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MAMINČINO ZÁTIŠÍ
Jaroslav Seifert
Náprstek, jehly, kolikero nití
a staré brejle, světlem protkané,
čím jsem to měřil čas, jenž svítí
a míjí, sotva nastane.
Jak před lety mi šeptáš jako snící:
- Můj hochu rozmilý,
to jistě zas ti někde uličníci
kamenem hlavu rozbili.
- Ne, maminko, má hlava je dnes celá
a ani koleno dnes nemám odřené.
- Ach bože, já již opět zapomněla,
jak je to všecko jiné, změněné.
Jak jindy přišel jsem a tiše pláču
v tvé jemné dlaně, měkké, soucitné,
a slza krvácí jak do heboučkých fáčů,
když stará spící bolest procitne.
Za všecky knoflíky, jež jsi mi přišívala,
za všecky stehy, jež tvá šila nit,
za polibky, když jsi mne líbávala
- ne, tak jsem se ti nechtěl odměnit.
Buď sbohem, dobo roztrhaných gatí,
dny ztracené jsem marně hledat chtěl,
čas, který se už nikdy nenavrátí
- ach bože, já jsem zapomněl!

Prezident opût v Hluãínû
Již podruhé během tří let navštívil Hlučín prezident republiky Václav Klaus. 30. března zavítal do hlučínských
kasáren, ve kterých sídlí 157. záchranný prapor Hlučín.
„Jen málokteré město má tu čest přivítat prezidenta dvakrát za sebou v tak krátkém časovém odstupu. Přesto,
že byly tentokrát hlavním cílem návštěvy hlučínská kasárna, jsme se na přijetí prezidenta pečlivě připravovali,“
řekl Petr Adamec, starosta města Hlučína.
Panu prezidentovi věnovalo město Hlučín pamětní medaili - kopii závěsného odznaku insignií města, pamětní list, pravé hlučínské koláče, hlučínské pivo a Hlučínskou kuchařku. V kasárnách si Václav Klaus nejen prohlédl techniku a seznámil se s činností záchranného praporu, ale přímo si vyzkoušel střelbu z narkotizační pušky.
Hlučínský prapor se v posledních letech výraznou měrou podílel na mnoha záchranných operacích nejen doma, ale i v zahraničí. „V minulých letech se několikrát projednávalo, zda tento prapor v Hlučíně zůstane či nikoli a mě těší, že se nám jej zde podařilo udržet,“ dodal Petr Adamec.

Milé maminky,

Hlučínské jezero

nadešel opět čas, kdy oslavíte svůj svátek - Den
matek. Věřím, že Vám toto nelehké poslání přináší
nejen starosti a obavy o to nejdražší, co máte o Vaše děti, ale že je to především radost, láska
a štěstí, které Vám mateřství přináší.
Vztah mezi matkou a dítětem je jedinečný a je
jedno, jestli je „dítěti“ 5 nebo 50 let. Právě zrozením se stane, že už Vám nikdo nevezme ten krásný
pocit být mámou a naopak každý z nás zůstává tak
trochu dítětem.
Přeji Vám krásné prožití Vašeho svátku v kruhu
Vašich nejbližších a hlavně Vašich dětí.
Petr Adamec, starosta

KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ OSTRAVA
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
MĚSTO HLUČÍN

10.25 hod.
10.45 hod.
10.55 hod.

Vás srdečně zvou na návštěvní den

11.04 hod.
11.08 hod.

HLUČÍN - DARKOVIČKY 2006
k 61. výročí osvobození
a k 68. výročí květnové mobilizace

20. května 2006

11.17 hod.
11.31 hod.
11.41 hod.
11.45 hod.

ukázka boje o pevnost
vedení útočného boje
vysazení výsadkářů specialistů
záchranné a výsadkové přípravy
likvidace velitelského stanoviště nepřítele
činnost při záchraně v týlu nepřítele
s podporou Mi-24
letová ukázka Mi-24
dynamická ukázka SPOT 55
při likvidaci požáru
jízda historické techniky
položení věnců k pamětní desce
npor. Švarce v pevnosti Obora

v Areálu opevnění v Hlučíně - Darkovičkách
PROGRAM:
9.59 hod. přelet letounu L-39 nad areálem
10.00 hod. nástup pevnostní jednotky,
přinesení bojového praporu,
vztyčení státní vlajky,
obsazení pevnosti jednotkou

Dne 19. 5. 2006 proběhne v Areálu opevnění v Hlučíně Darkovičkách od 10.00 hodin generální nácvik, kterého
se může veřejnost zúčastnit. Po zahájení bude prostor po
dobu dynamické ukázky asi 20 min. uzavřen. Imitace
bojů a předvádění techniky je doprovázeno větším hlukem.

Šedomodrý ranní opar
halí jeho hladinu
než nesmělá zář úsvitu
vzbudí spící krajinu.
Pozvolna se hebký závoj
rozplyne a vytratí
a jas slunce spolu s vánkem
hravé vlnky pozlatí.
Hladiny třpyt marnivě
se mění v modř azurovou,
když jezero za jasných dnů
se něžně snoubí s oblohou.
Kouzelné je za soumraku,
když se slunce v obzor noří
a nebe nad zšedlou vodou
mořem červánků zahoří růžová přechází v purpur,
ten jak zlato hned se skví
a ta žhavá krása barev
ve vodě se zrcadlí.
Ztichlé břehy potemní,
když s odchodem dne noc se vplíží
a bledý měsíc nad jezerem
se v jeho klidné vodě zhlíží.
Krásné je, když v letních dnech
mu plachetnice vodu čeří,
stejně tak, co by pláň bílá
pod stříbřitým sněhem leží.
Máme rádi ten náš „štěrkáč“,
ten malý hlučínský skvost,
městu svému i okolí
je pro krásu a pro radost.
Anna Vitásková
Domov důchodců Hlučín
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V˘tah usnesení z 93. schÛze Rady mûsta Hluãína,
konané dne 18. dubna 2006

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

V˘tah usnesení z 92. schÛze
Rady mûsta Hluãína,
konané dne 3. dubna 2006
RADA ROZHODLA:
- o přidělení bytu č. 10 s pečovatelskou službou na
ulici 1. máje 1, Hlučín.
- o uzavření 2. dodatku smlouvy č. 25038 s projekční
kanceláří BP projekt, s.r.o., Ostrava na dopracování
projektové dokumentace akce „Polocentralizace
školního stravování v městě Hlučíně“
- revokovat část usnesení z 65. schůze rady a provedení geologického průzkumu dotčeného pozemku
pod parkovištěm Bochenkova nezadávat.
- o uzavření smlouvy s SDH Hlučín-Darkovičky na
pronájem části nebytových prostor v přístavbě hasičárny v k. ú. Darkovičky. Zároveň Rada města
Hlučína udělila souhlas vlastníka objektu SDH
Hlučín-Darkovičky k uzavírání krátkodobých podnájemních smluv prostor (klubovny + kuchyňky)
umístěných v II.NP nové přístavby hasičárny
- o uzavření smlouvy s SDH Hlučín-Bobrovníky na
pronájem části nebytových prostor v objektu v k. ú.
Bobrovníky
- zahájit jednání s vlastníky pozemků v lokalitě navržené odborem výstavby a ÚP MěÚ Hlučín pro zřízení průmyslové zóny, za účelem získání těchto pozemků do vlastnictví Města Hlučína.
- o udělení souhlasu k bezúplatnému užití loga oslav
750 let města Hlučína sdružení Tělovýchovné jednoty pro užití jako potisk na trička k reprezentaci na
letošním Všesokolském sletu v Praze
- o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína Vojenskému záchrannému útvaru 4833
v Hlučíně pro umístění na bojový prapor 157. záchranného praporu a propagační účely související
s činností útvaru
- o uzavření Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se Státní tiskárnou cenin Praha
- o zadání zpracování studie pro výstavbu spisovny
MěÚ Hlučín
- o přijetí dotace na akci „XXII. ročník taneční soutěže Hlučínská lilie“ z grantového schématu programu na „Podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času dětí a mládeže, prevence sociálně patologických jevů a dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením na rok 2006“
- o přijetí dotace na akci „ZNÁŠ-UMÍŠ-DOKAŽ
2006“ z grantového schématu „Programu podpory
aktivit v oblasti kultury na rok 2006“
- návrzích dopravní komise na změny dopravního
značení

UPOZORNùNÍ
Sdělujeme občanům, že v souvislosti se stavební přípravou na vydávání cestovních pasů
se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, bude omezen provoz v období od 17. 5. 2006 do 22. 5. 2006 na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel odboru správních agend
Městského úřadu Hlučín.
Odbor správních agend

RADA ROZHODLA:
- o přidělení bytu č. 1 s pečovatelskou službou na ulici 1. máje 1, Hlučín.
- o provedení otevřeného zadávacího řízení dle zák.
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Polocentralizace školního stravování ve městě Hlučíně“
s tím, že předmět veřejné zakázky bude rozdělen na
dvě části:
1. část - stavební úpravy školní jídelny ZŠ HlučínRovniny a školních jídelen - výdejen MŠ HlučínBobrovníky, MŠ Hlučín-Darkovičky, MŠ HlučínSeverní a MŠ Hlučín-Dr. Ed. Beneše, která se bude
realizovat v roce 2006,
2. část - stavební úpravy školní jídelny ZŠ HlučínHornická a školních jídelen - výdejen MŠ Hlučín-

Cihelní, ZŠ Hlučín-Tyršova a ZŠ Hlučín-Darkovičky a stavební úpravy podkrovních prostor budovy
ZŠ Hlučín-Darkovičky, která se bude realizovat
v roce 2007
- o provedení otevřeného zadávacího řízení dle zák.
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pořízení
cisternové automobilové stříkačky s čerpadlem o
jmenovitém výkonu 2400 l/min.“
- o uzavření smlouvy o provozování Informačního
systému Autobusového nádraží Hlučín mezi
Městem Hlučínem a obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.,
- o prodejní ceně pohlednice vydané v dubnu 2006
s motivem města Hlučína ve výši 1,20 Kč vč. DPH
za 1 kus

Komunitní plánování v Hluãínû

„Dûkujeme za Vá‰ názor“
V měsíci březnu proběhlo dotazníkové šetření potřeb veřejnosti. Prostřednictvím Hlučínských novin,
internetových stránek (www.hlucin.cz/kp, www.hucin.com) a jiných distribučních míst Vám, občanům
města Hlučína, byl doručen dotazník: „Váš názor je důležitý“.
Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří umožnili umístění jak dotazníků, tak sběrných boxů.
Na začátku měsíce dubna byly sběrné boxy staženy a začalo vyhodnocování.
Z celkového počtu dotazníků cca 5 900 ks bylo vráceno 258 ks. Z toho 47 ks bylo vyplněno na
www.hlucin.com. Celková návratnost je pouze 5%.
Kromě dotazníku „Váš názor je důležitý“ proběhly další ankety, které zjišťovaly názory a problémy seniorů, zdravotně postižených občanů či jejich pečovatelů, dětí a jejich rodičů a osob ohrožených sociálním vyloučením. Tyto anketní listy jsme distribuovali přímo v sociálních zařízeních, na sociálním odboru, na ÚP, ve školách a v klubech důchodců. Rozdáno jich bylo celkem 640 ks a vyplněno 445 ks.
Návratnost je 70%.
Děkujeme Všem, kteří se do této akce zapojili.
Pracovní skupiny pro komunitní plánování v Hlučíně

POZVÁNKA K POVINNÉMU
OâKOVÁNÍ PSÒ
Městský úřad Hlučín oznamuje, že dne 25. 5. a
26. 5. 2006 proběhne očkování psů proti vzteklině
a to následovně:
HLUČÍN - čtvrtek 25. 5. 2006
8,00 hod.–11,00 hod. ul. Dlouhoveská (u bývalého
veterinárního střediska)
13,30 hod.–16,30 hod. Rovniny (u bývalého agitačního střediska ul. Na Závodí)

Psí útulek
V útulku pro psy v Hlučíně, v areálu TS
Hlučín, s.r.o. na ul. Markvartovické se v současné době nachází 2 psi.

