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Bydlení v obecním?
Užitečný návod, jak
získat městský byt.
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O kultuře v Hlučíně
Rozhovor s ředitelem 
Kulturního centra.

POZVÁNKA

POZVÁNKA

11. listopad: Den veteránů
mimořádně o dva dny dříve
Jako každoročně, tak i letos, proběhne 
u příležitosti Dne veteránů na městském 
hřbitově v Hlučíně - Březinách u pamět-
ní desky obětí světových válek pietní akt s 
položením věnců. 

Protože 11. listopad připadá letos na neděli, pro-
běhne tento pietní akt již v pátek 9.11. v 11.00 
hodin. Před vlastním položením věnců bude od 
10.00 hodin v obřadní síni sloužena mše svatá.
Akce proběhne pod záštitou města Hlučína a vo-
jenské posádky Hlučín.

Odbor ŽPaKS

Upozornění  na novou povinnost vyplý-
vající ze změny zákona č. 565/1990Sb., o 
místních poplatcích

Od 1. 1. 2013 dochází ke změně v placení míst-
ního poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních 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 České republiky přechodně po dobu del-
ší 3 měsíců a kterým byla udělena mezinárodní 
ochrana nebo dočasná ochrana; a dále majitelé 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlá-

šena k pobytu žádná fyzická osoba. Všechny tyto 
osoby jsou od 1. 1. 2013 povinny ohlásit správ-
ci poplatku, tj. Městskému úřadu Hlučín, odboru 
životního prostředí a komunálních 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 povin-
ni ohlásit orientační nebo popisné číslo nebo čís-
lo parcely, na které se nemovitost nachází. Dále 
také číslo bytu nebo umístění v budově, pokud 
nejsou byty očíslovány. Tito majitelé jsou povi-
nni platit poplatek ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.

Změny v poplatcích za svoz odpadu

Nádvoří zámku provoněla v neděli 14. říj-
na 2012 vůně sladkých Hlučínských kolá-
čů, kterých se během několika hodin pro-
dalo bezmála 4 tisíce.

Letos se Koláčobraní poprvé  přesunulo na ná-
dvoří zámku, což bylo sice pro organizátory mno-
hem náročnější, ale výsledek všechny přesvědčil 
o správnosti tohoto kroku. Prostředí zámku totiž 
dodalo celé akci zvláštní útulnou atmosféru.

V letošním roce přivezli své koláče čtyři prodej-
ci. Pekárna AZPEK Bolatice prodávala svatební 
koláče, zástupci GOBE  Píšť přivezli kromě svých 

koláčů i speciality jako rybízo-
vou buchtu a studenti Odbor-
ného učiliště a Praktické ško-
ly z Hlučína nabízeli kromě 
koláčů i prajzské buchty a 

taky super velké kolá-
če. Studenti se také 
starali o prodej 

občerstvení. 
Nechy-

b ě l y 
a n i 
seni-

orky z 
V ř e s i -

ny, které lá-
kaly kupující na své 
tradiční domácí ko-
láče. Pekaři si be-
rou na svá bedra 
velkou míru rizi-
ka, protože odhad-

Koláčobraní tentokrát na zámku

nout, kolik koláčů mají napéct, je nadlidský úkol. 
Návštěvnost je nevyzpytatelná a závisí na počasí.

Velkou atrakcí pro návštěvníky byl speciální 
strom – Koláčovník,  na kterém se urodily kolá-
če. Kdo zazpíval písničku, mohl si vždy tři koláče 
odstřihnout a nutno říci, že zpívali děti i dospělí.

V programu vystoupila country kapela Pozdní 
sběr z Vřesiny a  Taneční skupina seniorek VŘES. 
Na zhruba tisícovku návštěvníků, kteří se zde bě-
hem odpoledne zastavili, čekaly i dvě soutěže. Ta 

první byla v ochutnávce koláčů. Muži se snažili 
podle chuti určit, který vzorek koláčů patří prodej-
cům letošního Koláčobraní. Nebyl to tak jednodu-
chý úkol, jak by se mohlo zdát a vítěz uhádl pouze 
dva vzorky. Ve druhé soutěži měly děti, v co nej-
kratší době sníst tři koláče.

