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Matyáš Dundr, 
MŠ Cihelní 
Chtěl bych jet letadlem na do-
volenou do Itálie. A vzal bych 
sebou sestřičku, maminku, ta-
tínka a sestřenici s tetou a stre-
jdou. Chci plavat v moři.  

Jana Polachová, 
učitelka, zastupitelka města
Tu a tam problesknou zprávy 
o blížícím se konci světa a ně-
kdy se zdá, že to tak opravdu 
bude. A tak bych všem přála, 
abychom se k sobě chovali tak, 

jako kdybychom žili svůj poslední den - udělejme 
všechno to, co jsme až dosud odkládali - zavolej-
me tomu, kdo čeká na náš telefon, navštivme ty, 
co zatím marně vyhlíží naši návštěvu, věnujme to 
nejdražší, co máme, svůj čas. Buďme k sobě vlíd-
ní a laskaví, respektujme a tolerujme soupeře, za-
chovejme si nadhled, velkorysost a humor. Přeji 
všem dostatek lásky a toho nejobyčejnějšího lid-
ského štěstí.

Karel Prudil,  důchodce
Abychom byli zdraví, jak v rodi-
ně, tak to přeji i všem v Hlučí-
ně. Přál bych si, aby se zlepšilo 
ovzduší ve městě. A rád bych se 
dočkal opravy chodníků v okra-
jových částech a u polikliniky. 

Marcel Sýkora, jednatelAby-
chom byli všichni zdraví. Jak v 
rodině, tak v práci. Samozřej-
mě bych si přál, aby lidé byli k 
sobě ohleduplnější, zbavili se 
závisti a zášti a nestarali se o 
soukromí druhých.

Pavel Paschek, spolumajitel 
drogerie na náměstí
V roce 2012 přeji pohodu a 
zdraví všem Hlučíňákům. Pra-
covně si přeji hodně spokoje-
ných zákazníků. A sobě pev-
né nervy v boji proti výstavbě 
Kauflandu v Hlučíně.   

Eliška Buhlová,
vedoucí řídící pošty Hlučín 
V letošním roce si přeji zdra-
ví  pro celou svou rodinu, dce-
ři Evě, ať se daří v první  třídě. 
Manželovi pak přeji šťastnou 
ruku při sportovním sázení. 
 
Marek Jindra,
policista OO PČR Hlučín 
Aby byli lidé s naší prací spo-
kojeni a dopady ekonomic-
ké krize byly na bezpečnostní 
složky co nejnižší. Taky bych 
rád potkal dívku svých snů. 

Emil Pospiech, starosta sboru 
dobrovol. hasičů Bobrovníky
Jako novopečený důchodce 
pevné  zdraví, které zároveň 
přeji všem občanům Hlučína 
a hlavně hasičům. Taky pevné 
nervy při zvládnutí ekonomic-

ké situace, která se na nás valí. 

Anketa: Co byste si přáli v letošním roce? 

Kamil Bělka, jednatel  
ČRS MO Hlučín
Z celého srdce přeji všem, aby 
nadcházející rok 2012 přinesl 
každému z nás rodinnou po-
hodu, pracovní úspěchy a aby 
nás strašáci jako nemoc, fi-

nanční krize či ztráta zaměstnání nikdy nepotka-
li. Jako skalní rybář mám přání, ať se naše řady v 
tomto roce co nejvíce rozšíří, protože aktivní koní-
ček rovná se zdraví, a to je to nejcennější co máme.

Hlučín je jedním ze 117 míst v České re-
publice, které oživilo své ulice novou ze-
lení. Využil k tomu projekt Stromy 2011, 
který vyhlásila Nadace ČEZ v letošním 
květnu. 

„O možnosti využít projektu jsme se dozvěděli 
náhodou. Zaujalo nás především to, že zpracování 
návrhu a podání žádosti nebylo podmíněno profe-
sionálním projektem a vše proběhlo v rekordním 
čase,“ přibližuje počátek projektu Soňa Prášková 
z odboru životního prostředí.   

Při výběru lokality, kde by se mohly nové stro-
my vysadit, padl návrh na ulici Severní  na sídlišti 
OKD. Tam se už delší dobu rozhodovalo o osudu 
jeřabin, které byly v žalostném stavu. Staré stro-
my byly vykáceny a na jejich místě se vysadilo 30 
nových hrušní. „Ty, co se těší na hrušky, musím 
zklamat, jedná se o hrušeň obecnou Beech Hill. 
Tato hrušeň dorůstá do výšky až 10 m, ale nemá 
plody. Zato je ale odolná vůči chorobám a dob-
ře snáší letní horko a sucho,“ dodává s úsměvem 
Soňa Prášková.  

Stromy byly vysazeny v linii podél komunikace 

Ulici Severní zkrášlila nová alej třiceti okrasných hrušní

a oddělují od ní bytové domy. S dodavatelskou fir-
mou byla smluvně zajištěna následná péče včetně 
zálivky. Celkový nadační příspěvek činil 120 tisíc 

korun. Slavnostní otevření nové aleje proběhlo za 
přítomnosti vedení města a zástupce ČEZ v polo-
vině prosince loňského roku. 

Lucie Kostková, 
vedoucí knihovny 
V novém roce přeji všem lidem 
více důvodů k úsměvu a méně 
starostí jak v soukromém, tak 
v pracovním životě. Mým vel-
kým, avšak zřejmě nesplni-

telným přáním je, abychom měli ve svém oko-
lí méně závisti a zlosti. Pracovně bych si přála, 
aby naše knihovna měla i v příštím roce hodně 
spokojených a vracejících se čtenářů.
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Investice ve městě: Co nás čeká v roce 2012?

Loňský rok byl bohatý na in-
vestiční akce. Celkem jsme 
jich ve městě dokončili, nebo 
krátce po novém roce dokončí-
me, 29 v celkové ceně převyšu-
jící 76 mil. korun. 

Vzhledem k omezeným možnos-
tem městského rozpočtu je pro nás 
důležité získávání peněz z dotač-
ních titulů Evropské unie. V posled-
ním období se soustřeďujeme spíše 
na udržování a zhodnocování staveb 
v našem vlastnictví, protože na ně-
jakou větší novou výstavbu peníze 
skutečně nemáme.

Také tento rok bychom chtěli po-

kračovat v nastoleném trendu a v 
současné době se dokončují projek-
ty na celkem 13 investičních staveb. 
Zpracování projektu je nutnou pod-
mínkou pro možnost přihlásit stavbu 
k čerpání některého z dotačních titulů 
Evropské unie. Vzhledem k rozpra-
covanosti projektů se celková cena 
upřesňuje. Náklady na provoz budov 
neustále rostou. To se týká přede-
vším energií, jejíž ceny se v letošním 
roce zvednou minimálně o navýše-
nou sazbu daně z přidané hodnoty. 
Ta činí 14%. Proto je i 11 z připravo-
vaných projektů zaměřeno na zatep-
lení budov, které jsou ve vlastnictví 
města. To by nám v budoucnu mělo 
přinést nemalé úspory při platbách za 
energie. Jak úspěšní  při čerpání do-
tačních titulů budeme, je těžké  od-
hadnout. V minulosti se nám dařilo. 
Důležité je určitě to, že děláme maxi-
mum pro jejich získání.

Alfons Laňka, místostarosta

17 20 22

Vážení spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku, od kterého všich-
ni něco očekáváme. Jinak vidí následující rok stu-
dent, podnikatel, důchodce, učitel nebo policista. 
Prognózy o přicházející krizi, škrty v rozpočtech, 
nejistota v zaměstnání a zdražování, dělají sta-
rosti všem. Život jde přesto dál a kdo se stará a 
snaží, negativní dopady na sebe sníží, nebo se ho 
nedotknou.

Patnáctého prosince loňského roku zastupitel-
stvo města schválilo městský rozpočet, a já věřím, 
že chod města ve všech jeho součástech zajistíme. 
I když možná ne podle představ každého z nás. 
Byl bych rád, kdybychom udrželi ve městě úroveň 
kultury, sportu, ochrany životního prostředí, bez-
pečnost dopravy i volnočasové aktivity občanů ve 
všech existujících spolcích a kroužcích.

Za velmi důležité považuji to, že ani v letošním 
roce nepočítáme s dalším zadlužováním města. 
Zastupitelstvo, spíše pro jistotu při průběžném 
financování investičních akcí z dotací, schváli-

lo možnost čerpání kontokorentního úvěru. Po 
obdržení dotací případný dluh na tomto účtu, 
vyrovnáme. I když mi můj optimismus narušuje 
prohlášení ministra financí, že státní rozpočet byl 
schválen s vírou v hospodářský růst a v případě 
jeho poklesu, bude upraven. To by znamenalo, že 
stejně jako v roce 2011, nám v průběhu roku sníží 
částku na výkon státní správy, bez ubrání nároků 
na výkon státní správy.

Fakt, že požadavků  na investice ve městě je sku-
tečně mnohem více, než jaké jsou možnosti jejich 
financování, známe všichni. V loňském roce se po-
vedlo s pomocí dotací, několik městských objektů 
zateplit. Letos chceme v zateplování pokračovat. 
Pokud získáme dotace budeme zateplovat i na 
úkor jiných investic, které můžou ještě počkat. In-
vestice do zateplování se při neustálém růstu cen 
energií brzy vrátí.

V nejbližších dnech začne rekonstrukce Svinov-
ských mostů a zvýšený provoz čekáme i v Hlučíně. 
Rekonstrukce mostů potrvá déle než rok a nám 
nezbude než se obrnit trpělivostí a také se spo-

lehnout na toleranci všech účastníků silničního 
provozu. Vzájemná tolerance a pomoc je vždy ku 
prospěchu všech.

Drazí spoluobčané,  čeká nás období náročné, 
ale vlastním úsilím zvládnutelné. Přeji Vám do 
nového roku mnoho zdraví, štěstí a osobní spo-
kojenosti.            

