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Také  v letošním roce proběhlo ocenění výraz-
ných osobností a reprezentantů města Hlučí-
na.  Tato tradiční akce se konala v podvečer  
16. března 2011. 

Letošní ocenění  proběhlo v Evangelickém kos-
tele, tedy v prostředí, které si tak důstojná udá-
lost jistě zaslouží. Vyhlášení výrazných osobnos-
tí a reprezentantů města se, kromě nominovaných, 
zúčastnilii jejich rodinní příslušníci, známí a dal-
ší hosté. O tom, že si lidé této události cení, svěd-
čí i to, že prostor kostela  byl zaplněn prakticky do 
posledního místa. Slavnostní atmosféru podveče-
ra podtrhla i přítomnost smyčcového kvarteta Zá-
kladní umělecké školy v Hlučíně, které celé slav-
nostní vyhlašování doprovázelo. 

V minulých letech byl výběr výrazných osob-
ností a reprezentantů města velmi různorodý. 
Oceněni byli nejen reprezentanti ve sportech jako  
je  kulturistika, atletika, lyžování a fotbal, ale i v 
tak specifických činnostech, jako je paličkování 
nebo sběratelství.  

Za rok 2010 bylo hodnoceno celkem 5 katego-
rií – reprezentant v oblasti sportu, reprezentant v 
oblasti kultury, sportovní družstvo, umělecký sou-
bor a osobnost roku. Jen připomeňme, že návrhy 
mohly podávat tělovýchovné jednoty, sportovní 
kluby, školy, školská zařízení, kulturní a ostatní 
organizace, které mají sídlo na území Hlučína, a 
jeho částí Bobrovníků a Darkoviček, ale i jednot-
liví občané. 

O tom, že o návrhy na nominace byl velký zá-
jem a rozhodování nebylo jednoduché, svědčí cel-
kem 18 podaných přihlášek. Z těch následně vy-
braly komise pro kulturu a školství a komise pro 
tělovýchovu, sport a volný čas mládeže 9 nomino-
vaných. Současně navrhly radě města vítěze v jed-
notlivých kategoriích.

Mezi nominovanými byl  mimo jiné Jan Mike-
ta, reprezentant ve vodním lyžování a wakeboar-
du, mistr republiky ve slalomu a mistr republiky v 
kombinaci. Ten se může pyšnit už šesti vítězství-
mi mezi reprezentanty města v minulých letech. 

Mezi nominované se rovněž dostala paní Adé-
la Mrázková. Ta je aktivní členkou TJ již od roku 
1956. Jako dorostenka se zúčastnila spartakiád 
v Praze a pod jejím vedením nechyběly bobrov-
nické ženy na všech spartakiádách a později so-
kolských sletech v Praze. I v současné době se, 
přestože nedávno oslavila krásné životní jubile-
um, pustila s jedenácti ženami do nácviku sklad-
by, která bude předvedena v červenci tohoto roku 
na celosvětové gymnaestrádě ve švýcarském Lau-

Město má své výrazné osobnosti a reprezentanty za rok 2010

sanne. Paní Mrázková se aktivní činnosti v oblas-
ti sportu věnuje už 55 let. Dalším nominovaným 
bylo žákovské družstvo Sboru dobrovolných ha-
sičů Bobrovníky. Členové družstva se zúčastnili  
hasičské soutěže pro mládež „Plamen“ a po ob-
sazení prvního místa v okresním kole postoupi-
li do krajského kola, kde obsadili 7. místo. Jako 
reprezentant města byla nominována i Marie Hu-
dečková, členka sportovního klubu Správní chla-
pi Hlučín. Ta se velmi aktivně věnuje kulturisti-
ce, tedy sportu, který není pro ženy typický.  Také 
ona dosáhla v roce 2010 několika velmi zajíma-
vých úspěchů. Patří mezi ně 1. místo na Mistrov-
ství České republiky dorostu v body fitness a  3. 
místo na Mistrovství Moravy a Slezska ve stejné 
disciplíně.

A jak rada města na základě návrhů komisí roz-
hodla?   Reprezentantem města v oblasti sportu 
byl vyhlášen Adam Konečný z Tenisového klubu 
Hlučín. Ten v kategorii mladších žáků obsadil v 
loňském roce v  žebříčkovém  umístění  2. místo 
v kraji a 13. místo v České republice. Navíc si na 
své konto připsal celkem 6 vítězství na celostát-
ních turnajích.  Adam je naší velkou tenisovou na-
dějí a má pro tuto hru bezesporu obrovský talent. 
Jistě o něm i v budoucnu uslyšíme. 

Kategorie osobnost v oblasti kultury nebyla vy-
hlášena, protože na ni nebyl nikdo nominován. 
Ocenění za nejlepší družstvo roku si převzal tre-
nér družstva žaček Handballclubu Hlučín Josef 
Janoš. Hráčky tohoto klubu obsadily mimo jiné 
1. místo na severní Moravě v házenkářském de-
setiboji  a postoupily do celorepublikového finá-
le. Rovněž slavily postup do finálového turnaje 

celostátní Žákovské ligy  o mistra České repub-
liky.  Jako nejlepší umělecký soubor byl vyhod-
nocen dětský pěvecký sbor „Sluníčko“ Základní 
školy Hlučín-Rovniny, který vede Veronika Ka-
dlecová. Tvoří jej různé věkové kategorie žáků - 
od nejmenších prvňáčků až po nejstarší žáky de-
vátých tříd. Sympatický na tomto souboru je ne-
jen postoj dětí k hudbě, ale také přirozený projev, 
který byl oceněn cenou na celostátní přehlídce pě-
veckých sborů. Tento pěvecký soubor měl v loň-
ském roce možnost zazpívat si i s takovým veliká-
nem, jakým je Daniel Hůlka.

Výrazné osobnosti města byly za rok 2010 vy-
hlášeny dvě. Jistě právem se jí stala Veronika 
Kadlecová, která založila pěvecký soubor „Slu-
níčko“ a věnuje souboru spoustu volného času. 
Motivuje děti k hudbě a také díky jejímu oběta-
vému přístupu pokračují někteří její žáci ve studiu 
na konzervatoři.

Druhou neméně významnou osobností se stal 
Josef Kubálek. Pan Kubálek je jedním z neju-
znávanějších chovatelů „Zemplínských králíků“. 
Chovu králíků se věnuje už řadu let a v roce 2009 
získal titul mistra Evropy na výstavě drobného 
zvířectva. Zúčastnil se také řady výstav, na kte-
rých získal čestné ceny.  Toto ocenění bylo jistě i 
milým dárkem k jeho životnímu jubileu, které ne-
dávno oslavil. 

Všichni nominovaní převzali z rukou starosty 
pamětní listy a vítězové v jednotlivých kategori-
ích i finanční odměnu. Celému podvečeru vládla 
příjemná nálada a neformální atmosféra, ve které 
se jak ocenění tak návštěvníci cítili velmi dobře. 

(mp)
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Omezené podmínky mohou
očekávat řidiči na Rovninách.



Vážení spoluobčané, 

o tom, že nám život občas přináší situace, 
kterým bychom se raději vyhnuli, víme všichni. 
Dnes bych Vám rád za vedení města jednu ta-
kovou životní komplikaci vysvětlil.  

V těchto novinách se v oznámení ředitele spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. do-
čtete, že po dobu čtyř měsíců bude neprůjezdná 
ulice Rovniny v úseku od bývalé mateřské škol-
ky až po most přes Jasénku. Autobusy ze smě-
ru od Vrablovce skončí jízdu u bývalé školky. V 
úseku  od školky do města nebude autobus jez-
dit vůbec. Důvodem je stavba nové kanalizace, 
která byla zahájena již v září loňského roku a 
kterou nejde položit jinde, než do tělesa silnice. 
Bohužel s tak rozsáhlou rekonstrukcí jde ruku 
v ruce i zásadní omezení dopravní obslužnos-
ti. Toto omezení se dotkne všech. Dětí při ces-
tě do školy, hospodyněk, které potřebují nakou-
pit, důchodců na cestě k lékaři a v neposlední 
řadě i těch, kteří chodí do práce. Ti všichni bu-
dou nepříjemně omezeni, nebo dokonce odkázá-
ni na pomoc druhých. 

Odměnou za tyto nepříjemnosti nám bude 
vyřešení dlouhodobého problému s kanalizací, 
včetně stavby nové čističky odpadních vod. Je 
třeba také otevřeně říci, že celkovou investici 
v řádu desítek milionů korun by si město bez 
spolufinancování z Fondu soudržnosti Evropské 
unie a Operačního programu životního prostře-
dí nemohlo vůbec dovolit.  