Akci pořádalo Kulturní centrum Hlučín a organi-
zátoři už dnes přemýšlejí nad tím, jak přesvědčit 
k účasti na akci v příštím roce co nejvíce pekařů z 
Hlučínska, aby byl sortiment co nejpestřejší.
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Zimní údržba místních komunikací v 
Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách 
bude v zimním období 2012/2013 probí-
hat podle Operačního plánu zimní údrž-
by, který schválila na svém zasedání Rada 
města Hlučína dne 1. října 2012.

Zimní  údržbu zajišťují TS Hlučín s.r.o., Úzká 3, 
Hlučín. Dispečerská služba funguje nepřetržitě 24 
hodin denně včetně dnů pracovního klidu.

Pro zvýšení  operativnosti při řešení případných 
požadavků  či připomínek k zimní údržbě nebo při 
vzniku nenadálých kalamitních situací, uvádíme 
kontaktní telefonní čísla, na která můžete volat: 
V pracovní dny od 6:00 - 14:30 hodin, tel. 595 
043 591 - dvůr Technických služeb a 595 041 445-
6 -  ředitelství Technických služeb; mimo pracov-
ní dobu a ve dnech pracovního klidu - 595 042 
047 - dispečink – vrátnice středisko dopravy. 

Město Hlučín bude zajišťovat údržbu veškerých 
komunikací  ve svém majetku. Přesto, že se  na 
zimní údržbu vynakládají  nemalé finanční pro-
středky, ne vždy jsou Technické služby schopny 

upravit silnice a chodníky včas a ke spokojenosti 
všech.  Chtěli bychom proto požádat  všechny ob-
čany, kteří se doposud vzorně starali o chodníky 
před svými domy, aby tak činili i nadále a pomohli 
tak předejít možným úrazům.

Všechny řidiče motorových vozidel důrazně  žá-
dáme, aby v zimním období neodstavovali svá 
vozidla na komunikacích, protože tímto značně 
ztěžují a často i znemožňují správcům komunika-
cí řádné provádění zimní údržby. Úklid začíná již 
v nočních hodinách a proto nestačí, že řidič odje-
de až ráno. V tom případě nebude tato část komu-
nikace prohrnuta, protože Technické služby musí 
dodržovat určitý harmonogram a nemohou se k 
neprohrnutým místům vracet zpět.

Odbor ŽPaKS

Aktuálně: Jak to bude se zimní údržbou komunikací ve městě

Rada města Hlučína:
n projednala a rozhodla o poskytování elektřiny jiným fyzickým a 

právnickým osobám z vlastních odběrných zařízení města Hlučí-
na v rámci akcí, konaných na Mírovém náměstí v Hlučíně s tím, že 
tento odběr elektřiny bude fakturován, pokud v jednotlivém případě 
náklady přesáhnou 100 Kč bez DPH, s výjimkou organizací zříze-
ných městem Hlučín a obchodních společností, založených městem 
Hlučín, ve kterých je město Hlučín jediným společníkem, které od-
běr elektřiny hradit nebudou.

n rozhodla o přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 55.600 Kč od 
Moravskoslezského kraje pro zřizovatele jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů  

n odvolala s účinností od 2.10.2012 z funkce člena Komise pro za-
městnání a podporu podnikání pana Ing. Eduarda Skabu a pana Ka-
mila Tkačíka a zároveň jmenovala členem komise pana Tomáše Há-
jovského

n projednala návrh Operačního plánu zimní údržby místních komuni-
kací 2012/2013 města Hlučína a rozhodla ho schválit

n projednala Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a činnosti v 
projektu Zdravé město Hlučín za rok 2012 a vzala ji na vědomí bez 
připomínek

n stanovila termíny a dobu konání svatebních obřadů v obřadní síni 
Městského úřadu Hlučín v roce 2013 dle předloženého návrhu

Výtah z usnesení 55. a 56. schůze
Rady města Hlučína

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Hlučíně se stává tra-
diční akcí, na které si  dostaveníčko dávají velcí i malí.  První 
adventní neděle bude dnem, kdy se poprvé na stromě rozsvítí 
vánoční světla. 