Pavol Kubuš
starosta
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Investice ve městě: Co nás čeká v roce 2012?

Připravované akce na dotační tituly na rok 2012 Dotace z
D1 Regenerace a rozšíření areálu ZŠ Darkovičky - tělocvična ROP MSK
D2 Zateplení ZŠ Tyrše OPŽP
D3 Zateplení družiny Hornická OPŽP
D4 Zateplení objektu Dětské rehabilitace Hlučín OPŽP
D5 Zateplení kulturního domu Darkovičky OPŽP
D6 Zateplení objektu pavilonu MŠ Cihelní OPŽP
D7 Zateplení objektu MŠ Severní OPŽP
D8 Zateplení objektu MŠ Darkovičky OPŽP
D9 Zateplení Domu dětí a mládeže Hlučín OPŽP
D10 Městský úřad Hlučín, budova A a B - výměna oken OPŽP
D11 Energetické úspory sportovní hala OPŽP
D12 Zateplení ZŠ Bobrovníky OPŽP
D13 MŠ Beneše - hřiště ČEZ

Dokončené akce v roce 2011                                                         cena
1 Víceúčelové hřiště Darkovičky 3.306.000
2 Oprava kapličky ul. Písečná 65.000
3 Rekonstrukce pláště objektu ZŠ Rovniny 22.504.000
4 Zateplení bytového domu a výměna oken ČSA 5, 7, 9 2.019.000
5 Zateplení byt. domu a výměna oken Dr.E.Beneše 8,10 1.021.000
6 Zateplení bytového domu a výměna oken Zahradní 16 581.000
7 Oprava střechy Mírové náměstí 25 875.000
8 Demolice Ostravská 27A 78.000
9 Revitalizace zahrady u MŠ Severní 2.874.000
10 Rekonstrukce pláště ZŠ Hornická 7.679.000
11 Bezbariérový přístup do KD Hlučín 2.887.000
12 Mobilní kamerový systém Hlučín 332.000
13 Zateplení bytového domu 1.máje 1 1.520.000
14 Rekonstrukce chodníku na ul. 1. máje 290.000
15 Zateplení byt. domu a výměna okena Dr.E.Beneše 3,5 1.027.000
16 Zateplení bytového domu a výměna oken Zahradní 12,14 996.000
17 Vyvolávací systém na oddělení občanských průkazů 116.000
18 Oprava střechy a bourání komínů, 1. máje 1 900.000
19 Oprava chodníků na ul. Jaselská 900.000
20 Inž.sítě a komunikace v lokalitě ul.Cihelní - domy RAP 2.171.000
21 Rekonstrukce chodníku ul. Jandova - III.etapa 385.000
22 Zateplení bytového domu a výměna oken U Stadionu 1,3,5 1.963.000
23 Zateplení byt. domu a výměna oken Zahradní 33,35,37 2.258.000
24 Stavební úpravy chodníku před KD Darkovičky 61.000
25 Oprava vozovky na ul. Opavská před KB 160.000
26 Přístavba pavilonu MŠ Cihelní, Hlučín 38.000
27 BD Beneše 8,10 a Zahradní 16 - výměna plyn.rozvodů 86.000
28 BD Beneše 3,5 a Zahradní 12,14 - výměna plyn.rozvodů 122.000
29 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Hlučín-Rovniny 19.000.000
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Rozpočet města Hlučína na rok 2012
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 11. zasedání, konaném dne 15. 12. 2011, schválilo rozpočet města na rok 2012. Byl schválen schodkový rozpočet 

města Hlučína na rok 2012 se zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2011:
Celkové zdroje jsou ve výši 191.135.555 Kč, z toho příjmy celkem ve výši 180.713.555 Kč, financování ve výši Kč 10.422.000 Kč a výdaje celkem po 

konsolidaci ve výši 191.135.555 Kč. 
Financování je částka, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. 

ROZPOČET MĚSTA ROK 2012      
PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 151.724.048 Kč Běžné výdaje 162.575.048 Kč
Dotace 28.989.507 Kč Kapitálové výdaje 28.560.507 Kč
Financování        
(prostředky z roku 2011
splátky jistin přijatých úvěrů)

16.410.200 Kč
-5.988.200 Kč

Celkem zdroje 191.135.555 Kč Celkem výdaje 191.135.555 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech
Příjmy celkem včetně financování: 191.135.555 Kč
z toho
1. daňové příjmy 127.260.300  Kč 66,6 %
2. nedaňové příjmy 17.363.748  Kč 9,1 %
3. kapitálové příjmy 7.100.000  Kč 3,7 %
4. přijaté dotace 28.989.507  Kč 15,2 %
7. financování 10.422.000  Kč 5,4 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích
Výdaje celkem: 191.135.555 Kč 
z toho
5. běžné výdaje 162.575.048  Kč 85,1 %
6. kapitálové výdaje 28.560.507  Kč 14,9 %

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2012
1.    Územní plánování 1.000.000 Kč 0,5%
2.    Dobrovolné svazky obcí 523.000 Kč 0,3%
3.    Opravy kulturních památek 410.000  Kč 0,2%
4.    Městská policie 7.906.000  Kč 4,1%
5.    Vnitřní správa 56.935.300  Kč 29,8%
       (výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)
6.    Sociální výdaje z rozpočtu města 182.000  Kč 0,1%
7.    Údržba města 22.329.000  Kč 11,7%
8.    Doprava 6.150.000  Kč 3,2%
      (úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik Ostrava a.s.,
      Veolia Transport Morava a.s., Radovan Maxner, Cestovní kancelář a autobusová doprava)
9.   Komunální odpady 10.651.000  Kč 5,6%
      (za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou 6.700,- tis. Kč) 
10. Školství 19.395.800  Kč 10,2%
      (Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín-Rovniny, Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, 
      Základní škola Hlučín, Hornická, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky)
11. Univerzita třetího věku 58.000  Kč 0,03%
12. Bytový a nebytový fond 9.037.200  Kč 4,7%
13. Investice 28.560.507 Kč 14,9%
14. Rezerva ve Fondu reprodukce majetku 
      příspěvkových organizací města Hlučína

1.404.848 Kč 0,7% 

15. Úroky z přijatých úvěrů 1.722.500  Kč 0,9%
16. Příspěvkové organizace 17.868.400  Kč 9,4%
     (Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, 
     Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská rehabilitace)
17. Dotace poskytované z rozpočtu města 4.300.000  Kč 2,3%
      (finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, 
      charitativním a ostatním organizacím – termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2012)
18. Granty poskytované z rozpočtu města 200.000  Kč 0,1%
      (uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k předložení projektů 
      na poskytnutí grantů a proběhnutí výběrového řízení)
19. Ostatní 2.502.000  Kč 1,3%
CELKEM 191.135.555  Kč 100,0%
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Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“
Údržba komunikací – zimní údržba 2.600.000  Kč 11,6%
Opravy a údržba komunikací včetně dopravních značek 2.460.000  Kč 11,0%
Čištění města 2.960.000  Kč 13,3%
Opravy čekáren, mobiliář 161.000  Kč 0,7%
Úhrada za srážkové vody 50.000  Kč 0,2%
Havárie ve vodním hospodářství 30.000  Kč 0,1%
Správa v lesním hospodářství 50.000  Kč 0,2%
Opravy a údržba dětských hřišť 250.000  Kč 1,1%
Deratizace 100.000  Kč 0,5%
Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4.300.000  Kč 19,3%
Údržba hřbitovů 1.100.000  Kč 4,9%
Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží 1.000.000  Kč 4,5%
Informační systém na autobusovém nádraží 88.000  Kč 0,4%
Záchytná stanice pro psy 200.000  Kč 0,9%
Péče o veřejnou zeleň 6.940.000  Kč 31,1%
Likvidace černých skládek 40.000 Kč 0,2%
CELKEM 22.329.000  Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „13. Investice“
Projektové dokumentace 500.000  Kč 1,7%
Modernizace zahrady Dětské rehabilitace 359.000  Kč 1,3%
Přístavba budovy „A“ MěÚ – centrální spisovna 5.000.000  Kč 17,5%
Přístavba a rekonstrukce stávající sportovní haly 4.022.000  Kč 14,1%
Projekt „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ 1.188.400  Kč 4,2%
Stavební úpravy ZŠ Bobrovníky 665.000  Kč 2,3%
Rekonstrukce pláště objektu ZŠ Rovniny 1.078.314  Kč 3,8%
Rekonstrukce pláště objektu ZŠ Hornická 7.219.116  Kč 25,3%
Přístavba pavilonu Mateřské školy Hlučín, Cihelní 3.728.677  Kč 13,1%
Výstavba chodníků hřbitov Hlučín – centrum 300.000  Kč 1,0%
Investice do městské části Bobrovníky 1.000.000  Kč 3,5%
Investice do městské části Darkovičky 1.000.000  Kč 3,5%
(u Osadního výboru (OV) Darkovičky je z částky 1.000,- tis. Kč použito účelově 750,- tis. Kč na akci 
Víceúčelové hřiště Darkovičky; rozdělení zbývajících 250,- tis. Kč je na rozhodnutí OV)
Investice do části Hlučín - OKD 1.000.000  Kč 3,5%
Investice do části Hlučín - Rovniny 1.000.000  Kč 3,5%
(u výše uvedených čtyř položek bude záležet na doporučení osadních výborů, které investice nebo 
opravy předloží v roce 2012 k realizaci)

Výkupy pozemků 500.000 Kč 1,7%
CELKEM 28.560.507 Kč 100,0%

Tento stručný přehled nejdůležitějších položek rozpočtu města vám poskytne základní informace, kte-
ré pro vás budou zajímavé a užitečné. Podrobněji je rozpočet města Hlučína na internetových stránkách 
www.hlucin.cz 

Ing. Pavol Kubuš
starosta města

S novým rokem přichází i nová cena za 
vodu. Naštěstí pro nás se nejedná o žád-
né vysoké navýšení a nebýt zvýšené sazby 
DPH, tak by úprava ceny byla spíše sym-
bolická.

