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Oblast D od 4. 3. - 7. 3. a 30.9. – 3.10. 2013 

Hlučín:	 Hornická	ul.	-	u	kotelny

	
Hornická	ul.	-	u	věžáků

	
Hornická	+	P.	Strádala	-	křižovatka

	
Jarní	+	Severní	-	křižovatka

	
Bož.	Němcové	+	Severní	-	křižovatka

	
1.Máje	-	vedle	kavárny

	
Tyršova	+	Komenského	-	křižovatka

	
Opavská	-	za	bytovými	domy

	
ČSA	naproti	polikliniky	-	za	byt.	domy	

Kontejnery	budou	přistaveny	vždy	v	první	den	

svozu,	budou	po	naplnění	odvezeny,	znovu	při-

staveny,	 závěrečný	 odvoz	 bude	 poslední	 den	

svozu	mezi	7:00	a	12:00	hodinou.	
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LEDEN

úNOr

březen

DubEN

květen

červen

A

b

Lokalita A, b, C 
Termíny	pytlového	svozu	plastů	dle	lokalit	

Svozová oblast A 

Město	Hlučín	od	ulice	Opavská	 a	Ostravská	

směrem	na	Darkovičky	

Svozová oblast b 

Město	Hlučín	od	ulice	Opavská	 a	Ostravská	

směrem	na	Bobrovníky	

Svozová oblast C 

městské	části	Darkovičky	a	Bobrovníky

Velkoobjemový odpad 

Mobilní	svoz	velkoobjemového	odpadu	

proběhne	2x	ročně:	na jaře a na podzim 

v oblastech D, E, F a G	(viz	vpravo).

Do	kontejnerů		ukládejte	jen	velkoobjemo-

vý		odpad,	nepřeplňujte	je	a	neukládejte	do	

nich	nebezpečný		odpad	,	který	můžete	denně,	

včetně		sobot,	uložit	na	sběrném	dvoře	v	are-

álu	TS	Hlučín	s.r.o.	na	Markvartovické	ulici.
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Pytlový svoz papíru probíhá

v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.
P
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Poslední den k zaplacení

poplatku za odpady!

Svoz bIOODPADu probíhá

v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.
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Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2013 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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Kosmonaut z Hlučína
Jak se Ondra dostal do
vesmírného programu.
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Odpadový kalendář
Důležité termíny a data
pro rok 2013...

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Ve středu 7. listopadu 2012 byla za přítomnosti vedení města 
slavnostně ukončena stavba zateplení základní školy v Hlučíně-
-Bobrovníkách.

Stavbu slavnostně ukončil starosta města Pavol Kubuš spolu s místostaros-
tou Alfonsem Laňkou. Bobrovnickou školu navštěvuje v současné době 60 

Bobrovnická škola v teplém kabátě žáků prvního stupně. Škola je sice malá, ale o to útulnější. Osobní přístup k 
dětem je tady cítit na každém kroku a tak jistě nikoho nepřekvapí, že rodiče 
do školy hlásí děti i ze vzdálenějších obcí.

„Na zateplení školy jsme nechali zpracovat projekt a na jeho základě město 
požádalo o dotaci na stavbu z prostředků Evropské unie. Bohužel dotaci se 
nepodařilo získat a tak jsem ráda, že se město rozhodlo celou stavbu financo-
vat ze svých prostředků,“ říká ředitelka školy Veronika Mrázková. Celá bu-
dova školy byla zateplena a došlo i k výměně všech oken. Vnější úprava fa-
sády pomohla celému vzhledu budovy a původní mříže na oknech nahradila 
bezpečnostní folie v oknech.

Práce probíhaly od srpna do října a harmonogram prací byl zvolen tak, aby 
co nejméně narušil výuku. Výměna oken byla provedena ještě v době prázd-
nin a následně se pracovalo na fasádě. Přestože původní projektované nákla-
dy činily zhruba 1,4 mil. korun, tak skutečné náklady na stavbu nepřesáhly 
800 tisíc korun.

„Celou školu jsme také vymalovali, takže každá třída má jinou barvu. Je to 
tu moc útulné. Rádi bychom ještě v příštím roce postavili novou školní dru-
žinu. Věřím, že se to podaří. Moc by to našim dětem pomohlo,“ poodhaluje 
plány na nejbližší období Veronika Mrázková.

V letošním roce město provedlo zateplení dvou velkých hlučínských škol 
na Rovninách a na ul. Hornické. Vzhledem k očekávanému nárůstu nákladů 
na topení je zateplování městských budov jednou z priorit města.

V pondělí 31. prosince 2012 bude Městský úřad uzavřen!
Upozorňujeme občany, že poslední den letošního roku nebude mít městský úřad úřední hodiny pro veřejnost. Vyřídit své záležitosti si mohou zájemci 
naposledy v pátek 28. prosince 2012 nebo pak hned po Novém roce ve středu 2. ledna 2013.

Prožijte vánoční čas s Josefem Ladou na hlučínském zámku
Atmosféru Vánoc a pravé „ladovské zimy“ můžete pocítit le-
tos i u nás v Hlučíně, a to po celý letošní poslední měsíc. Mu-
zeum Hlučínska připravilo, jak bývá zvykem, v tomto sváteč-
ním období vánoční výstavu s názvem „Vánoční čas s Josefem 
Ladou“. 

„Výstava trvá od soboty 1. 12. 2012 do úterý 6. 1. 2013 a představuje 
autorův život a dílo nejen v podobě pohádkově zasněžených obrázků Vá-
noc, ale také jiných témat,“ říká ředitel muzea Metoděj Chrástecký s tím, 
že muzeum pamatovalo samozřejmě i na děti, protože ty k tvorbě Josefa 
Lady bezesporu patří. „Pro děti bude připraven hravý koutek a návštěvníci 
si mohou zakoupit řadu předmětů s ladovskou tématikou. Srdečně zveme 
k návštěvě této výstavy k umocnění vánoční atmosféry. Výstavou bychom 
také chtěli poděkovat všem obyvatelům města i dalším návštěvníkům, za 
přízeň, kterou nám v uplynulém roce věnovali a rádi bychom všem popřá-
li pohodové Vánoce a šťastný nový rok,“ dodává ředitel. Muzeum je ote-
vřeno v pracovních dnech od 8.30 do 17 hodin s přestávkou přes poledne, 
o víkendech od 9 do 11.30 a od 14 do 17 hodin. Na Štědrý den je zavřeno, 
25. - 30. 12. je víkendový provoz a poslední den roku můžete navštívit mu-
zeum dopoledne a na Nový rok pak odpoledne. 

Josef Lada (1887-1957) - malíř, ilustrátor, karikaturista a spisovatel, je 
známý nezaměnitelným výtvarným výrazem své tvorby. Dětem se vybaví 
jeho pohádkové postavy kocoura Mikeše nebo chytré kmotry lišky, v do-
spělých vyvolávají jeho obrázky vzpomínku na dětství a trávení vánoční-
ho času plného tradic a voňavého cukroví. 
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Výtah z usnesení z 57. - 59. schůze Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s Gymnáziem Josefa Kainara, Hlu-

čín, příspěvková organizace na 3. semestr a 4. semestr Univerzity třetího 
věku v rámci třetího dvouletého studijního cyklu.

n rozhodla, že zhotovitelem akce „Oprava povrchu komunikace ul. U Há-
jenky v Bobrovníkách“ se stává společnost EUROVIA CS a rozhodla o 
uzavření smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami stanovený-
mi při výběrovém řízení v ceně 318.285 Kč bez DPH.

n projednala návrh Městské policie Hlučín na zbudování dlouhého zpoma-
lovacího prahu na ul. Zahradní u restaurace ADVIL a rozhodla tento ná-
vrh nerealizovat.

n projednala požadavek Osadního výboru Hlučín-Bobrovníky na omezení 
rychlosti jízdy na ul. K Lomům na 30 km/hod. a rozhodla rychlost jízdy 
neomezovat, odstranit dopravní značku B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel 
u Bobry clubu a plochu pro odstavování autobusů u Bobry clubu označit 
tak, aby byl jasný zákaz stání na odstavné ploše pro jiná vozidla než au-
tobusy MHD.

Výtah z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n rozhodlo o pojmenování  ulice na pozemku parc. č. 3088/89 v k. ú. Hlu-

čín názvem „Přímá“.
n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012, o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu.

n rozhodlo poskytnout odměnu za práci ve výborech za období od 1.10.2011 
do 10. 9.2012  předsedům výborů a členům výborů, kteří nejsou členy Za-
stupitelstva města Hlučína a nejsou zaměstnanci města Hlučína, jeho pří-
spěvkových organizací a obchodních společností.

n projednalo zprávy o činnosti Osadního výboru Hlučín - Rovniny a Osad-
ního výboru Darkovičky za období říjen 2011 - září 2012 a zprávu o čin-
nosti Osadního výboru Bobrovníky  za období listopad 2011 - říjen 2012 
a vzalo je na vědomí bez připomínek.

Klidné prožití svátků vánočních a dobré vykročení do nového
roku 2013 vám přeje vedení města i redakce Hlučínských novin.

FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2013

Společný zástupce (jméno a příjmení  toho, na koho bude vystavena poštovní 
poukázka):

Příjmení a jméno ...................................................................................................
datum narození ...................... místo trvalého pobytu ...........................................
ulice.............................................číslo orientační...............číslo popisné..............

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovníkách nebo Darkovičkách, za 
které bude společně uhrazen výše uvedený poplatek:

Jméno a příjmení         Datum narození
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................
8. ...........................................................................................................................
9. ...........................................................................................................................
10. .........................................................................................................................

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou po-
platníci povinni nahlásit do 15 dnů od vzniku změny ( odstěhování, přistěhová-
ní, úmrtí.)

zde odstřihnout 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ –  KOMUNÁLNÍ ODPADY
Z důvodu přípravy poštovních poukázek k uhrazení poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů pro rok 2013, stejně jako v loňském roce i letos, žádáme občany, 
kteří chtějí uhradit výše uvedený poplatek za domácnost společně, aby vyplnili 
následující formulář. Podle tohoto formuláře obdrží domácnost jednu poštovní 
poukázku a to za osoby, které budou ve formuláři uvedeny. Ostatním občanům 
budou poštovní poukázky zaslány jednotlivě. Z důvodu velké migrace občanů ne-
lze formuláře z loňského roku použít. Vyplněný formulář můžete odevzdat osob-
ně nebo zaslat poštou na MěÚ Hlučín, případně zaslat na e-mailovou adresu  
vjackova@hlucin.cz a to do 31.12.2012.

Vážení spoluobčané, 
sestry a bratři, všichni lidé dobré vůle.
Zase jsme v období před Vánoci, kdy se vše 
nějak zrychluje a všem se nám plní diáře. 
Církev se snaží každý rok toto období, zva-
né Advent, prožívat vždy alespoň v nějaké 
usebranosti a duchovní přípravě na svátky 
Narození Krista. Od letošního října církev 

na celém světě požívá tzv. Rok Víry. Vyhlásil ho papež právě proto, abychom se 
snažili znovu přemýšlet nad tím, co to vlastně víra je, jak ji konkrétně prožívá-
me, jak ji posilujeme, upevňujeme. Můžeme se i každý z nás zamyslet v tomto 
období nad svou vírou, a to třeba při rozžíhání svící na Adventním věnci. Kaž-
dý ji samozřejmě může prožívat v jiné podobě. Ale pokusme se společně každý 
sám, nad svou vírou zamyslet, a trochu si ji i v hlavě poskládat. Třeba nám to 
pomůže prožít lépe letošní Vánoce, které jsou připomínkou toho, že Bůh té naší 
víře vychází vstříc, když posílá na svět svého Syna.
Všechny vás též zvu na Vánoční bohoslužby, které  letos budou následovně:

Pondělí 24. 12.  - Štědrý den: 15.30 a 22.00 (Hlučín); 21.00 (Darkovičky)
Úterý 25. 12. - Boží hod: 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín); 8.00, 10.00 (Darkovičky)
Středa 26. 12. - Sv. Štěpána: 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín); 8.00, 10.00 (Darko-
vičky)
Úterý 1. 1. – Nový rok: 8.30, 10.00, 17.00 (Hlučín); 8.00, 10.00 (Darkovičky)

P. Martin Šmíd, farář

Vážení spoluobčané, 
další rok se pomalu chýlí ke konci a 

všichni se těšíme na magickou atmosfé-
ru vánoc, svátků míru a pokoje. Mnozí 
z nás musí v prosinci ještě hodně pra-
covat, ale setkání s rodinou, dětmi a 
vnoučaty o vánočních svátcích je přece 
jenom nejhezčí a každý z nás se na něj 
těší. Ať tomu tak skutečně je a ať se splní naše vzájemné upřímné přání zdra-
ví, štěstí a radosti.

Doba vánoční a novoroční nás vede k zamyšlení, jaký vlastně byl uplynulý 
rok a co nás čeká v tom příštím. Tuto vzácnou a důležitou chvíli využijme také 
k tomu, abychom v kruhu blízkých našli odhodlání a způsob ke vzájemné po-
moci. Každý z nás ji bude potřebovat.

V závěru roku bych také  rád poděkoval všem občanům, kteří v průbě-
hu roku pracovali pro město. Jsou to nejen členové zastupitelstva, členové  
osadních výborů, ředitelé a zaměstnanci městských organizací a škol, ale i 
občané aktivní ve spolcích, klubech, kroužcích a týmech, které se podílejí na 
společenském, kulturním a sportovním životě ve městě. Díky jejich nezištné 
práci se nám ve městě žije dobře.

Milí spoluobčané, přeji nám všem klidné prožití vánočních svátků  v kruhu 
blízkých a milovaných.

Pavol Kubuš, starosta
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Ve městě je celkem 122 ulic a od listopadu 
k nim přibyla další. Jmenuje se „Přímá“.

Požadavek na pojmenování nové ulice vznikl v 
souvislosti s výstavbou lokality rodinných domů 
u odbočky z ul. Rovniny. Vznikla zde nová zá-
stavba s deseti rodinnými domy naproti ul. Má-
nesova. O názvech ulic rozhoduje obec a zákon o 
obcích říká, že se názvy ulic musejí uvádět vždy 
v českém jazyce a ulice se nepojmenovávají podle 
jmen žijících osobností veřejného života.

Rada města se proto obrátila na osadní výbor 
Hlučín – Rovniny. „Náš první návrh na pojmeno-
vání ulice byl Nová. Rada města se ale s tímto po-
jmenováním neztotožnila a tak jsme museli zvolit 

Hlučín má novou ulici

jiný název. Osadní výbor má 10 členů a každý měl 
právo předložit 3 návrhy,“ přibližuje pozadí vzni-
ku nového názvu předsedkyně osadního výboru 
Jaroslava Miketová.

Město Hlučín pronajme byt č. 38
o velikosti 2+1 ve IV. nadzemním 

podlaží na adrese Hlučín, 1.máje 1, 
a to formou výběrového řízení.

Jedná se o byt s centrálním
vytápěním a ohřevem

teplé vody o ploše 41,9 m2.
-----------------------------------------

Město Hlučín pronajme byt č. 39
o velikosti 2+1 ve IV. nadzemním 

podlaží na adrese Hlučín, 1.máje 1, 
a to formou výběrového řízení.

Jedná se o byt s centrálním 
vytápěním a ohřevem

teplé vody o ploše 41,9 m2.
-----------------------------------------

Podmínky pronájmu bytů
budou zveřejněny

na úřední desce
MěÚ Hlučín a na webových stránkách

Města Hlučína.
Informace:

odbor investic a správy městského
majetku, p. Kolodějová,

tel. 595 020 264.

Upozornění: Změna termínů
svozu odpadů o vánočních svátcích
Upozorňujeme občany, že svoz komunálních 
odpadů proběhne v náhradním termínu v sobo-
tu 22.12.2012 za úterý 25.12.2012 a v sobotu  
29.12.2012 za úterý 1.1.2013

Město Hlučín k 31. 7. 2012 ukon-
čilo realizaci projektu „Vzdělává-
ní v eGon Centru ORP Hlučín“, reg. č. 
CZ.1.04/4.1.00/40.00021.

Projekt probíhal od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2012 a 
byl financován z prostředků Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpoč-
tu ČR.

Cílem projektu bylo vzdělávání úředníků v ob-
lasti eGovernmentu vedoucí k celkovému zvýše-
ní efektivity výkonu veřejné správy a k zajištění 
potřebné úrovně znalostí a dovedností v oblasti 
elektronizace výkonu státní správy a samosprá-
vy a tím i k vytvoření vhodných podmínek pro 
možnost elektronické komunikace jak mezi ob-
čanem a úřadem, tak i mezi úřady navzájem. V 
rámci realizace projektu byli do vzdělávání zapo-
jeni nejen úředníci města Hlučín, ale i ostatní za-
městnanci města a členové zastupitelstva, dále za-
městnanci příspěvkových organizací zřizovaných 
městem Hlučín, úředníci, zaměstnanci a členové 
zastupitelstev obcí základního typu a obcí s pově-
řeným úřadem ve správním obvodu ORP Hlučín 
a zaměstnanci příspěvkových organizací zřizova-
ných těmito obcemi. Celkově se jednalo o 14 obcí 
(Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobro-
slavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, Ludgeřo-
vice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a 
Závada), 3 obchodní společnosti a 29 příspěvko-
vých organizací zřizovaných městem Hlučín nebo 
některou z výše uvedených obcí. Vzdělávání pro-
bíhalo ve třech formách, distanční (e-learningo-
vé), prezenční a kombinované. Nejčastější a nej-
využívanější byla forma e-learningového studia, 
jen o něco méně proběhlo prezenčních kurzů a k 
velmi oblíbeným a užitečným patřila také kombi-
novaná forma studia. Prezenční kurzy a prezenční 
části kombinované formy studia probíhaly ve ško-
lící místnosti, jejíž vybavení bylo také částečně 
hrazeno z prostředků Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.

Cíl projektu byl splněn
K 31. 7. 2012 bylo proškoleno 220 osob v jed-

nom či ve více z celkem 49 vypsaných kurzů. Cel-

kový počet úspěšných absolventů byl 2 848, což 
plně odpovídá požadavkům v projektu.

