v 11:00 hodin u příle-
žitosti  Dne veteránů na městském hřbito-
vě v Hlučíně - Březinách u pamětní desky 
obětí světových válek pietní akt s položením 
věnců. Před vlastním položením věnců bude 
od 10:00 hodin v obřadní síni sloužena mše 
svatá.

Akce přeběhne pod záštitou města Hlučína 
a vojenské posádky Hlučín. 

Odbor ŽPaKS

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

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ 

Z DOMÁCNOSTÍ  HLUČÍN,
DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

IV. čtvrtletí 2011

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

Termíny svozu: 

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

A

B

středa 2. listopad 2011 svozová oblast C
středa 16. listopad 2011 svozová oblast A
středa 30. listopad 2011 svozová oblast B 
středa 14. prosinec 2011 svozová oblast C
středa 28. prosinec 2011 svozová oblast A

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o.
Vás srdečně  zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 22. listopadu 2011 od 

16.30 do 18.00 hodin.

Součástí  budou informace o šesti-
letém studiu pro žáky 7. tříd, 

o přípravném kurzu k přijímacím 
zkouškám a prohlídka celého areálu školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz; 
Internet: http://www.ghlucin.cz

Vzorná reprezentace Hlučína 

Soutěžit se dnes může v podstatě v čem-
koliv a mladí táborníci z Hlučína soutěžili 
v tábornických dovednostech. Turistický 
oddíl Zálesák se letos koncem září vydal 
na již 62. ročník největšího srazu turistic-
kých a tábornických oddílů v ČR. 

Sraz se konal na tradičním místě v údolí Bítov-
ského mlýna za účasti více než 300 mladých tá-
borníků a jejich vedoucích. A oddíl z Hlučína 
patřil k největším. I svým počtem tedy vzorně re-
prezentoval Hlučín. Jeho velká chvíle však přišla 
až v hlavní soutěži programu – tradičním tábor-
nickém pětiboji.  

Tábornického pětiboje, soutěže sedmičlenných 
družstev, se zúčastnily dva týmy z oddílu Zálesák. 

A hned v první disciplíně, tedy ve štafetě, ukázaly 
oba týmy své ambice. Tým Alfa celou štafetu opa-
noval a tým Omega vypadl v semifinále. 

V dalším průběhu sedmiboje obsazovaly oba 
týmy přední umístění a nakonec v součtu pořadí 
skončil tým Alfa na skvělém 3. místě a tým Ome-
ga v žádném případě nezklamal, když obsadil 10. 
místo mezi přibližně dvaceti týmy v elitní kate-
gorii.  

T. O.  Zálesák tak vzorně reprezentoval Hlučín 
i v netradiční soutěži tábornických dovedností. A 
vzhledem k věku členů obou týmů, který je daleko 
od horní hranice možné účasti, lze v dalších roční-
cích čekat minimálně stejně dobré výsledky.

Za chladného počasí  se v sobotu 15. října 
v areálu jezdeckého klubu na Jasénkách 
sešli jezdci se svými koňmi, aby si poměři-
li síly ve skokových soutěžích. 

Již v 9 hod. ráno odstartoval sportovní zápolení 
takzvaný křížkový parkur,  který je určen především 
začínajícím jezdcům či mladým koním. Ve startov-
ním poli mohli pořadatelé Jezdeckého klubu Balou-
šek uvítat také zástupce Polska, kteří byli velkou 
konkurencí více jak 15 jezdeckým oddílům z Mo-
ravy a Slezska. Nejzajímavější soutěží sportovního 
odpoledne byl skok stupně „ZL“, kdy si jezdci jako 
poslední překážku mohli zvolit takzvaného „žolíka“, 
který je pro koně ne zcela běžnou překážkou. Dvo-
jice, která překoná danou trať v nejrychlejším čase 
a bezchybně zdolá i žolíka, se může těšit z vítěz-
ství. Tuto trofej si z Hlučína odvezla Helena Jureč-
ková z JK Šilheřovice. Během dne se diváci mohli 
těšit nejen z podzimního sluníčka, sportovních vý-
konů, ale také z úžasné kuchyně paní Svačinové, 
která se vždy perfektně postará o občerstvení závod-
níkům, divákům a také partnerům závodů, kterými 
byly především firmy z Hlučína a Ostravy. Tímto 
pořadatelé děkují společnostem ACA-Autocentrála 
Hlučín, s.r.o., BALOUŠEK tisk, Zahradnictví No-
vák, salónu BUTTERFLY, firmě ELTAZ, M-Glass 
plast s.r.o., společnosti FEBE TRADE s.r.o., JEZ-
DECKÝM POTŘEBÁM Český Těšín a v neposled-
ní řadě společnosti POUKAR, ČESKÉ ŠPERKY, 
která nabídla přítomným celou prodejní kolekci jez-
deckých šperků. Nesmíme samozřejmě zapomenout 
na partnerství rádia HEY, díky kterému se v areálu 
sešlo mnoho diváků, kteří fandí tomuto nádherné-
mu sportu.

Výsledky: křížkový parkur do 50 cm – 1. Kluzová 
Ivana na koni ILČI 3 (JK MONTAN Ostrava), 2. 
Kopečná Jana na koni MALAJKA (JK Brantice), 
3. Krušberská Nikol na koni GEPETTO (Empresa 
s.r.o.). Postupná obtížnost do 80 cm – 1. Baloušková 
Tereza na koni Montána II. (JK Baloušek), 2. Kar-
pisz Michaela na koni HAKER (Polsko),  3. Svači-
nová Barbora na koni Persie 1 (JK Baloušek). Skok 
stupně ZM do 90 cm - děti, junioři, mladí jezdci – 
1. Schlisková Kateřina na koni UNCE 2 (JK Dolní 
Dvůr Wrobel – Lhotka), 2. Urbančíková Eliška na 
koni KOLCZAK (JK Šilheřovice, o.s.), 3. Musálko-
vá Kateřina na koni Modaron (Jezdecký klub EaV 
Ostrava). Skok stupně ZM do 90 cm – senioři – 1. 
Firlová Hana na koni Galán 5 (Jezdecký klub EaV 
Ostrava), 2. Kopečná Jana na koni SWEET DRE-
AMS (JK Brantice), 3. Bc. Diehlová Andrea na koni 
Rocker 1 (Jezdecký oddíl Merko). Skok stupně Z - 
děti, junioři, mladí jezdci – 1. Poppelková Lucie na 
koni JAGGA (JK Dolní Dvůr Wrobel – Lhotka), 2. 
Jurečková Helena na koni VULKÁN KVAPIL/VOR-
LAN (JK Šilheřovice, o.s.), 3. Bialoňová Veronika 
na koni PALMIRA (SDO Brontosauři). Skok stupně 
Z – senioři – 1. Železňáková Kateřina na koni GIOM 
2 (SDO Brontosauři), 2. Solková Daniela na koni 
JENY (Jezdecká společnost Casin Svinov), 3. Mu-
sálková Eliška na koni Vanda 11 (Jezdecký klub EaV 
Ostrava). Postupná obtížnost do 110 cm se žolíkem 
– 1. Jurečková Helena na koni VULKÁN KVAPIL/
VORLAN (JK Šilheřovice, o.s.), 2. Solková Daniela 
na koni JENY (Jezdecká společnost Casin Svinov), 
3. Topisz Agata na koni DEBIUT (Polsko).

Mezinárodní jezdecké skokové závody v Hlučíně
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Pro mě to celé začalo před více než ro-
kem, kdy jsem se dozvěděla o soutěži 
EXPEDICE MARS 2010. Tehdy star-
toval 7. ročník této soutěže pro zájem-
ce o kosmonautiku, astronomii a fyziku 
ve věku od 10 do 17 let.  Neváhala jsem 
a přihlásila se do odbornosti palubní lé-
kař-biolog z celkových pěti (inženýr PC 
expert, letec dokumentarista, geolog-ar-
chitekt, astronom-navigátor, palubní lé-
kař-biolog). 

Mě a dalších cca 200 účastníků  nejen z Česka, 
ale nově i ze Slovenska čekaly 3 testy a poté i 
projektové kolo, které je pro mnohé jedno z nej-
těžších. Po těchto kolech se zúžil počet postu-
pujících na 25 (z každé odbornosti po 5 soutěží-
cích), kteří se poslední listopadový víkend sešli 
na semifinále v Praze a mě se poštěstilo být mezi 
nimi. Čekalo nás mnoho testů, úkolů, pokusů, 
soutěží, prohlídka letiště Ruzyně, testování an-
gličtiny a hlavně samotná prezentace projektů.