ČERT,
černý kříženec
jezevčíka,
stáří asi 6 let

DARKOVIČKY - pátek 26. 5. 2006
8,00 hod.–10,30 hod. u kaple
BOBROVNÍKY - pátek 26. 5. 2006
11,30 hod.–13,00 hod. u hasičské zbrojnice
UPOZORNĚNÍ
Očkování je povinné pro všechny psy starší 6-ti
měsíců.
Psi musí být v doprovodu dospělé osoby a musí být
opatřeni náhubkem. Majitel psa předloží při očkování očkovací průkaz psa. Poplatek za očkování činí
60,-Kč a je splatný přímo na místě veterináři provádějícímu očkování.
Pokud byl pes již očkován, nahlaste tuto skutečnost
na MěÚ Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb ( i telefonicky na č. 59 50 20 231 ).
Tato pozvánka nahrazuje individuální pozvánky,
které již nebudou majitelům psů zasílány poštou.
Odbor životního prostředí a komunálních služeb

KIKI,
kříženec
zlatého
labradora, fena,
stáří asi 2 roky,
milá, hravá

Pejsky si můžete prohlédnout v
pondělí-pátek:
6.00–18.00 hod.
sobota:
8.00–12.00 hod.
neděle:
8.00–12.00 hod.

Ministerstvo zdravotnictví
INFORMACE O PTAČÍ CHŘIPCE
Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní ptačí chřipky (aviární influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu 2005
byla přítomnost viru potvrzena poprvé v Rumunsku,
Turecku a v evropské části Ruska. V únoru a březnu
2006 se nákaza rozšířila do dalších evropských států.
Byla potvrzena především u volně žijících ptáků (zejména labutí).
CO JE PTAČÍ CHŘIPKA?
● Ptačí chřipka (přesnější je chřipka ptáků) je virové
onemocnění postihující ptáky, jehož rezervoárem
je především migrující vodní ptactvo. U těchto
hostitelů infekce probíhá obvykle bezpříznakově,
jen výjimečně je klinicky zjevná. Zasáhne-li však
drůbež (slepice, husy, krůty, kachny krocany), může se projevit jako vysoce infekční s prakticky stoprocentní úmrtností v postiženém chovu.
PŘENOS PTAČÍ CHŘIPKY
● K přenosu obecně dochází především trusem nemocných ptáků, ale i infikovanými kadavery, infikovanou podestýlkou atp.
● Přesnou příčinu úhynu ptáka lze zjistit pouze laboratorně.
● Lidé se mohou infikovat pouze velmi těsným kontaktem s infikovanými ptáky či uhynulými ptáky
nebo s jejich exkrety (výkaly, peří).

Konec platnosti
obãansk˘ch prÛkazÛ
U občanských průkazů (dále jen OP):
a) vydaných do 31. 12. 1996 končí platnost
31. 12. 2006. Žádost o vydání nového OP se
strojově čitelnými údaji je občan povinen podat nejpozději do 30. 11. 2006
Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyznačenou
platností „bez omezení“, s výjimkou OP občanů narozených před 1. lednem 1936.
Doporučujeme občanům, aby o výměnu OP požádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2006.
b) občanů narozených před 1. lednem 1936 končí platnost OP bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. 12. 2003 nejpozději 31. 12.
2008
Žádost o vydání nového OP se strojově čitelnými
údaji mohou občané podávat i v současné době. Za
výměnu OP se nevybírá správní poplatek.
odbor správních agend

Podûkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli dne 29. 3. 2006 doprovodit mého manžela Pavla Šuránka na jeho poslední cestě. Dále chci
vyjádřit spokojenost a poděkovat pohřební službě
Breuer za vyřízení pohřebních záležitostí.
Zvláštní poděkování chci vyjádřit našemu panu
kaplanovi Pawlovi Grodkovi za pohřební mši sv.
a modlitby, našemu chrámovému sboru sv.
Cecílie za velice pěkný zpěv.
Za zarmoucenou rodinu Věra Šuránková
Děkuji Pohřební službě p. Breuera v Hlučíně za
citlivý a profesionální přístup k pozůstalým a také
děkuji všem občanům z Hlučína, Darkoviček,
Vřesiny i Píště za účast na pohřbu mého manžela.
Drahomíra Kalášková

HLUČÍNSKÉ NOVINY
● Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí
chřipky z volně žijících ptáků na člověka.
● Virus je ničen záhřevem nad 70°C za několik sekund.
● Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka
na člověka.
INKUBAČNÍ DOBA
● Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem
s virem a projevem klinických příznaků. V případě
ptačí chřipky H5N1 je to pouze několik dní (do
jednoho týdne).
PŘÍZNAKY PTAČÍ CHŘIPKY U DRŮBEŽE
● Drůbež je otupělá, má načepýřené peří, je netečná,
odmítá se pohybovat.
● Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo zvířata nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška se výrazně
snižuje, nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata
mají příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
● V závislosti na stupni patogenity daného ptačího
kmene (tj. na jeho schopnosti vyvolat onemocnění)
může v nakaženém chovu dojít až ke 100% úhynu.
NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA
● Při dodržení základních ochranných pravidel je
pravděpodobnost nakažení mizivá. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými
a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich exkrety (trus,
peří, kontaminovaná podestýlka atd.).

22. duben - Den Zemû
Na 22. duben připadá Den Země, světový svátek
životního prostředí. První kampaň pod názvem Den
Země proběhla 22. dubna 1970 ve Spojených státech.
Měla za cíl upozornit širokou veřejnost na problematiku životního prostředí a prosadit otázky ochrany životního prostředí i do vysoké politiky. Tenkrát se připravených akcí zúčastnilo téměř 20 milionů lidí, převážně studentů.
Kampaň napomohla vzniku tradice oslav Dne
Země i na mezinárodní úrovni. V roce 1990 se již do
oslav zapojilo celkem 140 zemí včetně České republiky. Tento den se pořádají festivaly, koncerty, výstavy, pochody, mítinky, úklidové akce a mnoho dalších
aktivit.
Rovněž Město Hlučín se již tradičně do těchto
oslav zapojilo.
Město společně s Kulturním centrem Hlučín připravilo několik zajímavých akcí:
Od 4. do 13. 5. probíhá v Kulturním domě pro veřejnost připravena výstava žákovských výtvarných
prací na téma „Hlučín - místo na Zemi“. Návštěvníci
si mohli prohlédnout naše město očima dětí. A že byly kresby a další výtvarné práce velmi zdařilé jistě
každý, kdo výstavu navštívil, jen potvrdí. Původní
představa organizátorů, že nejkrásnější kresby budou
oceněny, byla změněna a ocenění obdržely všechny
školy, které se na výstavě podílely. Výtvarné práce
byly tak zdařilé, že vybrat k ocenění jen některé, bylo zcela nemožné.
Další výstava, tentokrát fotografií Mgr. Ludmily
Cibulkové, nás zavedla do Peru a Bolívie a byla zahájena v Kulturním domě 20. 4.v 8,30 vernisáží. Po
vernisáži byla pro žáky základních škol připravena
cestopisná beseda o Peru a Bolívii. V odpoledních hodinách hlučínské kino promítlo pro veřejnost velmi
zajímavý filmu Příběh modré planety. Výstavu fotografií mohli zájemci navštívit až do 28. dubna.
Během měsíce dubna probíhala na základních školách soutěž pro děti ve znalostech v oboru biologie.
Pro nejlepší žáky připravilo město Hlučín ve spolupráci s Ostravskou ZOO na 3. května prohlídku zoologické zahrady s odborným výkladem.
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MOŽNOSTI OCHRANY
● Zásady ochrany před nákazou:
❍ ochránit se kontaktu s uhynulými ptáky
❍ nedotýkat se ptačích výkalů
❍ informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu
❍ poučit děti, aby se nedotýkaly mrtvých opeřenců
a nehrály si s drůbeží
❍ dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží)
❍ nezpracovávat nemocnou drůbež
❍ při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou dbát na základní cestovatelské zásady, to je:
- vodu pouze z originálních obalů,
- konzumovat pouze tepelně opracované potraviny,
- zmrzlinu pouze z originálních obalů,
- vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde
jídla na ulici.
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE U SVÉHO
DRŮBEŽÍHO HEJNA PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ CHOROBU?
● Informujte ihned veterinárního lékaře nebo veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. Řiďte se přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního veterinárního lékaře.
Další informace naleznete na webových stránkách
Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz
a Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz

Jsme velmi rádi, že o všechny připravené akce projevily školy i jejich žáci velký zájem. Pro organizátory je to motivace pro příští rok, kdy se budeme těšit
na přípravu dalšího ročníku oslav tohoto svátku
Země.
Odbor ŽPaKS

SDùLENÍ RODIâÒM
„Vítání obãánkÛ“
Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jsme nuceni se na Vás obrátit touto cestou.
Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro
děti narozené koncem roku 2005 a v roce 2006
a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území
města Hlučína a jeho částí Bobrovníků
a Darkoviček.
Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se m a m i n k y 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 ověření těchto
skutečností, originál rodného listu dítěte
a svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce budete předem,
s dostatečným předstihem, informováni pozvánkou.

Bližší informace na telefonním čísle

595 020 224, 595 020 283

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

květen 2006
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Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích - 3. ãást
Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích může policista řidiči motorového vozidla přikázat jízdu na nejbližší vhodné
místo k odstavení vozidla, zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.
Dále bude policista oprávněn zadržet řidičský průkaz.
Změny těchto ustanovení řeší mj. § 94a, §102, §118a,
§118b a §118c. Nově je stanovena povinnost zaplatit
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za zkoušku z odborné způsobilosti (viz změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění dalších
změn, § 39a).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Pozbytí řidičského oprávnění
§ 94a
Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské
oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým
mu byl soudem uložen trest nebo příslušným
správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti
spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí.
§ 102
Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti
spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od
výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů31b) rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a.
Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí
žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost (tzn. lékařskou prohlídku a přezkoušení před zkušebním komisařem). Žadatel o řidičské oprávnění je
povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700
Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí
za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou
zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200 Kč
a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.
Zabránění v jízdě
§ 118a
(1) Policista může při dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím
technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“) nebo odtažením vozidla, jestliže řidič
a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl
bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm.
b),
c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky,
d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,

e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto
vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro
jeho zdraví,
f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn
jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho
zdraví,
g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem
řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo
podskupiny,
h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem
uložena sankce zákazu činnosti spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel,
i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné podezření,
že se bude vyhýbat přestupkovému řízení
a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke
správnímu orgánu k projednání přestupku.
(2) Policista může při dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích
zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím
technického prostředku nebo odtažením vozidla,
jestliže,
a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích,
c) vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy nebo nákladu, nebo největší povolenou
hmotností, nebo největší povolenou hmotností jízdní soupravy, nebo největší povolenou
hmotností na nápravu vozidla, zjištěnými při
kontrolním vážení podle zvláštního právního
předpisu, překračuje hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem.
Strážník obecní policie je povinen v případech
uvedených v odstavci 1 a 2 přivolat policii a řidič
je povinen setrvat na místě do příchodu policie.
Policista zajistí zabránění v jízdě vozidla na náklady řidiče nebo provozovatele vozidla
Policie zajistí uvolnění vozidla, jestliže pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla. Pokud
důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič.
Zadržení řidičského průkazu
§ 118b
Policista je oprávněn z důvodů uvedených v §
118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz.
Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista
bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo.
Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí
držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení
řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.
Policie písemně oznámí zadržení řidičského
průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo; oznámení odešle spolu se
zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného

odkladu, nejpozději následující pracovní den po
dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který
nemá na území České republiky bydliště, trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt zašle policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.
§ 118c
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do
5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení
řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; jde-li
o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce.
Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez
zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru
řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu
zadržený řidičský průkaz k úschově.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vrátí zadržený řidičský průkaz bez zbytečného odkladu jeho držiteli, jestliže
a) nerozhodne o zadržení řidičského průkazu
podle odstavce 1,
b) v pravomocně skončeném řízení o skutku,
pro který byl řidičský průkaz zadržen, nebyl
uložen trest nebo sankce zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
(3) Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce nebo trestu zákazu
činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel, pokud byla tato sankce nebo tento trest řidiči uložen za skutek, za který mu byl zadržen řidičský průkaz.
Pokračování na straně 5