Při stanovení  výše vodného a stočného pro le-
tošní rok bylo třeba zohlednit zejména zvýše-
ní ceny vody nakoupené, nárůst nákladů na che-
mikálie, elektrickou energii a služby. Zvyšování 
ceny vodného a stočného odráží nejen nárůsty cen 
vstupů, ale také poklesy ve spotřebě, a to díky vy-
sokému podílu fixních nákladů.

Nárůst ceny vodného a stočného oproti roku 
2011 je tedy 1,69 Kč/m3 tj. 2,99% bez DPH. Od 
ledna 2012 došlo k navýšení DPH z 10% na 14% 
a tak v celkovém součtu zaplatíme za kubický 

2012: Cena vodného a stočného ve městě zůstává jednou z nejnižších v republice
Ceny vodného a stočného pro rok 2012 tedy činí:
Ceny v Kč/m3 bez DPH s DPH 14%
Vodné 28,70 32,72
Stočné 29,56 33,70
Celkem vodné + stočné 58,26 66,42
 
Voda srážková 29,56 33,70

metr vody o 4,19 Kč (s DPH) více než loni.
Cena pro vodné a stočné v Hlučíně v roce 2012 v 

celkové výši 66,42 Kč/m3 včetně 14 % DPH je so-
ciálně únosná a nadále patří k výrazně nižším, ve 
srovnání se zatím zveřejněnými cenami ostatních 
vodárenských společností.

Pro zajištění  povinnosti obnovy a rozvoje vo-

dohospodářské infrastruktury plánují Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o. na letošní rok realiza-
ci nezbytného rozsahu oprav vodovodních a ka-
nalizačních sítí ve výši bezmála 9 milionů korun. 
Opravy na vodovodních sítích proběhnou na uli-
cích Moravská a Ke Koření v celkové výši 2,13 
mil. Kč. Kanalizační sítě budou opraveny na uli-
cích Promenádní a Slovanské za 3,6 mil. Kč. Za 
2,1 mil. Kč proběhne také oprava odlehčení kana-
lizační čerpací stanice na ul. Moravské. Dalších 
více jak 8 milionů korun tvoří zdroje pro investi-
ce do vodohospodářského majetku. Kromě splát-
ky úvěru na stavbu Rozšíření kanalizace Hlučín - 
Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénky, se 
dočkáme například nové technologie a stavebních 
úprav na studnách v hodnotě 4,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo města:

n schválilo rozpočtový výhled města Hlučína na 
rok 2013 – 2022.

n rozhodlo poskytnout právnické osobě Řím-
skokatolická farnost Hlučín dotaci z rozpoč-
tu města Hlučína na rok 2012 ve výši Kč 
320.000 na další etapu rekonstrukce střechy 
kulturní památky – „Budova fary“.

n rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Hlučína na další etapu 
rekonstrukce střechy kulturní památky – „Bu-
dova fary“ na rok 2012 mezi městem Hlučín a 
Římskokatolickou farností Hlučín.

Rada města: 

n rozhodla o uzavření  Nájemní smlouvy s Gym-
náziem Josefa Kainara, Hlučín, na 1. a 2. se-
mestr Univerzity třetího  věku v rámci třetího 
dvouletého studijního cyklu.

n schválila ceník za stání silničních motorových 
vozidel na  místních komunikacích nebo je-
jich určených úsecích, dle upraveného návr-
hu.

n vzala na vědomí rezignaci pana Antonína Sý-
kory na funkci předsedy Komise pro zaměst-
nanost a podporu podnikání a jmenovala před-
sedou Komise pro zaměstnanost a podporu 
podnikání pana Ing. Tomáše Bartáka, s účin-
ností od  1.1.2012.

n zrušila ke dni 31.12.2011 oddělení sociálně-
právní ochrany dětí zařazené do Městského 
úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví a zároveň převedla činnost zrušené-
ho oddělení sociálně-právní ochrany dětí do 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zařaze-
ného do Městského úřadu Hlučín.

n zrušila ke dni 31.12.2011 oddělení pomoci v 
hmotné nouzi zařazené do Městského úřadu 
Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví a zároveň část činností zrušeného odděle-
ní pomoci v hmotné nouzi zrušila bez náhrady 
a část činností zrušeného oddělení pomoci v 
hmotné nouzi převedla do odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví zařazeného do Městské-
ho úřadu Hlučín

Výtah z usnesení  z 32 - 34. schůze 
Rady města Hlučína a 11. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína
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Představovat letošní finalistku soutěže 
Československo má talent Evu Burešovou 
je asi zbytečné. Mnoho o ní už bylo na-
psáno na internetu a mnohé na sebe pro-
zradila i v průběhu soutěže. Přesto je jis-
tě spousta věcí, které nás zajímají. Jsme 
rádi, že si našla ve svém nabitém progra-
mu i čas na čtenáře Hlučínských novin a 
proč taky ne, vždyť je naše!

Slečno Evo, většinu času trávíte v Praze, jak 
moc vám chybí  kamarádi a rodina? 
Hodně, ale přiznám se, že v tom veškerém sho-
nu není na smutek čas. Samozřejmě, že když večer 
usínám, chtěla bych být doma.

Doby, kdy jste vystupovala na Festivalu kultu-
ry v Hlučíně, jsou už  asi nenávratně pryč, že? 
 Já doufám, že si v Hlučíně ještě zazpívám. Přece 
jenom to byly mé první koncerty.

V prvním vystoupení v soutěži jste měla velkou 
trému. Podařilo se vám s tím v průběhu soutěže 
vypořádat? 
Měla jsem trému z kamer a z reakcí, ale postupem 
času si na to člověk zvykne a naučí se vnímat jen 
to co momentálně je. Kdybych se nechala rozho-
dit, byl by výkon ještě horší, já smutnější a to už 
bych tam nevlezla.

Při svém  účinkování v muzikálech se setkáváte 
s celebritami, které  běžný divák zná jen  z tele-
vize. Jak se k vám tito lidé chovají? 
Lidé mají zřejmě pocit, že celebrity jsou nějaké 
nadpozemské bytosti, ale naopak. Jsou to lidé jako 
všichni ostatní. Do divadla v Praze jsem nastoupi-
la v 15-ti letech a přijali mě tam velmi hezky. Na-
slouchali a radili. Jsem za všechno vděčná.

Ovlivňuje vám nějak popularita spojená se 
soutěží běžný  život?
Abych řekla pravdu, nijak si popularitu neuvědo-
muji.  Je krásné, když mě lidé poznají a chtějí se 
vyfotit nebo podepsat. Já jsem ráda, když si s nimi 
můžu popovídat, jak a co se jim z muziky líbí.

Eva: Děkuji všem, kteří mi drželi palce!

Jak se k vám chovají  profesoři na konzervato-
ři, jsou k vám shovívavější? 
Momentálně mám ve škole přerušeno, ale profe-
soři byli vždy shovívaví. Jsou to profesionálové z 
branže.

Co vás na soutěži nejvíce překvapilo? 
Krásný přátelský postoj produkce, poroty i soutě-
žících. 

Jaké  máte plány v nejbližší době? 
Ráda bych dala do kupy svou kapelu a časem na-
točila CD, ale na to je chvíli čas. Zatím se budu 
dál věnovat své lásce divadlu.

Spousta lidí s napětím sledovala váš postup v 
soutěži. Fandili, posílali si odkazy na interneto-
vé stránky, kde se o vás mluvilo. Co byste jim 
vzkázala?
Děkuji Všem za nádhernou podporu! Je krásné 
číst si vaše zprávy a vzkazy. Děkuji za hlasy a dě-
kuji i těm, kteří se přišli podívat přímo do INCHE-
BA arény. Držte palce i nadále!

„Kdo chce hudbu uchopit, nepotřebuje ani 
tak sluch, jako srdce.“ Jiří Mahen 

Od příštího školního roku zahajujeme na ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše novou profilaci školy. K rozšířené 
tělesné  výchově přibude i rozšířená výuka hudební 
výchovy, která se stane součástí zaměření na este-
tickou výchovu. V čem bude tato rozšířená výchova 
jiná a co dětem nabízíme?

Samozřejmostí jsou zvýšené  hodinové dotace pod 
vedením odborníků a nově vybudovaná  moder-
ní učebna s vybavením a možností zapůjčení hu-
debních nástrojů. A nyní v bodech malá ochutnáv-
ka: instrumentální činnost od rytmických nástrojů, 
přes Orffovy nástroje až po hru na zobcovou flétnu 
a  kytaru, hudebně dramatické činnosti, rozvoj ryt-
mického a harmonického cítění a sluchové orienta-
ce, děti se budou učit správnému dýchání, artiku-
laci a hlasové intonaci, budou mít větší prostor a 
možnosti pro rozvíjení hudebních schopností a do-
vedností, nové možnosti prožívat a vnímat hudbu, 
rozvíjet vlastní představivost, také vkládat vlastní 

prožitky do hudby. Poslech interpretů různých skla-
deb vč. moderní hudby, základy teorie a seznáme-
ní s velikány historie až do dnešní doby, účast na 
představeních a soutěžích a v neposlední řadě ná-
vštěvy koncertů a divadel, a to nejen v dopoled-
ních hodinách (opera, muzikál, opereta…). Prolí-
náním jednotlivých složek připravujeme pro vaše 
dítě zábavné  hodiny, ve kterých budeme rozvíjet 
jejich fantazii, povzbuzovat sebevědomí a připravo-
vat na vystoupení na veřejnosti.Děti se naučí hud-
bu poslouchat, vnímat, mohou jí vyjádřit i své po-
city, nálady, radosti, ale také smutky. Hudba byla, 
je a bude jednou z nejsilnějších zbraní v životě člo-
věka, proto ji musíme v našich dětech rozvíjet. Ne-
budeme opomíjet ani další výchovy, jako tělesnou 
a výtvarnou.