Vážení spoluobčané Starých Rovnin a Vrab-
lovce, mějte pevné nervy, buďte opatrní, ohle-
duplní k sobě navzájem a pevně věřím, že si 
budete při případných těžkostech i vzájemně 
pomáhat. My ostatní občané Vám za to děkuje-
me a myslíme na Vás. 

starosta

Pavol Kubuš 

n Zastupitelstvo projednalo žádost obchodní spo-
lečnosti SOMA Markvartovice, a.s.  o delego-
vání zástupců města Hlučína do orgánů této 
společnosti, navrhlo nové akcionáře do orgánů 
společnosti  na další funkční období. 

n Zastupitelstvo navrhlo odvolání členů dozorčí 
rady obchodní společnosti Vodovody a kanali-
zace Hlučín, s.r.o. a zároveň navrhlo nové čle-
ny dozorčí rady na další funkční období.

n Zastupitelstvo navrhlo odvolání členů dozorčí 
rady obchodní společnosti TS Hlučín, s.r.o. a 
zároveň navrhlo nové členy dozorčí rady. 

n Zastupitelstvo navrhlo odvolání členů dozorčí 
rady obchodní společnosti Teplo Hlučín, spol. 
s r.o. a zároveň navrhlo na další funkční období 
nové členy dozorčí rady. 

n Zastupitelstvo projednalo návrh na přijetí Zásad 
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města 
Hlučína a materiál odročilo. 

n Zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vy-
hlášku č.2/2011, k ochraně zeleně v zástavbě a 
ostatní veřejné zeleně, dle upraveného návrhu.  

n Zastupitelstvo schválilo 1. úpravu rozpočtu 
města k 28. 2.2011.  

n Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o  naby-
tí pozemků parc. č. 365 a 366  v k.ú. Hlučín a 
domu č.p. 275, postaveného na pozemku parc. 
č. 365 v k.ú. Hlučín do vlastnictví Města Hlučí-
na za cenu 3.790.000,- Kč. 

n Zastupitelstvo schválilo 5. aktualizaci Strate-
gického plánu ekonomického a územního roz-
voje města Hlučína na období 2008 – 2018 s 
doplněním dle rady města. 

n Zastupitelstvo vzalo na vědomí Akční plán 
Střednědobého plánu sociálních služeb  a sou-
visejících aktivit pro Hlučínsko na období 2010 
– 2011  bez připomínek. 

Výtah z usnesení 
5. zasedání Zastupitelstva

Výstavba kanalizačních řádů na ulici Rovniny 
bude zahájena 22. 3. 2011 od šachty č. 45 u domu 
č.p. 115 směrem na Vrablovec k šachtě č. 49, jedná 
se o koncovou část kanalizace. Při výstavbě bude 
postupováno po cca 50-ti metrových úsecích, kte-
ré budou postupně zasypávány a provizorně bude 
zprovozněna základní dopravní obslužnost. Do-
prava v této části bude omezená kyvadlově jedním 
pruhem komunikace.

Od května pak bude provedena úplná uzávěra 
komunikace Rovniny od mostu přes tok Jasénka 
(šachta č. 13) k šachtě č. 45 (150m za školkou). 
Stavební práce budou opět probíhat postupně po 
cca 50-ti metrových úsecích, které budou postup-
ně zasypávány a provizorně zde bude zprovozněna 
základní dopravní obslužnost.

Výstavba přípojek k pozemkům bude probíhat 
v první řadě při výstavbě hlavního potrubí kana-
lizace.

Odvoz domovního odpadu, průjezd sanitních a 
hasičských vozidel bude v maximální míře zajiš-
ťován mimo neprůjezdné cca 50-ti metrové úseky.

Výkresová  situace stavby a informace o postu-
pu prací jsou a budou podávány na portálu www.
vakhlucin.cz. Tyto informace naleznete pod ná-
zvem Dotace EU - Informace o stavbě. Případné 
další zprávy budou uvedeny v dalším vydání Hlu-
čínských novin. Eventuálně lze další informace 
získat na telefonním čísle 595046848.

Omlouváme se za omezení a děkujeme za po-
chopení.

Josef Tomíček
ředitel VaK Hlučín s.r.o.

Rovniny: Výstavba
kanalizačních řádů

Další jednání zastupitelstva 
proběhne

ve čtvrtek 19.4.2011 
od 16 hodin v KD Hlučín.

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

Svoz komunálního odpadu o velikonočních svátcích 

Svoz komunálního odpadu proběhne oproti původnímu termínu  
25.4.2011 (Pondělí velikonoční) v náhradním termínu 23.4.2011 (sobota). 

Tato změna platí pro Bobrovníky a v Hlučíně pouze pro níže uvedené ulice:
ul. Jasénky, ul. Rovniny (od Vodárny směr Vrablovec), ul. Boční, ul. Na Závodí. 

Foto: Michal Kubíček
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V roce 2010 se v Hlučíně a jeho částech Bob-
rovníky a Darkovičky narodilo celkem 122 dětí, z 
toho bylo 63 chlapečků a 59 holčiček.  

Pyšné maminky a neméně  pyšní tatínkové při-
šli dne 19. března se svými dětmi do reprezentativ-
ních prostor obřadní síně městského úřadu, kde se 
konalo tradiční vítání nových občánků. Děti byly 
řádně vyparáděny a byla radost se na ně dívat. 
Vždyť co může být milejší, než pohled na dítě, kte-
ré leží v peřinkách a jen udiveně pokukuje na okol-
ní svět.  A tak jsme mezi novými občánky Hlučína, 
Bobrovníků a Darkoviček přivítali Kláru, Petra, 

Vendulku, Patrika, Terezku a  dalších 20 miminek. 
A jaká další jména rodiče svým potomkům vybra-
li? Zajímavé je, že tentokrát byli výjimečně nápa-
dití a žádné ze jmen se neopakovalo. Tedy kromě 
dvou Haniček a dvou Natálek. Stále aktuální jsou i 
jména Josef nebo Maxmilián. 

Rodiče dětí převzali z rukou starosty pamětní 
list, pohádkovou knihu, krásnou plyšovou hračku 
a také zlatý přívěšek ve tvaru čtyřlístku, který jim 
bude po celý život tento slavnostní okamžik připo-
mínat. Milé děti, přejeme vám do života jen to nej-
lepší!                                                              (mp)

Kluků se loni v Hlučíně narodilo více než holek

Většina z nás má doma starší dioptrické brýle, které již nepoužíváme, ani rámky už nejsou nic 
moc, ale vyhodit je, na to většinou nemáme odvahu. Sdružení německé menšiny - Slezsko-němec-
kých přátel Hlučínska se zapojilo do charitativní sbírky Brýle pro Afriku.  Tímto způsobem má nej-
chudší obyvatelstvo Afriky naději konečně pořádně vidět, jelikož brýle pro ně znamenají absolutní 
luxus, který si většina  Afričanů nikdy nemůže dovolit.

Darované brýle s dioptrickými skly musejí být následně ověřeny a popsány  počtem dioptrií  což 
již bude  v kompetenci dobrovolníků z řad odborné veřejnosti optiků v našem městě. Charitativní 
sbírka bude zahájena v dubnu (vždy pondělí, středu a pátek od 10-12 a od 15-17 hodin) ve Středisku 
německé menšiny  na Zahradní ulici 24 v Hlučíně.

První část charitativní sbírky chtějí organizátoři odeslat již 2. května, a to jako připomínku veřej-
nosti ke 180. výročí kdy se v Hlučíně narodil slavný malíř a jeden z tvůrců teorie malířství, Johan-
nes Bochenek (plným jménem Johannes Philip Josef Bochenek nar. 2. května 1831 v Hlučíně a zem. 
3. prosince 1909 v Berlíně). 

K tomuto dni se bude konat mše v jazyce německém v kostele sv. Jana Křtitele a chystá se výsta-
va z díla slavného rodáka. Ta bude téhož dne zahájena vernisáží v prostorách hlučínského zámku.

Brýle pro Afriku v připomínce 180. výročí slavného rodáka

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 6. duben 2011 svozová oblast C 
středa 20. duben 2011 svozová oblast A 
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

Po dlouhé době se společně v Hlučíně předsta-
ví dva ostravští umělci, manželé Helena a Pavel 
Šmídovi. Ti patří k zakládajícím členům výtvarné 
skupiny Přirození, která zaujala uměleckou veřej-
nost zejména svými aktivitami v osmdesátých le-
tech. Do umělecké skupiny patřili Daniel Balabán 
(dnes vedoucí katedry malby na Ostravské univer-
zitě), Hana Puchová či Zdeněk Janošec - Benda, 
teoretikem skupiny se stal loni zesnulý spisovatel 
Jan Balabán.

Právě osmdesátá léta, dovršená legendární vý-
stavou v podchodu pod Frýdlantskými mosty v 
Ostravě na jaře roku 1989, byla posledním obdo-
bím, kdy spolu manželé vystavovali. Dnes se sešli 
opět, a to právě v Hlučíně, na své společné expozi-
ci v galerii Červený kostel

Pavel Šmíd vystudoval pražskou AVU a jeho 
dílo bylo od té doby k vidění v mnoha prestižních 
galeriích (v Ostravě se naposledy představil před-
loni v Galerii Beseda na výstavě Příčné řezy), He-
lena Šmídová tvoří již jen pro vlastní potěšení. V 
Hlučíně Helena Šmídová představuje především 
malířské „ticho“ a „světlo“, obrazy až bolestně in-
timní, a to v ostrém kontrastu k dílu Pavla Šmída 
a jeho (ne)bezpečným paktům. Šmíd si ve svých 
obrazech mimochodem pohrává s někdejším pak-
tem mezi Stalinem a Hitlerem (známý to pakt o 
neútočení, který v srpnu 1939 podepsali ministři 
Molotov a Ribbentrop).                                    (mk)

Ostravští umělci v kostele

Přípravy na známou akci Hlučín - Darkovičky, 
která probíhá pravidelně v areálu československé-
ho opěvnění jsou v plné proudu. V březnu dokon-
ce proběhla v Hlučíně v ústředním vojenském ve-
terinárním ústavu již druhá plánovací konference 
na tuto akci. Podílí se na ní nejen armáda, ale i 
Slezské zemské muzeum a město Hlučín. 

Armáda představí na akci kolový obrněný trans-
porter Pandur i různé typy a modifikace terénního 
vozidla Iveco. Nebudou chybět samozřejmě ani 
ukázky letecké techniky, včetně letounů JAS-39 
Gripenů SAAB, prozradil pplk. Ivan Hrvol.