Při těchto disciplínách z nás bylo poslední se-
mifinálový den vybráno 12 nejlepších, kteří po 
Vánocích odjeli do belgického Euro Space Cen-
tra, kde je čekal 5 denní kosmonautický výcvik 
a především simulovaný let na MARS. Mě už se 
nepodařilo být mezi nimi, ale další ročník expe-
dice byl za dveřmi a já se nehodlala vzdát této 
úžasné šance.

Expedice Mars 2011 startovala 12.4. a já opět 
dokázala úspěšně projít až do semifinále, které 
se tentokrát konalo na Slovensku v Terchové ve 
dnech 30. 9.-4. 10. 2011. Po příjezdu do Žiliny 
nás čekalo zahájení semifinále a rozdání expe-
dičních triček, jmenovek a společné focení. Pak 
jsme nasedli do autobusů směrem do Terchové, 
ale při cestě byl vyhlášen poplach a my se mu-
seli okamžitě evakuovat ven z autobusu. Čekala 
nás asi 4 km cesta pěšky, kdy jsme po skupin-
kách plnili spoustu úkolů a zdolávali v mnoha 
chvílích náročný terén Malé Fatry. Po tomto dni 
nás čekala jen jedna aktivita a to "pokus na dob-
rou noc", který se týkal světla. Do večerky zbý-
vala ještě trocha času, tak jsme své zraky pře-
sunuli na noční oblohu, která byla v Terchové 
naprosto úžasná.  Unaveni jsme pak zalezli do 
postele, ale očividně ne na dlouho.

Přibližně v 0:35 se ozvala hlasitá siréna a my 
se museli přes zakouřenou chodbu dostat ven. 
Naše evakuace neproběhla zrovna nejlépe, a tak 

když jsme znovu zalehli se asi po hodině a půl 
ozval další poplach a tentokrát to šlo lépe. Bo-
hužel jsme trošku pochroumali "zraněné" a pár 
jich to "nepřežilo".

Když už jsme si mysleli, že se konečně pro-
spíme, ozval se ve 3:20 další poplach. Tentokrát 
jsme ho zvládli poměrně dobře a vysloužili jsme 
si konečně  postel. Ráno nás čekala zábavná roz-
cvička, snídaně  a přednáška o počasí. Náš ná-
sledující úkol bylo po odbornostech za pomo-
cí různých map a informačních papírů sestavit 
předpověď počasí. Toto jsme nedokončili, pro-
tože nás navštívila jedna významná osobnost, 
a to první československý kosmonaut Vladimír 
Remek. Čekala nás velmi pěkná beseda a pan 
Remek nám povídal o svém letu. Po této bese-
dě jsme dostali autogramy a mohli se i vyfoto-
grafovat. 

Týž den nás ještě čekalo odpoledne plné krve 
- kurz první pomoci a následné záchranné akce, 
jako pomoc při autonehodě anebo při výbuchu v 
modulu a následném požáru. Bylo to velice zají-
mavé a poučné a nebylo to tak jednoduché, jako 
se na první pohled zdálo.

Po tomto výkonu jsme povečeřeli a čekala nás 
další přednáška, teď už na téma sovětského ra-
ketoplánu Buranu a poslední část večera - pre-
zentace projektů. 

Po posledních společných aktivitách, nás če-
kala už jen jedna: Vyhlášení finalistů, kteří od 
28.10 - 4.11. 2011 podstoupí astronautický vý-
cvik a simulovaný let na Mars v belgickém Euro 
Space Centru a stanou se tak euronauty. 

Nejprve jsme si všichni převzali pamětní listy 
a pak už vážně přišlo na řadu vyhlášení finalistů. 
Po vyhlášení prvních tří odborností se k vyhlá-
šení dostala i má odbornost - palubní lékař/psy-
cholog. Naše velitelka držela v ruce dva palubní 
lístky pro budoucí euronauty a já si už jen říka-
la, jaké by to bylo, být mezi šťastnými finalisty.  
V tu chvíli bylo vyslovené mé jméno a já si tro-
chu s šokem šla pro palubní lístek a gratulace or-
ganizátorů a velitelů. Byl to nepopsatelný pocit 
a ano i já už můžu říct - poletím na Mars. Teď 
nás čeká úplně poslední a nejlepší část - finále 
v Belgii. Také je nutno říct, že celé semifinále 
bylo naprosto skvělé, zábavné a velmi poučné a 
domů jsme si všichni odvezli dobré zkušenosti a 
vzpomínky na celý život. 

  Veronika Foldynová
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Nám se to povedlo!
V úterý 20. září jsme se v rámci Týdne 
mobility tradičně zúčastnili dopravního 
kabaretu v Kulturním domě Hlučín. Naše 
tříčlenné družstvo ZŠ Gen. Svobody 8 ve 
složení Petr Polhoš, Jakub Mirga a Ma-
touš Romanský obstálo ve velmi vyrov-
naném souboji ostatních hlučínských zá-
kladních škol.

Chlapci prokázali své znalosti v poznávání do-
pravních značek, ale také využili svou obratnost 
a rychlost při několika sportovních soutěžích. S 
velkým překvapením a o to větším nadšením jsme 
vyslechli výrok rozhodčích, že jsme vítězové!

Poprvé v historii naší školy jsme měli možnost 
okusit, jak chutná sladká odměna v podobě veli-
kánského dortu pro vítěze, který byl se soutěžící-
mi za odměnu přivezen v autě Městské policie až 
před školu.

Dokázali jsme sobě i ostatním, že žáci našeho 
typu školy se přes veškeré neúspěchy nevzdávají 
a ostatním „záklaďákům“ to tentokrát  „nandali.“

Jak chutná dort ví dnes už celá naše škola!
V. Rotreklová, M. Rončková

Celý jeden zářijový týden byla v naší ško-
le, na ulici Generála Svobody, na návštěvě 
Alenka z Prahy. Chtěli byste se o ní něco 
dozvědět?

Chodí do 4. třídy, má ráda pohádky a příběhy o 
Machovi a Šebestové, stará se o svého pejska Alí-
ka a ráda jezdí na výlety.

V našem městě ještě nikdy nebyla, proto jsme se 
stali jejími průvodci. Společně jsme navštívili ne-
jen významné budovy a připomněli si, kdo v nich 
sídlí, ale i historické zajímavosti, jako je sušárna 

hasičských hadic na pozemku naší školy, vodárna 
u vlakového nádraží, kaplička a tajemný kámen 
„bábovka“.

Alenka s sebou přivezla fotografie hlavního měs-
ta Prahy, hradů, zámků a jeskyní, které navštívila. 
My jsme tak poznali spoustu zajímavých míst naší 
republiky.

 Na závěr projektového vyučování jsme společně 
vyrobili papírový model města Hlučína. Jestli bu-
dete chtít, přijďte se podívat! 

H. Střílková

Projektové vyučování Alenka 

Studentka z primy gymnázia projde výcvikem 
kosmonautů v belgickém Euro Space Centru 

Novelizací zákona č. 361/2000Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích (zá-
kon o silničním provozu), která je pu-
blikována pod č. 133/2011 Sb., dochází 
kromě jiného i ke změně § 134 odst. 1 
následovně: Řidičské průkazy vydané 
od 1.1.2001 do 31.12.2002 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31.12.2012. 
Řidičské průkazy vydané od 1.1.2003 
do 30.4.2004 jsou  jejich držitelé povin-
ni vyměnit do 31.12.2013.

Pro výměnu řidičského průkazu je potřeba s 
sebou  vzít platný doklad totožnosti (zpravidla 
občanský průkaz), jednu fotografii o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele 
v době podání žádosti a zobrazujícího žadatele 
v předním čelním pohledu s výškou obličejové 
části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, 
v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly 
a bez pokrývky hlavy a řidičský průkaz, které-
mu končí platnost. Zájemce o výměnu musí na 
místě vypsat žádost.

Vyzýváme řidiče, kterých se výměna týká, 
aby ji neodkládali na poslední chvíli. Řidičský 
průkaz je možné vyměnit na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností, příslušného pod-
le trvalého pobytu. Na MěÚ Hlučín se výměna 
provádí v přízemí budovy “C“, v úředních ho-
dinách: pondělí: 8 – 17 hod, úterý:  8 – 14 hod, 
středa:  8 – 17 hod, čtvrtek: 8 – 14 hod a v pátek 
pouze přes rezervační systém. 