Realizace projektu vysokou měrou přispěla k 
celkovému rozvoji a zvýšení úrovně informova-
nosti a znalostí všech absolventů v oblasti elektro-
nizace výkonu státní správy a umožnila jim plně 
využívat všech výhod vyplývajících z možností 
elektronické komunikace.

Udržitelnost
V souvislosti s udržitelností výše zmiňovaného 

projektu a zároveň se snahou nabídnout obcím ve 
správním obvodu ORP Hlučín a příspěvkovým 
organizacím těmito obcemi zřizovaným možnost 
pokračovat ve využívání přínosů a výhod plynou-
cích z poskytování informací a rozsáhlé metodic-
ké podpory ze strany města Hlučín, byly tyto obce 
osloveny s návrhem na uzavření smlouvy o po-
skytování metodické podpory.

Uzavření  takové smlouvy by umožňovalo obci 
i jejím příspěvkovým organizacím pokračovat ve 
stávající spolupráci s ORP Hlučín, udržet kontinu-
itu projektu a nadále využívat benefity plynoucí z 
poskytování informací a podpory ze strany města 
Hlučín a to včetně účasti na školeních organizova-
ných ORP Hlučín určených pro pracovníky a za-
městnance obcí nebo jejich příspěvkových organi-
zací ve správním obvodu.

V současné době ze čtrnácti oslovených využi-
lo tuto možnost osm obcí, s nimiž byla uzavřena 
smlouva a od 1. 8. 2012 je těmto obcím kontinu-
álně zajišťována podpora a školení v oblasti zavá-
dění eGovernmentu.

Důležité odkazy:
www.esfcr.cz
www.osf-mvcr.cz
www.egoncentrum.cz
www.datoveschranky.info
www.czechpoint.cz
 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a obrať-

te se na nás: projektový manažer: Mgr. Lucie Ba-
rátová , tel.: 595 020 294, e-mail: baratova@hlu-
cin.cz, manažer vzdělávání:  Lucie Kaniová, tel.: 
595 020 222, e-mail: kaniova@hlucin.cz

Pro úplnost je třeba říci, že osadní výbor měl k 
dispozici seznam už existujících ulic, aby měli 
jednotliví členové přehled, která jména už nemo-
hou použít. „Všechny návrhy jsme vyhodnotili a 
název ulice Přímá se opakoval celkem 5x. Obje-
vil se i návrh na pojmenování ulice po Karlu Fia-
lovi, kterého všichni znají spíše z filmu Limoná-
dový Joe a který má k Hlučínu vztah nebo názvy 
Dvorní, Kolmá a Dlážděná. Název ulice Přímá už 
prošel bez problému a v listopadu ho schválilo za-
stupitelstvo,“ říká Jaroslava Miketová.

Nová ulice se dočká označení  ještě v průběhu le-
tošního roku. Naposledy byla nová ulice ve městě 
pojmenována v roce 2009. Jednalo se o ulici Polní 
v Darkovičkách.

(mp)

Informace o ukončení projektu

Změna odjezdu linky č. 56
Odjezd spoje na lince č. 56 ze zastávky Hlučín 
sídliště bude posunut ze 4.00 hod. na 3.58 hod. K 
posunu odjezdu o 2 min. dojde z důvodu přestupu 
větší skupiny cestujících z této linky na linky č. 33 
a 34 na zastávce Sad Boženy Němcové (před kři-
žovatkou). V současné době jsou všechny tři spoje 
těchto linek na zastávce ve stejnou minutu (4.20 
hod.) a cestující nemají vždy možnost přestoupit.
Změna nastane se změnou jízdního řádu od 9. 
prosince 2012.
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Dne 9. listopadu 2012 se konal pietní akt u příležitosti Dne veteránů. V dopoledních hodinách pro-
běhla mše na hřbitově  v Březinách a po jejím skončení položil starosta města Pavol Kubuš věnec  
u památníku padlým v I. a II. světové válce. V krátkém projevu pak připomněl význam Dne veterá-
nů a jeho symbolický odkaz do dnešní doby. Slavnostní akt byl ukončen státní hymnou. Poté zástup-
ci města položili kytici na hřbitově Rudé armády. Dnem válečných veteránů je 11. listopad. Slaví se 
celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den při-
pomínán i v České republice.

Uctili jsme společně válečné veterányPraktická angličtina na Hornické
Za první dva měsíce tohoto školního roku 
navštívily naši školu hned dvě skupinky 
anglicky mluvících návštěvníků.

Členové první skupinky byli z Austrálie a Jihoaf-
rické republiky. Povídali si s žáky vyššího stupně 
o životě a zvycích v jejich domovině.

Druhou skupinku tvořili Američané, kteří hovo-
řili o právě se blížících volbách v USA, o jejich 
historii či volebním systému. Na závěr obou se-
tkání se žáci na některé zajímavosti mohli dotázat, 
samozřejmě v anglickém jazyce. Jistě to byla pro 
naše žáky výborná zkušenost, při které si mohli 
ověřit, jak rozumí a dovedou komunikovat s rodi-
lými mluvčími.

Úspěchy v jubilejní soutěži
Je již několikaletou tradicí, že se žáci a 
studenti z Hlučína účastní matematických 
soutěží a olympiád. 

Koncem října proběhl na v prostorách Wichter-
lova gymnázia v Ostravě-Porubě jubilejní desátý 
Moravskoslezský matematický šampionát. Cel-
kem se ho zúčastnilo na dvě stovky studentů a 
žáků z bezmála tří desítek škol. A právě naši, hlu-
čínští, opět ukázali, že dokáží město i své školy 
náležitě reprezentovat. 

Podobně jako loni žák 9.B třídy ZŠ Hlučín Hor-
nická, školy s rozšířenou výukou matematiky a 
přírodovědných předmětů Lukáš Kramný zvítězil 
ve své kategorii. 

Mezi středními školami pak zazářila Jarmila Ku-
čerová, studentka 5. ročníku šestiletého studia 
hlučínského gymnázia Josefa Kainara, která se již 
dříve velice úspěšně účastnila řady vědomostních 
soutěží a středoškolských olympiád – a to v růz-
ných oborech.

Na svou další koncertní sezónu se Hlučín-
ský smíšený sbor připravoval v nádherné, 
skoro ještě letní přírodě Jeseníků. V polo-
vině měsíce září jsme odjeli do malebného 
prostředí nedaleko lázeňského města Je-
seník, na „Čertovy kameny“, kde jsme se 
pilně „soustředili“ na svůj nový program 
pro nadcházející vystoupení.

Hlučínský smíšený sbor často spolupracuje se 
Smíšeným pěveckým sborem P. Cypriana Lellka 
z Dolního Benešova. Nejprve tomu bylo 22. září. 
2012 na 8. Prajszké pouti v Rudách u Ratiboře.

Vyjeli jsme autobusem ráno za deště, Rudy nás 
přivítaly ozářené podzimním sluncem. Poutníci se 
sjížděli z mnoha koutů Hlučínska. Mše byla velmi 
slavnostní. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Pa-
vel Kuchař, který působí ve farnosti Dolní Bene-
šov a je rodákem z Darkovic.

Při mši se střídaly zpěvy poutníků, našeho spo-
jeného sboru doprovázeného komorním souborem 
složeným ze studentů Janáčkovy konzervatoře a 
Gymnázia (JKGO) v Ostravě, žáků a pedagogů 
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín i členů Janáčko-
vy filharmonie v Ostravě. Sóla zpívala sopranistka 
Karin Rádková, dirigoval p. Jonáš Harman, varha-
ní doprovod Dita Kyseláková a Reinhard Persich. 
V impozantním chrámu („Bazilika Minor“) zně-
la hudba W .A. Mozarta, J. S. Bacha, J. Haydna; 
slavnostně se rozléhalo Halleluja G. F. Händla. Na 
závěr celý chrám zpíval „Salve Regina„.

Závěrečné slovo měl hlavní organizátor Prajsz-
kých poutí pan MVDr. Jindřich Koska. Poděkoval 
za účast všem poutníkům, učinkujícím a kněžím, 
kterým předal jako dík krásné kytice květin (velmi 
potěšil růžemi i všechny členky sboru). Seznámil 
nás rovněž s historií opatství v Rudách u Ratibo-
ře a jeho úzkém propojení s církevním životem v 
Dolním Benešově už od r. 1723. „Posláním Praj-

szké poutě do Rud (Mariánské poutní místo, bý-
valý Cisterciácký klášter, poslední sídlo ratiboř-
ského knížete), je navázat na existenci obdobných 
poutí, které byly přerušeny historicko-politickými 
událostmi a opětovně se napojit na tyto tradice a 
podpořit duchovnost a integritu hlučínských ob-
čanů. Obnovením poutí do Rud lze rovněž pou-
kázat na význam cisterciáckého řádu a jiných cír-
kevních řádů v dějinách našeho regionu, na jejich 
vliv při kulturním a hospodářském rozvoji této ob-
lasti a propojení s ostatními evropskými regiony.

Krásné prostředí a okolí chrámu a kláštera, které 
jsou po rekonstrukci, lákalo k procházkám. Domů 
jsme si odváželi klid a mír v duši a přání - opět se 
příští rok této pouti zúčastnit.