Pro návštěvníky, kterých pravidelně přijíždí na 
akci mnoho, budou zpřístupněny i jednotlivé ob-
jekty ve správě Slezského zemského muzea, např. 
pěchotní sruby Alej, Obora i tzv. řopík - malá že-
lezobetonová pěchotní pevnůstka. Mj. půvabné 
lidové označení řopík vzniklo podle ŘOP (Ředi-
telství opevňovacích prací), které výstavbu beto-
nových bunkrů řídilo. 

Akce proběhne tradičně v květnu, konkrétně 
21. května od 9 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

(mk)

V Darkovičkách budou vidět Pandury i Gripeny
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Město Hlučín, člen Národní  sítě zdravých měst, 
se  v letošním roce, tak jako již tradičně, opět za-
pojuje  do celostátní kampaně k oslavám Dne 
Země.

Den Země, tento celosvětový svátek životního 
prostředí, připadá každoročně na 22. dubna. První 
kampaň pod názvem Den Země proběhla 22.dub-
na 1970 ve Spojených státech a měla za cíl upo-
zornit širokou veřejnost na problematiku životní-
ho prostředí a prosadit otázky ochrany životního 
prostředí i do vysoké politiky. Tenkrát se připra-
vených akcí zúčastnilo téměř 20 milionů lidí , pře-
vážně studentů.

Kampaň napomohla vzniku tradice oslav Dne 
Země i na mezinárodní úrovni. V roce 1990 se již 
do oslav zapojilo celkem 140 zemí včetně  Čes-
ké republiky. Tento den se na celém světě pořáda-
jí festivaly, koncerty, výstavy, pochody, mítinky, 
úklidové akce a mnoho dalších aktivit. 

Ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín jsme 
připravili k této příležitosti tyto zajímavé akce: 

Pro školy:
15. dubna je pro žáky II. stupně základních škol 

připravena zajímavá cestopisná přednáška o Thaj-
sku

18. dubna proběhne pro I. stupeň základních 
škol divadelní představení Popeláčci, které zábav-
nou formou vysvětlí a podpoří ekologickou vý-
chovu a zejména třídění odpadů.

Dalšími akcemi pro základní školy jsou soutěž 
ve znalostech z biologie, kterou si budou orga-
nizovat jednotlivé základní školy a nejlepší žáci 
pojedou za odměnu v květnu do ostravské ZOO, 
kde pro ně bude připravena prohlídka s odborným 
výkladem. A opět již tradiční soutěž pro základ-
ní školy  ve sběru papíru. Její vyhodnocení pro-
běhne začátkem května, a aby nebyly znevýhod-
něny malé školy, sběr se bude přepočítávat vždy 
na 1 žáka.

Děti z mateřských škol budou mít 19.dubna vy-
hrazenou plochu okolo Kulturního domu pro ma-
lování na chodníku. 

PrO VeřeJnOsT:
Od 18. do 29. dubna bude v Kulturním domě v 

Hlučíně pro veřejnost připravena výstava žákov-
ských výtvarných prací na téma „Příroda kolem 
nás“. Návštěvníci si budou moci prohlédnout svět 
okolo nás očima našich dětí. Vernisáž této výstavy 
proběhne v pondělí 18. dubna v 8,00 hodin. 

28. dubna od 13,00 hodin proběhne v budově 
Gymnázia přednáška na téma „Ekologická stopa“. 
Přednáška je určena zejména pro studenty gymná-
zia ale nejenom pro ně. 

Věříme, že vás naše připravované  akce za-
ujmou a některé z nich se zúčastníte. A když ne, 
tak se alespoň trochu zamyslíte nad slovy „udrži-
telný rozvoj, příroda kolem nás a naše Země“ až 
vyrazíte na procházku do přírody.                          

Odbor ŽP a Ks

Den Země 2011Polský prezident vyznamenal hlučínské hasiče

U příležitosti státní  návštěvy v České republice 
prezident Polské republiky Bronislaw Komorov-
ský  udělil v úterý 22. února 2011 českým hasi-
čům Zlatý Záslužný  kříž za zásluhy při poskyto-
vání  pomoci obětem povodní v Polsku v květnu 
a červnu roku 2010. Vyznamenání od nejvyššího 
polského představitele v Lichtenštejnském palá-
ci v Praze Na Kampě převzali i  čtyři příslušníci 
hlučínského záchranného útvaru - ppor.Bc. Břeti-
slav Kroulík, pprap. Radim Kubánek, pprap. Ka-
mil Rádek a ppor. Ivo Šmíd.

Slavnostnímu aktu byli přítomni velvyslanec 
Polské republiky v Praze Jan Pastwa a generální  
ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán.

Pro připomenutí: V důsledku ničivých povod-
ní v květnu až červnu loňského roku Záchranný 
útvar provedl celkem 23 dlouhodobých zásahů 
nejen na území ČR, ale organizoval a provedl i 3 
zahraniční zásahové činnosti. Dva z těchto zásahů 
byly provedeny právě v Polské republice.

Petr orel
vedoucí oddělení řízení a přípravy jednotek

Záchranný útvar HZS ČR Hlučín

Pod záštitou starosty města Hlučína Ing. Pavola Kubuše
pořádá

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem MSK

a Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje 

soutěž ve vyprošťování osob z vozidel 

Kdy: 16. dubna 2011 od 9 do 18 hodin

Kde: parkoviště před vstupní bránou do 
sportovně – rekreačního areálu v Hlučíně na ul. Celní

 
Soutěž je prezentací schopností hasičů z oblasti vyproštění osob 

z vozidel, poskytnutí první pomoci a dalších záchranných postupů.

Soutěžit budou čtyřčlenná družstva z celého Moravskoslezského kraje.
 

Přijděte se podívat, co pro Vás mohou hasiči udělat 
a jak postupují  v případě dopravních nehod.

Součástí  akce je i doprovodný program: 
výstava hasičské techniky a vybavení.
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Už několik ostrých výjezdů má za sebou nové 
zásahové vozidlo Peugeot Boxer, které používá 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín.

Z rozpočtu města bylo v minulém roce uvolně-
no 300 tis. Kč na obměnu techniky JSDH. Starý a 
již dosluhující dopravní automobil Avia Furgon, 
vyrobený v roce 1991, byl nahrazen vozidlem 
Peugeot Boxer, vyrobeným v roce 2005.

Vzhledem k výši přidělených finančních pro-
středků bylo zakoupeno po dlouhém a pečlivém 
výběru auto z bazaru, bílé barvy, za 200 tis. Kč. 
Zbývajících 100 tis. Kč z celkové uvolněné část-
ky bylo použito na přestavbu v hasičské vozidlo.

Kompletní přestavba vozidla byla prováděna 
svépomocně členy jednotky sboru dobrovolných 
hasičů. Pouze nástřik červenou barvou a polepe-
ní vozidla bílými pruhy bylo řešeno dodavatelsky. 
Na přestavbě vozidla odpracovali hasiči desítky 
hodin a koncem října tak mohlo být zařazeno do 

Dobrovolní hasiči si svépomocí přestavili auto

„pohotovosti“ k zásahům. Osvědčilo se. V součas-
né době má jednotka SDH k dispozici cisterno-
vou automobilovou stříkačku na podvozku MAN 
a uvedený zásahový dopravní automobil PEUGE-
OT BOXER s 9 místy k sezení a odděleným ná-
kladním prostorem pro převoz hasičského vyba-
vení, potřebného u zásahů.                                                                   

(mt)

Dne 24. února proběhlo slavnostní  zahájení 
stavby „Zateplení, výměna oken – ZŠ  Hlučín-
Rovniny na ulici Cihelní v Hlučíně“. Jedná se o 
výsledek dlouholetého úsilí o získání dotace na 
celkové zateplení objektu.  Projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a 
Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního  programu  Životního prostředí.

Zateplení se týká obložení obvodových stěn,  
výměny oken a zateplení stropu.  Po dokončení 
stavby dojde ke snížení emisí CO2 o zhruba 202 
tun za rok a k úspoře energie  zhruba 1 932 GJ/

rok. Akce má být dokončena v prosinci roku 2012, 
ale je předpoklad, že by se termín mohl zkrátit. 
Celkové náklady překročí  25 mil. korun. 

„Práce budou organizovány tak, aby co nejmé-
ně narušily výuku. Škola bude mít po dokončení 
příjemný vzhled v teplých pastelových barvách“, 
uvedl na zahájení zástupce dodavatele.

Žáci si připravili pro všechny malé představení. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili kromě ředitel-
ky školy Jany  Poláchové a žáků školy, také sta-
rosta města Pavol Kubuš i další hosté. 

(mp)

Základní škola Rovniny se dočká 
teplého kabátu v pastelových barvách

Recyklohraní  je školní recyklační program or-
ganizovaný společnostmi ASEKOL, s.r.o., ECO-
BAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s. a EKOLAMP, s.r.o., 
který si klade za cíl realizaci zpětného odběru ba-
terií a elektrozařízení, spojený s osvětovou čin-
ností v oblasti nakládání s odpady ve školních 
zařízeních v České republice, především na zá-
kladních školách.

Školním recyklačním programem podporuje 
také ZŠ dr. M. Tyrše vnímání potřeby správné-
ho nakládání s odpady. Na základě programu RE-
CYKLOHRANÍ je ve škole umístěna nádoba na 
zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na zpětný 
odběr baterií. 