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy

a silničního hospodářství

Povinná výměna 
řidičských průkazů 
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Šestého ročníku společenské akce „Kluby 
klubům“, která slouží k setkání seniorů, 
sdílení nápadů a úspěšných aktivit mezi 
seniory, se zúčastnilo na 170 seniorů z 18 
klubů z širokého okolí Hlučína.

Poprvé se setkání  seniorů uskutečnilo v r. 2006 
a rok od roku se zájem o tuto akci zvyšuje. Provoz 
Kulturního domu, ve kterém se akce konala, byl 
hrazen Kulturním centrem Hlučín, drobné dárky 
pro vystupující a občerstvení pro ně pak z rozpoč-
tu města Hlučín. Každý senior uhradil vstupné v 
hodnotě 20,- Kč, za vstupenku poté dostal kávu 
a koláč, jejichž výdej zajišťovali pořadatelé. Kul-
turní program si připravili senioři sami. Některé 
kluby měly pro ostatní připraveno představení, 
jiné se přišly na své kolegy podívat a setkat se s 
přáteli.

Klub seniorů z Vrablovce se prezentoval pás-
mem písniček za doprovodu harmonikářů, kyta-
ry a „ozembouchu“. Taneční vystoupení skupiny 
Vřes z Vřesiny se neslo v duchu Country tanců. 
Velký ohlas měla i parodie na pohádku Mrazík v 
podání dvou protagonistek z Dobroslavic. Úspěch 
slavilo i taneční vystoupení skupiny Slunečnice z 
Kobeřic. Celý program byl završen hodinovým 
koncertem dechové kapely Rohovanka, která celý 
program příjemně oživila a umožnila seniorům 
předvést své taneční schopnosti. Po skončení de-
chovky si ještě vyžádali účastníci popové skladby 
svého mládí, které připravil DJ. 

Kluby klubům 2011

 V průběhu celého odpoledne byl v prostorách 
Kulturního domu otevřen bufet, který provozuje 
restaurace Fontána, která svým přístupem přispěla 
ke spokojenosti účastníků.

Kluby klubům jsou pořádány každoročně na po-
čátku měsíce října u příležitosti oslavy Dne se-
niorů. Smyslem celé akce bylo, aby se senioři z 
okolí potkali, pobavili se, vyměnili si své zkuše-
nosti. Setkání bylo pro mnohé i příležitostí potkat 
se s dávnými známými z okolních obcí, bývalými 
spolužáky a přáteli z dřívějších let a pro některé 
seniory k načerpání poznatků k zahájení činnosti 
klubu ve své obci. Během tohoto odpoledne měli 

možnost navázat nová přátelství a seznámit se na-
vzájem s činností jednotlivých klubů.

Akce byla velmi zdařilá, věříme, že se senioři ba-
vili a strávili příjemné odpoledne.

Vernisáž v Červeném kostele
Existence, to je název nově instalované  
výstavy, kterou si zájemci mohou  pro-
hlédnout  v prostorách Červeného kos-
tela.

V rámci výstavy  návštěvníci mohou vidět 
malby Daniely Suché, digitální tisky Tomá-
še Černocha nebo projekci skupiny LIVELAB 
z Kopřivnice. „Myslím, že výstava by se dala 
charakterizovat jako zamyšlení mladých uměl-
ců nad lidskou existencí a životem“, přibližuje 
obsah výstavy její kurátor Jaroslav Michna. O 
tom, že se jedná o téma, které návštěvníky zají-
má, svědčily i četné dotazy účastníků vernisáže, 
která proběhla ve čtvrtek 20. října 2011. 

Novinkou je, že výstavu můžete vidět v pravi-

delných otevíracích hodinách, ve středu v době 
9.00 hod. - 12.00 hod., ve čtvrtek v době 15.00 
hod. - 18.00 hod. a v neděli od 9.00 hod. - 12.00 
hod. za jednotné vstupné 10 Kč.

Výstava potrvá do 13. listopadu 2011, ale už 
od 15. do 25. listopadu bude Červený kostel na-
bízet výstavu pod názvem Okno dokořán. Ote-
vřena bude denně od 9.00 hod. do 17.00 hod. K 
vidění budou výtvory z paličkované krajky, kte-
ré si zájemci budou moci po skonč ení výstavy i 
zakoupit. Je to bezesporu zajímavý tip na origi-
nální vánoční dárek.

Do konce letošního roku se zájemci ještě mo-
hou těšit na výstavu děl řezbáře Alfonse Czerni-
ka z Vřesiny, který bude mimo jiné vystavovat 
vyřezávané erby hlučínských obcí.

Malé poděkování  za velké setkání 
Již třetím rokem jsme se zúčastnili setkání 
klubu seniorů v Kulturním domě v Hlučíně 
pod názvem Kluby klubům. Každým rokem 
se nám to moc líbilo a proto jsme přišli i le-
tos. Musím říct, že teď to bylo na jedničku. 
Uvažuji čím to asi může být? Snad tím, že 
jsme si už za tu dobu na sebe nějak zvykli, 
prostě našli si k sobě cestu. Už při vstupu 
do sálu vidíte spokojené lidi, kteří se na vás 
mile usmívají a najednou víte, že tohle je to 
správné místo, tady prostě patříte. Některé 
kluby si připraví program, který jistě stojí za 
to shlédnout. Viděli jsme country tance, irské 
tance a s harmonikáři a jejich zpěváky jsme 
si dokonce taky zazpívali. Jistě to stálo hod-
ně námahy a spoustu hodin při cvičení tře-
ba toho irského tance, přizpůsobit ho věku 
a ještě si pořídit kroj. Ale právě na těchto 
lidech vidíte tu úžasnou vůli a chuť k živo-
tu. Chtěla bych proto všem organizátorům, 
kteří nám umožňují tato setkání za všechny 
kluby poděkovat. Největší díky patří panu 
Houžvičkovi, který je takovou perlou všeho 
dění. Dovede svým přístupem a hlavně svým 
humorem vnést do toho všeho tu správnou 
atmosféru. Proto i jemu za všechno tísíceré 
díky. No a my už se budeme těšit zase na se-
tkání a uvažovat čím se tam zase blejsknem, 
protože rok uteče jako voda. A co dodat na-
konec? Snad jenom to, že takových setkání 
není nikdy dost. 

Ten kdo doma nelení
a život si denně humorem koření,
ten cítí se stále mlád,
co si pak může ještě  přát,
snad více toho zdravíčka,
a sladký spánek na víčka. 
za klub seniorů Dobroslavice

Věra Prášková
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50. let Kulturního domu
Nejspíš bychom v Hlučíně hledali veli-
ce těžce někoho, kdo by alespoň jednou  
nevstoupil do budovy Kulturního domu. 
Tato budova, kterou vyprojektoval  ing. 
arch. Evžen Tošenovský, slouží jako baš-
ta  kultury a vzdělanosti obyvatelům Hlu-
čína již 50 let. 

Jeho  výstavba započala  v době, kdy Hlučín 
byl ještě okresním městem   a dokázal si nutnost 
této stavby prosadit. Jeho potřeba byla  podlože-
na  nejen tehdejším  narůstajícím počtem obyva-
tel, ale také nutnou potřebou najít vhodné prosto-
ry pro působení mnoha ochotnických  souborů a 
kroužků.  Prosadit  tuto myšlenku nebylo vůbec 
jednoduché (o výstavbu KD v té době usilovaly 
Petřkovice) rovněž jeho výstavba se neobešla bez 
obtíži, a to s ohledem na místo jeho výstavby. Hlu-
čín  sice přestal být okresním městem, ale započa-
tá stavba kulturního domu byla dokončena a jeho  
slavnostní otevření se uskutečnilo v prosinci roku 
1961. Od té doby získalo město Hlučín  důstojný 
kulturní stánek, přes který za ta léta prošly stovky  
účinkujících a tisíce diváků. Pokud si  připomíná-
me 50 let KD Hlučín, v žádném případě nemám 
na mysli  pouze budovu, ale  především  jeho čin-
nosti, kterou ona budova žila a  kterou tvořili za-
pálení lidé, kteří dokázali svým nadšením strhávat 
ostatní. Ty, kteří svůj volný čas věnovali společné-
mu kultivování a vytváření hodnot, které se nedají 
vyčíslit penězi, ale za to zůstanou nesmazatelně v 
paměti všech, kteří to zažili.