Tyto, pro mnohé  lidi tzv. „nepotřebné předměty“, 
pomáhají dětem vyrovnávat se se stresy a zvládat 
náročnou výuku jazyků, matematiky, informatiky, 
kde má naše škola na žáky vysoké požadavky.

Marie Slaná a Ivana Staňková

Na ZŠ dr. Miroslava Tyrše rozšířená výuka hudební výchovy!

V době mobilních telefonů (před dvaceti 
lety vstoupil na trh Eurotel) je naprosto sa-
mozřejmé, že se okamžitě dovoláme tam, 
kam potřebujeme.

Vzpomínám si, že ještě v sedmdesátých letech mi-
nulého století jsme si museli meziměstské hovo-
ry objednávat na meziměstské telefonní ústředně 
Hlučín, která byla umístěna v budově pošty Hlučín, 
Školní ul. č.4 v 1. poschodí. Čekací doby pro usku-
tečnění hovorů do Opavy běžně činily 4-6 hodin. 
Dnes nemyslitelné a nepředstavitelné.

Údržbu a opravy tratí na Hlučínsku v té době za-
jišťovali mistři svého oboru, dvojice Kubica-Freü-
wald. Štafetu po nich převzali Gerhard Boček, Ka-
rel Čermák, Rudolf Peter a Alfréd Melecký.

Víme, že telefonické spojení  získalo město v roce 
1902. A jak to bylo s telefonním spojením Hlučín–
Opava v roce 1920, v roce kdy byl Hlučín přičleněn 
k nově vzniklé ČSR? Archiválie nám hlášení o stavu 
spojení a následné opravě popisují takto:

Zpráva ředitelství pošt a telegrafů pro Slezsko ze 
dne 8. 2.1920:

Ukázalo se, že telefonní  spojení Opavy s Hlučí-
nem následkem toho, že dva úřady: Kravaře a Bo-
latice musí přepojovat, aby s Hlučínem se mluviti 
mohlo, je z té příčiny velmi svízelné a též nedo-
statečné, poněvadž se od 1. do 3. odpoledne, kdy 
Kravaře nemají službu, se tam přes Kravaře vůbec 
mluviti nemůže. Chce-li zemská vláda v tu dobu 
mluviti, musí se hovory do Hlučína přes Ratiboř 
směrovat, tento se však již ohrazoval proti tomu, 
aby hovory pro naše území zprostředkoval. Z těch-
to důvodů žádá se, by vedení do Hlučína přes Kra-
vaře a Bolatice bylo zařízeno přímo tak, aby se 
mohlo z Opavy bezprostředně na Hlučín zvonit. 
Kravaře a Bolatice zůstaly by v tomto vedení zapo-
jeny a zvonilo by se na Kravaře dvakrát, Bolatice 
třikrát a Hlučín jednou. Provedení toto nebude asi 
s velkými obtížemi a výlohami spojeno.

Odpověď technického oddělení ke zprávě:
V den převzetí zprávy hlučínského okresu zařídi-

lo se přímé spojení telefonní vedení Opava-Hlučín 
v Kravařích a Bolaticích. Toto vedení bylo již vy-
zkoušeno. Pozoroval-li, že jest v Kravařích a v Bo-
laticích rozpojeno, měl dle řádu vedení vyzvat tyto 
úřady, aby v krátké době zpravili technické odděle-
ní. Při takovém postupu byla by tato závada ihned 
odstraněna.

Z uvedené zprávy však vysvítá, že úřad doruče-
ným řádům nevěnoval žádné pozornosti. Aby ve-
dení Opava-Hlučín bylo budoucně v Kravařích, v 
Bolaticích stále přímo spojeno, byla učiněna patřič-
ná zařízení. Státní hovory směrovati přes německé 
ústředny jest nepřípustné.

Bylo-li přímé spojení  s Hlučínem přerušeno, bylo 
nutno pro hovory zemské vlády použiti druhého 
vedení přes Moravskou Ostravu-Hrušov. Za úče-
lem zlepšení provozu na telefonním vedení Opava-
Hlučín byly z něho stanice Benešov (Büslavice) a 
Kozmice vyloučeny tak, že jest v něm nyní zapo-
jena pouze Opava, Kravaře, Bolatice a Hlučín. Pro 
úřady Kozmice, Benešov a Büslavice bylo zřízeno 
zvláštní spojení s Hlučínem. Volacích znaků jest 
užívati tak, jak jest v řádu vedení přikázáno. Jiné 
znaky působily by omyly.

Tak nám situaci popisují archiválie z roku 1920 
(Archivní fond bývalého ředitelství pošt a telegra-
fů Opava).

Přeji Vám rychlé spojení  a jen příjemné hovory.
Anna Heczková 

bývalá archivářka

Z historie: Telefonní 
spojení Hlučín - Opava
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Dne 14.12.2011 byl za přítomnosti vede-
ní města slavnostně  otevřen nový pavilon 
mateřské školy na ulici Cihelní. Celko-
vá kapacita školky se tak rozšířila na 150 
míst. Stále to ale nestačí.

Slavnostního otevření  se zúčastnil starosta Pa-
vol Kubuš, místostarosta Alfons Laňka  a  zástup-
ce zhotovitele. Oficiální název stavby zní Přístav-
ba pavilonu MŠ Cihelní a stavba za 8,3 mil. korun 
byla převážně hrazena z  Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko. Dotace z prostředků 
Evropské unie činila 7.08 mil. korun

Nový pavilon, v pastelově modré barvě kombi-
nované s dřevěnými lamelami, vyrostl na zahradě 
školky za 8 měsíců. Jde o architektonicky velmi 
zajímavou stavbu. „Celá budova je velkými okny 
maximálně otevřena k jižnímu slunci a dětské her-
ny přímo navazují na  zahradu s terasou. Dřevě-
ný lamelový systém před okny maximálně vyu-
žívá slunečních paprsků. V letních měsících, kdy 
je slunce vysoko, lamely zabraňují jejich přímé-
mu dopadu a vytvářejí příjemný stín. Naopak v 
zimních měsících, kdy je slunce níže, lamelový 

systém umožňuje celkové proslunění heren,“ při-
bližuje výjimečnou stavby ředitelka školky Rado-
slava Josefusová.

Nový pavilon byl vybaven i novým nábytkem a 
pro výuku dětí byl dodán počítač s televizí. Také 
zahrada se dočkala dalších dvou pískovišť, sklu-
zavky a pergoly. Celkově dojde k navýšení kapa-
city školky o 40 míst. Míst v mateřských školách 
je stále málo a už teď je zřejmé, že se nepoda-
ří uspokojit požadavky všech rodičů. Problémy 
s umístěním dětí se týkají především městských 
částí Bobrovníků a Darkoviček, kde staví mladé 
rodiny. 

„Už teď mám spoustu telefonátů od rodičů, kteří 
by k nám chtěli umístit své děti. Někteří je dokon-
ce chtějí přehlásit z jiných školek,“ potvrzuje zá-
jem o nová místa Radoslava Josefusová.

V další etapě bude fasáda ještě doplněna o vý-
tvarně pojaté rolety. Ty budou barevně zpracova-
né místními dětmi a oživí pavilon motivy oblíbe-
ných zvířátek. Celá fasáda pak bude během dne 
stále proměnlivá, hravá a bude se přizpůsobovat 
dětskému vidění světa. 

Dalších 40 hlučínských dětí může do školky

Nový rok není pouhým datem v kalendá-
ři, ale pro každého z nás znamená i začá-
tek nových plánů, předsevzetí a určení si 
nových cílů, které bychom chtěli během 
nastávajícího roku uskutečnit v soukro-
mém i profesním životě. 

Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení 
toho, co jsme minulý rok prožili, vykonali nebo ne-
stihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a jis-
tě každého potkaly dny špatné – naplněné smutkem 
a neúspěchem, ale i dny dobré – veselé, radostné a 
úspěšné. A na tom dobrém je třeba stavět, nebát se 
nezdarů a rozvíjet věci započaté.

V rámci Komunitního plánování Hlučínska se po-
dařila zrealizovat celá řada aktivit. Byla zmapová-
na situace v oblasti sociálních služeb a souvisejících 
aktivit a data byla zanesena do katalogu a map, kte-
ré budou distribuovány veřejnosti. Jsou postupně 
odbourávány bariéry pro imobilní spoluobčany. Byl 
instalován výtah do kulturního domu, jsou nasvětlo-
vány přechody pro chodce, pokládají se reliéfní dlaž-
by. Byly zrealizovány počítačové kurzy pro začáteč-
níky i pro mírně pokročilé, které absolvovalo na 50 
seniorů.  Byl pořádán zájezd na Bruntálsko, určený 
primárně těm seniorům, kteří nejsou členy žádného 
klubu seniorů a nemají tolik příležitostí společenské-
ho vyžití. Ve spolupráci s Žákovským parlamentem 
byl realizován Majáles, který sklidil především mezi 
mladými lidmi obrovský úspěch.

Akce s názvem Ruku v ruce, aneb den sociálních 
služeb a zdraví byl určen široké veřejnosti. Prezento-
vali se poskytovatelé sociálních služeb nejen z Hlu-
čína, ale i z okolích obcí. Lidé si mohli nechat změřit 
tlak, cukr, CO ve výdechu u kuřáků. Na podzim loň-
ského roku se uskutečnil již šestý ročník společenské 
akce Kluby klubům, na které se sešly kluby seniorů 
z okolních vesnic, aby se pobavily a vyměnily zkuše-
nosti. V průběhu loňského roku se konala řada před-
nášek a besed pro veřejnost, pravidelně byl vydáván 
Kulturní zpravodaj pro seniory, scházeli se členové 
pracovních skupin, aby řešili aktuální otázky vztahu-
jící se k sociálních službách a souvisejícím aktivitám.