Recyklohraní na Tyršovce

       
Tradiční den otevřených dveří se letos rozhodlo 
vedení školy s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů na Hornické ulici spo-
jit s velikonočními trhy. Akce začíná 18. dubna v 
10 hodin.

Přihlašte děti do školy a 
užijte si tradic Velikonoc

Přijďte se jarně naladit do ZŠ v Hlučíně - Darko-
vičkách. Dne 20. dubna 2011 od 15.00 hodin se 
zde konají tradiční VELIKONOČNÍ TRHY. Po-
řádají je žáci a učitelé místní základní a mateřské 
školy ve spolupráci s Klubem rodičů. Nabídneme 
drobné rukodělné dekorace a doplňky, hrnkové 
rostliny i malé občerstvení. Na účast rodičů a přá-
tel školy se těší pořadatelé.

Velikonoce v Darkovičkách

Havárie v kulturním domě: 
Voda zatopila přízemí

Dne 12.3.2011 v ranních hodinách došlo k prask-
nutí přívodní hadičky na dámském WC a zatopení  
velké části v přízemí KD, kde voda zaplavila míst-
nosti do výšky cca 10 cm. Hned po zjištění byl 
zaměstnancem zavolán Sbor dobrovolných hasi-
čů města Hlučína, který zabránil, včasným příjez-
dem a nasazením techniky a obětavým přístupem 
svých členů,  větším škodám na majetku. Touto 
cestou bychom chtěli poděkovat SDH města Hlu-
čína za profesionální zásah.

Vedení KD Hlučín

V úterý 22. března se v kulturním domě konalo 
další Veřejné fórum. Jednak se na něm hodnotil 
postup řešení TOP problémů města a současně se 
hovořilo i o dalších věcech, které obyvatele pálí. 
Podrobnější informace najdete v příštím vydání 
Hlučínských novin.

Fórum řešilo problémy 
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Pravidla fotografické soutěže
Název soutěže: Hlučín v detailu

Vyhlašovatel - pořadatel: KC Hlučín 
Zodpovědný vedoucí soutěže: Mgr. Zdeněk Kačor

Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1. 3. do 25. 5. 2011

n Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, ná-
rodnosti a vyznání. 

n Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pra-
vidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně. 

n Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených internetových stránkách Kultur-
ního centra  Hlučín 

n Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou: detail + pohled z dálky 
n Fotografie musí být větší nebo rovny velikosti 1500 px. 
n Zasílat fotografie   můžete od  data vyhlášení soutěže  od 1. března 2011 
n Každý fotograf musí ke každé fotografii detailu (A) přidat i fotografii onoho místa z dálky, a 

to pod  označením (B)
n Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPG, a  to nejpozději do 25. 5. 2011
n Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora. 
n Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora. 
n Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslovení 
n Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci 

připravované výstavy k tomuto tématu, která se uskuteční  na zámku  od 6. června
n Všichni autoři vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem „Hlučín v detailu“ a  

nejúspěšnější obdrží věcné ceny. 
n V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu, bude toto možné pouze 

za písemného souhlasu autora. 

Podmínky soutěže  a jakékoliv dotazy Vám blíže vysvětlí:

Mgr. Zdeněk Kačor
Kulturní centrum Hlučín  

reditel@kc-hlucin.cz

Ve dnech 26. – 27.2.2011 se uskutečnil za účasti 
družstev HC Zlín, SK Žeravice, MTS Žory (PL), 
HC Ostrava, HC Hlučín A a HC Hlučín B turnaj 
statších žaček v házené o Pohár města Hlučína. 

Z důvodu onemocnění hráček nám 2 dny před 
začátkem turnaje odřeklo účast družstvo z Prahy – 
Hájů, a jelikož už se nám nepodařilo sehnat náhra-
du, tak jsme byli nuceni dodatečně poskládat naše 
B družstvo, pro které to byla dobrá zkušenost. 

Po dvoudenních bojích, kdy se hrálo systémem 
každý s každým bylo nakonec následující pořadí:

   1. HC Zlín
   2. HC Hlučín A
   3. MTS Žory (PL)
   4. SK Žeravice
   5. HC Ostrava
   6. HC Hlučín ,B,

Dále byly na základě návrhů  jednotlivých tre-
nérů uděleny i indivudální ocenění: 

nejlepší hráčka:
Kašpárková  Magda (SK Žeravice)

nejlepší střelkyně:
Holčíková Veronika (HC Zlín)

nejlepší brankářka:
Krzikalová  Tereza (HC Hlučín A)

nejmladší hráčka:
Czyžová Štěpánka (HC Hlučín B - nar. 2001) 

Závěrem bychom rádi poděkovali městu Hlu-
čín, zaměstnancům Sportovní haly a sponzorům, 
kteří přispěli k hladkému průběhu turnaje. Dále 
bychom rádi poděkovali rodičům a známým, kteří 
svým povzbuzováním vytvořili po oba dny bouř-
livou atmosféru. 

Martin schmack
organizační pracovník HC Hlučín 

Turnaj v házené starších 
žaček o pohár Hlučína

Rovněž v letošním školním roce pořádal  ka-
binet matematiky při ZŠ Hornická v Hlučíně pro 
žáky 4. a 5. tříd okrsku Hlučín korespondenč-
ní soutěž z matematiky „Kosočtverec“. Byl to již 
23.ročník.

Do soutěže se přihlásili 104 žáci z 12 škol. Na 
1.místě se umístili dva žáci, Marek Miketa ze ZŠ 
Hornická a Barbora Smolková ze ZŠ Hať. Na tře-
tím místě skončila Eliška Cigánová, rovněž ze ZŠ 
Hať.Pro 28 nejúspěšnějších řešitelů je připrave-
no zábavné matematické odpoledne, kde budou 
nejlepší řešitelé odměněni. Tato akce se uskuteč-
ní dne 15.3. 2011 v prostorách ZŠ Hornická Hlu-
čín.                                                                    (il)

Matematická soutěž
V rámci projektu Modernizace výukových učeben a společných prostor na ZŠ Hornická byla re-

alizována jeho první část. Behem jarních prazdnin byly na druhý a třetí pavilon nainstalovány šatní 
skříňky. Žáci si nové skříňky pochvalují, protože doposud si museli svršky odkládat na věšáky před 
učebnami. Dnes má již každý svou skříňku, kde může bezpečně odložit věci a zamknout si je.

Šatní skříňky pro žáky ZŠ Hornická
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Včelaři v Moravskoslezském kraji budou moci v 
letošním roce opět žádat o příspěvek v rámci „Do-
tačního programu poskytování příspěvků na pod-
poru včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 
2011“.

Příspěvky mají pomoci stabilizovat a následně 
zvýšit stav včelstev v regionu a budou poskyto-
vány jednotlivým včelařům na pořízení včelstev 
a úlů. Začínajícím včelařům bude dále poskytnut 
příspěvek na pořízení voskových mezistěn, vče-
lařského kuřáku, jedné úlové váhy a ochranných 
pomůcek. Moravskoslezský kraj poskytne v roce 
2011 dotaci začínajícím včelařům ve výši 75 % 
a stávajícím včelařům ve výši 50 % prokazatelně 

vynaložených nákladů zaplacených v období od 
16. května 2011 do 15. července 2011 včetně. Za 
začínajícího včelaře je pro účely tohoto programu 
považována fyzická nebo právnická osoba, která 
včelstvo nevlastnila do 31. prosince 2010, ale ke 
dni podání žádosti o poskytnutí příspěvku včel-
stvo vlastní. Žadatelé mohou získat jednorázový 
příspěvek ve výši nejméně 3.000 korun, horní hra-
nicí je 25.000 korun. Žádost o poskytnutí příspěv-
ku na podporu včelařství mohou včelaři podat u 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbo-
ru životního prostředí a zemědělství, a to v termí-
nu od 16. května 2011 do 15. července 2011 včet-
ně.                                                                   (mk)

Moravskoslezský kraj opět podpoří včelaře
Rodiče žáků 5. tříd  do 25. 4. 2011 máte možnost 

poslat přihlášku k přijímací zkoušce do 6. třídy s 
rozšířenou  výukou  matematiky a  přírodověd-
ných předmětů  na ZŠ v Hlučíně na Hornické ulici.

V této škole jsou zřízeny studijní třídy, ve  kte-
rých mohou děti získat  hlubší vědomosti ve  všech 
předmětech.  Svědčí o tom každoroční úspěchy 
v okresních a oblastních  kolech předmětových 
olympiád.

Výuka se zaměřuje na rozvoj logického a  abs-
traktního myšlení žáků, důraz je kladen na vý-
chovu k samostatnosti při řešení úloh. Absolven-
ti   těchto  tříd   nemívají  potíže  s  přechodem  na   
střední  školy. Přihlášky  si  můžete  vyzvednout  u  
třídních  učitelů  svých  dětí  nebo  na webových 
stránkách  ZŠ Hlučín, Hornická: www.zshornicka.
cz. Bližší informace  vám  poskytneme  na  tel. čís-
le  595 041 377. Přijímací  zkoušky   se  konají v 
pátek  29. 4. 2011 od  8 hod.

Baví vaše dítě matematika?

V lednu na naší škole proběhl zápis dětí do 1.tříd 
a bylo přijato 15 žáčků  nejen z Bobrovníků. Bě-
hem měsíce února a března se uskutečnili  dal-
ší výtvarné dílny pro děti i rodiče, kde se nauči-
li ubrouskovou techniku a malování na kachlíky.
Jako každoročně navštívili naši žáci také hlučín-
skou knihovnu.