ULOÎENÍ OSTATKÒ
NùMECK¯CH VOJÁKÒ
Postupně se vyvíjí situace kolem uložení ostatků
4000 německých vojáků v Hlučíně.
O projednání možnosti uložení v územní rezervě městského hřbitova na Březinách rozhodlo zastupitelstvo města na březnovém zasedání. Jedná
se o prostor mimo stávající oplocený areál hřbitova.
Německý Lidový spolek pro péči o válečné
hroby uvažuje o uložení ostatků do jednotlivých
hrobů. K tomuto záměru je zapotřebí plocha
o rozměrech zhruba sto krát stopadesát metrů.
Zhruba dvě třetiny této výměry má město Hlučín
k dispozici okamžitě, druhou část by bylo možné
získat změnou územního plánu na navazujícím
pozemku, který je rovněž v majetku města. Pro
zachování územní rezervy pro běžné „občanské“
pohřbívání však bude vhodné uvažovat o majetkovém vyřešení navazující lokality a případné
uložení ostatků směrovat tam.
Nabídka města Hlučína bude zaslána
Lidovému spolku pro péči o válečné hroby, který
město následně vyrozumí o svém stanovisku.
-jh-
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Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích - 4. ãást
BODOV¯ SYSTÉM

Započítávání bodů
§ 123b
(1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla za
jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný
čin, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v registru řidičů stanovený počet bodů ke dni uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo trestu za trestný čin. Záznam v registru
řidičů provede příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne, v němž mu bylo doručeno
a) rozhodnutí o uložení sankce za přestupek které
nabylo právní moci, nebo kdy obdržel od obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který
projednal přestupek, oznámení o nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek,
spáchaný jednáním zařazeným do bodového
hodnocení,
b) oznámení policie nebo obecní policie o uložení
pokuty v blokovém řízení za jednání zařazené
do bodového hodnocení,
c) oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku,
kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný
jednáním zařazeným do tohoto hodnocení,
d) rozhodnutí orgánu příslušného k projednání
přestupku podle jiného zákona než zákona
o přestupcích.
(2) Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností oznámí policie nebo obecní policie uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný
jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uložení pokuty,
obecní úřad obce s rozšířenou působností uložení
sankce za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným
do bodového hodnocení, nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, orgán příslušný k projednání přestupku podle
jiného zákona než zákona o přestupcích za přestupek,
spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o přestupku a soud uložení
trestu za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným
do bodového hodnocení nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku.
(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamená řidiči stanovený počet bodů i v případě zastavení trestního stíhání na základě pravomocného rozhodnutí soudu o schválení narovnání ke
dni nabytí právní moci rozhodnutí.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na žádost řidiče výpis z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.
§ 123c
(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů
pouze do celkového počtu 12 bodů.
(2) Dopustil-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, spáchaných jednáním za-

řazeným do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností počet
bodů stanovených pro nejzávažnější z nich.
(3) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně
oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání
řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu
bylo toto oznámení doručeno.
(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem,
mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím
státem, dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně
písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu.
(5) Řidič, který pozbyl odbornou způsobilost podle odstavce 3, je povinen výzvu podle odstavce 3 splnit.
(6) Pro odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu podle odstavce 3 platí obdobně § 113 odst. 5.
(7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského
průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského
průkazu vydaného cizím státem celkového počtu 12
bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na
území České republiky po dobu jednoho roku.
Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných
příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.
(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 7 počíná běžet ode dne uložení pokuty v blokovém řízení
nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo
trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do
bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl
celkového počtu 12 bodů.
Vrácení řidičského oprávnění
§ 123d
(1) Řidič, který podle § 123 odst. 3 pozbyl řidičské
oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského
oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci
rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaném jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na
jehož základě dosáhl celkového počtu 12 bodů.
(2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,
na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů,
uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající
v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn
požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po
vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti, pokud
je uložená doba zákazu činnosti delší než doba podle
odstavce 1.
(3) Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává
žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního
právního předpisu (zák. č. 247/2000 Sb.). Pro vrácení řidičského oprávnění platí přiměřeně § 101. (Ze
zák. č. 247/2000 Sb.: § 39a Žadatel o řidičské
oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého
je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných
zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku
z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou
zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.
§ 45a Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v bodovém hodnocení:
Řidič, který dosáhl počtu 12 bodů v bodovém hodnocení podle zvláštního právního předpisu 2a), je
povinen se podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
(4) Ode dne vrácení řidičského oprávnění podléhá
řidič novému bodovému hodnocení; obecní úřad obce s rozšířenou působností ke dni vrácení řidičského
oprávnění zaznamená v registru řidičů odečtení všech
12 bodů.
Odečítání bodů
§ 123e
(1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty
v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně
uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin,
spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení
a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů
podle písmene a)
c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny zbývající body.
K tomuto dni provede příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností záznam v registru řidičů
o odečtení bodů z dosaženého počtu stanovených bodů řidiči, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne,
kdy vznikl řidiči nárok na odečtení bodů.
(2) Řidiči se rovněž odečtou body, které mu byly
zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí
o přestupku nebo trestném činu po pravomocném zrušení tohoto rozhodnutí.
(3) Po dobu výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, neběží doba pro odečítání bodů podle odstavce 1.
(4) Odečtení všech 12 zaznamenaných bodů oznámí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně řidiči nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne, ke kterému byl záznam o odečtení bodů proveden v registru řidičů.
§ 123f
(1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem
bodů v registru řidičů, může podat proti provedení
záznamu písemně námitky obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.
(2) Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny,
provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně
vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče.
(3) Shledá-li příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností námitky řidiče neodůvodněné, rozhodnutím námitky zamítne a provedený záznam potvrdí.
(4) Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž
rozhodnutí podle odstavce 3 nabude právní moci.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

§ 123a
Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů,
spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští. Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.
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Pﬁehled jednání spoãívajících v poru‰ení vybran˘ch povinností stanoven˘ch pﬁedpisy
o provozu na pozemních komunikacích a poãet bodÛ za tato jednání
Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Počet bodů

Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění

7

Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil
užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky při zjištění obsahu
alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 o/oo nebo užitím jiné návykové látky
Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění,
není-li ovlivněn alkoholem

Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření
ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo
spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

6

Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda
v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

6

Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

6

Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

6

5
5

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

Při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci,
na kterou řidič odbočuje
Ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu
přidělena

4

Při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných
vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší
než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti
navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené
nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody
3
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového
zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

3

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič
povinen tak učinit

3

Ohrožení jiného řidiče při předjíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu
do druhého

3

Překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem
při kontrolním vážení podle zvláštního právního předpisu

3

Nedovolená jízda po tramvajovém pásu

2

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít
ochrannou přilbu

2

Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás
při přepravě dětí podle § 6

2

Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích,
kterou řidič způsobil

2

Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

2

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem
o méně než 20 km.h-1 v obci nebo o méně než 30 km.h-1 mimo obec

2

Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým
vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav
neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1

1

Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

1

Porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

1

Porušení povinnosti vyplývající ze značky
„Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“ nebo „Pěší zóna“

1

Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky
(kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti
stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného
dopravní značkou a zákazové značky B 29-zákaz stání)

1

Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy,
popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

1

Neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

1

5

Řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní
způsobilosti

Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené
a bezpečné přejití vozovky

4

Řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím
alkoholického nápoje při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší
nebo rovné 0,3 0/00
3

Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo
nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na
pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel,
přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá

7

6

Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní
způsobilosti řidiče

4

7

Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití
jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje
nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních
komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem,
že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích

Překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené
bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

7

7

Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo
k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel
včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč,
neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody
nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody
po poskytnutí nebo přivolání pomoci
nebo po ohlášení dopravní nehody

Počet bodů

7

Odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění,
není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní,
ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo
k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

5
4
4
4

Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost
v jízdě
4

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

Nabídka akcí – kvûten 2006
6. 5., 20. 5. – soboty
KLUB DESKOVÝCH HER
12.00 - 15.00
pro všechny děti i dospělé, kteří si chtějí zahrát
zajímavé deskové hry nebo se přijít jen podívat,
vstup zdarma
pořádá Království Malachut - Jiří Kohoutek
728 268 019
6. 5. - 7. 5. – so - ne
VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ JUDISTŮ
- tréninky, sauna, bowling, opékání párků,
maškarní večer...
- určeno přihlášeným členům Judo Team Hlučín
8. 5. – pondělí
(státní svátek)
VÝLET DO AQUAPARKU VE WISLE - Polsko
cena: 600 Kč/dospělí; 480 Kč/děti
(zahrnuje dopravu autobusem
a vstupné do aquaparku)
s sebou: platný cestovní pas
přihlášky: Edita Studená
12. 5. – pátek
STŘELECKÝ TROJBOJ - soutěž
střelba ze vzduchovky, luku a praku,
pro děti a mládež
startovné 20 Kč, přihlášky do 9. 5.
bližší informace: Leo Schreier
13. 5. – sobota
LIGA STOLNÍHO TENISU - VI. kolo
zveme všechny účastníky ligy na vyhodnocení
a předávání Zlatého poháru
od 8.30 prezence, 9.00 zahájení soutěže
startovné 20 Kč
pálku a přezůvky sebou
13. 5. – sobota
SOUTĚŽ V LOVU RYB UDICÍ
pro děti a mládež i bez povolenky
sraz v 7.00 ve SRA u zadního oka
informace Rostislav Beinhauer, Leo Schreier
14. 5. – neděle
CYKLISTICKÁ VÝPRAVA
poznávací výprava pro děti a mládež stezkou
i necestou, celkem 30km
přihlášky do 9. 5. v DDM
informace: Leo Schreier
17. 5. – středa
BĚH TERRYHO FOXE
hlavní start v 15.00, průběžné starty do 17.00
- charitativní akce určena všem,
kteří chtějí podpořit výzkum rakoviny v ČR
- trať je možné absolvovat jakýmkoliv způsobem:
chůzí, jogingem, během, jízdou na kole,
na kolečkových bruslích, s pejskem, kočárkem...
- všichni účastníci obdrží v cíli samolepky BTF,
diplomy, děti i občerstvení
- přispívající účastníci dostanou navíc podle výše
příspěvku čelenku nebo tričko s logem BTF
22. 5. – pondělí
KLUB PATCHWORK
od 16 h v DDM, nové vzory a techniky
srdečně zveme všechny šikovné ženy a dívky
3. 6. otevření výstavy Patchwork v KD Hlučín
bližší informace: Karina Pešatová 774 508 809
27. 5. sobota, 28. 5. neděle
HLUČÍNSKÝ TALENT 2006
soutěžní přehlídka moderního a scénického tance,
vyhlášovatel DDM a KC Hlučín

- v sobotu přehlídka dětských tanečních souborů
- v neděli přehlídka mládežnických
a dospělých tanečních souborů
začátek vždy ve 13.30
vstupné: 50 Kč/dospělí, 30 Kč/děti
(vstupné platí na sobotu i neděli,
předprodej v KD a DDM)
informace: Pavla Dihlová 605 410 812
30. 5. – úterý
PÁSKOVÁNÍ JUDISTŮ
- slavnostní závěrečná ukázková hodina pro rodiče
- určeno přihlášeným členům Judo Team Hlučín

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

Prázdniny 2006
9. 6. - 18. 6.
CHORVATSKO - OREBIČ
ozdravný pobyt
cena: 3 900 Kč do 18 let
4 100 Kč nad 18 let
hl. vedoucí: Roman Kotisa - Skřítek
9. 6. - 18. 6.
CHORVATSKO - LANTERNA
ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi
ubytování v apartmánech
předběžná cena: 4 350 Kč dospělí (bez stravy)
hl. vedoucí: Edita Studená
16. 6. - 25. 6.
CHORVATSKO - BIOGRAD NA MORU
určeno členům baseballového klubu Katalpa,
Tanečního klubu D. Vlacha, rodičům s dětmi
cena: děti - 4 550 Kč, dospělí - 4 900 Kč:
doprava, ubytování, plná penze,
lázeňské poplatky, služby
bližší informace:
Leo Schreier 595 041 156, 724 366 987
30. 6. - 15. 7.
BOJANOVICE U ZNOJMA
pro děti od 6 do 17let
program: celotáborová hra: Kdo si hraje, nezlobí!,
výlety, koupání, hry, soutěže, relaxace..
ubytování v chatkách
cena: 3 600 Kč
hlavní vedoucí: Milan Kania 777 575 554
15. 7. - 29. 7.
SLOUP V MORAVSKÉM KRASU - II. turnus
pro děti od 9 let
program: celotáborová hra, výlety, jeskyně,
koupání, hry, soutěže, noční hry...
cena: 3 500 Kč
hlavní vedoucí: Roman Kotisa - Skřítek
29. 7. - 12. 8.
ŽIMROVICE - ÚDOLÍ ČERNÉHO ČÁPA
pro děti od 9 let
ubytování ve stanech s podsadou
program: celotáborová hra MASH, výlety, koupání,
hry, soutěže, noční hry, táboráky s kytarou...
cena: 3 300 Kč
hlavní vedoucí: Michal Novák
bližší informace: DDM - Pavla Dihlová 605 410 812
12. 8. - 26. 8.
SLOUP V MORAVSKÉM KRASU
- IV. turnus
pro děti od 9 let
program: celotáborová hra, výlety, jeskyně,
westernové městečko, jízda na koních, koupání,
hry, soutěže, noční hry...
cena: 3 700 Kč
hlavní vedoucí: Roman Kotisa - Skřítek
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SETKÁNÍ FANTASY
NÁRODŮ III.
Království Malachut pořádá 3. ročník
fantasy zábavy pro veřejnost
kostýmy nepovinné,
stánek s občerstvením zajištěn
pátek od 15hod. - přednášky, soutěže, hry,
v 18 hod. - šermířské vystoupení „Richelieu“
sobota od 9 hod. - Netradiční olympiáda
- vítěz obdrží hodnotné ceny (startovné 30 Kč)
možnost přespání: 20 Kč/noc
informace: Jiří Kohoutek 728 268 019
17. 7. - 22. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM HLUČÍN
pro děti od 6 do 9 let
program: celotáborová hra Cesta do pravěku,
výlety, koupání, koně, exkurze na hasičárnu,
táboráky s kytarou...
cena: 1 400 Kč
hlavní vedoucí: Pavla Dihlová