Vánoční jedli letos věnovali manželé Prokešovi z Bobrovníků, kteří ji za-
sadili zhruba před 25 lety. Kromě tradiční světelné výzdoby bude strom 
zkrášlen nejhezčími  ozdobami, které vzejdou ze soutěže mezi hlučínskými 
základními školami. Nejlepší výtvory  budou  vyhodnoceny a  zástupci ví-
tězné školy převezmou v průběhu programu zajímavou cenu.

Samotný program začíná už od 16.00 hod. a na jeho začátku připomene 
pan farář význam adventu. Pan farář také posvětí a požehná všem adventním 
věncům, které si lidé přinesou sebou na náměstí. 

Hlavním hostem programu bude profesionální dixieland Stanley‘s Dixie 
Street Band z Kopřivnice, který hraje v klasickém retro oblečení s buřinka-
mi ve stylu 20. let.

„Věříme, že tentokrát si na náměstí přinesou všichni dost baterek a různých 
blikajících světýlek, aby se společně pokusili o vytvoření nejdelšího blikají-
cího vláčku, který dá celé náměstí do pohybu,“ říká ředitel kulturního centra 
Zdeněk Kačor, který celou akci moderuje.

Před 17. hodinou zazpívá dětský pěvecký sbor Sluníčko a vánoční strom 
rozsvítí starosta města společně s vítězi soutěže o nejhezčí výzdobu na vá-
nočním stromě. 

„Rád bych, aby se letošní rozsvícení stalo opět jedním velkým setkáním 
všech přátel a obyvatel Hlučína, kteří se zastaví a v dnešní uspěchané době 
si společně s dětmi užijí ty kouzelné chvilky předvánoční atmosféry,“ vyjad-
řuje své přání Zdeněk Kačor. Protože k dobré pohodě patří i něco pro zahřátí, 
tak jistě nebude chybět svařené víno, teplý punč a další dobroty.

Vánoční strom se rozsvítí 2. prosince

Vážení spoluobčané, 

nastal podzim, zkracují se dny, prodlužují noci 
a příroda se chystá na zimní odpočinek. My lidé  
jsme také součástí přírody. Jsme vybaveni na 
přežití všech ročních období, ale od života chce-
me víc, než jen přirozeně přežít.

Také v životě města se musíme na nadcházející 
zimu připravit. Rada města schválila plán zimní 
údržby, ve kterém je definován rozsah i časový 
harmonogram úklidu na jednotlivých komuni-
kacích podle důležitosti. V první řadě průběžné 
komunikace, pak ostatní ulice, chodníky, zastáv-
ky hromadné dopravy a nakonec ostatní plochy. 
Kvalita a rychlost údržby je závislá na tom, jaké 
počasí bude a samozřejmě také na vyčleněných 
finančních prostředcích. Letos předpokládáme 
náklady ve výši zhruba 2,5 milionů korun. V pří-
padě hodně tuhé zimy bychom museli vzít peníze 
určené na jiné věci. Každoročně je průběh úkli-

du sněhu narušen auty parkujícími na jízdních 
pruzích cest. Apeluji tedy na všechny řidiče, aby 
nebránili průjezdu úklidové techniky.

Další důležitou podmínkou života je topení a s 
ním související kvalita ovzduší. Zplodiny z topení 
nám významně ovlivňují zdraví. Zvláště některé, 
vytvořené spalováním toho, co se spalovat nemá. 
V průběhu roku bylo ve městě zatepleno několik 
budov a řada rodinných domů. Náklady na zatep-
lení se lidem vrátí nižší spotřebou paliva a hlavně 
lepším vzduchem, který po celý život nasáváme 
do plic.