Jaro na ZŠ Bobrovníky

Šachový turnaj DDM 
V sobotu 12.3. se v Domě dětí a mládeže usku-
tečnil šachový  turnaj. Přestože účast dětí má 
klesavou tendenci, úroveň stále stoupá. Někte-
ré boje mezi figurami byly opravdu zajímavé a 
jindy zase hráči bleskově využívali chyby pro-

tihráče. Všechny děti si odnesly mimo zajíma-
vou zkušenost či lepší taktiku také drobné ceny 
a účastnický list. Tři nejlepší: Marek Janoš, Ja-
kub Křefký a Kateřina Anna Janošová obdrželi 
diplomy a věcné ceny. Někteří účastníci se chys-
tají i na další turnaje např. v Dolním Benešově.

Lucie Holaňová Ocelková

Nejen akce v přírodě a výlety do blízkého a 
vzdáleného okolí tvoří náplň programu T.O.Zále-
sák. V březnu se mladí táborníci věnovali kultuře. 

Na XII. ročník tradičního kulturního festivalu 
tábornických oddílů,  který pořádá TOM BVÚ z 
Ostravy, si kluci a holky z oddílu Zálesák nachys-
tali scénku ze života oddílu. Stejně jako akce od-
dílu se i scénka nese v zábavném duchu.  

Jelikož  se jedná o festival soutěžní, v kterém je 
pro možnost absolutního vítězství nutné připravit 
si scénku a písničku, připravili si mladí táborníci i 
písničku. Po měsíci poctivých příprav se jim snad 
jejich snaha vrátí v podobě dobrého umístění. 

 Jelikož  se festival odehrává až po uzávěrce to-
hoto čísla, nezbývá  než věřit, že se umístili na 
skvělých místech a kvalitně reprezentovali hlučín-
skou mládež. Pokud nebylo umístění úplně nej-
lepší, nevadí, důležité je, že se u přípravy přede-
vším dobře bavili.

Táborníky láká kultura 
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Ve městě již mnoho let pracují tradiční komise, 
které jsou poradními orgány rady města. Svou ko-
misi má tělovýchova a sport,  výstavba a rozvoj 
města, zaměstnání a podpora podnikání, doprava, 
oblast sociální a sociálně-právní ochrany dětí. Jen 
kultura stála doposud jaksi opodál. Záležitosti tý-
kající se této oblasti byly předmětem jednání ji-
ných komisí. 

Je tedy potěšující,  že byla zřízena zvlášť komi-
se pro kulturu a školství, protože se jedná o oblast, 
která bude i do budoucna jednou z priorit města.  
Pokud máme zájem, aby město Hlučín bylo zají-
mavé místo pro mladé rodiny s dětmi, pracující 
i seniory, pak je třeba vytvořit podmínky pro to, 
aby se zde cítili dobře. A na tom se kultura a škol-
ství ve městě jistě podílí nemalou měrou.

Je samozřejmostí, že i v současné době se 
všechny organizace, které se ve městě zabývají 
zprostředkováním kulturního života, jako je kul-
turní centrum, muzeum nebo Dům dětí a mládeže, 
snaží o poskytování co nejširší nabídky kulturní-
ho vyžití pro všechny občany města v rámci svých 
více či méně finančně omezených možností. 

Činnost těchto organizací je dotována městem 
opravdu nemalými finančními prostředky. A je 
třeba si uvědomit, že celková dotace na kulturu 
činí každoročně částku kolem 8 miliónů korun. 
Na první pohled se jedná samozřejmě o vysoký 
obnos, ale bohužel většina těchto prostředků pad-
ne na provozní náklady. Vytápění budov, opravy 
a další nezbytné činnosti, které se zajištěním cho-
du zařízení souvisejí. Pouze menší část finanč-
ních prostředků zůstává přímo na kulturní vyžití, 
tedy na to, co nás asi všechny nejvíce zajímá. Z 
těchto prostředků pak pořádáme koncerty, výsta-
vy, společenské akce nebo doplňujeme knihovnu.  
Přestože se v posledních letech omezují finanční 
prostředky plošně, děláme vše pro to, aby město 
stále žilo pestrým kulturním životem a abychom 
se  všichni mohli bavit a setkávat.

A to by také mělo být hlavním smyslem nově 
zřízené kulturní komise. Měla by pomoci vede-
ní radnice hledat cesty k maximálnímu zhodno-
cení finančních prostředků města k plné spokoje-
nosti občanů. O tom, že to v současné situaci vů-

Nově zřízená  komise pro kulturu a školství zahájila svou činnost 

bec není lehký úkol, je evidentní. A tak jedním z 
prvních úkolů komise bylo zmapovat veškeré kul-
turní aktivity ve městě, z nich pak vybrat ty, které 
město zaštítí a podpoří jejich realizaci. Konečným 
cílem je zkoordinování činností tak, aby nedochá-
zelo k duplicitě a zbytečnému rozmělnění sil a fi-
nančních prostředků. Dalším krokem pak bude 
na základě získaných podkladů, ale také podně-
tů od občanů Hlučína, připravit „Koncepci kultur-
ního rozvoje města Hlučína“ s výhledem alespoň 
do následujících tří let. To bude mít zásadní vý-
znam pro tvorbu rozpočtu všech organizací, které 
zabezpečují kulturu ve městě. 

To, že komise rozhodně nedostatkem práce tr-
pět nebude, potvrdili i naši občané, kteří se na 
nás ihned začali s jednotlivými problémy obracet. 
Přestože pracujeme jen velmi krátkou dobu, mů-
žeme se již pochlubit prvními výsledky své čin-
nosti. Komise vytvořila harmonogram všech kul-

turních akcí ve městě, ujala se i nelehkého a větši-
nou nevděčného úkolu, kterým je rozdělení dota-
cí. Také se aktivně podílela na nominaci význam-
ných osobností města za rok 2010, které byly ná-
sledně v polovině března oceněny. Zabývá  se i ta-
kovými problémy, jako je otevírací doba knihov-
ny, většímu využití  bývalého evangelického kos-
tela nebo novými  možnostmi kulturního využití 
našeho náměstí. 

Město Hlučín, jak již bylo řečeno, dává na kul-
turu nemalé finanční prostředky a tak bychom 
chtěli úzce spolupracovat s Vámi, Hlučíňáci! Na-
pište nám, čeho se Vám z oblasti kultury nedo-
stává, co by šlo vylepšit nebo udělat jinak. Jsme 
připraveni zasadit se o realizaci Vašich dobrých 
nápadů. Těšíme se na spolupráci.  

 
naděžda Hladišová

předsedkyně komise pro kulturu a školství

Muzeum Hlučínska a Společnost přátel 
Muzea Hlučínska, občanské sdružení spo-
lečně  vydávají vlastivědný časopis s názvem 
„HLUČÍNSKO“. 

Tento časopis vychází  za velkého přispění 
hlučínské odborné i laické  veřejnosti a oběta-
vé finanční podpory sponzorů. Vydání toho-
to časopisu předcházelo nemalé úsilí, spousta 
času a energie. Byla vytvořena redakční rada 
odborníků a vlastivědných pracovníků, kteří 
se nezištně podílejí na podobě a obsahu ča-
sopisu a to ve svém volném čase a bez náro-
ku na honorář. Vlastivědný časopis je výsled-
kem jak dlouhodobé dokumentační činnosti 
Muzea Hlučínska, tak jeho systematické spo-
lupráce s veřejností. Muzeum tak vedle pořá-
daných výstav nabízí vydáním časopisu další 

rovnocenný zdroj poznání minulosti i součas-
nosti hlučínského regionu. Věříme, že vlasti-
vědný časopis přivítají všichni, jímž je Hlu-
čínsko srdeční záležitostí. 

Tématem letošního časopisu je CHLÉB. 
Čtenáři v něm mimo jiných najdou příspěv-
ky o tradici pečení chleba na Hlučínsku, nebu-
de chybět rozhovor se zástupci pekařského ře-
mesla, čtenář se dozví řadu nových informací 
o vodních i větrných mlýnech v regionu, při-
pomeneme si život a dílo slavného hlučínské-
ho malíře Jana Bochenka, představí se obec 
Chlebičov atd. 

První číslo časopisu je v prodeji v muzeu 
na informačním centru na zámku. Druhé číslo 
spatří světlo světa v listopadu.

(spm)

Hlučínsko má  konečně svůj vlastivědný  časopis
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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
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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 

Knihovna 
Zámecká  4, tel.: 558 270 106

Jedinečná  sbírka loutek v muzeu 
Muzeum Hlučínska nabízí  návštěvníkům velmi zajímavou výstavu 
„České loutkové divadlo, historie a současnost“. Výstava je zapůjčena z 
Muzea loutkařských kultur v Chrudimi. Návštěvník má možnost shléd-
nout více než 300 nejrůznějších loutek. Nejstarší loutky této kolekce 
jsou z počátku 19. století. Jednotlivé loutky jsou originální jak svým ma-
teriálovým a výtvarným pojetím, tak i konstrukčním provedením (mari-
onety, javajky...). Výstavu tvoří soubory loutek z nejrůznějších pohádek 
(Strakonický dudák, Broučci, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Budulínek, 
Hurvínek atd.). Školní skupiny mají ve dnech středa až pátek možnost 
zúčastnit se výtvarného tvoření pod vedením zkušených lektorek. Pláno-
vanou skupinovou návštěvu je třeba předem nahlásit v předstihu dvou 
dní. Spolu s výstavou probíhá prodej doprovodných předmětů souvisejí-
cích s loutkovým divadlem (loutky, omalovánky, publikace apod.). Vý-
stava potěší nejen malé návštěvníky, ale zároveň osloví svým estetickým 
ztvárněním každou věkovou kategorii. Všichni jste srdečně zváni.