Další pro nás významnou událostí, které jsme se 
zúčastnili, bylo učinkování na „Benefičním kon-
certu při příležitosti oslav 200. výročí narození 
významného slezského buditele, rodáka z Dolní-
ho Benešova P. Cypriana Lellka, v neděli 28. říj-
na 2012. Ve skladbách „starých mistrů“ vystoupili 
spojené sbory (Dolní Benešov a Hlučín) a komor-
ní orchestr složený z žáků ZUŠ P. J. Vejvanovské-
ho v Hlučíně a studentů JKGO v Ostravě se svý-
mi sólisty.

Ve svém úvodním projevu P. Mgr. Pavel Kuchař 
ocenil připomenutí si této události a v souvislosti 
s ní poukázal na význam udržování tradic v živo-
tě generací.

Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na 
opravu varhan v kostele sv. Martina v Dolním Be-
nešově.

Za výbornou organizaci obou akcí a pěkné zážit-
ky patří panu MVDr. Jindřichu Koskovi upřímné 
poděkování.

E. Svobodová
B. Bortlová

Hlučínský smíšený sbor
a ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín

zvou na

ADVENTNÍ KONCERT

při příležitosti ukončení roku oslav
60. výročí založení ZUŠ v Hlučíně

v neděli 9. prosince 2012 v 15.00 hodin 
kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

účinkují: Hlučínský smíšený sbor, 
Smíšený sbor P. C. Lellka Dolní Benešova, 

žáci a pedagogové ZUŠ P. J. Vejvanovského, 
Komorní orchestr „Vejvanovský“ 

um. vedoucí Irena Dřevjaná

Dirigent 
Barbora Bortlová

Hlučínský smíšený sbor v nové koncertní sezóně
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Zveme srdečně širokou veřejnost na ja-
zzový večer s „protinožci“. Koncert se 
uskuteční 11. 12. 2012 v 18 hodin v Čer-
veném kostele u hlučínského autobusové-
ho nádraží.

Hrát bude 9-členná skupina WINTERS RISE z 
Austrálie společně se světoznámým trumpetistou 
Richardem Greenem, který hrál se S. Wonderem a 
D. Ross. Současně zveme na stejné místo  na před-
vánoční pásmo písní s recitací žalmů 16.12.2012 v 
17.00 hod. Akce jsou zdarma a pořádají je křesťa-
né z AC Hlučín ve spolupráci s NLI.

Zprávy z volejbalu
Nová volejbalová sezóna 2012/2013 byla 
zahájena koncem září. Z pěti soutěžních 
družstev již mají za sebou několik utká-
ní družstva mužů, žen a juniorů. Družstva 
juniorek a žákyň zahájí své soutěže v OP 
koncem listopadu.

Družstvo mužů má ve 2. lize odehráno 12 utká-
ní a z 10-ti družstev je zatím na 3. místě s devíti 
výhrami a třemi porážkami. Tabulku vede druž-
stvo Sokola Bučovice před družstvem Sokola Pal-
kovice.

Družstvo žen v KPII. tř., kde je osm družstev ve 
skupině - A, je zatím na 2. místě, když ze 12-ti 
utkání skončilo devět vítězstvím a jen tři poráž-
kou. Tabulku vede družstvo Slávie OU Ostrava.

Družstvo juniorů jako nováček v KP, kde hrají 
jen tři družstva, je zatím na 2. místě, když ze čtyř 
utkání jen jednou zvítězilo a třikrát odešlo poraže-
no. Tabulku vede družstvo ŠSK Beskydy.

František Košař

Tradiční vánoční posezení bobrovnických 
zahrádkářů  proběhne letos o stříbrné ne-
děli 16. prosince 2012 od 14.00 hod.

Zahrádkáři z Bobrovníků pořádají pro všechny 
zájemce z obce i okolí v Kulturním domě v Bob-
rovníkách tradiční vánoční posezení u stromečku 
a koled. Akci, která byla letos pro velkou účast 
přesunuta z moštárny do kulturního domu, zpes-
tří výstavka betlémů a vánočních ozdob. Na ka-
ždého z účastníků čeká výborný svařák a uvítací 
perníček.

Pořadatelé zvou srdečně všechny, kteří si chtějí 
odpočinout od vánočního shonu a nasát sváteční 
atmosféru.

Vánoční posezení
bobrovnických zahrádkářů 

Australští jazzmani v Hlučíně

Uzavření knihovny
během vánočních svátků

Vážení čtenáři, upozorňujeme
vás, že knihovna bude

od 21. prosince 2012 do 1. ledna 2013
uzavřena.

Přejeme vám příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 

pevné zdraví a stále dobrou náladu.

Městská knihovna Hlučín

V úterý 30. října 2012 se do Prahy vrátilo 
12 kluků a holek, kteří se zúčastnili pro-
jektu Expedice Mars 2012, v jehož rám-
ci navštívili Evropské vesmírné centrum v 
belgickém Transine.

Na počátku jejich dlouhé cesty byla přihláška do 
konkurzu a úspěšné zvládnutí vstupních testů. Pak 
si museli vybrat jednu z pěti profesí (inženýr, lé-
kař, dokumentarista, architekt nebo astronom) a 
samostatně vypracovat projekt na určené téma.

Autoři nejlepších projektů byli pozváni na ví-
kendové semifinále – tam každý autor prezento-
val svůj projekt před ostatními a musel splnit další 
připravené úkoly. Do finále a na výcvik ukončený 
simulovaným letem do vesmíru totiž postoupilo 
pouze 12 „budoucích kosmonautů“. A mezi těmi-
to 12 nejúspěšnějšími byl také Ondřej Trčka, 
student hlučínského Gymnázia Josefa Kaina-
ra, jenž o svých zážitcích a zkušenostech vypráví 
v následujícím rozhovoru. 

Nejprve něco o tom, jak ses vůbec do této sou-
těže dostal.

Od Veroniky Foldynové (studentka třídy II.) jsem 
se dozvěděl, že tato soutěž probíhá, přihlásil jsem 
se přes internet a první tři kola jsem podstoupil 
přes internet. Prošel jsem a poté proběhlo zadání 
projektů. Vypracovali jsme projekt, tam byly různé 
úkoly, například zkonstruovat raketu, vypustit ji a 
udělat o tom zápis. Poté udělat 3D model rakety 
na počítači a napsat projekt bezpilotního letu na 
Mars s návratem vzorků. 

Potom jsme projekty poslali a vybráno z nich 
bylo asi dvacet pět. Těchto dvacet pět lidí se do-
stalo do semifinále, které se konalo na Slovensku. 
Tam nás různě testovali - zdravotnické, psycholo-
gické testy - a ještě jsme tam obhajovali své pro-
jekty. Pak také proběhla zkouška z angličtiny. Dále 
tam byly různé vedlejší hry pro zábavu. Nakonec 
bylo vyhlášení, kde vybrali dvanáct lidí, kteří po-
jedou do Belgie.

Jaká byla cesta?
Nejprve jsme jeli do Prahy na takové třídenní 

předfinále. Tam bylo zahájení a poté jsme dostali 
úkoly. Ve dvojících jsme měli svázané ruce, běhali 
jsme po Kačerově a plnili úkoly. My jsme byli dru-
zí nejrychlejší. Druhý den ráno jsme stavěli vozít-
ka z LEGA, která měla přejet určitou dráhu, nám 
se tento úkol v pohodě podařil. Potom jsme se 
přestěhovali na druhý konec Prahy, tam proběhly 
další úkoly. Výsledkem bylo rozdělení do hlavní a 
vedlejší posádky - kdo bude v raketoplánu a kdo v 
řídícím středisku.

Kam ses dostal ty?
Já jsem byl v hlavní posádce v řídícím středisku 

a měl jsem za úkol dělat ředitele startu a přistání 
a ještě jsem měl dvě funkce, protože tam bylo šest 
funkcí a nás tam bylo šest - dva v raketoplánu a 
čtyři v řídícím středisku, takže dva měli ještě dvě 
funkce. Já dělal ředitele vzletu a přistání a ještě 
public affairs officer - ten se staral o odpočet a 
také o vypuštění družice.

 Z Prahy jsme se přesunuli do Německa, kousek 
za hranice do muzea kosmonautiky. Tam jsme byli 
celý den. Byl tam Milan Halousek - předseda čes-
ké kosmické agentury, který nám dělal průvodce.“

Expedice Mars očima hlučínského studenta

 Co se ti tam tak nejvíce líbilo?
 Asi simulátor Miru - takový malý dřevený. Ruso-

vé ho měli na první nácvik orientace v Miru.
Z Německa jsme jeli rovnou do Belgie - přes noc 

a ráno jsme přijeli. Ubytovali nás, šli jsme na sní-
dani a začal výcvikový program.

Jak vypadal výcvikový program, čím vším jste 
prošli?

Tak třeba hned první den jsme prošli Moonwalk-
em - to je chození při zmenšené gravitaci. Potom 
multi axis chair, která točila všemi směry a měli 
jsem obkreslovat obrázek. Potom byl oběd a pak 
jsme stavěli jednostupňové rakety, které jsme vy-
robili z papíru, který jsme omotali kolem dřeve-
né tyčky, udělali jsme trup, přilepili stabilizátoru, 
dali špičku a motor a potom jsem to odstartovali. 