Pro orgány města je podzim, mimo jiné, obdo-
bím plánování a rozdělování financí na další rok. 
Oprávněných požadavků na rozpočet města je 
asi pětinásobek oproti jeho možnostem. Zvláště 
s předpokládaným snížením příjmů do rozpočtu 
je nutné pečlivě zvažovat, za co peníze utratit. 
Investice do infrastruktury, charitativní činnosti, 

podpory zdravého života občanů, čistoty města, 
bezpečnosti, vzdělání, kultury nebo sportu? Je 
mi jasné, že nevyhovíme všem, ale také vím, že 
uděláme všechno proto, abychom ani korunu 
neutratili zbytečně.

Vážení spoluobčané, přeji vám hezký podzim a 
úspěšné zvládnutí všech příprav na zimu.

Starosta
Pavol Kubuš
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Rada města Hlučína rozhodla o záměru Města Hlučína
prodat

BYTOVOU JEDNOTKU č. 1192/9
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1192

a zastavěném pozemku parc. č 1706/11v k.ú. Hlučín

- formou výběrového řízení - obálkovou metodou
- za  minimální kupní cenu ve výši 520.000,- Kč

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 54,4 m2 
(+ balkón a sklep o výměře 3,7 m2), v Hlučíně, Severní 37.

a dále prodat

BYTOVOU JEDNOTKU č. 1347/3
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1347

- formou výběrového řízení - obálkovou metodou
- za  minimální kupní cenu ve výši 550.000,- Kč

Jedná se o byt velikosti 2 + 1 o výměře 55,8 m2  
(+ balkón a sklep o výměře 4,4 m2), v Hlučíně, Cihelní 3.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách označených dle VŘ buď
,,Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 1192/9 na ulici Severní v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“,  

nebo 
„Výběrové řízení na bytovou jednotku č. 1347/3 na ulici Cihelní v Hlučíně  – NEOTEVÍRAT“,

zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:
Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín do 19. 11. 2012.

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídky obsahovat, najdete na úřední desce.
Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na odboru městského majetku  

MěÚ Hlučín, tel.: 595 020 210, 595 020 263, 
e-mail: zmrzlik@hlucin.cz, kosmova@hlucin.cz.

Úprava autobusového spojení linky č.34
Od 9. prosince 2012, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád 
SŽDC, upraví dopravní podnik návaznou autobusovou linku č. 
34. 

Spoj, který odjížděl v 0:25 hod z Hlavního nádraží, pojede nově ze zast. 
Křižíkova bez zajíždění na Hlavní nádraží, žádný vlak v tuto dobu již nepři-
jíždí. První SC Pendolino je uspíšeno na 4:27 hod z Hlavního nádraží, proto 
linka č. 34 pojede z Hlučína ve 3:50 hod (o 10 minut dříve) a bude mít pří-
jezd na Hlavní nádraží v 4:12 hod.

Robert Hackenberg
Dopravní podnik Ostrava

Ve dnech 12. - 14. října 2012 se uskutečnila na výstavišti Černá 
Louka výstava s názvem Život bez bariér. Šlo o 1. ročník výsta-
vy, která dala dohromady dvě aktuální témata, a to handicap 
a seniory. Cílem výstavy bylo pomoci lidem s různým druhem 
handicapu, přispět ke zlepšení života a integraci do společnos-
ti ve všech oblastech činnosti pro všechny osoby od dětí až po ty 
dříve narozené.