I pro letošní rok je naplánována řada akcí. Byl 
zpracován akční plán na roky 2012 a 2013, který 
umožňuje flexibilně reagovat na potřeby občanů mi-
kroregionu Hlučínsko. Prioritou je zachování a pod-
pora stávajících služeb a všech aktivit s nimi souvise-
jících, zabezpečit požadovanou kvalitu sociální sítě 
včetně efektivního financování.

Na procesu komunitního plánování se podílí řídí-
cí  a čtyři pracovní skupiny: Rodina, děti a mládež, 
zdravotně  postižení občané, senioři a osoby ohro-
žené sociálním vyloučením. Pracovní skupiny jsou 
otevřené a přístupné  všem. V životě se všichni do-
staneme do situací, kdy si nebudeme schopni pomoci 
sami, a budeme alespoň částečně potřebovat pomoc 
druhých. S možnostmi, které lze v takové situaci vyu-
žít, se můžete seznámit právě v komunitním plánová-
ní. Zároveň dostáváte příležitost přímo se podílet na 
rozhodování o tom, jaké budou sociální služby v na-
šem městě, jaké by vyhovovaly vám nebo vašim blíz-
kým. Můžete nás oslovit se zajímavými a užitečnými 
podněty a návrhy, nebo se můžete zapojit do činnosti 
pracovních skupin. Více informací najdete na www.
kphlucinska.cz.

Marcela Buryová
koordinátorka KP

Komunitní plánování
sociálních služeb  Dne 23.11.2011 obdrželo město Hlučín 

oznámení o zjišťovacím řízení podle zá-
kona 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů 
na životní prostředí k záměru „Úprava 
soustřeďovacího místa odpadů v Hlu-
číně“. Oznamovatelem záměru je firma 
Marius Pedersen a.s.  

 Záměr představuje zejména navýšení stávají-
cího nakládání s ostatními odpady v lokalitě na 
výhledovou celkovou kapacitu 30.000 t/rok (v 
současné době cca 13.000 t/rok), a u nebezpeč-
ných odpadů na 9.000 t/rok (v současné době 
cca 3.000 t/rok).  

 Záměr by měl být provozován v zařízení na 
ulici Markvartovická v areálu firmy Marius Pe-
dersen a.s., které je v současné době schvále-
no pro shromažďování a soustřeďování odpadů 
rozhodnutím KÚ Moravskoslezského kraje. 

 Záměr rozšířit kapacitu a vybudovat protipo-
žární opatření je odůvodněn snahou investora o 
zefektivnění stávajícího zařízení používaného 
pro shromažďování a soustřeďování odpadů a 
zvýšení bezpečnosti.

Město Hlučín, na jehož katastru by měl být zá-
měr realizován i Městský úřad Hlučín, odbor ži-
votního prostředí a komunálních služeb, jako 
dotčený orgán státní správy, podaly k navržené-
mu záměru připomínky a vyjádřily svá nesou-
hlasná stanoviska.

V těchto stanoviscích uvádějí, že záměr je v 
rozporu s Územním plánem Města Hlučína, 
konkrétně se změnou územního plánu č.6. – 
opatření obecné povahy, kdy na územích podni-

katelských aktivit a území průmyslu je zákaz re-
alizace staveb pro separaci, likvidaci a spalování 
veškerých odpadů, včetně biologických a staveb 
s těmito provozy souvisejícími.

Současně je požadováno zejména dopracování 
rozptylové studie, která by posoudila vliv plá-
novaných aktivit na znečištění ovzduší a imis-
ní situaci v lokalitě.  Dále dopracování hluko-
vé studie, protože ve studii, kterou dokumentace 
obsahuje, není zohledněna zvýšená manipula-
ce se sklem, které by mělo být ukládáno do be-
tonových boxů a následně překládáno do vel-
kokapacitních dopravních prostředků. Také je 
připomínkováno to, že již v současnosti jsou v 
blízkosti komunikace I/56 limity hluku 60 dB 
v denní době překročeny a realizací záměru by 
byla hlučnost ještě zvýšena. S jakýmkoliv dal-
ším zvyšováním hlukové zátěže město nesou-
hlasí.

Zástupci firmy Marius Pedersen a.s. byli s tím-
to zásadním nesouhlasem města s navrženým 
záměrem seznámeni. Na jednání zastupitelstva 
města dne 15.12. 2011 zástupce firmy navrhl, 
že betonové boxy na sklo by zde vůbec nevy-
budovali a jejich výstavbu přesunuli na skládku 
SOMA Markvartovice. Dále navrhl, že celková 
výhledová kapacita areálu by byla oproti původ-
nímu záměru snížena na 20.000 t/rok.

V současné době je záměr a veškeré připomín-
ky posuzován ve správním řízení na Krajském 
úřadu Moravskoslezského kraje. O dalším vý-
voji vás budeme průběžně informovat na strán-
kách www.hlucin.cz a v Hlučínských novinách.



Základní  škola a Mateřská škola Hlučín-Bobrovníky 
pondělí 16.1. 2012 v době od 15.00-18.00 hod. 

Nutno odevzdat vyplněnou přihlášku. 
Přihlášky jsou na webových stránkách: 

zsbobrovniky.websnadno.cz 
 

Základní škola a Mateřská škola Hlučín-Darkovičky 
pátek  20.1. 2012 v době od 12.30 - 17.00 hod. 

Nutno odevzdat vyplněný dotazník. 
Dotazník obdržíte v MŠ nebo je na 

webových stránkách 
www.zsdarkovicky.cz. 

Základní škola Tyršova 
pondělí 16.1. 2012  v době od 14.00 - 17.00 hod.
úterý 17.1. 2012  v době od 14.00 - 16.00 hod. 

Základní  škola Hlučín, Hornická 7, s rozšířenou vý-
ukou matematiky a přírodovědných předmětů 
pondělí 16.1. 2012  v době od 14.00 - 18.00 hod.
úterý 17.1. 2012  v době od 13.00 - 15.00 hod.

11. ledna 2012 v době od 9.00 do 10.00 hod. se ve škole koná 

Den otevřených dveří  
v 1. třídách 

Od února bude škola pořádat pravidelná setkání učitelek
1. tříd a předškoláků nazvaná Hrajeme si na školu – škola hrou, 

které děti zábavnou formou připraví na vstup do školy. 

Základní  škola Hlučín-Rovniny 
středa 25.1. 2012 v době od 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 26.1. 2012 v době od 13.00 - 17.00 hod. 

Rodiče se dostaví do školy s dítětem. S sebou
si vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mateřská škola Hlučín, Cihelní 
středa 21. 3. 2012 v době od 9:00 – 15:00 hod.

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou 
umístěny na webových stránkách: www.mscihelni.cz

Mateřská  škola Hlučín, Severní 
středa 21. 3. 2012 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod. 

Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou
umístěny na webových stránkách: www.skolka.hlucin.com

Odloučené pracoviště Mateřské školy Hlučín, Severní
na adrese Dr. Ed. Beneše 1/207: úterý 20. 3. 

2012 v době od 9:00 – 12:00 hod. 

Mateřská  škola na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42,
která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky:

středa 21. 3. 2012 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod. 

Mateřská  škola na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový  svět 4/286,
která je součástí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Darkovičky:

středa 21. 3. 2012 v době od 9:00 hod. – 14:00 hod.
Formuláře „Evidenční list“ a „Žádost o přijetí do MŠ“ jsou 

umístěny na webových stránkách: www.zsdarkovicky.cz
 

Před zápisem si vyzvedněte v mateřské škole „Evidenční list dítěte“ 
spolu s „Žádostí o přijetí do MŠ“. Žádost o přijetí a Evidenční list (vy-

plněný a potvrzený dětským lékařem) musí zákonný zástupce před-
ložit u zápisu, jinak nemůže být dítě do mateřské školy přihlášeno. 

Na zápis si s sebou vezměte: vyplněný a potvrzený Evidenč-
ní list dítěte a Žádost o  přijetí do MŠ, rodný list dítěte

    průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

Upozornění: Zákonní zástupci dětí, kteří se v uplynulém školním roce 
dostavili k zápisu a jejichž žádosti o přijetí dí-

těte k předškolnímu vzdělávání 
nebylo vyhověno, je nutné, aby se k zápisu pro škol-

ní rok 2012/2013 dostavili opět!

Zápisy do mateřských 
školek 2012/2013

hlučínskénoviny [08]

Hlučínští dobrovolní hasiči byli zařaze-
ni do tzv. poloprofesionální kategorie. Co 
to pro nás znamená? Například rychlejší 
příjezd dobrovolných hasičů na místo zá-
sahu. Zatímco doposud na to měli 10 mi-
nut, nyní musí být na místě už za minut 
pět. V okamžicích, kdy je každá minuta 
drahá, kdy jde o životy a majetek, to je 
bezesporu dobrá zpráva.

Dynamický  rozvoj společnosti s sebou logicky 
přináší i nárůst počtu rizik a ohrožení, kterým je 
vystavován každý z nás. Také v našem městě ten-
to všeobecný vývoj pociťujeme: doprava houstne 
a zrychluje se, objevují se stále nové technologie 
a materiály, roste počet aktivit občanů. 

Na druhé straně jsou lidé méně obezřetní, pod-
ceňují bezpečnostní rizika, nedodržují pravidla a 
předepsané postupy, doba je "uspěchaná". I Hlu-
čín se musí tomuto vývoji přizpůsobovat v oblas-
ti ochrany svých občanů. V této souvislosti došlo 
od 1. 1. 2012 ke změně kategorie Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Hlučín (JSDH Hlučín), kte-

rá je významným prvkem systému ochrany oby-
vatel. 