Své zázemí v KD  našly divadelní  soubory plné 
nadšených ochotníků. Ti zde nastudovali a ode-
hráli desítky představení. Jen pro ilustraci: napří-
klad ve hře Čert a Káča hrálo 69 herců. V dnešní 
době téměř nepředstavitelné číslo. Nebyly to ale 
jenom divadelní aktivity, které naplňovaly sál KD. 
Své místo zde nacházely pěvecké soubory, taneč-
ní kroužky, balet a mnoho dalších činností. Byly 
to také desítky přehlídek, soutěží, které přesaho-
valy rámec okresu a  některé z nich přetrvaly do-
dnes (např. Hlučínská lilie). Nejeden pamětník  si 
také jistě živě vybaví své prožitky z prvních ta-
nečních, oblíbených Čajů o páté, společenských 
plesů atd. Na  jevišti  KD se vystřídaly v rámci di-
vadelních vystoupení a koncertů desítky známých 
hereckých a pěveckých hvězd své doby. Prosto-
ry kulturního domu nepatřily jenom kultuře, zába-
vě a rozvinuté kurzovní činnosti,  zároveň se staly 
místem významných  politických událostí v rámci  
historického vývoje města.

Za padesát let se ve vedení  KD vystřídalo de-
set ředitelů (poslední dva již byli ředitelé KC) a 
každý  se musel vyrovnávat s problémy své doby. 
Nicméně hlavní poslání tohoto zařízení, aby slou-
žilo k realizaci a rozvoji kultury obyvatel Hlučí-
na, se více či méně dařilo vždycky udržet. Dokon-
ce ani v porevoluční atmosféře uvolnění po roce  
1989 zde nedošlo, tak jako v mnoha jiných měs-
tech, k jeho zániku coby symbolu kulturní totality. 
Ba naopak  město Hlučín  investovalo do jeho čás-
tečné vnitřní rekonstrukce (podle arch. Bartáka), 
aby nadále mohl plnit úlohu kulturního stánku  a 
vyhovoval novodobým podmínkám. A  město  in-

vestovat do KD  nepřestává ani v současné době, 
což dokazuje vybudování výtahu, pro starší a tě-
lesně postižené, realizované v tomto roce.

Posledních jedenáct let patří KD k základním pi-
lířům Kulturního centra Hlučín, jehož je součástí. 
Na jeho řízení se podílím z funkce  ředitele KC 
Hlučín,  osmým rokem. Jak jsem již vzpomněl, 
každý ředitel se musel umět vypořádat  s podmín-
kami a možnostmi danými dobou a historickým 
vývojem. Oč více svobodnějšího rozletu bez ome-
zení v kulturní činnosti máme nyní, o to více jsme 
naopak svazování ekonomickými možnostmi, což 
v konečném důsledku nakonec paradoxně vede k  
omezení celkové činnosti.  Nicméně   se snažíme, 
aby i za této situace   KD  Hlučín  neustále přiná-
šel pestrobarevnou paletu různých kulturních ak-
tivit pro děti, mládež i dospělé, aby si každý mohl 
vybrat dle chuti a  vždy se rád  k nám vracel.  

V rámci  tradice  tohoto  kulturního zařízení je  
neustále dobrá spolupráce  s místními  základními  
školami, Gymnáziem J. Kainara, ale také se  ZUŠ 
P.J. Vejvanoského Hlučín a  DDM Hlučín. 

Blíží se oslava 50. let zahájení činnosti v KD 
Hlučín, která vyvrcholí 19.11. 2011 pestrým pro-
gramem (pro veřejnost od 10:00 hod.), spojenou  s 
výstavou  zaměřenou na jeho historii. Zde si také 
čtenáři mohou připomenout jeho 5 desetiletí v ob-
razech a získat bližší informace z jeho historie. 

Na závěr vyslovím už jenom své přesvědčení, že  
KD má v Hlučíně nezastupitelné místo, a že i v 
dobách ekonomické  krize bude pořád  oním po-
myslným  kulturním majákem, který svojí činnos-
tí bude přitahovat občany Hlučína a okolí všech 
generací, aby zde přicházeli  za  zábavou, kultur-
ním a společenským zážitkem, ale taky za vzdělá-
ním a naplněním svých duševních potřeb. A aby 
tomu tak bylo, musíme  za vším vidět vždycky  
lidi, bez jejichž nasazení a  zapálení by to nikdy 
nešlo ani v minulosti, ani  v současnosti. Zároveň 
u příležitosti onoho výročí chci touto cestou po-
děkovat všem bývalým i současným pracovníkům 
KD Hlučín za jejich odvedenou práci.  

 Zdeněk Kačor 
ředitel KC Hlučín

50. let Kulturního domu
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S tím, jak  vypadá běžný pracovní den 
starosty města, se měli možnost 12. říj-
na 2011 seznámit školáci z 5.A ZŠ Hlu-
čín-Rovniny. Jejich spolužačka Eliška 
Kalabzová totiž vyhrála výtvarnou sou-
těž hlučínských škol a její výkres na téma 
„Prázdniny“ byl i pozvánkou nejen pro 
ni, ale celou její třídu na radnici.

Hned po ránu přivítal starosta Pavol Kubuš děti 
ve své pracovně. Všechny zde byly poprvé a tak 
je kromě krásného výhledu na náměstí zaujal pře-
devším symbolický klíč, který starosta dostal u 
příležitosti stého výročí připojení Dlouhé Vsi k 
Hlučínu. Pan starosta dětem přiblížil chod úřadu a 
vysvětlil jim, o co všechno se pracovníci městské-
ho úřadu musejí pro občany města postarat. Pak 
už ale byl nejvyšší čas jít do zasedací místnosti 
rady města, kde se starosta musel zúčastnit jedná-
ní o rozpočtu na příští rok. Tam se mohli malí ško-
láci přesvědčit, že sestavit takový rozpočet není 
žádná legrace.

Další kroky návštěvníků vedly na matriku a do 
obřadní síně. Tady si mohli prohlédnout insignie, 
které používá starosta při obřadech. Mnohé z dětí, 
které si je s obdivem prohlížely, byly už v obřadní 
síni podruhé. Poprvé to bylo v době, kdy byly ví-
tány jako noví občánci města.

Další kroky malých školáků  vedly do pasového 
oddělení a jejich všetečnému zájmu se nevyhnul 
ani rezervační systém, který byl pro větší komfort 
návštěvníků radnice nainstalován v letošním roce. 
Největším lákadlem ale bezesporu bylo pracoviš-

Den se starostou

tě městské policie. Tam si školáci mohli vyzkou-
šet nejen dálkové ovládání kamer, ale být i svědky 
projednávání dopravního přestupku.

Pana starostu čekalo důležité  jednání s předse-
dou osadního výboru a také schůzka s ředitelkou 
Základní umělecké školy. Ještě pár nezbytných te-
lefonátů, vyřízení pošty a poslední zastávka v za-
sedací místnosti, kde bylo pro děti připraveno ob-
čerstvení. To, co se během návštěvy dozvěděly, si 
pak mohly ověřit ve vědomostní soutěži o městě 
a městském úřadu. Svou rychlost a představivost 

otestovaly při skládání puzzle s motivem hlučín-
ského náměstí. Pan starosta ocenil vítězku soutě-
že, ale i ostatní návštěvníci dostali malý dárek. A 
pak už ho čekala palba otázek o tom, zda ho sta-
rostování baví nebo kolik let může někdo dělat 
starostu.

Děti musely na oběd, a zatímco se plny dojmů 
vracely do školy, starostův úřední den pokračoval 
návštěvou sociálního zařízení Fontána a pak se-
tkáním u příležitosti 50. výročí v Kulturním domě, 
které se protáhlo až do večerních hodin.

V životě člověka je 50 let bezmála polo-
vina života, ale pro stavbu takového vý-
znamu, jako je kulturní dům, je to po-
řád jen začátek. Proč začátek. Protože se 
stále zdokonaluje podle potřeb společ-
nosti. To, co se zdálo před deseti lety do-
stačující, je v současné době nevyhovují-
cí. Mění se i předpisy pro provoz budov. 
Jak vidí minulost i současnost a hlavně 
budoucnost  Kulturního domu v Hlučí-
ně jsme se zeptali vedoucího Miroslava 
Houžvičky.

Jak byste hodnotil činnost kulturního domu 
od posledních oslav v r.2001 (40. výročí)? 