4.4. VÝTVARNÁ VÝSTAVA DĚTÍ  ZE ZŠ SEDM DIVŮ  SVĚ-
TA v prostorách Domu dětí a mládeže Hlučín

8.4. BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ a hraček od 9 do 12 hod, 
srdečně  zveme všechny zájemce o koupi dětského zboží

14.4. ODEMYKÁNÍ LESA - sraz v 16 hod u DDM. Pojďte s námi 
po dlouhé zimě probudit zvířátka a Pána lesa a také přivítat 
jaro! S sebou: zvonečky nebo klíče na probuzení Pána lesa. 
Akce určena dětem ze zájmových kroužků DDM, občerstve-
ní zajištěno

18. a 19.4. VELIKONOČNÍ  HRÁTKY pro všechny děti ze zájmových 
kroužků DDM, děti, které  mají kroužky v pondělí a úterý 
přijdou v pondělí  18.4 a ostatní v úterý 19.4. Ukázka pletení  
pomlázky, zdobení kraslic, velikonoční tvořeníčko, zdobení 
velikonočních perníků, velikonoční zvyky a tradice, soutěž 
o ceny, občerstvení, s sebou si vezměte přezůvky a nejméně 
dvě vyfouknutá vejce

21. - 22.4. PRODEJNÍ  VÝSTAVA KLUBU DRÁTOVÁNÍ A KLUBU 
PATCHWORK, Zámecký klub od 9 do 18 hod, u příležitos-
ti velikonoc

23.4. ZLATÁ  UDICE - rybářská soutěž, pro děti a mládež, sraz v 
7:30 h u DDM. Disciplíny: rybolovná  technika, poznávačka 
ryb, rostlin a živočichů, testy z rybářského řádu, lov ryb udi-
cí. Účast v soutěži je formou doškolení pro držitele dětských 
povolenek.

30.4. Výlet k ZLATORUDNÝM MLÝNŮM, ROZHLEDNA BIS-
KUPSKÁ KUPA A POUTNÍ MÍSTO MARIA HILF, cena za 
dopravu 250,- Kč, přihláška a platba nejpozději 22.4.

Připravujeme:    
7.5. LOV RYB UDICÍ 
21. - 22. 5. HLUČÍNSKÝ  TALENT 2011 - 14. ročník soutěžní  přehlíd-

ky moderního a scénického tance
28.5. DEN DĚTÍ  - TURNAJ V JUDU, PATCHWORK

2. 4. 9.00 HLUČÍNSKÁ LILIE – XXVII. ročník taneční soutěže
24. 4. 19.00 VEPŘO KNEDLO ZELO – divadelní komedie.

Hrají: Barbora Seidlová, Josef Polášek aj.
29. 4. 16.00 Prevence kriminality - projekce film. dokumentů v KD
30. 4. 16.00 Velikonoční koncert - EK 
Akce ke Dni Země:
15. 4. 9.00 a 

10.30
Cestopisná přednáška pro školy THAJSKO

18. 4. 8.00 Vernisáž výstavy ke Dni Země: Příroda kolem nás.
Výstava potrvá do konce dubna.

18. 4. 8.30 a 
10.00

Divadelní představení pro MŠ a ZŠ „Popeláčci“

19. 4. 9.30 – 
11.00

Malování křídami u KD pro MŠ 

 

1. 4.          Noc s Andersenem

Zámecký klub
6. 4.     9.00       Cestovatelská přednáška Jiřího Máry – Japonsko  

Kino Mír Hlučín 
Ostravská 624/51a, tel.: 733 712 991 

10. 4.       15.00        Hrajeme pro děti – Kamarádi z televize   

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

Akce ve sportovní hale:
2. 4. 8.00 – 15.00 Volejbalové utkání 
10. 4. 10.00 Fotbalové utkání FC Hlučín – Znojmo

n Hledáme spolehlivou paní na pravidelný úklid rodinného domku - 
1-2x týdně ve Vřesině.  Kontakt: 603 48 78 48. 
n Hledám podnájem pro studenta – na dva roky. Tel.: 736 115 130. 
n Je mi 60 let, hledám kamarádku pro trávení volného času a na ob-

časné procházky se psem. Tel.: 732 628 622. 
n Prodám dr. 3+1, 1 390 000,-.  T. 605 438 266. 
n Pronajmu 2,5 + 1 + balkón, částečně zařízený. Nájem 5 500 Kč + el. 

+ voda + plyn. Tel.: 604 779 210. Volný ihned. 
n Hledám paní na hlídání 3letého chlapce, 8 hod. denně od 2. 5. do 

srpna 2011. Kontakt – Darkovičky, 605 916 701.

Soukromá inzerce



Knihovna 
Zámecká  4, tel.: 558 270 106

HLUČÍNSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
a ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín

Vás srdečně zvou na  

VELIKONOČNÍ KONCERT  
v neděli 1. května 2011 v 15 hod.

v chrámu sv. Jana Křtitele v Hlučíně 

V duchovních skladbách starých mistrů účinkují:
Hlučínský  smíšený sbor 

a Komorní orchestr Vejvanovský při ZUŠ
P. J. Vejvanovského Hlučín 

Sólisté: Sylva Pivovarčíková - soprán (ZUŠ)
Lýdie Hanzlíková – alt (ZUŠ)

Pavel Kozel   - tenor (ZUŠ)
Petr Urbánek – bas (NDMS v Ostravě)

Světlana Ličková – soprán (HSS)
Tomáš Anderka – varhany 

(Církevní konzervatoř Opava - 6.ročník)  
Diriguje: sbormistryně  HSS Barbora Bortlová

Zámecký klub
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Okénko
čtenářů

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Hradil Lukáš *2010
Vjačka Nikolas *2010
Šafarčík Matyáš *2010 

Jubilanti:
Konetzná Žofie *1918
Krhutková Helena *1923
Hadrych Rudolf *1923
Pospěchová Edeltraud *1925
Tyleček Antonín  *1926
Beganyová Olga *1928
Ochvatová Helena *1931
Plačková Hedvika *1931
Žvaková Hedvika *1931
Ostárek Josef *1931
Gola Jindřich *1933
Ing. Chovančík Štefan *1934
Vrublová Lydie *1937
Lihotzký Bohuslav *1938
Slivková Alžběta *1925
Hlavenka Antonín *1926 

rozloučili jsme se:
Schmidtová Marta *1921
Kostka Stanislav  *1957
 

V dalším pokračování bych chtěl vzpomenout 
neoficiálního historika našeho města, pana Udo 
Wanderburga, který zemřel v březnu 2003. Jeho 
velkými láskami byly historie a genealogie, kte-
rým věnoval velké úsilí a každou chvilku svého 
volna. Od něj jsem načerpal mnoho informací, aby 
historie našeho města nebyla zapomenuta. Čest 
jeho památce.

Začal jsem vyprávění starostou města, a v po-
kračování jsem skončil opět starostou. Jak je vi-
dět, tak řemesel bylo v našem městě hodně:
Knihařství: Snopek Bohumil, Hospitálská 91
Knihkupectví:  Dybel Bohumil, Náměstí 1, a fi-

liálku měl na Nádražní 217 a opět Peschel Ri-
chard, Náměstí 17

Jak to bylo IV.

Konfekce: Papesch František, Náměstí 29; Su-
katsch Rudolf, Ostravská 131; Schstuková Alo-
izie, Ostravská 70

Krejčí: Cihlař Eduard, Hospitalská 123; Hru-
bý Jan, Hospitalská 105; Chrzibek Jan, Školní 
223; Chrzibek Josef, Hrnčířská 268; Chrzibek 
Karel, Hospitalská 83; Reiský Jan, Hospitalská 
122; Pokorný Augustin, Ostravská 68; Porzický 
Jan, Dlouhoveská 421; Weber Antonín, Ostrav-
ská 74; Zimmer Hubert, Hospitalská

Lékárna: Sobotta Alex, Opavská 35, tel.č. 8 
(dnešní papírnictví)

Lékaři: Eisenberg Bruno, Náměstí 13, tel.č. 19; 
Zwinger Antonín, Náměstí 25, tel.č. 22

Modistky: Jaroschová Františka, Hrnčířská 237; 
Knýblová Heřma, Náměstí 5

Mlynáři: Havlíček Jan, Celní 404, tel.č. 41; Kre-
mer Karel, Jasénky; Makay Josef, Jasénky; Mu-
šálek, Jasénky

Malíři: Klieber Karel, Hrnčířská 634; Kubec Ka-
rel, Ratibořská 165

Mechanická pletárna: Kýr Josef, Dlouhoveská 347
natěrači: Klieber Karel, Hrnčířská 634; Kněžek 

Ludvík, Náměstí 34; Konečný Georg, Pode zdí 
139;  Žalmánek Karel, Hrnčířská 232

nemocnice: Zemská a moravská nemocnice, Ne-
mocniční 54

Módní a konfekční obchod: Dostál Valentin, Os-
travská 75; Groda Leo, Náměstí 18;  Kania Ka-
rel, Ostravská 138, Sukatsch Rudolf, Ostravská

notářství: Benda Alois, Náměstí 4
Obchod obuvi a obuvníci: Baťa, Náměstí 31, 

tel.č. 4; Gillar Augustin, Valová 167; Hrubý 
František, Písečná 291; Kittel Lorenz, Školní 
220; Kittel Teodor, Dlouhoveská 421; Koneč-
ný Rudolf, Ratibořská 164, Muschálek Franti-
šek, Opavská 62; Muschálek Alois, Válová 175; 
Muschálek Venzl, Pode zdí 154; Mikisch Vác-
lav, Školní 224; Mikisch Jan, Ratibořská 231; 
Nabielek Alois, Školní 227; Proksch Jan, Ná-
městí 9; Podešva J., Hospitalská 302; Pfeiler 
Otto, Opavská 60; Schmuch Emil, Náměstí 27; 
Schenk Johan, Hospitalská 112; Ulitschka Jan, 
Hrnčířská 249; Witásek Ernst, Náměstí 8

Obchod a výkroj kůže: Pollák Arnošt, Ostrav-
ská 67, tel.č. 31; Pfeiler Pavel, Hospitalská 84; 
Mosler Moritz, Ostravská 137

Jak je vidět, krejčích a ševců  se uživilo hodně. 
Příště budeme pokračovat v abecedě.