Bližší informace vám podají pracovníci
DDM Hlučín na tel: 595 041 156.
ddmhlucin@seznam.cz

Velikonoãní trhy
Letos poprvé se konaly na ZŠ v Hlučíně-Darkovičkách velikonoční trhy a měly velký úspěch.
V prostorách školy si mohl každý zakoupit výrobky našich dětí, rodičů a prarodičů, kteří svými
nápady trhy obohatili. A že jich bylo opravdu
mnoho. Velký zájem byl o perníčky, beránky, karabáče, kraslice.. Nechybělo ani občerstvení v podobě domácích moučníků, které napekly maminky. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám
s přípravou ochotně pomáhali. Peníze, které byly
vybrány, budou věnovány dětem na školní výlet.
Za klub rodičů Jolana Kuřidémová

P¤IJÍMACÍ ZKOU·KY
V ZÁKLADNÍ
UMùLECKÉ ·KOLE
·KOLNÍ ROK 2006/2007
Ředitelství Základní umělecké školy Hlučín
oznamuje termín přijímacích zkoušek do hudebního oboru pro školní rok 2006 / 2007. Zkoušky
proběhnou
ve středu 17. května 2006 od 14.00 do 17.00
hod. v hlavní budově školy v ulici U Bašty 4 (za
Městským úřadem) ve třídách č. 3 a 5 v přízemí.
Přijímáme děti ve věku 5–7 let do přípravné hudební výchovy a děti starší do prvního ročníku.
Nabízíme výuku hry na klavír, klávesové nástroje, smyčcové nástroje, (housle, violoncello,
kontrabas) dechové nástroje, akordeon, cimbál,
kytaru a zpěv. Dále oznamujeme, že nově zahajujeme výuku hry na varhany! V případě dostatečného počtu zájemců, budou zakoupeny nové varhany a výuka bude probíhat přímo v prostorách
školy.
Ve stejný den a ve stejnou dobu pořádáme v budově výtvarného oboru na Mírovém náměstí (vedle cukrárny Verona) Den otevřených dveří pro zápis nových žáků do výtvarného oboru!

VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ

květen 2006
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HLUČÍNSKÉ NOVINY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUČÍN - ROVNINY,
okres Opava
Cihelní 8, 748 01 Hlučín
Tel.,fax/ 595 041 439
e-mail: zs hlucin.rovniny@tiscali.cz
oznamuje:

přijímací zkoušky
do tříd s rozšířenou výukou jazyků
se konají 10. 5. 2006 od 8 hod.
Zkoušky jsou určeny žákům 2.ročníků ZŠ. Znalost
jazyka se nepředpokládá, zkouší se pouze znalost českého jazyka a jazykový cit. Přihlaste se, prosím, písemně nebo na výše uvedeném telefonu či e-mailu nejpozději do 9. 5. 2006.
Ke zkouškám, prosím, přineste s sebou sešit z jazyka českého.
Školu si můžete prohlédnout při Dnu otevřených
dveří, který se koná v pátek 5. 5. 2006. V době od
8.00 do 10.00 hod. jsou možné hospitace v hodinách.

ŠKOLSTVÍ

SBÍRKA PRO TIBET
V dnešní době je na světě spoustu problémů, potíží, tragických událostí, a proto se naše škola rozhodla přispět svou troškou do mlýna, a alespoň na nějakém místě pomoci.
Jelikož do Ostravy přijeli mniši z Indie, rozhodli
jsme se jim pomoci. Mniši uprchli z Tibetu, který byl
okupován Čínou. Chtěli si však vybojovat samostatnost bez jejich nadvlády. Když se jim to nedařilo, rozhodli se uprchnout do Indie. Vzali si s sebou spoustu
dětí, které přišly o rodiče při konfliktu, nebo je ztratily. Snažili se dětem pomoci. V Indii začali budovat
kláštery, ve kterých se děti učily a také bydlely.
Bohužel některé děti šanci studia nemají. Dochází peníze a dětem se nedostavuje tolik příležitostí jako
u nás.
Proto jsme v naší škole uspořádali sbírku pro tyto
účely. Paní učitelka Floriánová, jenž byla po celý týden v kontaktu s mnichy v Ostravě, peníze odevzdala. Částka činila 2 050 Kč. Do sbírky se zapojili žáci
1.-9. tříd, ale také naši učitelé. Máme velkou radost,
protože jsme udělali dobrou věc a pomohli jsme tam,
kde byla pomoc nutná. Proto i vy neváhejte, když se
vám takováto šance nabídne. Chopte se iniciativy
a udělejte nějaký dobrý skutek. Budou mít radost jednak ti, kterým jste pomohli, ale také budete mít dobrý
pocit i vy, jelikož jste udělali něco dobrého.
Tímto chci poděkovat žákům ZŠ - Rovniny a také
učitelům a všem, kteří se na této sbírce podíleli a doufám, že také mají radost ze svého činu pomoci druhým v nouzi.
Pistovčáková Vendula, ZŠ Hlučín - Rovniny

Není pásmo jako pásmo
Pásma máme různá. Když někdo řekne „pásmo“,
které z nich se vybaví vám?
Snad vzpomenete na nějaké úspěšné kulturní pásmo, nejlépe k významnému výročí nebo snad ke Dni
matek a při vzpomínce tiše zamáčknete slzu dojetí.
Možná však zamáčknete slzu v souvislosti se zcela jiným pásmem - obranným či útočným. Tahle slza ale
asi o dojetí nebude. Povodňové pásmo raději nebudu
moc připomínat, i když jeho velikost by se dala změřit
dalším pásmem - měřícím...
Když se spojí pásmo s drahým kovem mají jasno
hlavně hudebníci.
Srdce každé ředitelky školy zaplesá, jestliže se školní sbor vrátí z celostátní přehlídky dětských pěveckých
sborů ověnčen stříbrným pásmem, protože to znamená, že je hodnocen jako druhý nejlepší. Radost je větší
ještě o zvláštní ocenění „mimořádně působivého jevištního projevu a kvintetu sólistů“. Ten stříbrný, radost rozdávající sbor zpívá na Základní škole Hlučín Rovniny, jmenuje se SLUNÍČKO a srdcem ho vede
Mgr. Veronika Kadlecová.
***
Jsme škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, a tak
se zcela samozřejmě předpokládá, že budeme vítězit
v jazykových soutěžích. Ale tak jednoduché to zase není. Nepodaří se každý rok, aby se schopnost našich učitelů naučit cizí jazyk spojila s talentem a nezbytnou pílí žáka. Když se to ale povede, stojí to za to. Je tedy
opravdu velká sláva, že náš žák Bruno Antonín se
v celostátním kole Olympiády v jazyce německém
v Praze umístil na druhém místě. Blahopřejeme jemu i paní učitelce Haně Vaňákové, která ho k pěknému výsledku přivedla.
Jana Poláchová, ředitelka ZŠ Hlučín - Rovniny

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na samém závěru měsíce března proběhl na ZŠ dr.
Miroslava Tyrše v Hlučíně Den otevřených dveří.
Budoucí žáci, ale i jejich rodiče měli možnost prohlédnout si školu. Podívat se přišly zejména děti z Kozmic,
které po prázdninách zamíří do 6. ročníku. Byly pro ně
připraveny vědomostní soutěže, zajímavá byla možnost
zavítat přímo do hodin, a obhlédnout si tak budoucí
kantory. Dle malého průzkumu děti nejvíce nadchla výuka chemie, ve které probíhaly jemně třaskavé výbuchy
miniaturní sopky. Zaujala je také výzdoba školy a výukové programy v počítačové učebně.
Našli se však tací, kteří využili „otevřené dveře“ po
svém. Z vestibulu školy byl toho dne odcizen největší
pohár, jaký kdy naši kluci vyhráli. O pár dní později byl
nalezen nedaleko školy, pohozen za plotem, notně zdevastován a přizdoben cigaretovým popelem. Pachatelům této zbytečné krádeže „děkujeme“ za projev jejich
pokleslé inteligence.
Mgr. Radim Šink

Pﬁíprava nového ‰kolního vzdûlávacího programu
na Z· Hluãín-Rovniny
Veřejnost, a hlavně ta rodičovská, která má děti základní školou povinné, je velmi málo informována o velkých změnách v našem základním školství. Od školního
roku 2007/2008 bude zahájena výuka v 1. a 6. ročníku ZŠ
podle nového školního vzdělávacího programu /ŠVP/.
Nový rámcově vzdělávací program /RVP/ byl schválen
23. 8. 2004 ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
P. Buzkovou.
Každá škola je postavena před úkol vytvořit si svůj
vlastní ŠVP. Úkol je to opravdu nelehký. Pro jeho úspěšné zvládnutí se naše škola zapojila do vzdělávání.
Pozvali jsme do školy dva ředitele ZŠ, kteří jsou na seznamu pilotních škol a kteří už v praxi prověřují nový
ŠVP. Jsme jedinou školou v našem regionu, která se
v rámci projektu ŠANCE - KVIC Nový Jičín společně
s dalšími pěti školami kraje pravidelně setkává a společně vyvíjí ŠVP. Absolvovali jsme program Mgr. Šárky
Mikové a Mgr. Jiřiny Stang „3 x PRO tvorbu ŠVP“
/Proměna vztahů, Prostor spolupráci, Prospěch škole/.
Vzdělávání se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci

školy. Kromě toho máme tým pěti učitelů - koordinátorů, kteří se setkávají s ostatními asi jedenkrát za šest týdnů na dvoudenních seminářích. Lektorem programu je
PhDr. Hana Košťálová. V organizaci setkání se střídají
zapojené školy, takže se účastníci inspirují tím, co přímo
ve škole dělají jejich kolegové. Dubnové setkání koordinátorů ŠVP proběhlo 28.–29. dubna na ZŠ Janovice.
Další vzdělávání všech pedagogických. pracovníků proběhne 26. - 27. května na téma: Typologie ve výuce, klíčové kompetence.
Na pravidelných schůzkách v pracovních týmech pod
vedením pěti koordinátorů pak rozpracováváme jednotlivé části RVP a postupně tak tvoříme ŠVP. Někoho možná napadne, že do školního roku 2007/2008 je ještě daleko. Opak je pravdou, úkolů je mnoho a školy, které stále ještě otálejí s přípravou, nebudou schopny sestavit
kvalitní a pro své žáky ten nejvhodnější ŠVP pro základní vzdělání.
Tým koordinátorů ŠVP na ZŠ Hlučín - Rovniny
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I na kvalitních řemeslnících záleží,
jak bude vypadat a prosperovat naše obec.
Proto neváhejte a navštivte
Střední odborné učiliště stavební,
Opava, Boženy Němcové 22,
VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
ŠKOLA NABÍZÍ
NĚKOLIK POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
STAVEBNÍ
Opava, Boženy Němcové 22,
příspěvková organizace
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
pro školní rok 2006/2007
Střední vzdělávání s výučním listem:
❖ 36-67-H/001 zedník ❖ 36-52-H/001 instalatér
❖ 36-64-H/001 tesař
❖ 26-51-H/003 elektrikář
❖ 36-55-H/001 klempíř ❖ 33-56-H/001 truhlář
❖ 36-69-H/001 pokrývač
Střední vzdělávání s maturitou:
❖ 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské
výroby
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA:
školu, dílny, ubytovací a stravovací zařízení můžete
navštívit po předchozí telefonické domluvě kdykoli
DALŠÍ INFORMACE:
telefonem na čísle 553 624 284 p. Findriková
nebo e-mailem na adrese: sekretariat@soustop.cz
PRESENTAČNÍ STRÁNKA ŠKOLY
na adrese: www.soustop.cz
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
DO 20. 5. 2006.
PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!