Tato jednotka byla až dosud zařazena do katego-
rie III, tzn. že k zásahu byla povinná vyjet do 10 
minut od vyhlášení poplachu. Právě přepočítáním 
a vyhodnocením nárůstu rizik bylo zjištěno, že je 
nutné systém změnit. Podle tzv. kritérií nebezpe-
čí území obce jsme dosáhli počtu bodů pro zařa-
zení jednotky do kategorie vyšší, do kategorie II. 
Jednotka se tak stává jednotkou "poloprofesionál-
ní", s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu. 
Aby bylo možné tento limit dodržet, budou držet 
čtyři hasiči stálou pohotovost 24 hodin denně a 
bude vyjíždět družstvo ve složení: velitel, stroj-
ník a dva hasiči, z nichž minimálně jeden musí 
mít oprávnění k obsluze motorové pily. Převedení 
do vyšší kategorie znamená zásadní změnu v sys-
tému činnosti a organizaci jednotky, vyšší nároky 
na finance z rozpočtu města, ovšem hlavně vyš-
ší stupeň zajištění bezpečnosti a ochrany občanů.

JSDH Hlučín patří k nejlepším dobrovolným 
jednotkám v kraji co se týká odbornosti, schop-

Dobrovolní hasiči přijedou k zásahu rychleji

ností i vybavení. Hasiči zasahují u požárů, do-
pravních nehod, při povodních a jiných živelních 
událostech, dokáží zasahovat na vodě, při úniku 
nebezpečných látek, jsou vyškoleni k poskytování 
zdravotnické první pomoci, poradí si se zpřístup-
něním prostor a dalšími mimořádnými situacemi. 
A nezáleží na tom, jestli je to ve dne nebo upro-
střed noci, za jakýchkoli podmínek. Za tím vším 
jsou hodiny náročné přípravy, spolehlivost a obě-
tavost, za což patří hasičům upřímné poděkování.

Protože je ve výbavě hasičů stále co doplňovat, 
uvítají hasiči i nabídku sponzorství. Kontaktuj-
te prosím velitele: Martina Türkeho (tel. 605 869 
590) nebo Radka Czyže (tel. 603 201 436). Děku-
jeme. Vše o jednotce a sboru najdete na www.ha-
sicihlucin.cz

Zápisy dětí do 1. třídy 
základních škol 2012/2013 
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Město Hlučín ve spolupráci s Komisí pro tělo-
výchovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro 
kulturu a školství vyhlašuje výzvu na nominaci 
ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osob-
ností, kteří v roce 2011 významným počinem na 
poli kulturním, sportovním či v jiné oblasti veřej-
ného života přispěli k obohacení života ve městě 
Hlučíně. 

Vyhodnocované kategorie
n Jednotlivci – za přínos v oblasti sportu v roce 

2011
n Sportovní kolektivy – za přínos v oblasti spor-

tu v roce 2011 
     Navržení sportovci ve výše  uvedených spor-

tovních kategoriích musí startovat v době, kdy 
dosáhli nejlepšího výkonu nebo umístění v roce 
2011 za sportovní oddíl nebo klub se sídlem ve 
městě Hlučíně. Sportovní výkon, nebo dosaže-
né sportovní výsledky za rok 2011 budou dolo-
ženy odkazem na oficiální webové stránky nebo 
jiným průkazným způsobem.

n Jednotlivci – za přínos v oblasti kultury v roce 
2011

n Soubory – za přínos v oblasti kultury v roce 
2011

   Navržení jednotlivci a soubory ve výše uvede-

ných kategoriích z oblasti kultury musí dlou-
hodobě tvořivě působit v oblasti kultury nebo 
dosáhli vynikajících úspěchů v uměleckých 
soutěžích (přehlídkách, festivalech) nebo dlou-
hodobě reprezentují město Hlučín.

n Osobnost roku 2011 – za výrazný přínos v ja-
kékoliv oblasti veřejného života ve městě Hlu-
číně v roce 2011

Návrhy na ocenění 
     Návrhy na ocenění mohou podávat tělovýchov-

né jednoty, sportovní kluby, školy a školská za-
řízení, kulturní a ostatní organizace mající síd-
lo na území města Hlučína a jeho městských 
částí Bobrovníků a Darkoviček a také občané 
města a městských částí. 

Formy ocenění
n První v pořadí v každé kategorii obdrží peněžitý 

dar a pamětní list.
n Druhý a třetí v pořadí v každé kategorii obdrží 

pamětní list.

Své  návrhy na ocenění zasílejte na předepsaném 
formuláři nejpozději do 31. 1. 2012 na adresu: 
Městský úřad Hlučín, odbor školství, Mírové ná-
městí 24, 748 01 Hlučín, případně elektronicky na 
e-mail: rezacova@hlucin.cz

Nominujte osobnost roku v Hlučíně

Návrh na ocenění  jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností ve městě Hlučíně
Nominovaný
Jméno, příjmení
/Název organizace

Adresa bydliště
/Sídlo organizace

Kategorie*  jednotl. sport sport. kolektiv jednotl. kultura kult. soubory osobnost roku
Zdůvodnění  návrhu 
na ocenění: 

Navrhovatel ocenění
Jméno a příjmení:
Adresa:

Podpis (razítko):

Nominováno dne:

Výzva k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností ve městě Hlučíně v oblasti 
sportu, kultury a dalších součástí veřejného života za rok 2011

* nehodící se škrtněte

Změna termínu pro podání 
žádosti o dotaci z rozpočtu 
města Hlučína  na rok 2012
Součástí  schváleného rozpočtu běžných 
výdajů města Hlučína na rok 2012 je část-
ka 4,3 mil. Kč, účelově určená  na veřej-
nou finanční podporu z rozpočtu města 
Hlučína, poskytovanou žadatelům for-
mou dotace.

O dotaci mohou požádat občanská sdružení, hu-
manitární organizace a jiné fyzické nebo právnic-
ké osoby, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy 
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požár-
ní ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravot-
nictví, protidrogových aktivit, prevence krimina-
lity a ochrany životního prostředí.  

Vyplněné  formuláře žádosti musí být podány do 
15. 2. 2012 na odbor financí MěÚ Hlučín.              

Požadované  tiskopisy žádostí budou od 2. 1. 
2012 k dispozici na odboru financí Městského 
úřadu Hlučín a nebo ke stažení na internetových 
stránkách http://www.hlucin.cz/. 

Úplné  znění Zásad pro hodnocení a poskytování 
dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína je k na-
hlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlu-
čín nebo ke stažení na internetových stránkách 
http://www.hlucin.cz/. 

Veškeré  potřebné informace Vám podá odbor 
financí, budova B 1. poschodí č. dv. B151 nebo 
B152 (pí. Holubková, Ing. Šoferová), tel. č. 595 
020 254, 595 020 204. 

Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém 
zasedání dne 15. 11. 2011 usneslo vydat s 
účinností od 1. 1. 2012 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2010, o místních po-
platcích ve městě Hlučíně.

U poplatku ze psů se od 1.1.2012 mění splatnost 
poplatku, a to je-li výše poplatku do 500,- Kč, pak 
jednorázově vždy do 31. května příslušného ka-
lendářního roku a je-li výše poplatku nad 500,- 
Kč, pak jednorázově vždy do 31. října příslušného 
roku. V průběhu února 2012 budou zaslány po-
platníkům složenky. Poplatek je možno zaplatit 
na pokladně Městského úřadu, na pobočce České 
pošty, s. p. nebo převodem z účtu. Bankovní spo-
jení: Česká spořitelna, č. ú.: 19-1843589399/0800, 
konstantní symbol: 308, variabilní symbol: každý 
poplatník má svůj (viz složenka).

Poplatek ze vstupného se od 1. 1. 2012 ruší. 
Končí tím i ohlašovací povinnost kulturní, spor-
tovní, prodejní nebo reklamní akce ohlásit na od-
bor financí MÚ, orazítkovat vstupenky atd. Nadá-
le však platí povinnost ohlásit veřejnou hudební 
produkci (vyřídíte na odboru školství a kultury, 
Bc. Petra Řezáčová, budova B, 1. patro, tel.: 59 
50 20 293). 

Pododrobné informace podá odbor financí, bu-
dova B přízemí č. dv. B002 (pí. Večerková), tel. č. 
595 020 290.                                                   (kv)

Změna poplatků ze 
psů a vstupného
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Rada města Hlučína rozhodla o vyhlášení

V Ý B Ě R O V É H O   Ř Í Z E N Í
dle Zásad pro poskytování půjček z 

Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a 
Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína 

pro rok 2012,
na základě něhož mohou fyzické  a právnické osoby:

n  které vlastní obytné budovy a související stavby na území města Hlučína nebo fyzické osoby vlastnící bytovou 
jednotku dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů, v obytném domě na území města Hlučína nebo právnické osoby, která jsou způsobilé vyko-
návat práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu a vyko-
návat činnosti v rozsahu zákona č. 72/1994 Sb. a činnosti související s provozováním společných částí domu, které 
slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám (Společenství vlastníků jednotek obytných domů) obytných bu-
dov na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“, a které přijmou závazek 
poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov a 
souvisejících staveb použít;

n  které vlastní budovy na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města 
Hlučína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve 
prospěch těchto budov použít.

Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do 5. 3. 2012 na odbor financí MěÚ Hlučín.              

Požadované  tiskopisy žádostí budou jednak k dispozici od 5. 1. 2012 u informátorky, případně na odboru financí 
Městského úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách http://www.hlucin.cz/. 

Úplné  znění Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na opravy a rekonstruk-
ci fasád města Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových 
stránkách http://www.hlucin.cz/. 

Veškeré  potřebné informace vám podá odbor financí, budova B 1. poschodí č. dv. B154 nebo B152 (pí. Antončíková, 
Ing. Šoferová), tel. č. 595 020 313, 595 020 204.  

Ing. Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Tabulka účelů pro poskytnutí  půjček z FRB –MH

Název / účel Dům / byt Lhůta 
splatnosti 

Úrok
p. a.