Dřív než přistoupím k výčtu činností bych rád 
řekl pár slov k budově kulturního domu - jsou to 
„jeho oslavy“. V roce 2000 se stal kulturní dům 
součásti Kulturního centra Hlučín. Od r. 2001 
se KD měnil za pochodu k lepšímu - vyměnily 
se nevyhovující okna za plastové (ze 4/5), vstup-
ní dveře taktéž za plastové, vyměnila se většina 
zchátralého vodovodního i plynového potrubí, 
úpravila se vzduchotechnika, vybudovaly se as-
poň minimální skladovací prostory, zpevnily se 
podlahy v suterénech, opravily se vstupní scho-
dy do KD, zajistilo se parkování pro hosty KD, 
vyměnily se boční přístupové dveře do KD, vel-
ká úprava byla provedena na forbíně a mnoho 
detailních úprav, které se berou jako samozřej-

most(nátěry, opravy resp. odstranění poškození 
jak vně tak i uvnitř budovy).

Takže přejděme k činnosti...
Činnost KD není jen dovážet programy, ale i vy-
tvářet kulturu, resp. kulturní činnost mimo kul-
turní dům. Spoluvytváříme akce v Hlučíně se 
všemi zaměstnanci kulturního centra, s organi-
zacemi města i s městem, zastoupeným svými od-
bory např. na Mírovém náměstí nebo na zámku, 
či v bývalém evangelickém kostele - nyní Červe-
ný kostel. Samozřejmostí jsou desítky kurzů, kte-
ré byly v KD, z nichž některé byly poplatné době 
- např. kurzy angličtiny a němčiny. Zaměstnanci 
kulturního domu se snaží vyhovět veškeré gene-
raci v programování pořadů.

Jak vidíte současnost?

V současné době je kulturní dům po rekonstruk-
ci - je zde vybudován výtah pro tělesně postiže-
né, byly vybudovány sociální místnosti pro po-
stižené, přebudovány dámské WC, vymalovány 
veškeré prostory, položen nový vstupní koberec, 
vyměněny luxfery za průsvitné výplně, vyměněny 
dveře do salónků a kanceláří aj. V kulturní čin-
nosti jsou akce, které jsou známy v celé repub-
lice s výborným ohlasem, např. taneční soutěž 
Hlučínská lilie, začali jsme pořádat jako první 
v republice Koláčobraní, tanečníci Klubu spor-
tovního tance při KD získávají ocenění na sou-
těžích v ČR. Zaměstnanci jsou schopni pro veš-
kerou generaci zajistit jakýkoliv pořad, ale je to 
otázka financí, neboť ceny i poplatky stoupají. 
Pokrývat náklady na kulturní programy se daří 
zásluhou dotací z města. V současné době spadá 
pod KD i provoz kina.

Takže co budoucnost? 
To je otázka pro Sybilu, neboť představu může-
me mít jakoukoliv, ale vše není závislé na nás. 
Chtěli bychom (je zhotovena studie využití KD 
i pro minikino) využívat KD víceúčelově, uspo-
kojit požadavky na zázemí pro velké konferen-
ce a semináře, zatraktivnit  KD i pro zahraniční 
hosty Hlučína, přispět k rozvoji kultury Hlučína, 
přizpůsobovat se novým trendům a hlavně hle-
dat a nacházet cesty k lidem a jejich potřebám v 
oblasti kultury v budoucí době.

Jaká byla poslední dekáda Kulturního domu
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Senioři zasedli do lavic
Po prázdninách čekaly školní  lavice ne-
jen na školáky, ale i na hlučínské senio-
ry. Ti se do nich však vraceli s viditelně 
větším nadšením, než mladší studenti. Na 
první hodinu je přišel přivítat kromě ředi-
tele gymnázia J. Kainara, kde výuka pro-
bíhá, i starosta města.

Starosta popřál všem studentům hodně  píle a 
nadšení při studiu. Slavnostním přivítáním tak 22. 
září 2011 zahájilo čtyřicet studentů University tře-
tího věku svůj čtvrtý a tedy i poslední semestr stu-
dia.

První hodinu provázely úsměvy a radost studen-
tů ze setkání se spolužáky. Všechno jsou to lidé, 
kteří mají stále zájem na sobě pracovat a dále se 
vzdělávat. S úspěchem tak už mají za sebou výu-
ku zaměřenou na počítače, angličtinu a právo. Po-
slední semestr má podtitul „Umění kolem nás“.

„Moc nás to tady baví a je velká  škoda, že není 
třetí rok studia“, říká jedna z nadšených studen-
tek Vilma Černá. Od března 2012 začíná sice další 
semestr studia, které pořádá město ve spolupráci 
s Vysokou školou podnikání a.s., ale ten je určen 

jen „prvákům“.  O tom, že s jeho obsazením ne-
bude vůbec problém, svědčí velký zájem seniorů.

Pokud byste se rádi dozvěděli něco nového, rádi 

poznali nové známé a je vám 55 a více let, tak ne-
váhejte a využijte možnosti přihlásit se na akade-
mický rok 2012.

Univerzita třetího věku 
Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s.  nabízí možnost studia Univerzity třetí-
ho věku. 

Délka studia: 2 roky, tj. 4 semestry (semestr trvá 15 týdnů) 
Zahájení: březen 2012 – červen 2012 (1. semestr)
Rozsah výuky: 2 vyučovací hodiny 1x týdně tj. 90 min výuky týdně v odpoledních hodinách
Požadavky na účastníky: doporučujeme středoškolské vzdělání, věk 55 a více
Ukončení: certifikát o absolutoriu U3V 
Obsah výuky:  1. semestr – Počítač kolem  nás
  2. semestr – Cizí jazyk
  3. semestr – Právo kolem nás
  4. semestr – Umění kolem nás
 
Počty studentů: maximum 40 studentů v ročníku, tj. 2 skupiny po 20 studentech
Výše školného za 1 semestr: 1500,- Kč
Školné hrazeno studentem:  1000,- Kč - příspěvek města:    500,- Kč 

Město Hlučín bude dále hradit v plné výši pronájem učeben  po dobu celého studia. Platí pro uchazeče 
s trvalý pobytem ve městě Hlučíně. Při neobsazení míst mohou podat přihlášku i uchazeči s trvalým po-
bytem mimo město Hlučín. Školné si však uchazeč hradí v plné výši.

Místo studia: Gymnázium Josefa Kainara,  Hlučín 
Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte nejpozději do 31.12.2011 na MěÚ Hlučín, odbor školství a 
kultury, Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01.

K platbě za 1. semestr  budou uchazeči o studium vyzváni. 

………………………………….................zde odstřihnout…........…………………………………….

Jméno a příjmení:…………………………......................………………………………………………

Datum narození:……………………………......................……………………………………………..

Trvalé bydliště:………………………………......................……………………………………………

Telefonní kontakt:………………………….....................……………………………………………….

E-mail:…………………………………….....................………………………………………………

Podpis:…………………………………….....................………………………………………………..

Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte nejpozději do 31.12.2011 na MěÚ Hlučín, odbor školství a 
kultury, Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01.

Říjnové dny bývají tou nejlepší příležitos-
tí si zasoutěžit a utužit zdraví před blíží-
cím se sychravým podzimem.

Žáci naší školní družiny ZŠ dr. M. Tyrše se zú-
častnili  13. října 2011 ,,Sportovního odpoledne“ 
na víceúčelovém hřišti školy. Nikomu nevadila 
ani nepřízeň počasí. Házeli jsme na cíl - otevřenou 
pusu našeho dřevěného klauna, skákali v pytlích, 
běhali jsme kolem oválu na čas, podbíhali lano a  
dováděli s barevným padákem.

Všechny děti, které se hýbaly vyhrály, za odmě-
nu dostaly sladkosti.

Už se všichni těšíme na zimu.
Hedvika Jandová

vedoucí vychovatelka

Sportovní odpoledne

Poradenské a informační  centrum pro 
sluchově postižené se sídlem v Ostravě 
nabízí občanům Hlučína a okolí výuku 
základů znakového jazyka v kurzu akre-
ditovaném MŠMT pro pracovní činnost 
„Asistent/ka neslyšících“, a to od ledna 
2012.

 Během tří let by měl absolvent získat dovednosti 
v základní komunikaci s neslyšícími při vyřizová-
ní jejich každodenních potřeb. Kurz bude probíhat 
na ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za kulturním domem), 
vždy v úterý od 16:30 do 18:15 hod. Kurzovné 
za jeden školní  rok činí 3 150,- Kč a je možné je 
uhradit ve třech splátkách, anebo po domluvě ji-
nak. 

Naučit se znakový jazyk, stejně jako každý  
jiný cizí jazyk, samozřejmě vyžaduje vynaložení 
značného úsilí. Studium je vícestupňové, cílem je 
soudní  tlumočení a výuka znakového jazyka. 