Výstava byla instalována v přízemí pavilonu „A“ a byla členěna do několi-
ka částí. Zájemci zde mohli najít stánky s přístroji a pomůckami pro zdravot-
ně postižené občany, prezentovaly se zde organizace zdravotnické, rehabili-
tační, zaměřené na zdraví, stravu a diety, volnočasové aktivity pro seniory, 
nadace, svazy a spolky. Mnohé organizace měly prodejní stánky s výrobky 
osob s nejrůznějším postižením, z klubů seniorů či od jiných subjektů. V 
rámci doprovodného programu byla výstava doplněna o interaktivní výstavu 
„Oči nevidomým, uši neslyšícím“, kde si mohli návštěvníci sami vyzkoušet, 
jak se žije s různými druhy handicapů.

I město Hlučín se na této výstavě prezentovalo a to formou panelů, na kte-
rých byly umístěny fotky z řady akcí, které se u nás konají. Prezentovali jsme 
i služby, které se v Hlučíně pro seniory a zdravotně postižené občany posky-
tují. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout katalog sociálních služeb nebo 
mapu s bezbariérovými trasami napříč městem. Výstava byla velmi zdaři-
lá, o čemž svědčilo velké množství zájemců, které panely s aktivitami, které 
město pro seniory realizuje, zaujaly.

Hlučín na výstavě Život bez bariér

Město Hlučín pronajme
 

byt č. 2 o velikosti 2+1 na adrese Hlučín, Čs. Armády 5, 
a to formou výběrového řízení. 
Jedná se o byt plochy 58,1 m2.

a dále pronajme
 byt  č. 4 o velikosti 2+1 na adrese Hlučín, Čs. Armády 5,

a to formou výběrového řízení.
Jedná se o byt plochy 58,55 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.



Týden knihoven si užili 
milovníci historie i záhad
V týdnu od 1. do 7. října 2012 proběh-
la celostátní  akce Týden knihoven. Také 
hlučínská knihovna se v tomto týdnu za-
pojila řadou akcí na podporu čtenářství 
a informační gramotnosti. Během celého 
týdne se mohli noví čtenáři zaregistrovat 
do knihovny na jeden rok zdarma.

Čtenářům, kteří nestačili vrátit výpůjčky včas, 
byly odpuštěny poplatky z prodlení. Knihovnu v 
tomto týdnu navštívili žáci hlučínských základ-
ních i mateřských škol. Žáci se v knihovně sezná-
mili s organizací její činnosti, s knihovním fon-
dem i akcemi, které pro ně knihovna během roku 
připravuje. 

V úterý proběhla beseda s paní Danou Barne-
tovou na téma Život sester Brontëových. Dana 
Barnetová procestovala Anglii při pátrání po za-
jímavostech ze života rodiny Brontëových, její 
přednáška tedy zdaleka nebyla jen suchým výkla-
dem. Beseda se konala pro studenty gymnázia i 
pro veřejnost.

Ve čtvrtek proběhla v Zámeckém TV klubu bese-
da s badatelem a seriózním záhadologem Milanem 
Zachou Kučerou, který se osobně podílí na pro-
zkoumávání tajných podzemních nacistických ob-
jektů v sousedním Polsku. Badatel je zároveň au-
torem knihy „Největší tajemství III. říše“, ve které 
popisuje neuvěřitelné objevy svého výzkumného 
týmu. Milan Z. Kučera na besedě účastníkům vy-
vrátil některé zakořeněné mýty týkající se 2. svě-
tové války a seznámil je se zcela novými fakty. 
Beseda byla doplněna vlastními fotografiemi au-
tora a krátkým filmem o poslední Hitlerově sva-
tyni Totenburg. 

Týden knihoven vyvrcholil zahájením výsta-
vy fotografií z letního tábora na Libavé „Osídlení 
Ameriky“. Součástí výstavy jsou i obrázky a vý-
tvarná díla vyrobené dětmi s handicapem. Obdi-
vovat můžete mimo jiné i hmatové sochy pro ne-
vidomé. Výstavu můžete navštívit ještě během 
měsíce listopadu.