Josef Hlubek

   Vzpomínka na jarní prázdniny 

Jedeme do Frymburku,
dám na to i svou ruku,
že tam bude krásně a veselo! 

Na Lipně jsme bruslili,
pak se do večeře pustili,
umyli jsme se, pak šli spát. 

Ráno se dobře vstávalo,
pyžamo už se páralo,
snídaně byla prostě  výborná. 

Za chvíli za babičkou pojedem,
ale nevím,kam s autem zajedem.
Takhle skončily jarní prázdniny
a já mám sen jediný…….

…aby trvaly déle!!! 
 
Klárka Kubenková
ZŠ  Bobrovníky, 3.roč.,
vítězka letošního okresního kola v recitaci

Poděkování 
Ráda bych poděkovala MUDr. Pavlu Horklovi a 
sestřičkám z Charity Hlučín za obětavou péči vě-
novanou mému manželovi Stanislavu Kostkovi z 
Darkoviček, který nás opustil dne 16. února 2011. 
Děkuji zároveň pohřební službě Breuer za vstříc-
ný přístup a všem, kteří se s ním přišli rozloučit.             
Kristina Kostková  s rodinou. 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, 
kamarádům a známým za projevy soustrasti, kvě-
tinové  dary a za účast na posledním rozloučení 
s našim drahým a milovaným manželem, tatín-
kem a pradědečkem panem Rudolfem Smolkou z 
Hlučína. Rovněž děkujeme panu faráři a pohřební 
službě Breuer za vstřícný přístup  a vzorné služby. 
Blahopřání 
Dne 19. dubna oslaví pan Antonín Hlavenka z 
Bobrovníků krásných 85 let. Do dalších let mu 
přejeme hlavně pevné zdraví. To přejí dcery Ma-
rie a Helena s rodinami, syn Albert, 5 vnoučat a 
4 pravnoučata. Přijmi naše blahopřání do let dal-
ších, ať máš k máni štěstí, zdraví, mnoho sil, abys 
tu dlouho byl a stovku s námi oslavil. 

Advokátní kancelář
Mgr. Josef Struhař, advokát

Oznamuji široké veřejnosti, že 
od 1.března měním sídlo své kanceláře. Novým

sídlem je adresa Hlučín, Opavská č.p. 1868/8A (ob-
jekt firmy Ricka Karel s.r.o., naproti

marketu Billa). Úřední hodiny: úterý, středa,
čtvrtek od 8 do 16.30 hod, pátek od 7 do 12 hod.

Tel: 602 753 875, e-mail: jstruhar@volny.cz
Telefonicky lze dohodnout individuální termín.
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Záchytná stanice pro psy
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.  

Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:    Odběr pejsků:
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 hod.  pondělí - pátek: 6:00 - 14:00 hod.
sobota - neděle: 8:00 - 12:00 hod.

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze poskytovat:

1. v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická
2. finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na požádání vám bude vystaveno potvrzení města o přijetí daru (o potvrzení požádáte přímo na pokladně)
3. finanční převodem na účet: 000019-1843589399/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. Na požádání vám bude vy-

staveno potvrzení města o přijetí daru (o potvrzení požádáte odbor životního prostředí a komunálních služeb, p. Dedkovou, tel: 595020231).

Ev.č.  11/2009
Jméno  ALÍK
   pes
Stáří   3 roky
Popis  rezavý kříženec
Nález  ul. Květná, Hlučín
Dne  30.3.2009

Ev.č.  25/2009
Jméno  AIDA, fena
Stáří   3 roky
Popis  černožlutý kříženec
 knírače milá
Nález  ul. Na Závodí, Hlučín
Dne  5.7.2009

Ev.č.  31/2009
Jméno  RITA, fena
Stáří   2 roky
Popis  černý kříženec něm.ovčáka, 
 vhodná na hlídání k RD
Nález  ul. ČSA, Hlučín
Dne  1.10.2009

Ev.č.  1/2011
Jméno  DENNY, pes
Stáří   1 rok
Popis  kříženec, černý s pálením
   temperamentní, k RD
Nález  u bunkru, Darkovičky
Dne  22.01.2011

Ev.č.  28/2010
Jméno  BAK, pes
Stáří   3 roky
Popis  retrívr, béžový
   klidný, milý
Nález  ul. ČSA, Hlučín
Dne  27.10.2010
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Také  v letošním roce proběhlo ocenění výraz-
ných osobností a reprezentantů města Hlučína.  
Tato tradiční akce se konala v podvečer  16. 
března 2011. 

Letošní ocenění  proběhlo v Evangelickém kos-
tele, tedy v prostředí, které si tak důstojná udá-
lost jistě zaslouží. Vyhlášení výrazných osobnos-
tí a reprezentantů města se kromě nominovaných 
zúčastnili  i jejich rodinní příslušníci, známí a dal-
ší hosté. O tom, že si lidé této události cení, svědčí 
i to, že prostor kostela  byl zaplněn prakticky do 
posledního místa. Slavnostní atmosféru podveče-
ra podtrhla i přítomnost smyčcového kvarteta Zá-
kladní umělecké školy v Hlučíně, které celé slav-
nostní vyhlašování doprovázelo. 

V minulých letech byl výběr výrazných osob-
ností a reprezentantů města velmi různorodý. 
Oceněni byli nejen reprezentanti ve sportech jako  
je  kulturistika, atletika, lyžování a fotbal, ale i v 
tak specifických činnostech, jako je paličkování 
nebo sběratelství.  

Za rok 2010 bylo hodnoceno celkem 5 katego-
rií – reprezentant v oblasti sportu, reprezentant v 
oblasti kultury, sportovní družstvo, umělecký sou-
bor a osobnost roku. Jen připomeňme, že návrhy 
mohly podávat tělovýchovné jednoty, sportovní 
kluby, školy, školská zařízení, kulturní a ostatní 
organizace, které mají sídlo na území Hlučína, a 
jeho částí Bobrovníků a Darkoviček, ale i jednot-
liví občané. 

O tom, že o návrhy na nominace byl velký zá-
jem a rozhodování nebylo jednoduché, svědčí cel-
kem 18 podaných přihlášek. Z těch následně vy-
braly komise pro kulturu a školství a komise  

pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže 9 
nominovaných. Současně navrhly radě města ví-
těze v jednotlivých kategoriích.

Mezi nominovanými byl  mimo jiné Jan Mike-
ta, reprezentant ve vodním lyžování a wakeboar-
du, mistr republiky ve slalomu a mistr republiky v 
kombinaci. Ten se může pyšnit už šesti vítězství-
mi mezi reprezentanty města v minulých letech. 

Mezi nominované se rovněž dostala paní Adé-
la Mrázková. Ta je aktivní členkou TJ již od roku 
1956. Jako dorostenka se zúčastnila spartakiád v 
Praze a pod jejím vedením nechyběly bobrovnic-
ké ženy na všech spartakiádách a později sokol-
ských sletech v Praze. I v současné době se, přes-
tože nedávno oslavila krásné životní jubileum, 
pustila s jedenácti ženami do nácviku skladby, 
která bude předvedena v červenci tohoto roku na 
celosvětové gymnaestrádě ve švýcarském Lans-

Město má své výrazné osobnosti a reprezentanty za rok 2010

anne. Paní Mrázková se aktivní činnosti v oblas-
ti sportu věnuje už 55 let. Dalším nominovaným 
bylo žákovské družstvo Sboru dobrovolných ha-
sičů Bobrovníky. Členové družstva se zúčastnili  
hasičské soutěže pro mládež „Plamen“ a po ob-
sazení prvního místa v okresním kole postoupi-
li do krajského kola, kde obsadili 7. místo. Jako 
reprezentant města byla nominována i Marie Hu-
dečková, členka sportovního klubu Správní chla-
pi Hlučín. Ta se velmi aktivně věnuje kulturisti-
ce, tedy sportu, který není pro ženy typický.  Také 
ona dosáhla v roce 2010 několika velmi zajíma-
vých úspěchů. Patří mezi ně 1. místo na Mistrov-
ství České republiky dorostu v body fitness a  3. 
místo na Mistrovství Moravy a Slezska ve stejné 
disciplíně.

A jak rada města na základě návrhů komisí roz-
hodla?   Reprezentantem města v oblasti sportu 
byl vyhlášen Adam Konečný z Tenisového klubu 
Hlučín. Ten v kategorii mladších žáků obsadil v 
loňském roce v  žebříčkovém  umístění  2. místo 
v kraji a 13. místo v České republice. Navíc si na 
své konto připsal celkem 6 vítězství na celostát-
ních turnajích.  Adam je naší velkou tenisovou na-
dějí a má pro tuto hru bezesporu obrovský talent. 
Jistě o něm i v budoucnu uslyšíme. 