Druhý den jsme měli zero g walk - simulátor sta-
vu beztíže, dále rotation chair - točili nás 40 vteřin 
a pak jsme se měli dívat do jednoho místa a testo-
vali nám kmitání očí. Já jsem byl celkem v pohodě. 
Potom jsme byli v clean roomu, kde jsme stavě-
li družici. To znamená, že jsme zapojovali elek-
troniku, potom nám to zkontrolovali zapojením do 
elektřiny. Ještě jsme byli na kanadském rameni - 
rameno raketoplánu, kde byla židle, na které jsme 
seděli a ovládali ji. Měli jsme najít v nákladovém 
prostoru raketoplánu papír s obrázky.“

Co bylo třetí den?
Stavěli jsme dvoustupňové rakety a potom jsme 

podstoupili simulovaný let. Dvě hodiny jsem byl v 
řídícím středisku a trénovali jsme skutečný let do 
vesmíru kolem Země, vypustili jsme družici, při-
pojili se k Mezinárodní vesmírné stanici, potom 
odpojili a přistáli.“

Poslední den jste navštívili Evropský parla-
ment, jaké to tam bylo?“

Nejdříve jsme museli projít pass checkem, zkon-
trolovali nás detektory kovu. Byli jsme tam proto, 
že tam působí český kosmonaut Vladimír Remek. 
Provedl nás a povykládal o svém letu do vesmíru. 
Potom jsme se ho mohli na cokoliv zeptat a byli 
s ním na obědě. Odpoledne jsme si mohli projít 
Brusel a pak jsme jeli domů.

Tomáš Perdoch, VI. A
Gymnázium Josefa Kainara



hlučínskénoviny [06]

Jako každý školní rok i letos se žáci ZŠ 
Hlučín-Rovniny (druháky počínaje a sed-
máky konče) rozjedou po Moravskoslez-
ském kraji, aby v průběhu týdenních kur-
zů (škola v přírodě, lyžařský či adaptační 
kurz) podlehli krásám Beskyd či Jesení-
ků, načerpali energii z přírody, pokořili 
sjezdovky a vytvořili nebo utužili vztahy 
se spolužáky a kantory.

Jako první se v říjnu vrátili šesťáci, kteří se pod 
vedením profesionálů z organizace STAN - Speci-
al Team for Adventure in Nature - účastnili adap-
tačního kurzu v rekreačním středisku a adrenali-
novém parku Relaxa v Jeseníkách.

Rádi byste procvičili tělo i mysl? Láká Vás ob-
jevovat dosud nepoznané  a překonávat překážky 
i sami sebe? Chcete se o sobě dovědět něco nové-
ho? Rádi byste strávili týden v přírodě s partou? 
Chtěli byste najít nové kamarády nebo s těmi stá-
vajícími utužit přátelství?  Nevíte, na koho je ve 
třídě spoleh, kdo vám podá pomocnou ruku a o 

koho se můžete opřít? Poutavý pětidenní program, 
kterého se rovninské děti zúčastnily, by byl právě 
pro vás jako šitý na míru.

Herní  bloky prokládané specialitami jako nízko-
lanové a vysokolanové centrum, army game, bun-
gee trampolína, horolezecká stěna aj. následovaly 
v rychlém sledu ihned po snídani a večeří nabi-
tý program rozhodně nekončil. Kluci i holky se 
pohybovali s jistotou nejen na adrenalinových la-
nech, tanečním parketě, ale i v nočním lese, kde 
galantní pánové nabízeli své rámě dívkám při 
stezce odvahy.

Rovněž učitelé se do programu zapojili nejen 
jako pozorovatelé  sociálních vazeb ve třídách, ale 
také jako partneři při herních úkolech, jako od-
hodlaní sportovci, výteční střelci a nebojácní prů-
vodci tmou.

Celým adaptačním kurzem se jako červená nit 
vinula tvorba komiksů, které jsou ke zhlédnutí v 
prostorách školy.

Andrea Tomíčková

Zážitkové programy na ZŠ Hlučín-Rovniny

Turistický oddíl Zálesák se v listopadu 
chystal na pokoření některého z beskyd-
ských vrcholů. Předpovědi počasí však to-
muto záměru nepřály a hlásily vytrvalý 
déšť. Ačkoliv zálesák není z cukru, nako-
nec zvítězila varianta akce pod střechou.  

V sobotu dopoledne se tak početná skupinka dětí 
a mládeže přemístila autobusem do Ostravy a za-
vítala do krytého minigolfového zážitkového cen-
tra v Mariánských Horách. Zde se všichni účast-
níci rozdělili do menších skupinek, takzvaných 
flyghtů, aby absolvovali osmnáctijamkové hřiště.

Po množství  dobrých a špatných ran, ran šťast-
ných i smolných, které  si poctivě zapisovali do 
svých karet, došlo k vrcholu celé akce. Nejprve 
muselo výpočetní středisko všechny výsledky 
přepočítat a vyhodnotit, aby mohly být předány 
cenné trofeje.

Všichni účastníci byli rozděleni do tří kategorií 
a na nejlepší tři z každé kategorie čekala medai-
le. Hráči s nejlepším výsledkem byly navíc oce-
nění i krásnou trofejí na mramorovém podstavci. 
Nezbývá než pogratulovat vítězům a poraženým 
popřát více štěstí do dalších ročníků Zálesáckého 
turnaje v minigolfu.

Zálesák a golf?
I to jde dohromady

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“.

Během tří let by měl absolvent získat dovednos-
ti v základní komunikaci s neslyšícími při vyřizo-
vání jejich záležitostí na úřadech, u lékaře apod.

Ročník kurzu znakového jazyka bude probíhat 
od 15. ledna v ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za kultur-
ním domem), vždy v úterý od 16:30 do 18:15 hod.

Bližší informace ke kurzu znakového jazyka zís-
káte kontaktem na: picsp@seznam.cz, telefon: 
724 996 859 – pí. Kubicová

Kurz znakového jazyka Závody ukončily sezónu
V říjnu již tradičně JK Baloušek pořá-
dá závody v jezdecké disciplíně – par-
kur. Kvalitní sportovní výkony ve spojení 
s nádherným babím létem vytvořily pří-
jemnou atmosféru na posledních skoko-
vých závodech konaných na otevřených 
kolbištích.

Za přispění společností, kterým patří velké díky 
organizátorů i příznivců jezdeckého sportu (Vy-
soká škola podnikání Ostrava, květinářství ZS 
Servis, BORCAD CZ, ACA autocentrála, STO-
KLASA, salon Butterfly), se podařilo zajistit pro 
startující dvojice kvalitní zázemí včetně bohatých 
výher.

Velký počet diváků  fandil jezdcům a koním od 
nejnižších soutěží až po divácky velmi atraktiv-
ní závod, tzv. „žolík“. V tomto závodě má jezdec 
možnost vybrat si finální překážku ze dvou mož-
ností – pro koně náročný skok (žolík) a překáž-
ku „na jistotu“. Jezdec, který bezchybně překoná 
parkur včetně žolíka, nasbírá nejvíce bodů a má 
nejrychlejší čas – vyhrává. Vítězem této soutěže - 
Ceny Vysoké školy podnikání Ostrava se stala pro 

rok 2012 Olga Janásová na koni JAGGA z jezdec-
kého klubu Dolní Dvůr Wrobel-Lhotka.

Foto: Kateřina Bugnerová

Dne 8. 11. 2012 proběhl v Domě dětí a 
mládeže v Hlučíně 26. ročník pěvecké 
soutěže „Hlučínský slavíček“. Zúčastnilo 
se 44 dětí ve třech věkových kategoriích. 
Předškoláci a děti z 1. a 2. tříd ZŠ. V sou-
těži zazněly písně lidové, umělé a dokon-
ce dvě písně v hlučínském nářečí bez hu-
debního doprovodu.

Odborná porota měla nelehkou úlohu, a proto 
mimo dvě ocenění v každé věkové kategorii udě-
lila i čtyři zvláštní ceny. Bylo těžké vybrat nej-
lepší zpěváčky, rozdíl mezi výkony dětí byl mi-
nimální. 

Všichni soutěžící si navíc odnesli účastnický 
list a drobné odměny. 

Děkujeme všem učitelům a rodičům za to, že s 
dětmi zpívají.

Hlučínský slavíček 2012 Vítězové Hlučínského slavíčka 2012

III. kategorie: Jaroslav Matýsek (Ach synku, 
synku) - MŠ Hlučín Cihelní a Denis Kotala (Be-
ruška) - ZŠ a MŠ Vřesina

I. kategorie: Veronika Tomisová (Čekala jsem, 
nespala jsem) - ZŠ dr. Miroslava Tyrše aLu-
cie Ohřálová (Kočka smaží cibulku) - ZŠ a MŠ 
Vřesina

II. kategorie: Dorota Čechová (Panenka Alen-
ka) - ZŠ Děhylov a Renáta Halfarová (Marjánko, 
Marjánko) - ZŠ a MŠ Vřesina

Zvláštní  cena: Romana Omámiková (Na tom 
pražském mostě) - ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Ale-
na Stoklasová (O zlatých jablkách) - ZŠ Hlučín 
Rovniny, Elen Zlotá (Kdybys měla má panenko) 
- ZŠ Píšť a Veronika Kuchařová (Roztrhaná cha-
lupka) - ZŠ a MŠ Darkovice. 