ZÁBAVNÉ
MATEMATICKÉ
ODPOLEDNE
V letošním školním roce proběhl XVIII. ročník
matematické korespondenční soutěže KOSOČTVEREC. Soutěže se zúčastnilo 89 soutěžících
ze 13 škol Hlučínska. Vítězem „domácí části“ se
stal Karel Gattnar ze ZŠ Rovniny, s celkovým počtem 56 bodů Na druhém místě se umístila Marie
Solařová ze ZŠ Rovniny, s celkovým počtem 54
bodů. Na třetím místě skončila se shodným počtem 52 bodů: Dominika Jochcová, Hana
Blažková, Martina Widlová ze ZŠ Rovniny
a Gabriela Ostárková ze ZŠ Markvartovice. Dne
29. 3. 2006 proběhlo na naší škole finále této soutěže. Finále jsme pojali formou zábavného odpoledne. Z celkem 32 pozvaných nejúspěšnějších
řešitelů soutěžilo nakonec 18 řešitelů. Připravili
jsme pro soutěžící celkem 4 stanoviště, kde plnili různé matematické úkoly. Po sečtení bodů se na
prvním místě umístila Martina Widlová ze ZŠ
Hlučín, Rovniny, na druhém místě skončili
Tomáš Hanzlík ze ZŠ Darkovice a Zuzana
Schindlerová ze ZŠ Hlučín, Hornická, na třetím
místě se umístila Klára Wihodová ze ZŠ Štěpánkovice a Petra Kovářová ze ZŠ Darkovice..
Nejlepší i všichni ostatní byli odměněni drobnými cenami. Již letos se všichni těšíme na následující ročník.
Kabinet matematiky
při ZŠ Hlučín, Hornická

NABÍDKA KURZÒ
2006/2007
v Kulturním domû
JAZYKOVÉ KURZY:
Anglický jazyk - 1. - 4. ročník
Kurzovné 1 900 Kč/školní rok (včetně DPH)
Zahájení kurzu v pondělí 4. 9. 2006 v 15.30
(orientační hodina)
POHYBOVÉ KURZY:
Kurzy jógy
Zahájení v pondělí 4. 9. 2006 v 15.00 a 16.45
Kurzovné 800 Kč
Kurz aerobiku
Zahájení v pondělí 4. 9. 2005 v 19.00
Kurzovné 1000 Kč
Step aerobic
Kurzovné: 1 200 Kč (včetně DPH)
Čtvrtek 7. 9. 2006 v 19.30
KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Neděle
Kurzovné: 1 200 Kč
RUČNÍ PRÁCE:
Paličkování
Zahájení ve čtvrtek 7. 9. 2006 v 15.30
Kurzovné: 700 Kč (včetně DPH)
TANEČNÍ KURZY:
Kurzy společenského tance a chování
Zahájení v pátek 8. 9. 2006 v 17.00 a 19.30
Kurzovné: 1 200 Kč (včetně DPH)
KST KD - Klub sportovního tance
Výuka společenských tanců pro děti od 6 let
Zahájení v úterý 5. 9. 2006 v 15.30
Kurzovné 1000 Kč / pol.
KROUŽEK MAŽORETEK
Pro dívky od 11 let
Kurzovné 900 Kč / pol.
Zahájení ve čtvrtek 7. 9. 2006 v 15.30
TANEČNÍ pro manželské a přátelské páry
Kurzovné 1200 Kč / 1 osoba (včetně DPH)
Zápis do jazykových a tanečních kurzů zároveň
s úhradou kurzovného bude probíhat v KD
denně mimo soboty a neděle od 29. 5. od 8.00 - 15.30
hod. Bližší informace o kurzech v KD nebo na tel. č.
553 823 380, 595 043 397.

Noc s Andersenem
Již 4. rokem prožíváme pohádkovou noc v naší
škole. K dispozici máme dvě počítačové učebny
(jednu chlapeckou, druhou dívčí) a jídelnu. Během
této noci si vyprávíme moderní pohádky, hrajeme
různé hry a hlavně „chatujeme“ se svými vrstevníky. Když je jasno, tak pozorujeme hvězdy, ale
letos se nám počasí nevydařilo. No nevadí, hlavně, že nám neteče do školy.
Žáci ZŠ Hornická

Volná místa
pro děti v MŠ Hlučín, Severní
Naše mateřská škola může přijmout děti od 3 let
a výš, k když pobírá zákonný zástupce dítěte rodičovský příspěvek. O ten nepřijde, pokud dítě bude
navštěvovat MŠ 4 hodiny denně do věku 4 let.
Využijte tuto příležitosti - přijímat budeme děti do daného počtu, nejpozději do konce června. Těší se na
Vás kolektiv MŠ Hlučín, Severní.
Telefon: 595 041 050, webové stránky:
Jana Adámková, ředitelka školy

HLUČÍNSKÉ NOVINY
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Program Kina Mír Hluãín – kvûten 2006
pondělí 1. 5. v 17.00 hod.
Jak se krotí krokodýli
Film ČR - komedie Marie Poledňákové

MP

Film USA - animovaný, rodinná komedie. V českém
znění

sobota 6. 5. a neděle 7. 5. v 17.00 hod.
Zathura: Vesmírné dobrodružství
MP
Film USA - dobrodružný, scifi. V českém znění.

pátek 19. 5. v 19.30 hod.; sobota 20. 5. v 17.00 a
19.30 hod.; neděle 21. 5. v 17.00 hod.
Rafťáci
MP
Film ČR - prázdninová komedie

pondělí 8. 5. v 15.00 hod.
úterý 9. 5. v 17.00 hod.
Bambi 2
Film USA - animovaná pohádka

úterý 23. 5. v 19.00 hod.
středa 24. 5. v 17.00 a 19.00 hod.
Účastníci zájezdu
Film ČR - komedie

pátek 12. 5. a sobota 13. 5. v 19.30 hod.
Zkrocená hora
Film USA - drama

MN

sobota 13. 5. a neděle 14. 5. v 17.00 hod.
Univerzální uklízečka
Film VB - komedie

MP

pondělí 15. 5., úterý 16. 5.
a středa 17. 5. v 17.00 hod.
Doba ledová 2

MP

– Kvûten 2006 –
17. 5. – 19.00 hodin
LOVU ZDAR!
- divadelní představení situační komedie
o ukradeném dědictví
Hrají: Vladimír Kratina,
Jaroslava Obermaierová a další
19. 5. – 16.00 hodin
Bunkry 2006
- vystoupení posádkové hudby,
mažoretek, cvičených psů
- Mírové náměstí Hlučín
19. 5. – 17.00 hodin
Vyhodnocení fotografické soutěže
365 x Hlučín 2006 za měsíc duben
19. 5 – 18.30 hodin
Konkurs na členy soutěžního družstva
za město Hlučín v projektu
,,ZÁBAVA BEZ HRANIC“ – KD Hlučín
26. 5. – 10.00 hodin
Děti dětem, školy školám aneb

VYDA¤EN¯ T¯DEN
ÏákÛ Z· dr. Miroslava Tyr‰e
Co mají společného slova ekologie, příroda, projektové vyučování, hry a zábava? Na tuto otázku by
vám zcela jistě odpověděli žáci čtvrtého, pátého
a osmého ročníku Základní školy dr. Miroslava
Tyrše z Hlučína, kteří spolu strávili pár nezapomenutelných dnů v terénním středisku Tetřev ve
Vlkovicích u Fulneku.
Žáci se zde vzdělávali a pracovali podle programu ekologického sdružení VITA, mohli si vyrobit
ruční papír či kuličku z pravé ovčí vlny, upéct si
chleba nebo tkát na kolovrátku apod.
I přes nepřízeň počasí se všichni účastníci školy
v přírodě aktivně zapojovali do sportovních soutěží
a turnajů ve florbalu, kopané, vybíjené, přeskocích
přes švihadlo, pokoušeli se o vítězství v nervydrásající hře Bingo, ale urputné boje, často s vypětím

MP

pátek 26. 5. a sobota 27. 5. v 19.00 hod.
rozšířený progr. 163 min.
Mnichov
MP od 12 let
Film USA, Kanada - politický thriller

Pﬁipravujeme na ãerven 2006
2.–3. 6. Gejša ● 3.–4. 6. Bambi 2 ● 10.–11. 6.
Casannova ● 14.–16. 6. Šifra mistra Leoparda ●
23.–25. 6.-Účastníci zájezdu

děti baví děti
– akce na Mírovém náměstí
27. 5. Hlučínský talent
– pořádá Dům dětí a mládeže Hlučín
28. 5 – od 11 hodin
Dychový orchestr Nová Dubnica
ze Slovenska se svými mažoretkami
– Mírové náměstí Hlučín
VÝSTAVY:
28. 4–28. 5.
Galerie Červený kostel
– v bývalém evangelickém kostele
Jiří KUDĚLA – ,,Vila dnes“
výstava je otevřena
každý pátek od 14 do 16.30 hodin
každou neděli od 14 do 17 hodin.
2.–4. 5. Výstava PERU a BOLÍVIE v KD Hlučín
– vystavuje Mgr. Ludmila Cibulková
Výstava otevřena ÚT–ČT 8.00–17.00
PRO DĚTI:
26. 5.– 10.00
Děti dětem, školy školám aneb děti baví děti
– akce na Mírovém náměstí
27. 5. Hlučínský talent
– pořádá Dům dětí a mládeže Hlučín
všech sil, sváděli i v nesčetných terénních hrách
v blízkém lesíku.
Nudu nepoznali ani večer. Fascinující příběhy plné duchů, noční hry, ale především diskotéky žákům vyplňovaly dobu před zaslouženým spánkem.
A jak se na těchto nejžádanějších činnostech, kterými každovečerní diskotéky bezesporu byly, vyřešil problém s nedostatkem děvčat ve fotbalových
třídách? Fantazie zapracovala a z Lukáše byla
Lucinka, z Robina Vendulka, z Ondry Barunka, z ..
Jen nepatrně krátkou dobu dělala tato proměna
klukům zjevně velké problémy při výběru partnera
k tanci nebo v nejpopulárnější hře Šáteček.
Mimochodem právě obyčejný šáteček byl nejdůležitější a nejvyužívanější pomůckou našeho pobytu
v nádherné krajině Oderských vrchů. A ptáte se
proč? Přijďte k nám do školy a dovíte se víc.
Mgr. Květoslava Kubíková

ŠKOLSTVÍ + KULTURA

květen 2006
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Dal‰í v˘znamná akce
k 750. letÛm mûsta Hluãín

XXII. ROâNÍK
HLUâÍNSKÉ LILIE
V kulturním domě Hlučín proběhla dne 25. března
tradiční taneční soutěž Hlučínská lilie,
V rámci oslav 750. let města Hlučína, tentokrát za
významné podpory dotace z grandu Moravskoslezského kraje.Význam této soutěže podtrhla přítomnost
starosty města p. Petra Adamce a zástupkyně za
Moravskoslezský kraj p. Bc. Dagmar Vrublové.
V soutěžích které probíhaly od brzkého rána se vystřídalo sedm desítek soutěžících párů v deseti kategoriích. Mimo bodované soutěže byly připraveny hobby
soutěže pro neregistrované páry. Sál kulturního domu
byl velmi vkusně vyzdoben a diváci, kteří přispěli
k velmi bouřlivé atmosféře, včetně soutěžících měli
pocit, že se tancuje přinejmenším o titul mistrů světa.
Mezinárodní porota hodnotila výkony tanečníků přísně, ale spravedlivě. Potěšující je, že taneční páry
z Hlučína patří již delší dobu ke špičce v České republice a i v domácím prostředí to předvedly hlučínským divákům, kterých bylo velké množství.
Umístění na prvních, resp. druhých nebo třetích místech v silné konkurenci předvedly páry Václav Koubík
s Kateřinou Krakowkovou, Antonín Lyko s Eliškou
Otáhalovou, Vilém Pařík (ač zraněn) se Sabinou
Klokovou, Vojtěch Mokrý s Terezou Skoumalovou,
Petr Kupčík s Lenkou Rackovou, ale i další páry nezklamaly. Vítězné páry na prvním, druhém a třetím
místě získaly nádherné poháry s logem 750. let města
Hlučína a dámy velkou kytici lilií, v hobby soutěžích
byly párům předány plyšové hračky a dívky převzaly
taktéž kytice lilií. Hlavní cenu v kategorii Jun II
B LAT. + STT. z rukou starosty města Hlučína p.
Petra Adamce a zástupkyně Moravskoslezskéhokraje
p. Bc. Dagmar Vrublové převzal pár Václav Koubík
s Kateřinou Krakowkovou. Závěrem je nutno vyjádřit
pochvalu organizátorům soutěže - Kulturnímu centru
Hlučín - středisku Kulturní dům za bezchybné zvládnutí této soutěže a v neposlední řadě tanečnímu mistru ing. Milanu Kysučanovi, který nejen že tyto páry
trénuje v KST při KD Hlučín, ale velkou měrou přispěl k zdárnému průběhu letošní taneční soutěže
Hlučínská lilie.

OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ
,,HLUâÍN V HISTORICKÉ SPIRÁLE âASU“
Jedna ze stěžejních akcí oslav 750 let města Hlučína
proběhla v úterý 25. 4. v kulturním domě v Hlučíně.
Jednalo se o konferenci „Hlučín v historické spirále času“, kterou uspořádalo Muzeum Hlučínska.
Hlavním tématem, jak už název napovídá, bylo právě
naše město Hlučín, jeho vznik, vývoj, historie i současnost. Zazněly zde veršované zkušenosti „ze života“
v podání Jany Schlossárkové a seniorek z Bolatic, stejně jako odborná pojednání historiků - např. profesora
Ostravské univerzity Milana Myšky, hlučínského patriota Pavla Kladiwy a dalších. Program byl zajímavě doplněn dokumentárními vstupy s rozhovory s pamětníky.
Na konferenci navazovala v Muzeu Hlučínska vernisáž s názvem „Hlučín v labyrintu staletí“. Poutavá výstava je rozčleněna do tří celků podle období historie
města a návštěvník zde může vidět historické předměty
jako oděvy, vybavení domácnosti, školní třídy, apod.
Mnoho informací lze načerpat z textového a obrazového
doprovodu.
Vernisáž byla také příležitostí ke křtu očekávané knihy „Hlučín“. Křtu se ujal starosta města Petr Adamec,
který knize popřál ať najde mnoho čtenářů a je svědkem
zdárného vývoje města. Knihu je možné zakoupit
v Infocentru na Hlučínském zámku za 450 Kč.
Byl to příjemně strávený den nabitý zajímavými informacemi a setkáními. Příprava celé akce byla zcela jistě náročná, ovšem vyplatila se.
-jh-
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V˘zva pro osoby star‰í 18 let

PRO VÁS
V KVùTNU
P¤IPRAVILA
v pondělí 1. 5. od 18 do 22 hodin
PRVOMÁJOVÝ VEČER s Janem Rychlíkem
aneb Dikša, cesta k vlastní přirozenosti
Dikša je energie, která probouzí Vyšší Já, sídlící
v nitru každého člověka. Pomáhá vytvářet rovnováhu
a harmonii v těle i mysli, pomáhá prožívat radost
v každém okamžiku, osvobozuje od negativních
pocitů a myšlenek, pomáhá v léčení fyzického těla
a rozpouští karmu. Naše negativní pocity tvoří
většinu našich problémů v životě, jako jsou nemoci,
ekonomické problémy, špatné mezilidské vztahy
a nedostatek štěstí
www.nebeskacajovna.net tel.: 608 076 301
Vstupné a dikša 300 Kč

KULTURA

v pondělí 8. 5. od 18 do 20 hodin
MALOVÁNÍ MANDAL s Emou Řehovou
„Mandaly jsou kouzlo, zachycený okamžik,
zrcadlo naší cesty. Darují barvu
a tvar úžasnému vnitřnímu tanci,
nikdy nekončí, neboť věčnost je jen houpání, které
se přibližuje a oddaluje od okraje kruhu.“
Pojďte si s námi povídat o mandalách
a jejich blahodárném účinku na Vás, přijďte a namalujte
si svou mandalu pro radost.
Vstupné 65 Kč
v úterý 9. 5. od 16 do 20 hodin
DESKOVÉ HRY s královstvím Malachut
Přijďte se seznámit a zapojit se do hry oblíbených
deskových her Bang, Carcassonne, Carcassonne hrad,
Osadníci z katanu (+rozšíření).
Vstup zdarma
v pondělí 15. 5. od 18 do 20 hodin
TOULKY ROTHSCHILDOVÝMI PARKY
s Ing. Lubomírem Rychtarem
Přijďte se potěšit a seznámit s nebývalými krásami
přírody, lidským umem spoutané v dokonalou
harmonii, s dědictvím, které evropským národům
zanechal jeden z nejznámějších a nejvlivnějších rodů.
O zkušenosti a zážitky ze svých cest za krásami
evropských parků se s Vámi podělí jeden z nejvýznamnějších architektů našeho kraje.
Vstupné 65 Kč
v pondělí 22. 5. od 18 do 20 hodin
ŽIVOT U PROTINOŽCŮ s Martinou Pěgřímkovou
a Františkem Urbanem
Nechte se na chvíli zajímavým povídáním přenést
na druhý konec světa, až do daleké Astrálie, Tasmánie
a na Nový Zéland. Uvidíte zajímavé fotografie
vzdálených míst, netradiční flóru a faunu a panensky
krásnou přírodu.
Vstupné 65 Kč
v úterý 23. 5. od 18 do 20 hodin
LITERÁRNÍ VEČER s Šárkou Nohelovou
„Cesta lásky je cesta neočekávání. Láska je jen tam,
kde je naprosté smíření
a žádná touha cokoliv změnit.“
Přijťe si poslechnout, jak krásně lásku popsali
světoznámí literáti. Přijďte si povídat o tom,
jak důležitá je láska v životě nás všech.
Vstupné 65 Kč
Na tentýž den odpoledne se můžete předem v čajovně
objednat
na NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI.
Během celého května můžete v čajovně zhlédnout
výstavu „ VESMÍR TVOŘÍ“ meditačních obrazů
SYLVY ČESLAROVÉ.
Počet míst v čajovně je omezen, pokud máte opravdový
zájem, můžete si svá místa rezervovat buď přímo
v čajovně, nebo telefonicky na čísle 775 254 890.
RÁDI VÁS UVIDÍME

květen 2006

HLEDÁME VHODNÉ
REPREZENTANTY
MùSTA
KC Hlučín připravuje realizaci projektu MĚSTO V MĚSTĚ EU - HLUČÍN - NAMYSLÓW
Tento projekt je realizován za finanční podpory EU. Jde o zrcadlový projekt, kdy se obě města navštíví ve
složení 30 členných delegací, aby představily své město v jejich městě. Součástí projektu jsou připravovány
presentační výstavy, kulturní vystoupení, kulinářské speciality atd.
V rámci tohoto projektu je rovněž soutěž „ ZÁBAVA BEZ HRANIC“, ve které 10 členná družstva, ve složení 5 žen a 5 mužů, hájí barvy svého města v 5 soutěžně recesních disciplínách.
KC Hlučín se rozhodlo, že sestaví své družstvo tak, aby svým vzorkem reprezentovalo široké spektrum obyvatelstva Hlučína, ale zároveň aby to byli lidé schopni důstojně reprezentovat své město.
Proto KC Hlučín vyhlašuje výběrový konkurz na členy soutěžního družstva a to za těchto podmínek:
Do Namyslowa v Polsku se pojede ve dnech 23. 6. – odjezd dopoledne a příjezd 26. 6. v poledne.
KC Hlučín zajišťuje dopravu, ubytování, stravu a pojištění proti úrazu po celou dobu pobytu.
Členové družstva jsou součástí 30 členné delegace z Hlučína a musí respektovat programový harmonogram
pobytu.
Zájemce musí být starší 18 let a musí si být vědom, že se jedná o soutěže plné recesních úkolů se spoustou
převleků, ke kterým bude patřit i určitá fyzická náročnost. Z těchto důvodů se musí zúčastnit konkurzního testu, který se uskuteční v KD Hlučín 19. 5. od 18.30 hod. ve velkém sále. Tenisky a sportovní oblečení sebou.
Bližší informace získáte od paní Moniky Pokorné (kapitánka družstva) na tel.: 595 043 397 v KD Hlučín

DO FOTOGRAFICKÉHO ALMANACHU
P¤IBYL MùSÍC B¤EZEN
Každodenní foto kronika „365 dní Hlučín 2006“
pokračuje a nutno přiznat, že stále přibývá těch, kteří zasílají své fotografie do tohoto ojedinělého projektu. Den po dni jsou zachycovány okamžiky a vteřiny z tepu života města Hlučína a nové pohledy vyzdvihující jeho ojedinělé kouzlo. O projekt se již také začaly zajímat media, neboť všem je jasné, že v
Hlučíně vzniká u příležitosti 750 let něco zcela vyjímečného a originálního. Výsledek velkého snažení
bude sice znám až v roce 2007 v podobě „fotografického almanachu“ na kterém se již začalo pracovat.
Díky webových stránek www.hlucin.com (na kterých je speciálně pro tuto celoroční soutěž k dispozici jednoduchý sběrný systém pro zaregistrování se
do soutěže) si mohou zájemci prohlídnout většinu
přihlášených fotografií. Pokud, ale chcete shlédnout
všechny nafocené fotografie v ucelené za daný měsíc, doporučujeme Vám účast na veřejné velkoplošné projekci. Ty se konají pravidelně v KD Hlučín.
Projekce za měsíc březen se uskutečnila 21. 4.

Jako vždy po prezentaci nafocených fotografií následovalo předání triček s logem „Fotograf měsíce“.
OCENĚNÍ FOTOGRAFOVÉ ZA MĚSÍC BŘEZEN:
Ladislav Karvanský
Jiří Kinďura
Jana Hantkeová
Daniel Drobík
Michaela Caputová
Alena Gebauerová
Petr Kazda
Kristiána Foltýnová
Alfons Cigan
Radka Kratochvílová
Termín uzávěrky za měsíc duben je soutěže je
5. května a už nyní zveme širokou veřejnost na bezplatnou prezentací všech přihlášených snímků na
velkoplošné projekci v kulturním domě Hlučín v pátek 19. 5. od 17.00 hod.
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STUDIO NENUDO SE OPùT ROZJÍÎDÍ – VE·KERÉ INFORMACE NELEZNETE NA www.nenudo.hlucin.com

STUDIO NENUDO
VYHLA·UJE KONKURZ PRO MALÉ I VELKÉ
O NEJLEP·Í VTIPY, GRIMASY, NEUVù¤ITELNÉ KURIÓZNÍ V¯KONY
Umíte něco vyjímečného, jste vtipní a zvládnete to předvést do jedné minuty? V tom případě dostanete příležitost
postavit se na minutu před zapnutou kameru. Nejzajímavější a nejoriginálnější příspěvky zavěsíme na naše webové stránky,
kde hlasováním bude rozhodnuto o 5 nejlepších příspěvcích, které zařadíme do televizního sestřihu

Zájemci dostavte 13. 5. 2006 na natáčení do Kulturního domu Hlučín
Kategorie Děti a mládež od 10.00 hod. ● Kategorie dospělí od 14.00 hod.