Horní hranice
půjčky

1. Zřízení malé  čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo re-
konstrukce domovních přípojek nebo zrušení jímky nebo septiku 

na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

2. Stavební úpravy WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč

3. Dodatečná izolace domu proti vodě – starší dům 10 let na 1 dům 5 let 3% do 150 tis. Kč

4. Zřízení plynového, dřevoplynového, elektrické-ho, solárního apod. 
vytápění (včetně vytápění pomocí tepelného čerpadla) ve stávají-
cím domě nebo bytu, se zrušením možnosti topení na tuhá paliva 

na 1 byt 5 let 3% do 100 tis. Kč

5. Obnova střechy (krytina, konstrukce komínů, krovu) starší dům 10 
let 

na 1 dům 8 let 3% do 250 tis. Kč

6. Při nástavbě, přístavbě  a stavební úpravě objek- tu za účelem zříze-
ní  nové bytové jednotky na jeden byt 

na 1 byt 8 let 3%  do 500 tis. Kč

7. Výměna vnitřních instalací na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč

8. Rekonstrukce bytového jádra v bytových domech na 1 byt 4 roky 4% do 100 tis. Kč

9. Výměna oken, vstupních dveří a garážových vrat domu staršího 10 
let (včetně zárubní  a rámů) 

na 1 byt 5 let 3% do 80 tis. Kč

10.          Obnova oplocení z uliční strany, zřízení plochy za účelem parkování 
na vlastním pozemku 

na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

Tabulka účelů pro poskytnutí  půjček z FORF -MH - Obnova (i s případným zateplením) fasády
– plocha fasády v m2 obvod. pláště budovy bez výplní (oken, dveří)

do 300 m2   na 1 dům 8 let 3% do 300 tis. Kč

300-600 m2 na 1 dům 8 let 3% do 400 tis. Kč

nad 600 m2  na 1 dům 8 let 3% do 500 tis. Kč

Vítání občánků
V současné době připravujeme slav-
nostní přivítání pro děti narozené od  
1.7.2011, které mají  trvalý pobyt na úze-
mí města Hlučína a jeho částí Bobrovní-
ků a Darkoviček.  

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se  
maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, 
St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k 
ověření těchto skutečností, originál rodného lis-
tu dítěte a svůj platný občanský průkaz. O přes-
ném datu konání akce budete předem, s dosta-
tečným předstihem, informováni pozvánkou. 
Bližší  informace na telefonním čísle 595 020 
224, 595 020 283.

Vánoční  laťka 2011
Tradiční školní sportovní soutěž Vánoč-
ní laťka na ZŠ dr.Miroslava Tyrše se 
uskutečnila 7.12.2011.

Skok do výšky (skok vysoký) je disciplína v 
lehké atletice. Zde vyvstává otázka – jaké je spo-
jení fotbalu a lehké atletiky? Odpověď je jasná. 
Každý dobrý fotbalista musí být obratný, rych-
lý, mít odrazovou sílu. Ale pozor! Vánoční lať-
ka je soutěží, které se mohou zúčastnit všichni 
žáci z II. stupně naší ZŠ, kteří se přihlásí a chtě-
jí si zasoutěžit s vrstevníky. A kdo letos předve-
dl nejlepší výkon? Kdo měl nejlépe zvládnutou 
techniku skoku a stálo při něm štěstí? Ve čtyřech 
kategoriích soutěžilo celkem 51 žáků 6. až 9. 
ročníku. O celkovém umístění pak mnohdy roz-
hodovala nejen skočená výška, ale i počet oprav. 
Absolutní vítězkou se stala výkonem 140 cm Va-
lerie Janošová a u chlapců se výkonem 165 cm 
stal nejlepším skokanem Patrik Pavelka. 

Všem, kteří se zúčastnili Vánoční laťky, patří 
pochvala za snahu a těm nejlepším něco na zub a 
gratulace k výkonu.                           J. Mrázová

učitelka TV

Sociální  reforma 
Z důvodu sociální reformy dochází s 
účinností k 1.1.2012 k převodu někte-
rých agend z Městského úřadu Hlučín, 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
na Úřad práce ČR, kontaktní pracoviš-
tě Hlučín. 

Na ÚP kde budou mít občané možnost vyří-
dit dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na 
péči, průkazy osob se zdravotním postižením a 
dávky pro tyto občany – příspěvek na mobilitu 
a příspěvek na zvláštní pomůcky (tyto příspěvky 
nahradily příspěvek na provoz motorového vozi-
dla, na individuální dopravu, na zakoupení mo-
torového vozidla). Dávky bude možné i po no-
vém roce vyřídit v prostorách městského úřadu, 
a to v budově „B“ a  „C“.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví bude mít 
v kompetenci sociálně-právní ochranu dětí, soci-
ální péči, prevenci a komunitní plánování. Bude 
i nadále vydávat parkovací průkazy označující 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně po-
stiženou. Informace o sociální reformě jsou k 
dispozici na webu: socialnireforma.mpsv.cz.
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Kalendář akcí v Hlučíně - leden 2012
Datum Čas Akce Místo konání
7.1. 19:00 Ples mladých Kulturní dům
7.1. 6:55 Lyžování na Pradědu odjezd z autobusového nádraží 6.55, info v DDM Hlučín tel.: 595 041 156
11.1. 15:30 Maškarní bál Tělocvična ZŠ dr. M. Tyrše
13.1. 20:00 Ples ZŠ Rovniny Kulturní dům
14.1. 6:55 Lyžování na Pradědu odjezd z autobusového nádraží 6.55
14.1. Rodinný novoroční turnaj ve stolním tenise DDM, info tel.: 595 041 156
15.1. 15:00 Maškarní ples s Hopsalínem (pro děti) Kulturní dům
20.1. 16.00 KLUB PATCHWORK DDM Hlučín 
21.1. 6:55 Lyžování na Pradědu odjezd z autobusového nádraží 6.55
21.1. 14.00 MAŠKARNÍ  PLES DDM Hlučín 
21.1. 20:00 Ples Gymnázia J. Kainara Kulturní dům
do 22. 1. Výstava fotografií M. Šofera - Krajina Hlučínska a Beskyd Muzeum Hlučínska
24.1. 16:00 Den otevřených dveří na Gymnáziu J. Kainara Gymnázium Josefa Kainara
28.1. 6:55 Lyžování na Pradědu odjezd z autobusového nádraží 6.55
28.1. 20:00 Společenský ples města Hlučína Kulturní dům
29.1. 14:00 Dětský maškarní ples SDH Kulturní dům
do 2. 2. 2012   Vánoční příběh Muzeum Hlučínska

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 24. ledna 2012 od 16 do 17.30 hodin.

Součástí  budou informace o šestiletém studiu pro žáky 7. tříd a prohlídka celého areálu školy.
Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz, www.ghlucin.cz

SO 7. 1. 19.00 PLES MLADÝCH
PÁ 13. 1. 20.00 ZŠ ROVNINY
NE 15. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
SO 21. 1. 20.00 GYMNÁZIUM J. KAINARA HLUČÍN
SO 28. 1. 20.00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA
NE 29. 1. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES SDH

SO 4. 2. 20.00 BÁL HLUČÍNSKA
PÁ 10. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
SO 11. 2. 20.00 PLES SDH
PÁ 17. 2. 19.00 PLES SENIORŮ
SO 18. 2. 19.00 PLES MLADÝCH
SO 25. 2. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY SDH

SO 3. 3. 20.00 RETRO PLES
SO 10. 3. 19.00 PLES MLADÝCH

PLESOVÁ  SEZÓNA  2012

sobota 7.ledna 2012 od 8.30 hod 
ve Sportovní hale Hlučín:
tradiční Novoroční turnaj 

ve smíšeném volejbalu  

sobota 14.ledna 2012 
dvojutkání 2.ligy mužů ve volejbalu     

TJ Hlučín - Tatran Litovel, začátek
v 10.00 hod. ve Sportovní hale Hlučín

sobota 28.ledna 2012
dvojutkání 2.ligy mužů ve volejbalu   
TJ Hlučín - Sokol Palkovice, začátek

v 10.00 hod. ve Sportovní hale Hlučín  



Milí  předškoláci, zveme vás na 

 

ve středu 11. ledna 2012 v 15.30 hodin ve školní tělocvičně ZŠ dr. M. Tyrše
Těší  se na Vás kolektiv žáků a učitelů  naší školy

hlučínskénoviny [12]

Hlučínský smíšený sbor ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského 
a Město Hlučín  ve spolupráci s Kulturním Centrem Hlučín

Vás zvou na
NOVOROČNÍ  KONCERT

V neděli 15. ledna 2012, ve 14.30 hodin, 
chrám sv. Jana Křtitele v Hlučíně

V programu zazní Missa in Nativitate Dominni in
Nocte (Missa pastorelis) Jakuba Jana Ryby, dále skladby

F. X. Brixiho, A. Vivaldiho, N. Bruhnse a dalších.

Učinkují: Hlučínský smíšený sbor a komorní orchestr
„Vejvanovský“ se svými sólisty, pěvecký sbor z Dolního

Benešova, Tomáš Anderka-varhany, a další.

*************

Tímto koncertem zároveň zahajujeme oslavy 60. výročí 
založení ZUŠ v Hlučíně a 35. výročí založení komorního 

orchestru „Vejvanovský“ při ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně.
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Nezbytná technologická odstávka systému 
CDBP proběhne v termínu od 27.12.2011 (úte-
rý) - 2.1.2012 (pondělí, do 6.00 hod.)

Z důvodu odstávky je nejzazší termín pro podá-
ní žádosti o vydání e-pasu 19.12.2011 (pokud je 
žádost podána na obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností) a 16.12.2011 (pokud je žádost 
podána v zahraničí na zastupitelském úřadě). Po 
dobu odstávky se budou vydávat cestovní pasy 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bi-
ometrickými údaji - tzv. pasy typu „blesk“.

O stávající typ OP, se strojově čitelnými úda-
ji, bude možné požádat nejpozději do 14.12.2011 
(je-li žádost podána na obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností podle trvalého pobytu).  
Do 19.12.2011 lze podat žádost o zapsání titu-
lu do vydávaného e-pasu. Do vydaných cestov-
ních pasů lze titul zapsat pouze do 31.12.2011. 
Od 1.1.2012 se tituly do pasu zapisovat nebudou. 
Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31. 12. 
2011) zůstávají v platnosti po dobu v nich uvede-
nou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně za-
psaných údajů.