Kategorie osobnost v oblasti kultury nebyla vy-
hlášena, protože na ni nebyl nikdo nominován. 
Ocenění za nejlepší družstvo roku si převzal tre-
nér družstva žaček Handballclubu Hlučín Josef 
Janoš. Hráčky tohoto klubu obsadily mimo jiné 
1. místo na severní Moravě v házenkářském de-
setiboji  a postoupily do celorepublikového finá-
le. Rovněž slavily postup do finálového turnaje 

celostátní Žákovské ligy  o mistra České repub-
liky.  Jako nejlepší umělecký soubor byl vyhod-
nocen dětský pěvecký sbor „Sluníčko“ Základní 
školy Hlučín-Rovniny, který vede Veronika Ka-
dlecová. Tvoří jej různé věkové kategorie žáků od 
nejmenších prvňáčků až po nejstarší žáky devá-
tých tříd. Sympatický na tomto souboru je nejen 
postoj dětí k hudbě, ale také přirozený projev, kte-
rý byl oceněn cenou na celostátní přehlídce pěvec-
kých sborů. Tento pěvecký soubor měl v loňském 
roce možnost zazpívat si i s takovým velikánem, 
jakým je Daniel Hůlka.

Výrazné osobnosti města byly za rok 2010 vy-
hlášeny dvě. Jistě právem se jí stala Veronika 
Kadlecová, která založila pěvecký soubor „Slu-
níčko“ a věnuje souboru spoustu volného času. 
Motivuje děti k hudbě a také díky jejímu oběta-
vému přístupu pokračují někteří její žáci ve studiu 
na konzervatoři.

Druhou neméně významnou osobností se stal 
Josef Kubálek. Pan Kubálek je jedním z neju-
znávanějších chovatelů „Zemplínských králíků“. 
Chovu králíků se věnuje už řadu let a v roce 2009 
získal titul mistra Evropy na výstavě drobného 
zvířectva. Zúčastnil se také řady výstav, na kte-
rých získal čestné ceny.  Toto ocenění bylo jistě i 
milým dárkem k jeho životnímu jubileu, které ne-
dávno oslavil. 

Všichni nominovaní převzali z rukou starosty 
pamětní listy a vítězové v jednotlivých kategori-
ích i finanční odměnu. Celému podvečeru vládla 
příjemná nálada a neformální atmosféra, ve které 
se jak ocenění tak návštěvníci cítili velmi dobře. 

(mp)

Čtěte na straně 3

Vítání občánků
Narodilo se loni v Hlučíně 
více kluků nebo holek?

Podrobnosti na straně 5

Hasiči se snažili
Šikovní dobrovolní hasiči 
si upravili staronový vůz.

Více najdete na straně 2

Rovniny s trpělivostí
Omezené podmínky mohou
očekávat řidiči na Rovninách

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



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  bezpečí při užívání více  léků kontrolou jejich vzájem-
ných interakcí  a tak zvyšuje  ochranu  Vašeho zdraví. 

Registrace zákaznické karty  a  potřebné registrační údaje pro vydání karty podléhají striktně Zákonu o ochraně osobních údajů a bez Va-
šeho 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 zpracovávány elektronicky a jejich využití je omezeno zákonem na ochra-
nu osobních údajů. 

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

Nepromeškejte návštěvudermoporadkyně 13. 4. od 13 do 17 hodin

LÉKÁRNA U HRADEB

Otevřeno od 15. 4. 2011

NOVÝ 
VZOROVÝ DŮM

• nabídka pozemků i s vydaným   

 stavebním povolením

• řadové domy Krmelín, Karviná

• garance předání do 31. 12. 2011

V OSTRAVĚ U SCONTA

www.rdstyl .cz

inzerce rdstyl 190x130mm_01.indd   1 10.3.2011   8:22:16



studio ANETEstudio ANETE
Nabízíme vše pod jednou střechou

- MODERNÍ TECHNOLOGIE TVAROVÁNÍ POSTAVY
- RELAX
- KONZULTACE S ODBORNÍKEM NA ZDRAVOU VÝŽIVU

!NOVINKY!
VACU-ACTIV - CHŮZE V PODTLAKU (znáte z TV)

Chemický peeling BIOMEDIC  - koriguje hrubý a nerovný povrch pleti
   - jemné vrásky, akné a pigmentové skvrny

= 4 STROJE ROLLETIC
= VIBRAČNÍ PLOŠINA
= LYMFODRENÁŽ - PŘÍSTROJEM
= RŮZNÉ DRUHY MASÁŽÍ
= ZÁBALY  - ANTICELULITIDNÍ
 - UVOLŇUJÍCÍ SVALOVÉ NAPĚTÍ

!!! V prodeji také dárkové poukazy !!!

Více INFO na: www.studio-anete.cz

Pro velký zájem pouze na objednávky tel: 608 44 52 61

Adresa: Úzká 1, 748 01 Hlučín

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

Výprodej skladových zásob 

- Slevy na deskové radiátory až 60% 
- Slevy na umyvadla a koupelnový  
   nábytek až 40 % 
- Závěsné WC od 890,- Kč 

Nakupujte bez DPH
Na zboží zakoupené v měsíci
duben Vám  vrátíme
20% DPH*

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



Snižte své výdaje za palivo
s pneumatikami MICHELIN!
Trvání akce:
od 21. března 2011 do 29. dubna 2011

Zde vložte logo prodejce.

Nabídka platí od 21. března 2011 do 29. dubna 2011. Pro fyzické osoby je nabídka platná při nákupu 4 letních pneumatik MICHELIN stejného rozměru
a typu a při jejich bezprostřední montáži v místě nákupu (z jedné adresy lze provést maximálně 2 registrace, avšak každou pod jiným jménem). Pro firmy 
a soukromé podnikatele platí nabídka při nákupu maximálně 8 letních pneumatik MICHELIN stejného rozměru a typu a při jejich bezprostřední montáži
v místě nákupu. Dodavatelem poukazů na pohonné hmoty je OMV Česká republika. Pro účast se registrujte s uvedením potřebných údajů na adrese
www.michelin.cz a zašlete kopii faktury za nákup společně s uvedeným identifikačním kódem, získaným při registraci, na následující adresu: Brandon 
TNE s.r.o., PO Box 41. 187 00 Praha 87. Pro zaslání faktury použijte obálku získanou od svého prodejce pneumatik. Registrace s jinými údaji než takovými, 
které jsou uvedené na kopii faktury, budou odmítnuty. Pro účast v soutěži musí zákazník provést registraci na internetových stránkách a odeslat obálku 
s kopií faktury nejpozději do 20 kalendářních dnů od dne nákupu. Hodnota poukazu na pohonné hmoty je stanovena dle rozměru zakoupených 
pneumatik, a to následovně: 17“ a výše = 1000 Kč, 15“ – 16“ = 500 Kč, 13“ – 14“ = 200 Kč. Pro další informace a oficiální pravidla akce kontaktujte svého 
prodejce nebo navštivte naše internetové stránky www.michelin.cz! Případné dotazy či komentáře, týkající se této prodejní akce, je možné zasílat
na následující adresu: sso_cz@cafeconnection.hu.

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

PNEUSERVIS AUTODÍLYAUTOSERVIS GEOMETRIE KLIMATIZACE

GEOMETRIE
už za 400 Kč
Přidte k nám na servis 
po zimě a nechte si spravit 
geometrii na autě, aby ste 
ušetřili vaše provozní náklady

Nabídka platí od 21. března 2011 do 29. dubna 2011. 
Pro fyzické osoby je nabídka platná při nákupu 4 letních 
pneumatik MICHELIN stejného rozměru a typu a při jejich 
bezprostřední montáži v místě nákupu (z jedné adresy lze 
provést maximálně 2 registrace, avšak každou pod jiným 
jménem). Pro fi rmy a soukromé podnikatele platí nabíd-
ka při nákupu maximálně 8 letních pneumatik MICHELIN 
stejného rozměru a typu a při jejich bezprostřední mon-
táži v místě nákupu. Dodavatelem poukazů na pohonné 
hmoty je OMV Česká republika. Pro účast se registrujte 
s uvedením potřebných údajů na adrese www.michelin.
cz a zašlete kopii faktury za nákup společně s uvedeným 
identifi kačním kódem, získaným při registraci, na následu-
jící adresu: Brandon TNE s.r.o., PO Box 41. 187 00 Praha 
87. Pro zaslání faktury použijte obálku získanou od svého 
prodejce pneumatik. Registrace s jinými údaji než takový-
mi, které jsou uvedené na kopii faktury, budou odmítnuty. 
Pro účast v soutěži musí zákazník provést registraci na 
internetových stránkách a odeslat obálku s kopií faktury 
nejpozději do 20 kalendářních dnů od dne nákupu. Hod-
nota poukazu na pohonné hmoty je stanovena dle rozmě-
ru zakoupených pneumatik, a to následovně: 17“ a výše 
= 1000 Kč, 15“ – 16“ = 500 Kč, 13“ – 14“ = 200 Kč. Pro 
další informace a ofi ciální pravidla akce kontaktujte svého 
prodejce nebo navštivte naše internetové stránky www.
michelin.cz! Případné dotazy či komentáře, týkající se 
této prodejní akce, je možné zasílat na následující adresu: 
sso_cz@cafeconnection.hu.

www.pneuok.cz 