STOLNÍ TENIS V HLUâÍNù SLAVÍ

I v novém Opavském okrese si hlučínský stolní tenis udržel významné postavení. V roce 1961 získal tři
tituly okresních přeborníků - Lindovská, Balada Uhřík, Lindovská - Herrmanová.
Uhřík a Herrmanová se ve dvouhře umístili na 2.
místech.
V letech 1952 - 1965 hlučínský stolní tenis reprezentovali :
Vojvoda /nejúspěšnější hráč celého období/, Švidernoch, Krupa, Chmela, Salomon, Uhřík, Reiský
Rudolf, Homola, Onderka J., Balada, Buhla, Janík,
Herrmanová, Jordánová, Lindovská, Rychtaříková,
Homolková, Krajíčková Z., Dvořášková, Sukač H,
Dvorský, Koloděj, Kříž, Pajač, Smolka, Beinhauer,

Hrubý J., Topinka, Suchánek, Sukač A., Valný,
Onderka V., Brychta, Ulička, Pavlovský, Kladiva,
Parma Jan, Parma Josef, Pralle, Weselý J., Weselý V.,
Kubina, Skaba,
Až do roku 1979 / s výjimkou 1975 / startovalo „A“
družstvo Hlučína v krajském přeboru II. Třídy. Od
roku 1980 hraje okresní přebor I. třídy.
Hráči období let 1965 - 1989:
Smolka, Beinhauer, Kříž, Uhřík, Koloděj, Onderka
J., Hrubý J., Onderka V., Bosák, Grebeníček,
Mišurec, Novák, Hanák, Hurina, Kačmář, Kolek,
Valík F., Valík M., Šebela, Wandenburg, Kunovský,
Bendl, Benedik, Hrubý A.
Od roku 1973 udržuje oddíl družební styky s TJ
Ružomberok. Oddíl stolního tenisu TJ Hlučín je nositelem titulu „Vzorný oddíl I. Stupně“, v roce 1988 byl
oddíl vyznamenán „Stříbrnou plaketou ČSTV“

Tenisové soutûÏe
v Hluãínû v roce 2006
Jako každým rokem začíná tenisová sezóna už
v jarních měsících mistrovskými soutěžemi smíšených družstev. V kategorii dospělých se bude na kurtech v Hlučíně tento rok hrát severomoravská divize.
Družstvo, které vloni jako nováček sestoupilo z 2. ligy, absolvovalo zimní přípravu a je dobře připraveno
na zvládnutí programu soutěže. V sedmi kolech se utká s těmito soupeři (jako první je uveden domácí tým)
1. kolo 29. 4. 2006
ČLTK 1928 Olomouc - TC Hlučín
2. kolo 1. 5. 2006
TC Hlučín - TJ Sokol Šumperk
3. kolo 15. 5. 2006
TC Hlučín - TK Biocel Vratimov
4. kolo 22. 5. 2006
TJ Nový Jičín A - TC Hlučín
5. kolo 5. 6. 2006
TC Hlučín - TJ Zbrojovka Vsetín
6. kolo 12. 6. 2006
TJ Slavoj Český Těšín - TC Hlučín
7. kolo 26. 6. 2006
TC Hlučín - TC Třinec
Družstvo nastoupí v podobné sestavě jako v loňském roce s cílem hrát o přední příčky. Pro utkání na
domácích dvorcích jistě počítá s podporou hlučínských tenisových příznivců, tak jako tomu bylo v loňském roce.
Kromě družstva dospělých se zapojí do soutěží další 2 družstva TC Hlučín, a to:

SPORT + KULTURA

V roce 1946 založili v Hlučíně oddíl stolního tenisu M Švidernoch a B.Gruň. Nově vzniklý oddíl reprezentovali Gajda, Žila,Vančura, Stanke, Adamek,
Paprota, Karč, Fiala, Suchánek, Pytlík, Králová,
Stuchlá a Dvořáková.
V roce 1947 byl oddíl zařazen do mistrovských
soutěží a jeho reprezentační družstvo startovalo v meziokresním přeboru Ostravy, Opavy a Hlučína.V družstvu již nastupovali další noví hráči Beck,
Musálek, Krupa, Rudolf Reiský, Kaštovský, Vilím,
Robot, Grygar, Krupová, Slaná, Zavadilová. Čestným
předsedou oddílu byl ludgeřovický farář František
Zigal.
Nejúspěšnějšími byla v historii hlučínského stolního tenisu léta 1952 - 1960. V mistrovských soutěžích
startovala tři družstva dospělých, družstvo dorostenců a družstvo žáků. V roce 1952 se A družstvo probojovalo do krajské soutěže a v roce 1955 postoupilo
do krajského přeboru v němž startovalo až do roku
1960, kdy došlo k územní reorganizaci. V okresním
přeboru získávali reprezentanti Hlučína vesměs první
místa /Švidernoch, Krupa, Vojvoda, Chmela, Uhřík/.
V roce 1954 uspořádal oddíl krajský přebor DSO
Sokol, v němž zvítězil Rudolf Reiský před K. Krupou
a oba společně vyhráli čtyřhru.O významném postavení hlučínského stolního tenisu svědčí například výsledky z roku 1957.
V tabulkách je uvedeno pět nejlepších družstev KP
Muži:
Ženy:
1.VŽKG B
1. S. Karviná
2.S.Kateřinky
2. L. Krnov
3.Tatran Ostrava
3. S. Hlučín
4.S.Hlučín
4. Tatran Ostrava
5.S.Karviná
5. S. Kateřinky
Krajský žebříček 1957:
Vojvoda, 22. Chmela, 26.Uhřík, 28. Krupa, 12.
Lindovská, 16. Herrmanová, 22. Krajíčková E.

SPORTOVEC
Moravskoslezského kraje 2005
V Domě kultury města Ostravy se konalo
20. března slavnostní předání ocenění nejúspěšnějším sportovcům Moravskoslezského kraje
2005. Mezi hosty slavnostního předání byli i významní hosté ing. Evžen Tošenovský - hejtman
Moravskoslezského kraje, olympionici skokan
Jiří Raška, zápasník Vítězslav Mácha, pí. Adolfína Táčová, p. Mikolaš, p. Sakala, Ťáňa Kocembová a další. Prestižní ocenění získal Jakub Janda
a Alois Hadamczik. Mezi juniory byl vyhodnocen
Jan Miketa za úspěchy, které dosáhl ve vodním
lyžování, zejména za stříbrnou a bronzovou medaili z Mistrovství Evropy juniorů, titul několika
násobného juniorského Mistra republiky a držitele Českého rekordu ve slalomu.
● Družstvo dorostu ve sdruženém okresním přeboru skupiny A se soupeři TJ VOKD Ostrava -Poruba
A, TJ VOKD Ostrava - Poruba B, TK KENTAUR
NOVA Vítkovice B, TK NH-TRANS Ostrava, TJ VD
Start Ostrava B
● Družstvo mladších žáků v oblastní soutěži skupiny B se soupeři TK Krnov B, SK Kravaře, TK
Minerva Opava, TK POPS Stěbořice, TK Krnov A,
TO VOKD Ostrava - Poruba, TK Opava Autor : Rei

Halová sezóna 2005/6
ÏákÛ FC Hluãín
Ani letos v zimním období hlučínští žáci nezaháleli. Od listopadu do konce března jsme se zúčastnili 57
halových turnajů ve všech věkových kategoriích.
Každé družstvo absolvovalo minimálně 5 kvalitních
turnajů obsazených špičkovými mládežnickými družstvy nejen z ČR, ve kterých mohlo konfrontovat svou
výkonnost, či výkonnostní vzestup.
Na 27 turnajích jsme skončili do 3. místa a z toho
na 11 z nich jsme obsadili 1. místo.
Velmi nás tato umístění potěšila, ale hlavně si ceníme faktu, že 30x byli naši hráči oceněni individuální cenou pro nejlepšího hráče, střelce, či brankáře.
Největším úspěchem bylo bezesporu druhé místo
v kategorii 1996 a ml. na turnaji v Banské Bystrici,
kde jsme ve finále podlehli Spartě Praha až na penalty a nechali za sebou i např. Slavii Praha, Slovan
Bratislava aj.
Týmové i individuální úspěchy našich hráčů jsou
výsledkem každodenní práce všech trenérů žákovských kategorií FC Hlučín, kterým touto cestou patří
velké poděkování, stejně tak p. Lumíru Kotovi, prezidentu FC Hlučín, a rodičům za jejich podporu.

Individuálnû ocenûni byli tito hráãi:
V kategorii starší žáci, roč. nar. 1991,1992 (trenéři
M. Duhan, L. Malchárek): Pavel Niedermeier,
Dominik Havlík, Patrik Jarkulisch, Pavel Szotkowski
V kategorii mladší žáci, roč. nar. 1993,1994 (trenéři R. Helštýn, M. Janík): Patrik Koval, Tadeáš
Dyntar, Pavel Stojka, Patrizio Stronati, Martin
Hartmann
V kategorii benjamínci A,B, roč. nar. 1995,1996
(trenéři R. Helštýn, M. Duhan, L. Gratza, J. Bartoš):
Lukáš Buchvaldek, Martin Honiš, Daniel Ivan,
Ondřej Hradilík, Jakub Švehlík
V kategorii benjamínci C roč. nar. 1997,1998 (trenéři R. Šink, K.Kubíková): Lukáš Kania, Martin
Pecuch, Ondřej Chvěja

!Rodiãe pozor!
Fotbalová přípravka FC Hlučín neustále nabírá
nové členy, děti narozené v roce 1999, 2000 a 2001.
Neváhejte a přiveďte Vašeho syna/dceru/ na naše tréninky, na kterých děti formou her všestranně rozvíjí
své pohybové schopnosti a dovednosti. Tréninky se
konají vždy v pondělí a čtvrtek od 15:30-17:00 na
stadioně FC Hlučín pod vedením trenérů p. Pavla
Duhana a p. Alana Wanderburga.
V případě potřeby se můžete obrátit na tel. čísle:
723 013 121, 605 540 030, 777 023 537, 777 197 935.
Za FC Hlučín R. Helštýn, trenér mládeže

¤ADKOVÁ INZERCE
❐ Prodám pěknou zděnou chatu u lesa na Jasénkách
voda, elektřina, 400 m2. Cena dle dohody.
Tel.: 737 024 873
❐ Potřebujete peníze? Nepůjčili Vám v bance? My
půjčíme všem! Půjčky, úvěry, hypotéční úvěry, americké hypotéky, leasing, nebankovní sektor.
Tel.: 724 946 185
❐ Koupím zrekonstruovaný byt 3–4 + 1 v Hlučíně.
Tel.: 608 449 294

HLUČÍNSKÉ NOVINY

Napﬁíã Hluãínem
Před šedesáti lety, za značného zájmu veřejnosti
se konaly první poválečné prvomájové oslavy, které si každá politická strana organizovala samostatně. Devítiletému školákovi utkvěl v paměti mohutný průvod lidovců, kteří se sešikovali za Zádruhou
a ozdobeni bílými kvítky v klopách jarníků a sak ve
čtyřstupu majestátně vpochodovali na náměstí
(dnes z Bochenkovy ulice)
V týdnu po těchto oslavách vstoupil do třetí třídy
Obecné školy na Dlouhoveské ulici její řídící učitel
a první předseda Sportovního klubu Hlučín
p. Ludvík Mašláň, ukázal na nejblíže dveří sedící
žáky mezi nimi jsem byl i já a pokynul nám, abychom ho následovali. U školnice jsme si vyzvedli
padesátimetrové klubko špagátu, dva kolíky a školní křídu. Společně jsem se pak odebrali na náměstí,
kde spolužáků přikázal rozmotat špagát a konce přivázat na kolíky a mi ukázal, kam mám napříč vozovkou udělat čáru, vůbec jsme netušili, proč to děláme. Od této čáry se odvíjela naše další činnost:
spolužáci na kraji vozovky natáhli špagát a já jsem
měl za úkol označit na krajnici nebo chodníku vzdálenější kolík a označit jej číslem, pan řídící si vše
pečlivě zapisoval. Postupovali jsme po ulici
Opavské, dále Celní, Dlouhoveskou a Ostravskou
zpět na náměstí. Provoz na ulicích byl minimální,
kromě selských povozů neminulo zásobovací vozidlo UNNRY, práce postupovaly rychle. U kříže,
při odbočení na ulici Dlouhoveskou, jsme si udělali malou přestávku, dodal jsem si odvahu a pana řídícího se zeptal, co to vlastně vyměřujeme. Na ten
dotaz nám vše ochotně vysvětlil: že devátého ve
státní svátek Osvobození uspořádá SK Hlučín
„Sportovní den“, kdy dopoledne vedle cyklistických závodů žactva a dorostu proběhne ojedinělá
akce, a sice štafetový běh fotbalový běh fotbalových jedenáctek nazvaný „Napříč Hlučínem“, že se
zúčastní devět klubů, že závod bude odstartován
úderem radničních hodin a půl jedenácté, že vítěz
získá putovní pohár, který věnovala Okresní správní komice a naším kolem je změřit celou trasu, rozdělit na jedenáct stejně dlouhých úseků a vyznačit
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je. Při příchodu na náměstí jsme zjistili, že okruh
měří 2 200 m, že se za místa předávek označí každý čtvrtý padesátimetr, fotbalisté tak uběhnou každý svůj dvousetmetrový úsek. Pan řídící byl spokojen, že to nebudeme znovu obcházet a upřesňovat
místa předávek.
V den konání akce jsem se pohyboval poblíž
„Adamcova špricu“ mezi kaštany, kde se připravovala jednotlivá družstva. Byl jsem svědkem instruktáže vedoucího jenoho vesnického klubu „onkla Johana“, kterého tak familiérně oslovovali jeho
svěřenci, kteří se evidentně sešli až před závodem
a o štafetovém běhu neměli potuchu: „chvopi, synci - nic to něni, za chvilu vyfasujem kusek klocka oni temu pravju štafetový kolik, no a ten klocek
prvši Erich poda Karlovi, ten zaš Engelovi, podle
teho, jak nas rozestavi a do mety ho přismyči
Vincek. Na cešče su namalovane dva štrychy - na
tym hrubšim budžeče stač a čekač s ostatnima v raji na předavku a kusek od něho je čenši a mezi tyma štrychama mušiče tan klocek podstrčič do pazury kolegovi. Ten klocek nesmiče ztračič, kdyby baj
komušik upad na zem třa ho zdvihnuč, inač by nas
vyradirovali. Na tym, aby bylo všecko v rychtiku,
budu dozorovač pajtaši z Hučina. Po předavce třa
davač pozur, abyšče nezavadzali tym, keři přileču
za vami a přijdžeče zpatky na rynek. Včil vam
s Erichem ukažem, jak se předava ten klocek bo se
při tym nesmiče zastavič. Jak vam pravim, nic to
něni, až to skonči, pujdžem na obid do Richtera
a poten na špilplac“.
My, kteří jsme se na vyměřování podíleli, hned
po startu jsme utíkali na Dlouhoveskou ulici, abychom po spatření prvního závodníka u školy to běželi sdělit panu řídícímu a přihlíželi doběhu závodníků do cíle. Vítězem prvního ročníku se stalo družstvo Hlučína, v roce 1947 družstvo Hošťákovic,
v osmačtyřicátem znovu hlučínští a v posledním
ročníku v devětačtyřicátém vojáci z místní posádky.
Odpoledne se vždy konal za účasti stejných družstev bleskový turnaj v kopané rovněž o putovní
„Pohár osvobození“. Oba poháry jsou v držení
FC Hlučín.
Jindřich Smolka