Lucie Holaňová Ocelková
DDM Hlučín



Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2013 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Směsné plasty a tetrapakové obaly
Do kontejnerů  na plasty (žlutá barva) patří nejen PET lahve. Lze sem 
však vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, poly-
styren, na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, 
obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, bar-
vy apod. Vždy ale sledujte nálepku na vašem kontejneru. Plastové lahve 
je vždy třeba sešlápnout nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmenšen 
jejich objem!

Umístěny jsou:
1 ks Darkovičky u Jednoty
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Hornická – garáže
2 ks sídliště OKD u marketu Hruška
2 ks ul. J. Nerudy u obchodu
1 ks ul. Boženy Němcové
1 ks parkoviště ul. Bochenkova
1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 ks ul. 28. října
3 ks sídliště Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Rovniny u bývalé MŠ
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks Bobrovníky, ul. Požárnická, Jednota

Plasty je však nejlepší ukládat do igelitových  pytlů, které občané dostá-
vají na Městském úřadě – svoz plastů bude probíhat ve středu podle har-
monogramu vždy v1x za měsíc. Harmonogram svozu najdete také na ná-
sledující dvoustraně ve formě kalendáře. 

Které odpady, kam a kdy mohou občané  ukládat 

svozová oblast

A  

Termíny pytlového svozu plastů (oblast)  

svozová oblast

B  

Pytlový svoz odpadů

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky 
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

Sklo
Do kontejnerů  na sklo (bílá nebo zelená  barva) můžeme vhazo-
vat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. 
Pozor! Do kontejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice 
apod. Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drá-
těné sklo a zrcadla.

Umístěny jsou:
2 + 2 ks Darkovičky u Jednoty
1 + 1 ks ul. J. Nerudy u obchodu
2 + 2 ks ul. Hornická u marketu Hruška
1 ks ul. ČSA u Renty
1 + 1 ks Billa parkoviště
1 + 1 ks ul. Zahradní u pizzerie
2 + 2 ks v centru za drogerií „dm“ 
1 + 1 ks parkoviště ul. Bochenkova
1 + 1 ks ul. K Pile -  Prodej vín
1 + 2 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 + 1 ks ul. 28. Října
2 + 2 ks sídliště Rovniny u marketu Hruška
1duo + 1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 + 1 ks Rovniny u bývalé MŠ
1 + 1 ks ul. Osvoboditelů - křižovatka (Bobrovníky)
1 + 1 ks Bobrovníky, ul. Požárnická, Jednota

Papír
Do kontejnerů  na papír (modrá barva) můžete dávat kartony, novi-
ny, časopisy, kancelářský papír, počítačový papír a neznečištěný oba-
lový papír. Do kontejneru nepatří žádné igelity a jakýkoliv znečiš-
těný papír.

Umístěny jsou:
1 ks Darkovičky u Jednoty
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Hornická – garáže
2 ks sídliště OKD u marketu Hruška
2 ks ul. Nerudy u obchodu
1 ks ul. Boženy Němcové 
1 ks ul. Hornická – za zubaři
2 ks parkoviště ul. Bochenkova
1 ks ul. Zahradní, u hřbitova
1 ks křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks sídliště Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 ks ul. 28. října
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
1 ks ul. Rovniny u bývalé MŠ
1 ks Bobrovníky, Bobry club parkoviště
2 ks Bobrovníky, ul. Požárnická, Jednota

2. leden 2013  (A)
9. leden 2013  (B)
16. leden 2013  (C)
6. únor 2013  (A)      
13. únor 2013  (B)
20. únor 2013  (C)
6. březen 2013  (A)
13. březen 2013 (B)
20. březen 2013  (C)
3. duben 2013  (A)
10. duben 2013  (B)
17. duben 2013  (C)

8. květen 2013  (A)
15. květen 2013   (B)
22. květen 2013   (C)
5. červen 2013   (A)
12. červen 2013   (B)
19. červen 2013   (C)
3. červenec 2013   (A)
10. červenec 2013 (B)
17. červenec 2013 (C)
7. srpen 2013   (A)
14. srpen 2013    (B)
21. srpen 2013   (C)

4. září 2013 (A)
11. září 2013  (B)
18. září 2013  (C)
2. říjen 2013  (A)
9. říjen 2013 (B)
16. říjen 2013 (C)
6. listopad 2013 (A)
13. listopad 2013 (B)
20. listopad 2013 (C)
4. prosinec 2013 (A)
11. prosinec 2013 (B)
18. prosinec 2013 (C)

Pytlový svoz papíru
(pouze v Darkovičkách v rámci pilotního projektu)
Harmonogram svozu: 7. ledna, 4. února, 4. března, 8. dubna, 6. května, 
3. června, 1. července, 5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listopadu, 2. prosince

Foto: Kateřina Bugnerová
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Oblast D od 4. 3. - 7. 3. a 30.9. – 3.10. 2013 
Hlučín: Hornická ul. - u kotelny
 Hornická ul. - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1.Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 

Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, závěrečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 hodinou. 
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Lokalita A, B, C 

Termíny pytlového svozu plastů dle lokalit 

Svozová oblast A 
Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Darkovičky 
Svozová oblast B 
Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Bobrovníky 
Svozová oblast C 
městské části Darkovičky a Bobrovníky

Velkoobjemový odpad 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu 
proběhne 2x ročně: na jaře a na podzim 

v oblastech D, E, F a G (viz vpravo).
Do kontejnerů  ukládejte jen velkoobjemo-
vý  odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do 

nich nebezpečný  odpad , který můžete denně, 
včetně  sobot, uložit na sběrném dvoře v are-
álu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
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Pytlový svoz papíru probíhá
v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.
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Poslední den k zaplacení
poplatku za odpady!

Svoz BIOODPADU probíhá
v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.
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Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2013 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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ČERVENEC SRPEN Září říJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast E od 11.3. - 14.3. a  7.10. - 10.10. 2013              
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 

Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, záverečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 hodinou. 

Oblast F od 18.3. - 21.3. a 14.10. –17.10. 2013
Hlučín: Cihelní - u kotelny  
 Dukelská - parkoviště 
 28.října + Písečná- křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova- konec ulice 

Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00. 

Oblast G od 25.3. - 28.3. a 21.10. - 24.10. 2013
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky-pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti- konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU                

Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00. 
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Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2013 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje



Velkoobjemový odpad
Veškerý velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyvadla, toale-
ty apod.) nebezpečný odpad (např. motorové, převodové a mazací oleje, 
akumulátory, baterky, zářivky, zbytky barev, lepidel, znečištěné plechovky, 
pneumatiky, nevyužívané léky) a veškerý elektroodpad (např. ledničky, te-
levizory, rádia, počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, hračky, kuchyňské 
spotřebiče) lze celoročně ukládat  do sběrného dvoru TS Hlučín s.r.o., na 
ulici Markvartovická – tel: 595043591.
Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený (neroz-
montovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvidace takového od-
padu je pro město zdarma. Rovněž je třeba odevzdat nepoškozené zářivky.

Otevírací doba:
Po-Pá:  8:00 - 18:00   
So:   8:00 - 12:00

Ostatní zbytkový komunální odpad, který již nejde vytřídit, dáváme do 
popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou umístěny 
u každého rodinného domku nebo bytového domu.

Stavební odpad
Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo odpad vyprodukoval. 
Kontejner na stavební odpad a jeho odvoz lze objednat u TS Hlučín s.r.o. 
Tento odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad!

Odpad z údržby zeleně
Občané Hlučína – fyzické osoby nepodnikající mohou od 2. 4.  do 16. 11. 
2013 ukládat zdarma biologicky rozložitelné odpady ze zahrádek do sběrné-
ho dvoru TS Hlučín s.r.o., na ulici Markvartovická. Občané se musí proká-
zat dokladem totožnosti.

Příjem odpadů bude realizován:
Po a St:  8:00 - 18:00
Út, Čt a Pá: 8:00 - 16:00
So:  8:00 - 12:00

K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný od-
pad. – tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a keřů, apod.

Papír a železné i neželezné kovy 
Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat do sběrného dvoru TS Hlu-
čín s.r.o., na ulici Markvartovická i do Sběrných surovin – RITSCHNY Ko-
vošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských závodů) – tel: 724 890 347

Otevírací  doba Sběrných surovin:
Po:  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Út –Pá:  8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
So:  8:00 - 11:00  (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Poplatek za likvidaci
komunálních odpadů
v roce 2013

Odpadové desatero
1. Zjisti, kde máš „popelnice“

2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu
3. Třiď plasty, šlapej PET lahve

4. Sklo vyhoď do zeleného nebo bílého kontejneru - zvonu
5. Tříděný papír vyhoď do modrého kontejneru nebo dej dětem do školy

6. Nebezpečný odpad a elektroodpad odevzdej ve sběrném
dvoře, elektrospotřebiče v místech zpětného odběru

7. Odpad z údržby zeleně a stavební odpad do popelnic nepatří
8. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří

9. Snaž se vyhazovat co nejméně
10. Když si nevíš rady, zeptej se

Výše poplatku zůstává stejná jako v loň-
ském roce, tj. 500 Kč na poplatníka. 