Lucie Kostková
vedoucí knihovny
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Každoročně se v září setkávají žáci střed-
ních škol a středních odborných učilišť 
na celostátním setkání učňovské mláde-
že v rámci projektu Česká hlava, aby po-
rovnali své schopnosti a dovednosti ve své 
profesi. Letošní již čtvrtý ročník se konal 
v Plzni 25. září na náměstí Republiky.

Na setkání se sjelo více než 70 soutěžních druž-
stev ze středních škol celé republiky. Soutěžící 
bojovali o prestižní titul „Machři roku 2012“ v 
těchto učebních oborech: stolař, instalatér, obkla-
dač a malíř-natěrač. Severní Moravu reprezento-
vali žáci Odborného učiliště a Praktické školy z 
Hlučína v oboru malíř-natěrač, ve kterém soutě-
žilo 10 dvoučlenných družstev. Účastníci soutě-
že pracovali na povinném obrazci, který navrhli 
a také hodnotili zástupci Cechu malířů a lakýrní-
ků ČR.  

Žáci z Hlučína - Vojtěch Rýbařík a Pavel Výtisk 
- obhajovali loňské vítězství školy z Olomouce 
a letos také tuto prestižní soutěž vyhráli. Úspěch 
žáků z hlučínského učiliště není ojedinělý, neboť 
v každé soutěži, které se zúčastnili, se umístili na 
čelních místech.

Machři roku 2012 opět z Hlučína

Svými úspěchy vzorně reprezentuji školu, regi-
on i město Hlučín. Za to patří dík nejen žákům, 
ale také pedagogům, kteří je na soutěže připravují.

Karel Balarin

Že je škola místem pro vzdělávání žáků, 
ví asi každý. Ale na Rovninách se syste-
maticky vzdělává i vedení školy a pedago-
gové. Využíváme k tomu dvou projektů. 
Prvním z nich je projekt Ostravské uni-
verzity Učící se škola a druhým projekt 
Mentor, který zajišťuje Společnost pro 
kvalitu škol, o.s.

Do projektu Učící se škola je zapojen ředitel i 
obě zástupkyně ředitele. Cílem tohoto vzdělává-
ní je vytvořit ve škole podmínky, které z ní vy-
tvoří navzájem se učící společenství žáků i peda-
gogů. Projekt je zaměřen na nové pojetí vedení 
školy - management, týmovou spolupráci a učení 
i mnoho dalších zajímavých oblastí v životě ško-
ly (osobní mistrovství, sdílení vizí, systémový pří-

stup). Součástí projektu jsou také stáže na vybra-
ných školách v České republice. V našem případě 
to bude stáž na škole Nový PORG v Praze.

Projekt Mentor je jedním z prvních pokusů, jak 
zavést koučovací techniky do školního prostředí. 
Podporuje změny napomáhající zlepšování kvali-
ty výuky tím, že školí mentory, kteří budou pro-
vádět své kolegy procesem profesního růstu. Na 
rovninské  škole bude pracovat pět vyškolených 
mentorů.

Cílem všech těchto aktivit je vytvořit ze ško-
ly místo aktivního učení, myšlenkové a pracov-
ní svobody, učící se společenství, kde se všichni 
učí od všech.

Jarmila Polomská
Petra Kaniová

Učící se škola - Základní škola Hlučín-Rovniny  

Rada města Hlučína rozhodla, že svateb-
ní obřady v obřadní síni Městského úřadu 
Hlučín budou v roce 2013 v těchto dnech: 

12. leden  13. a 27. červenec
9. únor   10. a 24. srpen
2. a 23. březen  7. a 21. září
13. a 27. duben  4.  a  19. říjen
18. květen  9. a 22.   listopad
1. a 22. červen  7. a 13.  prosinec

Svatby se konají v těchto termínech v době od  
9:30 hodin do 12:00 hodin v časovém intervalu 
30 minut.

Mimo výše uvedené termíny a dobu je možné po 
domluvě sňatek uzavřít v kterýkoli jiný den. 