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY 

V letošním roce strom darovali městu 
manželé Nyčovi z Darkoviček.

„V roce 1981 jsme postavili dům a hned další rok 
jsme strom vysadili. Byla to jen malá větvička. Po 
těch 29 letech nám už ale stínil a taky se nám ko-
řeny začaly dostávat pod základy. Proto jsme se 
rozhodli dát jej raději pryč,“ přibližuje historii vá-
nočního stromu paní Irena Nyčová. Strom je to 
skutečně krásný, mohutný a hlavně velmi sou-
měrný. Na první pohled byste si mohli myslet, že 
jde o smrk, ale ve skutečnosti je tento strom pod 
názvem Douglaska tisolistá původem ze Severní 
Ameriky. Tady je velmi oblíbený především pro 
svou velikost a kvalitní dřevo. U nás se vysazu-
je hojně v zahradách a parcích pro ozdobu. Výška 
stromu je 12 metrů a již nádherně vyzdobený ho 
slavnostně rozsvítil starosta první adventní neděli. 
Visí na něm spousta dětských přání, které děti na-
psaly na psaníčka. Ty pak andělé pověsili v baň-
kách na strom. Uvidíme, jestli se jim vyplní.

Náměstí už zdobí
vánoční strom

„To, že je vánoční strom od obyvatel Hlučína, se 
stalo tradicí. Vždy se najde někdo, kdo nám strom 
nabídne a pracovníci technických a služeb jej pak 
šetrně uříznou a převezou na náměstí. Jsou to vět-
šinou jedle a smrky,“ říká Eva Dedková z odboru 

životního prostředí radnice. Ne všechny stromy se 
ale jako vánoční strom hodí. Mnohdy nejsou pří-
liš rovné nebo nemají dostatek větví. To ale o tom 
letošním rozhodně neplatí. Strom bude na náměstí 
až do svátku Tří králů, tedy 6. ledna 2012.

Vánoční bohoslužby
Sobota 24. 12. 2011 Štědrý  den 15.30 a 22.00 (Hlučín) 21.00 (Darkovičky)
Neděle 25. 12. 2011 Boží hod 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)
Pondělí 26. 12. 2011 Sv. Štěpána 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)
Neděle 1. 1. 2012 Nový rok 8.30, 10.00, 17.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)

Více na: www.farnosthlucin.cz  

Dne 16.11.2011 proběhla za přítomnosti 
vedení města, vedení  VaK Hlučín, s r.o.,  
a zhotovitelů stavby slavnostní ukončení 
stavby s oficiálním názvem „Rozšíření ka-
nalizace Hlučín – Rovniny a intenzifikace 
ČOV Hlučín – Jasénka“.

Celkové náklady na stavbu dosáhly výše 83 mi-
lionů korun. Vodovody a Kanalizace Hlučín, s r.o. 
zaplatily celkem 22 milionů korun a zbývajících 
zhruba 61 milionů bylo financováno z Evropské 
unie z Fondu soudržnosti a ze státního rozpoč-
tu prostřednictvím Státního fondu životního pro-
středí. Stavba byla zahájena v září loňského roku 
a práce probíhaly za provozu čistírny odpadních 

vod. Do stávajících objektů byla umístěna nová 
technologie v hodnotě 27 milionů korun. Nově 
byla instalována linka mechanického čištění, za-
huštění kalu, regenerace kalu. Odvodnění kalu 
bylo změněno z pásového odvodnění na účinnější 
odstředivku. Vedle odstředivky byla také vybudo-
vána krytá skládka kalu, která umožní odvozy vy-
hnilého vylisovaného kalu ve větším množství a 
za snížených nákladů.

Celkem bylo na stavbě kanalizace na ul. Rovni-
ny vybudováno 1742 m kanalizace a nově bude 
napojeno 82 nemovitostí s 350 obyvateli. Poděko-
vání za pochopení ztíženého provozu a pohybu na 
ul. Rovniny patří všem dotčeným občanům.

Stavba rozšířené kanalizace na Rovninách
a intenzifikace čističky odpadních vod proběhla úspěšně

Vlastivědný časopis
HLUČÍNSKO (2. číslo)

od 15. 12. 2011 k zakoupení
na informačním centru na zámku

Město získalo ocenění 
za ekologický přístup

v prvním ročníku soutěže
Moravskoslezského kraje (str. 2)

Odpadový kalendář
pro rok 2012

najdete na prostřední dvoustraně 
posledních letošních HN

Místo kytičky

NOVOROČNÍ   PŘÁNÍ  

Když zhasne ohňostroj a ztichnou světlice,  
odchází  starý rok za svitu měsíce.
Vykročme dopředu opět o jeden krok,
přivítat s radostí společně Nový rok.             
Co všechno nás čeká a co nám přinese?
Pohodu, přátelství, starosti i žaly,
splnění všech slibů a nových závazků,
které jsme dnešní den – sami sobě dali. 

Svému městu přeji krásnější budoucnost,
aby se vrátila do lidských srdcí láska,
aby naše město vzkvétalo do krásy,
a pro všechny lidi – mír a klidné časy. 

Připijme si všichni na lásku a zdraví,
na dny plné  slunce, pohody, přátelství,
abychom tento rok mohli prožít všichni
v našem milém městě – s úsměvem na tváři. 

Svým spoluobčanům hlavně pevné zdraví,
rodinnou pohodu, krásné šťastné děti,
úspěchy a radost z vykonané práce,
protože  čas každého z nás neúprosně letí.

Valerie Cymorková

Přivítali jsme: 
Tomáš Bittner *2011
Petra Kratinová *2011
Jan Pavlištík *2011
Jonáš Vokřínek *2011  

Jubilanti: 
Zdeňka Honegrová *1933
Rudolf Řehoř *1931
Emilie Tvrdá *1930
Anna Vitásková *1929
Agnese Ciccone *1927
Jiřina Svačinová *1927
Anežka Czakanová *1923
Školastika Pjenčíková *1922 

Úmrtí: 
Marie Hasilíková *1922
Věra Balonová *1923
Jaroslav Glaser *1929
Viktor Rylko *1933
Štěpánka Ostárková  *1914

 

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

Během tří let by měl absolvent získat dovednosti 
v základní komunikaci s neslyšícími při vyřizová-
ní jejich každodenních potřeb. 

Kurz bude probíhat na ZŠ Rovniny, Cihelní ul. 
(za kulturním domem), vždy v úterý od 16:30 do 
18:15 hod. 

Kurzovné za jeden školní  rok činí 3 150,- Kč a 
je možné je uhradit ve třech splátkách, anebo po 
domluvě jinak. 

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

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

Děkujeme všem příbuzným, známým a přátelům 
za květinové dary a účast na pohřbu Anety Ku-
lasové. Poděkování patří rovněž pohřební službě 
Breuer za vzorné služby. 

Matka s rodinou

Děkujeme MUDr. Danielu Kubinovi a sestřičce 
Marii Benkové za dlouhodobou obětavou péči a 
Charitě Hlučín, především sestřičce Hance Bier-
natové za neskonalou péči, svědomitost a úsilí 
o zmírnění bolesti při ošetřování naší maminky, 
paní Štěpánky Ostárkové z Hlučína-Rovnin, která 
nás navždy opustila dne 3.12.2011 ve věku požeh-
naných 97 let.

Rovněž děkujeme pohřební službě Breuer Hlu-
čín za vstřícnost a soucítění  při vyřizování pohřbu 
a komplexních služeb s tím spojených.

Děkujeme také  panu faráři Martinu Šmídovi za 
procítěnou mši svatou a slova útěchy ve chvílích 
pro nás nejtěžších a také všem, kteří se s naší ze-
snulou maminkou přišli dne 8.12.2011 rozloučit.

Syn Günter a dcera Dagmar s rodinami 

V informačním centru v Hlučíně na 
zámku je k zakoupení druhé číslo  vlas-
tivědného časopisu Hlučínsko. Hlučín-
ské noviny o tom informovala Jana Ne-
vřelová z centra. 

Časopis navazuje na téma „Chléb“ a zároveň 
toto téma uzavírá. Dočtete se v něm mimo jiné 
o větrných mlýnech či historii pekáren na Hlu-
čínsku, o významu chleba v křesťanské ikono-
grafii, chybět nebude zajímavý pohled do živo-
ta Josefa Kainara nebo seznámení se s obcemi 
Hněvošice a Kozmice. Časopis je v prodeji na 
Informačním centru v Hlučíně za 35 Kč, pří-
padně k zakoupení v jednotlivých obcích na 
Hlučínsku. Časopis vydává společně s Muze-
em Hlučínska Společnosti přátel Muzea Hlu-
čínska naleznete na stránkách (více info na we-
bových stránkách www.spmh.cz).

Doporučujeme: Nové Hlučínsko k prodeji

Kurz: Znakový jazyk Poděkování

Pronajmu nebytový (kancelářský) prostor v budově na Mírovém náměstí  č.3  
(T - Mobile, AXA, Optika Břemková, ARSY line) v 2. NP.  Dům je vybaven výtahem 
a má vlastní parkoviště. Nebytový prostor je vybaven PC sítěmi, internetovou kabeláží, 
klimatizací. Volejte mobil 728 207 920 nebo pište na mail: petrtac@seznam.cz

Řádková inzerce
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KOLEKTIV LÉKÁRNY U HRADEB

Vám přeje štěstí, pohodu 
a zdraví do nového roku 2012

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.

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

JINDŘIŠKA HALFAROVÁ
ÚČETNÍ FIRMA

 
Zpracování daní, 
mezd, účetnictví

 
tel.: 728 772 537, 

595 042 760
 

email: halfar01@volny.cz