Povinnost uhradit poplatek mají  nejen osoby tr-
vale bydlící, ale i cizinci s trvalým nebo přechod-
ným pobytem v ČR delším než 90 dní a osoby, 
které mají ve vlastnictví stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není 
hlášena k pobytu žádná osoba.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je 
splatný  od 1. 2. 2013 nejpozději do 31. 5. 2013. 
Do tohoto termínu musí být již na účtu města! Po 
tomto termínu již bude poplatek v souladu s vy-
hláškou a zákonem zvýšen na 1,3 násobek!

Od placení poplatku jsou osvobozeni poplat-
níci, kteří:
a)  jsou narozeni v kalendářním roce 2013,
b) se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo  

území České republiky po celý kalendářní      
rok 2013,

c)  jsou uživateli sociální služeb v domově pro 
osoby se zdravotním postižením Fontána  a 
domova pro seniory Domova U jezera, 

d) jsou na základě soudem nařízené ústavní vý-
chovy umístěni v příslušných zařízeních (dět-
ských domovech) nebo  v zařízeních pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc.

e) jsou ve vazbě nebo výkonu trestu po dobu del-
ší než tři měsíce

Studium ani zaměstnání v ČR mimo trvalé by-
dliště není důvodem k úlevě nebo osvobození od 
poplatku.

Od 1. 1. 2013 dochází ke změně v place-
ní místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 

Nově jsou povinni platit místní poplatek:
- cizinci, kteří mají na území České republiky 

povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů, kteří pobývají na území Čes-
ké republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců 
a kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo 
dočasná ochrana.

- majitelé bytu nebo rodinného domu, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Všechny tyto osoby jsou od 1. 1. 2013 povin-

ny ohlásit správci poplatku, tj. Městskému úřa-
du Hlučín, odboru životního prostředí a komu-
nálních služeb jméno, příjmení a místo pobytu, 
popřípadě další adresy pro doručování.

Majitelé bytů nebo rodinných domů, kde není k 
pobytu hlášena žádná fyzická osoba, jsou povinni 
ohlásit orientační nebo popisné číslo nebo číslo 
parcely, na které se nemovitost nachází. Dále také 
číslo bytu nebo umístění v budově, pokud nejsou 
byty očíslovány. Tito majitelé jsou povinni platit 
poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.

Za nesplnění výše uvedených povinností může 
správce poplatku udělit pokutu za nesplnění po-
vinnosti nepeněžitého charakteru.

Opětovné upozornění na novou povinnost vyplývající
ze změny zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2013 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - 12/2012

V Červeném 
kostele pro-
běhne v sobotu 
15. 12. 2012 od 
16:00 hod již 
16. Pohodový 
večer s  Janou 

Schlossarkovou, který je rea-
lizován  ve spolupráci s Kul-
turním centrem Hlučín.

Jako vždy si paní Schlossarko-
vá pozvala mnoho hostů, kteří v  
programu vystoupí, jako napří-
klad Cimbálovka sourozenců Bo-
rovičkových z Kozmic, Seniorky 
z Bolatic, akordeonistky sestry 
Koskovy z Bohuslavic, Veronika 
Tomisová a František Janík z Hlu-
čína,   ale  také Pěvecký sbor Roz-

mar z Dolního Benešova. Kromě 
toho si paní Jana Schlossarková 
na tento „Pohodový večer“ při-
pravila pro všechny diváky ještě 
jedno milé překvapení. Tím je její 
nová knížka humorných veršova-
ných příběhů „Už by teho bylo 
došč!“, ilustrovaná Josefem Bar-
tákem, která tam bude pokřtěna. 
Po pořadu bude následovat také 
miniautogramiáda.

A pokud přemýšlíte nad malým 
dárkem pod stromeček, tak to je 
rozhodně zajímavý tip. Knížka 
bude k zakoupení  nejen po pořa-
du, ale později také na obvyklých 
místech – v Infocentru na zámku  
a v květinářství Aneta v Hlučíně.

Zdeněk Kačor

Tip na vánoční dárek: Nová
knížka Jany Schlossarkové 

PLESOVá  SEZÓNA 2013
KULTURNí  DŮM HLUČíN
Leden
12. 1. 19.00 PLES MLADÝCH
13. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
18. 1. 20.00 ZŠ ROVNINY
19. 1. 20.00 GYMNÁZIUM J. KAINARA HLUČÍN
26. 1. 20.00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA
Únor
2. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
3. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - SDH
8. 2. 20.00 ZŠ HORNICKÁ
15. 2. 19.00 PLES SENIORŮ
16. 2. 20.00 PLES SDH
Březen
2. 3. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY - SDH
9. 3. 19.00 PLES MLADÝCH – TOP PRODUKCE

1.12.2012 15:00 Vánoční čas s Josefem Ladou, vernisáž výstavy (do 6.1.2013) Muzeum Hlučínska
2.12.2012 16:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Mírové náměstí
4.12.2012 18:00 Odveta keltů aneb Zatracení věčné noci, přednáška, beseda Zámecký klub
6.12.2012 17:30 Mikulášovo nadělení DDM Hlučín
7.12.2012 Klub drátování  a jiných netradičních technik, výroba gelových svíček DDM Hlučín
8.12.2012 Výtvarná vánoční dílna pro děti DDM Hlučín
8. - 9.12.2012 Vánoční výlet do Prahy DDM Hlučín
8.12.2012 10:00 Volejbal 2.liga mužů TJ Hlučín - VS Drásov Sportovní hala Hlučín
9.12.2012 16:00 Mikuláš aneb Kdo zastaví zlobidlo Kulturní dům
10.12.2012 18:00 Svět objektivem Soni Práškové - Jižní Korea, přednáška, beseda Zámecký televizní klub
12. – 13.12.2012 Hravé vánoce DDM Hlučín 
15.12.2012 16:00 Pohodový podvečer s Janou Schlossarkovou, zábavné posezení Červený kostel
19.12.2012 19:00 Screamers - Vánoční speciál Kulturní dům
do 20.12.2012 Naproti sobě, výstava obrazů Aleny Zupkové a MgA. Jiřího Bosáka Červený kostel
21. 12. Stužkovací večírek gymnázia (akce v pronájmu) Kulturní dům
do 22.12.2012 Co umíme - výstava prací z paličkované krajky Café Galerie
22.12.2012 16:00 Gaudí Musicae, koncert Červený kostel
26.12.2012 20:00 Na Štěpána až do rána, zábavné posezení Kulturní dům
27.12.2012 Vánoční koncert Calata, koncert Červený kostel
17.01.2013 Stavebnice Merkur, výstava, vernisáž Muzeum Hlučínska

Kapela Hlučíňanka letos oslavuje 10 let

Letos je to deset let, kdy vznik-
la pod vedením kapelníka Old-
řicha Hrubého dechová hudba 
Hlučíňanka, která od té doby 
hraje s menšími změnami v 
původním složení. Je to hudba 
složená hlavně z hlučínských 
muzikantů.

Po celé desetiletí usiluje kapela o 
pokračování tradice dechové hud-
by v Hlučíně, kde hrávali s velkým 
úspěchem už jejich otcové a hlučín-
ská dechovka byl pojem. V jejím 

repertoáru jsou především skladby 
krajového folklóru českých a morav-
ských klasiků, písně současných hu-
debních skladatelů z Jižních Čech a 
Moravy. Nejsou jim cizí ani světové 
melodie. V průběhu roku vystupova-
la  Hlučíňanka  u různých příležitos-
tí a v rámci svého výročí reprezento-
vala město v rámci Festivalu kultury  
Hlučínska. Přesto hlavní připome-
nutí tohoto výročí od svého založe-
ní oslaví dechová hudba Hlučíňanka 
velkým novoročním koncertem. Ten 
se ve spolupráci s Kulturním centrem 
uskuteční v Kulturním domě ve čtvr-
tek 3. ledna 2013 od 19 hodin. Srdeč-
ně zveme všechny milovníky decho-
vé hudby a nádherných melodií.

Noční uzamykání sportovního areálu
Od 1. 12. bude sportovně rekreační areál ve večerních hodinách uza-
mykán. Upozorňujeme všechny občany na nový provozní řád sportovní-
ho areálu. V období od 1. 12. do 28. 2. bude areál ve večerních hodinách 
uzamykán. K jeho uzamčení dojde vždy od 20.00 do 7.00. Uzamčeny bu-
dou všechny vstupy. V období od 1. 3. 2013 pak bude provozní doba dále 
upravena.

Poděkování
Rodina zesnulého FRANTIŠKA HOREJSKA děkuje pohřební službě 
Breuer za organizační a důstojné  zajištění posledního rozloučení s na-
ším drahým zesnulým. Děkujeme za profesionální, ohleduplný a citlivý 
přístup všech jejích zaměstnanců, jakož i za zajištění květinové  výzdo-
by, smutečních věnců a kytic. Naše vřelé díky patří také faráři Římsko-
katolické farnosti Hlučín P. Mgr. Martinu Šmídovi za vykonání církev-
ního obřadu a všem, kteří se s naším drahým zesnulým přišli naposledy 
rozloučit v kostele sv. Markéty v Hlučíně, za projevy soustrasti a květi-
nové dary. Všechna krásná slova, kterými jste na něj vzpomínali, si na-
vždy poneseme v srdcích. Přáli bychom si, abyste mu i nadále občas vě-
novali tichou vzpomínku.