To však podléhá úhradě poplatku podle zákona 
č. 634/2004 Sb., kde se uvádí, že za vydání po-
volení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu 
nebo mimo úředně určenou místnost se vybírá po-
platek ve výši 1 000 Kč. 

Termíny a doba konání svatebních obřadů  v roce 2013

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ ŠKOLA  P.  J.  VEJVANOVSKÉHO, HLUČÍN 
a SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

srdečně zvou na

K O N C E R T  B Ý V A L Ý C H  A B S O L V E N T Ů  Š K O L Y ,
kteří v oboru dále působí nebo studují na uměleckých školách.

Koncert se koná u příležitosti 60. výročí vzniku školy
v obřadní síni Městského úřadu Hlučín ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 17 hod.

K O N C E R T  B Ý V A L Ý C H  A B S O L V E N T Ů  Š K O L Y ,
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Od června 2012 platí ve městě zásady pro-
nájmu městských bytů, které definují po-
stup při pronájmu všech 274 bytů, které 
jsou ve vlastnictví města. Zatím bylo po-
dle těchto zásad přiděleno 13 městských 
bytů.

Byty jsou rozděleny do 5ti kategorií. Na byty 
o velikosti 1+1, 2+1 (a větší), byty pro seniory 
a zdravotně postižené občany, byty se sníženou 
kvalitou a byty na které byly použity státní dotace 
(půdní vestavby). Uvolněný městský byt je zařa-
zen do jedné z těchto kategorií.

Na byty 1+1 je prozatím ještě veden pořadník, do 
kterého se již od roku 2000 nepřibírají žádní další 
žadatelé. Je v něm stále 5 žadatelů, kteří jsou prů-
běžně kontaktováni při uvolnění bytu. Až dojde k 
vyčerpání pořádníku, tak se tyto byty budou při-
dělovat standardně, stejně jako ostatní větší byty.

V případě uvolnění bytu 2+1 a většího se na zá-
kladě rozhodnutí rady města zveřejní záměr proná-
jmu na úřední desce MěÚ Hlučín a na webu měs-
ta. V této nabídce bude uvedena adresa, velikost 
bytu a podmínka nabídky minimálního nájemné-
ho za 1 m2. Po zveřejnění záměru pronájmu pro-
běhne výběrové řízení. Rada města jmenuje mini-
málně tříčlennou pracovní skupinu pro otevírání 
obálek. Skupina po kontrole správnosti a úplnos-
ti nabídek provede jejich vyhodnocení.  Jediným 
kriteriem výběru bude nabídnutá cena za 1 m2.  
Výsledky výběrového řízení pak komise předlo-
ží ke konečnému rozhodnutí Radě města Hlučína.

Pokud se uvolní byt pro seniory nebo zdravotně 
postižené občany (dům 1. máje 1), tak sociální ko-
mise posoudí písemné žádosti, které odbor na da-
nou adresu obdržel. Komise prověří všechny ža-

Máte zájem bydlet v městském bytě? Poradíme, jak na to...

datele a doporučí radě města, kterému z nich byt 
přidělit. Rada pak definitivně rozhodne o přiděle-
ní bytu. Zbylé žádosti budou z evidence vyřazeny. 
Pokud by na takový byt nebyla žádná žádost, bude 
možnost pronájmu zveřejněna a byt bude pronajat 
stejným postupem jako ostatní byty.

Obdobný postup bude uplatněn u bytů se sníže-
nou kvalitou na ulicích Opavská 23 a Hrnčířská 
3,5.

U bytů, na které město obdrželo státní dota-
ci (půdní vestavby) se zveřejní nabídka s mini-
mální výší kauce, která bude nájemci vrácena po 
ukončení nájmu. Rozhoduje tedy výše nabídnuté 

kauce. Po zveřejnění záměru pronájmu proběhne 
výběrové řízení, ve kterém komise předloží vý-
sledky výběrového řízení ke konečnému rozhod-
nutí radě města.