Bližší informace ke kurzu znakového jazyka zís-
káte kontaktem na picsp@seznam.cz nebo na te-
lefonním čísle 724 996 859.

Jak komunikovat  
s neslyšícími
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Město Hlučín prodá bytovou jednotku č. 1616/2 včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1616 

v k.ú. Hlučín obálkovou metodou - s určenou minimální kupní cenou 450 000 Kč. 

Jedná se o byt velikosti 1+1 a výměře 46m2 , 
z toho balkon a sklep 6,5 m2 , v Hlučíně na ulici Dukelská 5. 

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených 
„Výběrové řízení na bytovou jednotku č.1616/2 
na ulici Dukelská 5 v Hlučíně – NEOTVÍRAT“, 

zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu: 

MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do  4.11. 2011 
Přesnou specifikaci toho, co musí nabídka 

obsahovat, najdete na úřední desce města Hlučína.  

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odd. městského majetku MěÚ 
Hlučín, tel.: 595 020 210, 595 020 263, e-mail: zmrzlik@hlucin.cz, kosmova@hlucin.cz. 

 
 

Město Hlučín pronajme formou výběrového řízení obálkovou metodou
 objekt čp.173 na parc.č.186 v k.ú. Hlučín, včetně vnitřního zařízení a vybavení 
a novinový stánek umístěný dle projektu na pozemku par.č. 104 v k.ú. Hlučín 

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s podmínkou provozu veřejného 
WC v objektu čp. 173 v Hlučíně za minimální cenu 

pronájmu ve výši 30.000 Kč/rok + DPH.

Jedná se pronájem objektu, včetně vnitřního zařízení a vybavení a 
o pronájem novinového stánku na autobusovém nádraží v Hlučíně.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených 
„Nabídka na pronájem objektu čp. 173 a novinového stánku 

na AN v Hlučíně – NEOTVÍRAT“, zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) 
na adresu: MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín do  16.11. 2011

Přesnou specifikaci toho, co musí  nabídka 
obsahovat, najdete na úřední  desce města Hlučína.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odd. městského majetku 
MěÚ Hlučín, tel.: 595 020 210, 595 020 266, e-mail: 

zmrzlik@hlucin.cz,  pavlikova@hlucin.cz.

Dne 10.9.2011 dopoledne pořádal AMK 
Hlučín, Mezinárodní Mistrovství ČR 
družstev v Automobilních orientačních 
soutěžích (AOS), pod patronací starosty 
města Pavola Kubuše. 

Odpoledne pak pokračoval motoristický den v 
Hlučíně Moravským pohárem v AOS a Pohárem 
Shell pro začínající posádky. MČRD se zúčastnilo 
celkem 11 tříčlenných posádek, z toho tři posád-
ky z Polska a jedna ze Slovenska. Ředitel soutěže 
Ing. Pavel Zbytovský a vrchní stavitel tratě Vlá-
ďa Dužík připravili velmi zajímavou trať v cel-
kové délce přibližně 300 km. Vcelku pohodová 
jízda ve všech soutěžích, v cíli pak nemilé pře-
kvapení. Citlivě umístěný radar na výjezdu z Po-
ruby nadělal paseku ve výsledcích, především u 
polských posádek. Celý den byl perfektně zorga-
nizován, o žaludky soutěžících bylo dobře posta-
ráno v Radničním sklípku a bufetu „ U Vaška“ v 
budově AMK. V MČRD zvítězilo narychlo utvo-
řené družstvo z AMK Teplice n. Metují pod ná-
zvem Drsná Hyena, které tvořily posádky Sou-
ček-Mašek, Jíšová-Gottwald, Holman-Schindler, 
druhé skončilo družstvo Krakonoš 2011 s posád-
kami Paulů-Paulů, Boudný-Boudný, Starý-Špa-
ček. Družstvo (ka) Brňáků BASK ve složení Čej-
ka-Dvorský, Křivánek-Vaněk a Bodický-Šodková 
skončilo třetí. Bramborová medaile tentokráte 
zbyla na družstvo AMK Hlučín ve složení JUDr. 
Mikšík-Bureš, Drobíková-Drobík a Ing. Machá-
lek-Krygler. Moravský pohár vyhráli Severočeši 
Mrštík-Klenák, na druhém místě skončila posádka 
AMK Hlučín JUDr. Mikšík-Bureš a třetí byli Kra-
konošové Boudný-Boudný. Na prvním místě v 
Poháru Shell jako tradičně skončili manželé Kla-
sovi, druhé místo obsadila posádka Božek-Páral 
a na třetím místě skončila posádka Suchoň-Bar-
toň. Motoristický den byl slavnostně ukončen vy-
hlášením vítězů a předáním cen. Zde musím vy-
jmenovat sponzory, bez kterých by nebylo možné 
takovýto podnik na úrovni uspořádat – Autocen-
trála Hlučín, Automotoland Hlučín, Vjačka spol. 
s.r.o., Okna Kubný s.r.o., Konekta SAP s.r.o., Tar-
ra Pyrotechnik s.r.o., Masná výroba Jan Pran-
tl s.r.o., Beskydské uzeniny s.r.o., Masoma-Jaro-
slava Klemensová. Rovněž děkuji Městské Policii 
za součinnost při parkování soutěžních vozidel na 
náměstí a všem pořadatelům za vytvoření perfekt-
ních podmínek pro soutěžící. 

Pavel Zbytovský

Motoristický den

V pondělí 19.9.2011 proběhlo již tradiční spor-
tovního klání O putovní pohár mezi třídami naší 
školy. Sportovní zápolení probíhalo odděleně 
mezi žáky nižšího a vyššího stupně. Na nižším 
stupni byly disciplíny jak sportovní, tak netra-
diční, zaměřené na rozvoj rychlosti, obratnosti 
a síly. Putovní pohár získali žáci 3. A a 5. A tří-
dy. Nejúspěšnější jednotlivci z každého ročníku 
byli Denis Žiga, Lukáš Levčík, Tomáš Buchval-
dek, Jiří Adámek, Matyáš Starý. Na vyšším stup-
ni probíhaly tradiční atletické disciplíny 60 m, 

štafetový běh, hod, skok daleký. Zvítězili žáci 7. 
A a 9. A. Jejich vítězství jim bude  celý rok ve tří-
dě připomínat získaný pohár. Mezi nejlepší sou-
těžící  se svými výkony v běhu a skoku dalekém 
zapsal Martin Krejčí. Sportovní výsledky všech 
žáků si zaslouží pochvalu a uznání.
Už nyní se žáci těší na další ročník a plánují se 
svými učiteli přípravu rozvoje fyzické zdatnosti.  

                                                                                                
J. Mrázová

učitelka TV
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               Den
Zařízení 

hod. pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

ZŠ Dr. M. Tyrše,  
Hlučín
Tělocvična

Kontakt:
595 041 069
pronájem:
180 Kč/hod

7:00 - 14:30 Výuka TV Výuka TV Výuka TV Výuka TV Výuka TV
14:00 14:30-17:00 

Trénink FC
14:30-17:00 
Trénink FC

14:30-17:00 
Trénink FC

14:30-17:00 
Trénink FC

14:30-17:00 
Trénink FC15:00

16:00
17:00 Basketbal Florbal Thajský box Sálový fotbal
18:00 Volejbal
19:00 Cvičení žen Volejbal
20:00 Ski club Volejbal Volejbal
21:00

ZŠ Hlučín, Hornická

Kontakt:
595 041 377

pronájem:
180 Kč/hod

7:00 - 13:30 Výuka TV Výuka TV Výuka TV Výuka TV Výuka TV
14:00 DDM Družina DDM TW
15:00 Lehká atl. Od 15:30 volejbal
16:00 Volejbal Házená Volejbal Od 16:30 fotbal
17:00 Florbal Od 17:30 florbal
18:00 Fotbal Fotbal Malá kopaná Volejbal
19:00
20:00 Badminton
21:00

ZŠ Hlučín-Rovniny

Malá  tělocvična
Kontakt:
595 041 439
pronájem:
70 Kč/hod

7:00 - 14:00  Výuka TV  Výuka TV  Výuka TV Výuka TV Výuka TV Z provozních důvodů nelze 
o víkendu pronajímat14:00

15:00
16:00 Zamluveno Zamluveno Zamluveno
17:00
18:00
19:00
20:00

ZŠ Hlučín-Rovniny

Velká tělocvična

Kontakt:
595 041 439
pronájem:
150/hod/za děti
250/hod/za dosp.