NEJLEP·Í V REPUBLICE
Ve dnech 30. a 31. 3. 2006 se opět uskutečnilo republikové finále ve šplhu, tentokráte v Jihlavě.
Děvčata měla nelehký úkol- obhájit loňské vítězství.
Proto neponechala nic náhodě a od září se pod vedením trenérky Mgr. Nadi Hladišové poctivě připravovala. Holky trénovaly každý den a výsledky se dostavily. Do Jihlavy se probojovaly přes okresní kolo v
Opavě a krajské kolo ve Frýdku-Místku.V Jihlavě je
překvapil velký počet závodníků. Sjelo se 11 dívčích
družstev a 11 družstev chlapeckých ze všech koutů
České republiky. Děvčata však opět předvedla, že
jsou nejlepší a ve složení: Pavla Cygalová, Marie
Ostárková, Bohumila Dudková a Zuzana Olšáková,
znovu zvítězila s velkým náskokem. V jednotlivcích
měly holky také velké úspěchy. 1. místo patří Pavle
Cygalové s nejlepším časem 2.98, na 2. místě skončila Zuzana Olšáková s časem 3.05 s, na 6. místě pak

Bohumila Dudková s časem 3.47 a 15. skončila Marie
Ostárková s časem 3.82. Děvčatům moc gratulujeme
a doufáme, že i příští rok ukáží, co v nich je.
Kateřina Kulová
3.A - Gymnázium, Hlučín

schodí o velikosti 15,3 m2 za 700 Kč/m2/rok. Adresa:
Pode Zdí č. 33, Hlučín
Tel.: 605 879 041

o navrácení brýlí v zel. pouzdře. Mám svědka znajícího SPZ vozu.
Tel.: 732 143 734

❐ Hledám pronájem bytu 2+1, nebo 3+1.
Tel.: 732 227 229

❐ Vyměním dvougenerační RD v Hlučíně (zatepl.,
plast. okna, vnitřní rekonstr.) za řadový rodinný dům
s doplatkem.
Tel.: 736 200 225

❐ Pronajmu byt 3+1 Hlučín.
Tel.: 737 052 896
❐ Nabízíme pronájem kancelářské místnosti v 1. po-

❐ Žádám řidiče os. auta stříbrné barvy, který dne 11.
4. 2006 v 18 hodin projížděl před ZŠ Dr. Mir. Tyrše

❐ Vyměním dr. byt 3+1 na Rovninách, velmi pěkný,
1. poschodí, za 2+1 na Rovninách ne přízemí.
Tel.: 608 282 432
❐ Prodám byt v os. vlast. 3+1 v Hlučíně, nízká zástavba, nedaleko centra. Cena k jednání 850 000.
Tel.: 604 548 770

SPORT + INZERCE

květen 2006
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❐ Koupím řadový domek v Hlučíně.
Tel. 603 324 996

NEHTOVÉ STUDIO
JANA PATEROVÁ
A LENKA TOMAŠTÍKOVÁ
Hrnčířská 22, Hlučín
Dovolujeme si Vás pozvat na

profesionální
modeláÏ nehtÛ,
manikúru, masáÏ,
parafín a jiné
Provozní doba:
po–pá 8.30–18.00
Objednávky na tel. č.:
Jana 721 719 280
Lenka 776 631 009

ZAHRADNICTVÍ
MICH≈A

INZERCE

NABÍZÍ:
výsadba a údržba zahrad
a mobilní zeleně
prodej okrasných a ovocných dřevin,
papriky 5 Kč, pelargónie 15 Kč
ADRESA: U Stadionu 4,
Hlučín (směr SILO)
Po - Pá
So

9.00 - 18.00
8.00 - 12.00

TELEFON:

605 937 531, 605 161 372

GEOMETRICKÉ PLÁNY,
VYTYČOVACÍ PRÁCE

Ž A L U Z I E B U C H TA

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
„MIKROAREA, s. r. o.“

VÁM NABÍZÍ STÍNÍCÍ TECHNIKU:

HLUČÍN, ČSA 13A
(v areálu Stavebnin Jednoty)
tel.: 736 627 081
604 234 626

řetízkové žaluzie, vertikální žaluzie,
dřevěné žaluzie,
venkovní rolety a venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu a dveřní sítě
KONTAKT: Miroslav Buchta,
vasezaluzie@centrum.cz, 774 350 212
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PODLAHY

POKLÁDKA
PRODEJ PORADENSTVÍ

Koberce, PVC - imitace dřeva, dlažby
Plovoucí podlahy, nivelace
SMLUVNÍ CENY
TELEFON

604 256 645
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PAT E R RO S T I S L AV
☛ výcvik skupin A,B,C, E
☛ školení řidičů referentů + profesní průkazy řidičů z pov.
☛ Sk. B 5500 Kč (pojištěnci HZP sleva 200 Kč)
☛ Možnost splátek
☛ Informace na učeně Ostravská 11 (vedle elektro Krupa)
Po a Čt 14.30 - 17 hodin
☛ Tel 603 706 757 / 596 615 088 PaterRosta@seznam.cz
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RW STYLE
– šití oděvů na míru
(dámská a pánská konfekce)
– konstrukce
a modelace střihu
– opravy oděvů
Radana Weimerová,
Okružní 3, Hlučín
tel.

736 254 029

ÚâTO – DANù
VÍME JAK NA Nù
P¤I DOBRÉ CENù
Zpracování DE, Ú, DPH, Mzdy,
Zastupování na úřadech, atd.
Účetní a Daňová Firma
Ing. Raúl Ipiňa- ARES
Tel: 596110446, 603222496
e-mail: aresucto@seznam.cz

šití přikrývek
čištění peří
nové péřové výrobky
oprava kožešin. oděvů
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Zakázkové
krejãovství

●
●
●
●

Celní 4, Hlučín
(budova Autoškoly – vedle LIDLU)
Tel.: 595 044 575, 736 271 800
Nová otevírací doba: Pondělí 12–17 hodin
Úterý
9–15 hodin
Středa 12–17 hodin
Čtvrtek 9–15 hodin
Pátek
9–15 hodin
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Své odpovědi napište do soutěžního kupónu KVĚTEN
(máte ho v publikaci) a nezapomeňte tam vepsat svoje registrační číslo.
Vyplněný soutěžní kupón odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 14. května 2006 do Městské knihovny Hlučín,
Zámecká 4
V případě, že ve svém měšci (na www.hlucin.com) se Vám
objeví méně zlaťáků, než byste měli mít, obraťte se s reklamací přímo na Městskou knihovnu, kde jsou odpovědi
založeny pod vaším registračním číslem.

HLAVNÍ CENA
ZÁJEZD DO CHORVATSKA V HODNOTù 26 000 Kã
Vážení čtenáři. Naše velká soutěž pokračuje. Všichni
víte, že ten, kdo se chce dostat do závěrečného losování, musí nasbírat do září 750 hlučínských zlaťáků.
Ti nejšikovnější, kteří pečlivě studují v publikaci
„750 x Hlučín“, mají už nasbíráno 500 zlaťáků. O tom,
kolik jich máte vy, se můžete dozvědět na stránkách
www.hlucin.com. Na těchto internetových stránkách jsou
rovněž k dispozici pravidla soutěže, správné odpovědi
z minulého měsíce a soutěžní otázky na měsíc květen.

1871, po prohrané válce mezi rakouskou císařovnou
Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II., zvaným
Veliký. (informace č. 4)
Odpověď č. 5:
Trvalo dlouhé roky usilovné práce, aby mohla být
28. 9. 1988, při Krajské mírové slavnosti, pevnost „Alej“
otevřena pro veřejnost. (informace č. 263)

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Otázka č. l :
Ve kterém roce tekla poprvé voda ze studny ve
„Vařešinkách“ do kašny a hlučínském náměstí? (uveďte
celé datum)
Otázka č. 2:
Jak se jmenuje státní přírodní rezervace, rozprostírající se
na ploše 33 ha, na území mezi Hlučínem a Vřesinou?
(uveďte název)
Otázka č. 3:
Kdy byla v Hlučíně na sídlišti OKD postavena šestipavilónová základní škola? (uveďte rok)
Otázka č. 4:
Kdy bylo historické centrum Hlučína vyhlášeno městskou památkovou zónou? (uveďte celé datum)
Otázka č. 5:
Ve kterém roce byl na pozemku Dlouhé Vsi postaven
kostel sv. Markéty, špitál a založen hřbitov? (uveďte rok)

NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY Z MĚSÍCE DUBNA
Za každou správnou odpověď máte 25 hlučínských zlaťáků.
Odpověď č.1:
Dřevěná kašna na hlučínském náměstí byla roku 1858 nahrazena kamennou. (informace č. 182)
Odpověď č. 2:
V noci na 29. dubna 1945 byl osvobozen Hlučín. (informace č. 247)
Odpověď č. 3:
Dne 15. srpna 1616 vypukl v Hlučíně velký požár, který
zničil město i s radnicí, zámkem a nově postaveným kostelem sv. Jana Křtitele. (informace č. 645)
Odpověď č. 4:
Součástí Pruska se stal Hlučín od roku 1742 do roku

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
PRO MĚSÍC KVĚTEN 2006

Z důvodů, že se do naší soutěže nemůže už nikdo nový zapojit, nabízí KC Hlučín publikaci 750 x Hlučín
k prodeji za sníženou cenu 30 Kč (bez soutěžích kupónů). Prodávají se v Knihovně a v IC Hlučín na
Zámku.

GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽE
CK MAXNER NABÍZÍ:
APARTMÁNY MAKARSKÁ
6.–18. 6. (10 nocí) cena 4 900 Kč/os. včetně dopravy
APARTMÁNY GRADAC
26. 5.–4. 6. (7 nocí) cena 4 350 Kč/os. program
s Jógou
16.–25. 6. (7 nocí) cena 4 950 Kč/os. program s masáží + cvičení

Generální sponzor soutûÏe:

PŘIVÍTALI JSME
Tereza Lechnerová, Martin Kaštovský, Anna Marková, Lucie
Sousedíková, Linda Sousedíková, Eva Selníková, Berenika Janíková

Božena Motyčková, Ljuba Remešová, Marie Vařechová,
Jaroslav Kalous

JUBILANTI

ROZLOUČILI JSME SE:

Antonín Papež, Anežka Kotzurová, Vilém Kotzur, Marie Lassaková,

Berta Siegmundová

Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle
595 020 211, e-mail: kubinova@hlucin.cz, nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním.
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