Rodina Horejskova
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Jaká byla cyklojízda
Jedenáctá cyklojízda
zaplnila nedělní náměstí...
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O investicích
Rozhovor s místostarostou
o rozvoji města.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

V Hlučíně je celkem pět základních škol a letos do nich poprvé 
nastoupilo celkem 143 prvňáčků. Mnohé z nich doprovázeli ro-
diče a přivítat je přišli i zástupci vedení města.

Na tento slavnostní den se slavnostně vyzdobily i školy a každá z nich si 
pro ty své prvňáky připravila malé překvapení.

Na základní škole v Darkovičkách přivítal nové žáčky starosta města Pavol 
Kubuš spolu s místostarostou Alfonsem Laňkou. Do zdejší školy, která má 
jen první stupeň, letos nastoupilo 23 prvňáčků. Čekala na ně krásná přírodní 
učebna a také zbrusu nová výpočetní technika, bez které si už dnes provoz 
moderní školy ani neumíme představit. Po slavnostním přivítání si všichni 
žáci zatancovali indiánský tanec a prváci prošli při prvním vstupu do školy 
slavnostní slavobránou tvořenou rodiči a spolužáky.

Na Základní škole Hlučín - Rovniny, kde nastupovalo 59 nových žáků, do-
stali od ředitele školy Miroslava Všetečky a starosty pamětní list a krásnou 
pohádkovou knížku. Také na dalších školách byl tento den náležitě slavnost-
ní a nám nezbývá než všem žákům hlučínských škol popřát, aby se jim ve 
škole líbilo.                                                                             (mp)

Hlučínští prvňáčci nastoupili do školy

Hlučínská ZUŠ letos oslavuje 60 let
U příležitosti jubilea, proběhlo v pátek 21. září v KD v Hlučíně  
Slavnostní společenské setkání současných i bývalých zaměst-
nanců školy. Byli zde pozváni také vzácní hosté: za zřizovate-
le MSK se setkání zúčastnila náměstkyně hejtmana pro oblast 
školství Věra Palková, zástupkyně ČŠI Stanislava Juchelková, 
starosta města Pavol Kubuš, předseda Sdružení obcí Hlučín-
ska Herbert Pavera a starostové měst a obcí, kde jsou odlouče-
ná pracoviště a další hosté. V bohatém kulturním programu se 
představili samotní žáci školy.

Výuka  byla zahájena dne 1. září 1952, tehdy ještě v budově místního gym-
názia. S rostoucím počtem žáků však tyto prostory kapacitně nestačily, a tak 
v roce 1954 byly „hudební škole“ nabídnuty prostory bývalé městské věz-
nice, která pak prošla v průběhu let výraznými úpravami, aby bylo zajištěno 
důstojné prostředí pro výuku uměleckých oborů. Dnes „zušku“ navštěvu-
je 766 nadaných a talentovaných mladých zájemců o umělecké vzdělává-
ní. Kromě hudebního oboru, nabízí výuku v oboru výtvarném, tanečním a 
literárně-dramatickém. Výuka probíhá v Hlučíně, v ulici U Bašty 4, dále v 
hlučínském zámku, kde sídlí výtvarný obor a na odloučených pracovištích 
v Dolním Benešově, Hati, Píšti a v Šilheřovicích, aby zdejší děti nemusely 
dojíždět do Hlučína. Škola poskytuje nadaným a talentovaným dětem a mlá-
deži  uměleckou výuku pod odborným vedením kvalifikovaných pedagogů. 
Žáci zde tráví smysluplně svůj čas v odpoledních i večerních hodinách. Učí 
se nejen umění přijímat, ale rovněž interpretovat krásu uměleckého díla ve 
všech jeho podobách.  Na 15. listopad připravuje škola Koncert bývalých ab-
solventů školy, kteří dále v oboru působí nebo studují na konzervatoři. Kon-
cert bude v obřadní síni MěÚ. Hlučín.
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Blíží se opět podzim a zima. A z hlediska kvality ovzduší přibý-
vání inverzí a období topné sezóny. Stav ovzduší v ČR a zejmé-
na našem kraji se po jeho přechodném zlepšení před několika 
lety v posledních letech opět výrazně zhoršil. Je to dáno ze-
jména strukturou místního průmyslu ale i konfigurací terénu.

Na znečištění ovzduší se u nás podílejí velké zdroje ostravské aglome-
race, dálkové přenosy emisí z Polska, ale nemalou měrou i malé zdro-
je znečištění ovzduší – lokální topeniště. V případě topení tuhými palivy 
se v ovzduší  zvyšují zejména  emise tuhé (polétavý prach), oxidu siřiči-
tého (SO2), oxidu dusíku (NOx)  a oxidu uhelnatého (CO). V důsledku 
stále rostoucích  cen zemního plynu a elektrické energie se bohužel část 
domácností, které mají instalovaný plynový kotel, opět vrátila, buď zce-
la nebo částečně, od ekologicky šetrného topení k topení uhlím nebo do-
konce uhelnými kaly. A nejen to – někteří občané zcela bezohledně a tres-
tuhodně spalují dokonce i odpady – plasty, igelity, PET lahve, lakované 
dřevo, dřevotřísku, textil apod. Buď tak konají ve snaze ušetřit, ale spíše 
z lenosti odpad třídit. Nedokonalým spalováním odpadů se uvolňují do 
ovzduší látky jedovaté, dráždivé, často i karcinogenní, které potom dý-
cháme  a které jsou zdraví enormně škodlivé! Může to potvrdit každý, kdo 
trpí dýchacími problémy nebo astmatem. A samozřejmě i maminky ma-
lých dětí.  Někdo si myslí, že když topí dřevem, tak topí ekologicky. To 
je pravda, ale pouze v případě, že používá jako palivo čisté nelakované a 
neupravované dřevo. Pokud používáte k topení dřeva lakovaná a barvená, 
dřevotřísky, překližky a podobně, spalujete odpady! A žádné odpady ne-
mají v kotli co pohledávat.

Bohužel je pravda, že i po schválení novely zákona o ochraně ovzduší, 
který nabyl účinnosti od 1. září 2012, bude  jen velmi obtížné takovéto jed-
nání a porušování zákona a vyhlášky dokazovat. Zejména pokud se jedná 
o rodinné domky. 

Dokončení na str. 2

I kotle v rodinných domcích často 
způsobují velké znečištění ovzduší

Soukromá inzerce
n Daruji invalidní vozík. Nutná  oprava. 
     Tel.: 605 370 616.
n Prodám plynový kotel, 737 624 916.

      [13] hlučínskénoviny

Přivítali jsme:
Vojtěch Halfar *2012
Petr Kabelka *2012

Jubilanti:
Anna Sabolová *1921
Regina Kovalová *1930
Marie Kubová *1927
Marie Sedláčková *1923

Rozloučili jsme se:
Olga Schovánková *1916
Gertruda Kaštovská *1921
František Horejsek *1929

Místo kytičky

ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně pořádá 2. ročník

charitativního florbalového turnaje
6. prosince 2012, 9:00 - 13:00 hodin

Místo: Sportovní hala v Hlučíně,  vstupné: dobrovolné

Výtěžek je určen pro Klokánek v Dolním Benešově. 
Přijďte i Vy podpořit dobrou věc!



Z a h r a d n i c t v í  M i c h ň a

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod, So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531
zahradnictvimichna@seznam.cz

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

Nabízí: VÁNOČNÍ STROMKY,
adventní věnce, svícny, jmelí. 
Dárek ke každému stromku.

Vyplatíme a zastavíme Vaši exekuci, 
dražbu, vaše stávající půjčky a spojíme 
je do jedné, poskytujeme  nebankovní 

hypotéky/půjčky na dobu až 20 let, 
zajistíme Vám právní servis, možnost

předčasně splatit hypotéku/půjčku
bez sankcí, hypotéky/půjčky provadíme

oproti zástavě nemovitosti.  

Bezplatná telefonní linka:

800 888 970

Najdete nás: Pode zdí 147/11, 748 01 Hlučín, 
tel: 734 799 421 nebo 800 888 970, 
e-mail : info@fagentura.cz

Jsme regionální firma
s vlastním kapitálem,

neplatíte žádné poplatky předem.

Zveme Vás do naší prodejny
P. Bezruče 2, 748 01 Hlučín 

Prodej hobby a profi nářadí, spojovací
materiál, stavební chemie
E-SHOP: www.urekom.cz

Krmiva pro psy a kočky, chovatelské potřeby a hračky
E-SHOP: www.krmiva-hlucin.cz

Dále poskytujeme tyto služby:
- Hodinový manžel
- Půjčovna nářadí
- Vedení účetnictví včetně mezd

KOMINICTVÍ

LUDVÍK GURZAN
Čs. Armády 17, 748 01 Hlučín

mobil: 603 220 839, IČO: 12697575

Nabízené služby:

-

provádění kontroly + čištění

– 300 Kč za objekt

-

provádění revizí + vyhotovení

revizní zprávy

-

vložkování komínových průduchů

-

poradenství v oboru kominictví