7:00 - 14:00  Výuka TV  Výuka TV  Výuka TV Výuka TV Výuka TV 10.00 – 12.00 
Volejbal

14:00
15:30
16:00 Sportovní hry mini košíková
17:00 Volejbal
18:00 Míčové hry Volejbal
19:00 Basketbal Mini kopaná
20:00 Fotbal
21:00

Víceúčelové hřiště 
u ZŠ Dr. M. Tyrše

Kontakt:
595 041 069

pronájem:
100/hod/kolektiv

7:00 - 14:00 Výuka TV Výuka TV Výuka TV Výuka TV Výuka TV 6 x mistrovská utkání 
14:00
15:00
16:00 Handball Handball Handball
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Sportovní hala

Kontakt:
595 043 677

pronájem:
400 Kč/hod

8:00 ZŠ Tyršova Gymnázium OU Hlučín ZŠ Tyršova Sportovní utkání
9:00 OU Hlučín
10:00
11:00 OU Hlučín

do 14.30 hod
ZŠ Tyršova

12:00 ZŠ Tyršova
do 13:30

ZŠ Tyršova
13:00 OU Hlučín OU Hlučín

do 14:3014:00
15:00
16:00 Badminton Basketbal Házená Volejbal Házená
17:00
18:00 Aerobic Aerobic
19:00 Volejbal Házená Fotbálek
20:00 Fotbal Fotbal
21:00 Fotbal

Možnost pronájmu sportovních zařízení 
Pokud byste rádi udělali něco pro své zdraví nebo se chtěli zbavit přebytečných kilogramů, tak můžete využít vol-
ných kapacit hlučínských sportovních zařízení. Tato tabulka, která je zveřejněná i na stránkách města, by vám v 
tom mohla pomoci. Najdete v ní dosud volné termíny jednotlivých sportovišť. Ty jsou vyznačeny modře. Pokud bys-
te měli zájem o pronájem sportoviště, stačí se telefonicky kontaktovat.



Kam za zábavou v Hlučíně, volný čas a pozvánky na akce
Datum Čas Akce Místo konání

1. 11. 16:00 Saxána - Lexikon kouzel Kino Mír

4. 11. 16:00 Zamykání lesa Sraz u Domu dětí a mládeže

5. 11. KP volejbalu žen TJ Hlučín - Sokol Svinov Sportovní hala 

5. 11. 11:00 Turnaj házené muži: Hlučín - Krmelín „B“ ZŠ dr. M. Tyrše

5. 11. 19:00 Muži v naději Kino Mír

6. 11. 17:00 Muži v naději Kino Mír

8. 11. 17:00 Přednáška Lenky Blahutové o frekvenční terapii Zámecký klub

9. 11. 19:00 Filmový festival zimních sportů Kino Mír

10. 11. 13:30 Hučínský slavíček Dům dětí a mládeže

10. 11. 17:00 Představení Slezské trilogie Evy Tvrdé Zámecký televizní klub

11. 11. 16:00 Klub patchwork Dům dětí a mládeže

12.11. 10:00 2 liga volejbalu mužů TJ Hlučín - VS Drásov Sportovní hala

do 13. 11.  Existence - výstava Červený kostel

do 13. 11.  Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku Muzeum Hlučínska

15. - 25. 11. 9:00 - 17:00 Okno dokořán - výstava paličkované krajky Červený kostel

19. 11. 10:00 50 let Kulturního domu Kulturní dům

24. 11. 17:30 Křest DVD - Vánoční příběh aneb Jak to bylo v Betlému Červený kostel

25. 11. 10:00 Kurz orientálního tance Kulturní dům

26. 11. 10:00 KP volejbalu žen TJ Hlučín - VK Kylešovice Sportovní hala 

26. 11. 13:00 Adventní dílna Dům dětí a mládeže

26. 11. - 2. 2. 2012  Vánoční příběh Muzeum Hlučínska

27. 11. 16:30 Rozsvícení vánočního stromu s anděly Mírové náměstí

29. 11. 9:00 Nebojsa v čarovném lese – představení pro MŠ a I. st. ZŠ  

1. 12. 16:00 Svůj život si tvoříme sami - setkání s metodou RUŠ Zámecký klub

1. 12. - 22. 1. 2012  Výstava fotografií Michala Šofera - Krajina Hlučínska a Beskyd Muzeum Hlučínska
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Čtěte na straně 2

Machři roku
Hlučínští učni dělají
čest svému městu

Čtěte na straně 7 - 10

Ekologická příloha
Na Hlučínsku kvetou
orchideje ve volné přírodě

Základní  škola v Darkovičkách získa-
la dotaci 863 tisíc korun v rámci Operač-
ního programu vzdělávání pro konku-
renceschopnost na projekt, který umožní 
žákům poznávání přírody v přirozeném 
prostředí okolí školy. Projekt je hrazen z 
evropského sociální fondu a je spolufinan-
cován ze státního rozpočtu.

Všechny žáky prvního stupně čekala po návratu 
z prázdnin na školní zahradě netradiční venkov-
ní učebna, ve které mohou přírodu systematicky 
pozorovat a dokonce provádět pokusy. A tak bu-
dou moci malí školáci zkoumat pod mikroskopem 
vzorky květin, hmyzu nebo se speciální soupra-
vou bádat nad složením vody. V plánu mají také 
založení bylinkové zahrady a výrobu informač-
ních cedulí ke stromům na zahradě školy.

Škola pro děti nakoupila knihy o přírodě, mikro-
skopy, dalekohledy a spoustu dalších nezbytností 
pro malé badatele. „Jednotlivá témata, která bude-
me s dětmi probírat, se inspirovala významnými 
dny pro životní prostředí: Ochrana živočichů, Den 
stromů, Ukliďme svět, Den země a Otevírání stu-
dánek“, říká Miroslava Foltýnková, učitelka ško-
ly, která spolu se svou kolegyní Evou Fichnovou 
stála u zrodu projektu. A tak se děti mohou těšit 

Příroda jako
velká učebna

mimo jiné na návštěvu ZOO a planetária.
Aby učitelé mohli být dětem dobrými průvodci, 

budou i oni proškoleni v oblasti environmentální 

výchovy. Celý projekt bude završen v závěru škol-
ního roku týdenním pobytem dětí ve škole v příro-
dě, kde děti čeká program ekologického sdružení. 

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů 
velkého výkonu Ostrava - Hošťákovice, 
Frýdek Místek - Lysá Hora a Nový Jičín 
- Veselský kopec bude 30. listopadu 2011 
ukončeno.

Na většině územní  oblasti Ostrava tak nebude 
od listopadu možné „přes anténu“   přijímat ana-
logově žádný televizní program.

Na blížící se termín vypnutí analogových vysíla-
čů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů 
přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se 
čtyřmi čtverečky, informační lištou a  spoty. 

Pro další příjem televizního signálu je třeba se 
rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského tele-
vizního vysílání (tj. přes anténu) nebo využít sa-
telitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) tele-
vizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba 
zakoupit buď set-top-box (převaděč signálu) a za-
pojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televi-
zor s vestavěným digitálním tunerem. 

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, sa-
telit nebo internet, se ukončení zemského analo-
gového vysílání nijak netýká a televize jim i bez 
úprav bude fungovat standardně i po datu vypnutí 
analogového vysílání. 

Digitální televizní vysílání už bylo u nás už zahá-
jeno a nic tedy občanům nebrání vyřešit přechod 
a případné komplikace s ním spojené již nyní a 
vyhnout se tak časovému tlaku. Ti, kteří dnes při-
jímají analogový televizní signál šířený z pozem-
ních vysílačů a na příjem digitálního vysílání se 
včas nepřipraví, přijdou po vypnutí analogového 
signálu o možnost sledovat televizi.

Analogové TV vysílání končí:
Nenechte vše na poslední  chvíli 

Čtěte na straně 4

Týden knihoven 
Amnestie v knihovně,
výstavy a přednášky zdarma

Další jednání zastupitelstva proběhne
15.11.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.

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

Setkání  klubů seniorů Hlučínka proběh-
ne v úterý 11. října 2011 od 15:00 hod. v 
Kulturním domě v Hlučíně. 

Akci pořádá město v rámci komunitního pláno-
vání a ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín 
již pošesté. Setkání „Kluby klubům“ jsou pořádá-
ny pravidelně na počátku října u příležitosti Dne 
seniorů. Jde o setkání  klubů seniorů z Hlučínska, 
na které se mohou senioři pobavit, potkat se s přá-
teli z okolních vesnic, zavzpomínat na společné 
známé a navázat nová přátelství. Setkání zpestří 
kluby písničkami, scénkami nebo tanečním vy-
stoupením. Po skončení zahraje k tanci i poslechu 
reprodukovaná hudba. Na každého účastníka čeká 
za vstupné v hodnotě 20 Kč káva a koláč. 

Kluby klubům 

Místo kytičky
Přivítali jsme: 
Rozálie Dedková *2011
Tadeáš Hejna *2011
Anežka Hejnová *2011
Tomáš Kajstura *2011
Barbora Golová *2011
Lucie Plintová *2011
Nela Brózdová *2011
Tadeáš Graca *2011  

Jubilanti: 
Gertruda Lasaková *1916
Gertruda Kaštovská *1921
Adéla Čechová *1921
Anežka Lenerová *1923
Lucie Břemková *1923
Cecilie Smolková *1925
Pavel Lička *1925
Vlasta Stochová *1926
Valeria Cymorková *1927
Vlastimil Krkoška *1928
Matylda Gogolínová *1928
Anna Hlavenková *1931

Rozloučili jsme se:
Anna Hažíková  *1939

Blahopřání
Dne 16. listopadu oslaví  Anna Hlavenková krás-
ných 80 let. Touto cestou Ti chceme popřát hlav-
ně zdraví, štěstí a boží požehnání. To ti přejí dcery 
Marie a Helena s rodinami, syn Albert, 5 vnoučat 
a 4 pravnoučata. 

Poděkování
Chtěla bych poděkovat pohřební  službě Dominus 
za profesionální přístup a vstřícnost při vyřizování 
pohřbu mého manžela Jiřího Pijáčka.
Děkuji také panu kaplanovi za procítěnou mši a 
slova útěchy a všem příbuzným, přátelům, souse-
dům a známým za květinové dary a účast při po-
sledním rozloučení s mým manželem.

Za celou rodinu manželka Jarmila.

Děkujeme všem příbuzným, známým a přátelům 
za květinové dary a účast na pohřbu mé manžel-
ky paní Anny Hažíkové. Poděkování patří rovněž 
panu kaplanovi a pohřební službě Breuer. 

Za celou rodinu manžel 

Děkujeme všem příbuzným a známým za účast 
a květinové dary při posledním rozloučení s naší 
drahou manželkou, maminkou, známou, paní Jiři-
nou Vitáskovou a firmě Breuer za dokonalé služby 
spojené s pohřbem. 

Manžel Rudolf, dcera Lenka a syn David

Poděkování za sbírku fotografií
Muzeum Hlučínska děkuje paní Jaroslavě Baniové za věnování sbírky historických foto-
grafií města Hlučína, kterou nafotil její dnes již zesnulý manžel Jindřich Bania. Děkujeme 
všem, kteří nám tímto způsobem pomáhají zachytit a rekonstruovat reálný historický ob-
raz města Hlučína, jehož podoba se dynamicky mění.

Fontána, příspěvková organizace Hlučín 
přijme zkušeného, všestranně  zaměřeného pracovníka  technické údržby, 

ŘP skupiny B podmínkou,  vhodné  i pro inv. důchodce. 
Nástup od 2. 1. 2012. 

Informace na tel. 603 579 123, 595 041 187. 

n Nabízím pravidelný či občasný úklid domů, bytů, mytí oken, žehlení. 
Hlučín. 732 541 061

n Nabízím pomoc v domácnosti, 773207202. 
n Hledám kamarádku na občasné  povykládání. Tel.: 732 628 622, Hlu-

čín a okolí.
n Prodám nadstandartní  byt 4+1 v nově zrekonstruovaném domě, na 

ulici Dukelská, Hlučín - Rovniny. Tel.: 603 772 774. 

Dušičkové rozjímání
Tak jak plynou řeky do dalekých moří,
tak plyne i život každého člověka,
osud, který řídí všechny naše kroky,
připraví nám chvíle – co nikdo nečeká. 

S pietou pokládáme na hrob chryzantény,
jejich chladná krása u srdce zamrazí,
vzpomínáme na den smutný a bolestný,
kdy od nás odešli – mnozí naši drazí. 

Ač čas – všechny  rány zhojí,
a po každé noci nastane nový  den,
ten kdo byl milován –  není zapomenut
I když nás opustil – a spí tiše věčný sen. 

Odcházíme tiše – tma halí hřbitovy,
na nebi již svítí první  jasné hvězdy,
všude je klid, to posvátné  ticho,
aby  věčný spánek mrtvých nic nerušilo. 

Valerie Cymorková
Domov U jezera

Den s Josefem Kainarem
pátek 4. 11. 2011 v 16 hod. 

Galerie Cafe - zahájení výstavy:
Josef Kainar a gymnázium

(výstava probíhá od 4. 11. - 16. 11.) 

v 17.00 hod. 
Muzeum Hlučínska – zámecký klub

Josef Kainar ve vývojových proměnách
(rekonstrukce literárního 

procesu od 40. do 70. let 20. století)
Přednášející: PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.



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

realizace a údržba zahrad a řez živých plotů
prodej: okrasných dřevin, ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků 
a semen, macešky od 7,- Kč a jabloně od 90,- Kč

www.zahradnictvi-michna.czwww.zahradnictvi-michna.cz

Restaurace Fontána
 v areálu kulturního domu Hlučín - www.fontanahlucin.cz 

Rozvoz pizzy po Hlučíně (zdarma) mimo Hlučín s příplatkem dle tel. informací 
AKCE 3+1 ZDARMA

Výběr z několika druhů pizzy, příjemné posezení, každodenní provoz
Zajišťujeme: catering, rodinné oslavy, svatby, školní srazy, 
firemní večírky a jiné příležitosti 

AKCE: Fontána-Klub-Hlučín listopad 2011   VSTUPY ZDARMA

PÁTKY – DISCO SHOW, ZAČÁTKY OD 21:00 DO 2:00
SOBOTY – HUDEBNÍ PRODUKCE HITY 80-90 LET, ZAČÁTKY OD 20:00 DO 2:00

Rozvoz pizzy  na telefonním čísle: 737 339 845
Objednávky akcí, rezervací na telefonním čísle: 608 678 173
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Připravujeme pro Vás letos silvestrovský speciál  (s možností účasti dětí) v kulturním domě Hlučín
Celovečerní hlídání  dětí ve věku od 6 do 14 let. 

Hlídání bude zajištěno v salónku s bohatým programem pro děti (hry, hudba, zábava), jídlem a nápoji, počet dětí omezen!!! 

Program pro dospělé  ve velkém sále:
K poslechu a tanci hraje skupina Rafael Band, vystoupení bohyně Isis - dva vstupy, půlnoční přípitek společně s dětmi.  

Vstupenka zahrnuje: Celovečerní program, bohatý teplý a studený raut, půlnoční přípitek 

Silvestrovský speciál se bude konat 31.12.2011 od 20:00 hodin.
Kulturní dům bude otevřen půl hodiny před začátkem večera.  

Srdečně Vás zve vedení  Fontána klubu-Hlučín. 

Jídlo a pití nechte doma - občerstvení zajištěno. 

Předprodej a prodej vstupenek v restauraci Fontána v areálu Kulturního domu Hlučín. 
Bližší informace na telefonních číslech: 608 502 639, 608 678 173. 
Ceny vstupenek v předprodeji: dospělí 450,- Kč; dítě 180,- Kč

Ceny vstupenek na poslední chvíli:  dospělí 490,- Kč; dítě 210,- Kč 

Začátek předprodeje 1.10.2011, konec předprodeje 22.12.2011

Změna programu vyhrazena.

I. ročník

SILVESTROVSKÝ SPECIÁL
Hlučín

SILVESTROVSKÝ SPECIÁL



HLUČÍN, Markvartovická 1416/2
Call centrum: 591 001 002 
Mob.: 775 707 006 | 775 772 777
www.pneuok.cz 

PNEUSERVIS AUTODÍLYAUTOSERVIS GEOMETRIE KLIMATIZACE

GEOMETRIE
už za 400 Kč
Přijďte k nám na servis před 
zimou a nechte si opravit 
geometrii na autě, aby ste 
ušetřili vaše provozní náklady!

VÝMĚNA
ČELNÍCH SKEL

ŘEŠÍME POJISTNÉ UDÁLOSTI

Připravte se na bezpečnou 
zimní jízdu se zimními 
pneumatikami MICHELIN!