V mimořádných a odůvodněných případech 
může rada města rozhodnout o přednostním při-
dělení bytu mimo pravidla určené vyhláškou. Ná-
jemní smlouva na byt se uzavře na dobu jednoho 
roku a pokud nájemce plní všechny své povinnos-
ti vyplývající z nájemní smlouvy a obecně plat-
ných právních předpisů, tak se prodlužuje vždy o 
další rok.                                                                 

 (mp)

Poradenské a informační centrum pro slu-
chově postižené se sídlem v Ostravě nabízí 
občanům Hlučína a okolí výuku základů 
znakového jazyka v kurzu akreditovaném 
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 kul-
turním domem), vždy v úterý od 16:30 do 18:15 
hod. Bližší informace ke kurzu znakového jazyka 
získáte kontaktem na: picsp@seznam.cz, telefon: 
724 996 859 – pí. Kubicová. 

Poradenské centrum současně nabízí pomoc ne-
doslýchavým a sluchově postiženým občanům, 
zejména pokud mají problém např. s tím, že špat-
ně slyší televizi, neslyší, když někdo zvoní u dveří 
nebo zda zvoní telefon. 

Řešením je tzv. světelná signalizace zvuků a za-
řízení pro poslech televize. „Můžeme vám i za-
půjčit sluchadla zn. Widex, indukční komunikační  
smyčku, víceúčelový komunikátor a další pomůc-
ky,“ vzkazují pracovníci centra. Více informací na 
telefonu 734 458 273 u pana Kubici nebo na mailu 
picsp@seznam.cz.

Kurz znakového jazyka
a pomoc nedoslýchavýmZměnou zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 

na pozemních komunikacích, účinnou ke 
dni 1. srpna 2011 byla stanovena pro ka-
tegorii vozidel M a N povinnost použít v 
zimních měsících zimní pneumatiky.

V období od 1. listopadu do 31. března je povin-
nost mít na autě zimní pneumatiky, pokud  se na 
pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sně-
hu, led nebo námraza, nebo  lze vzhledem k pově-
trnostním podmínkám předpokládat, že se na po-
zemní komunikaci během jízdy může vyskytovat 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Za zimní pneumatiku je považována pneumati-
ka na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S 
nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneuma-
tiky. Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek 
nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm 
na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nej-
méně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel 
nad 3 500 kg). Podle průzkumů a také na zákla-
dě zkušeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika 
s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel do 
3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněhové po-
krývce, ztrácí tzv. samočistící efekt.

Zimní pneumatiky mají díky své měkčí směsi 
větší přilnavost na sněhu a ledu, ale i na suché vo-
zovce. Lepší je pak jejich záběr a také brzdná drá-
ha je kratší. Naopak při teplotách vyšších než 7 
stupňů jejich přilnavost klesá. Ráno už často býva-

Nezapomeňte přezout na zimní pneumatiky!

jí teploty pod doporučenou mezní hranicí 7 stupňů 
nad nulou, stejně tak i večer. Zimní pneumatika 
s hlubokým vzorkem daleko lépe zvládá odvádět 
vodu při dešti a rovněž na suchu na chladném po-
vrchu zajistí vozu lepší přilnavost k vozovce.

Přestože někdo jezdí přes den, kdy mohou být 
teploty třeba 14 stupňů nad nulou, nic zásadního 
se neděje. K výraznějšímu opotřebovávání zim-
ní směsi pneumatik totiž dochází až při teplotách, 
které mají letní hodnoty.
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Zdeněk Kačor působí už devátý rok ve 
funkci ředitele Kulturního centra Hlučín. 
Na jeho bedrech stojí většina akcí, které 
se ve městě konají. Při nástupu do funkce 
v roce 2004 v našich novinách řekl, že kdo 
chce zapalovat, ten musí sám hořet.

Jak jste na tom, pane řediteli? Hoříte nebo už 
máte spíše pocit vyhoření?

Myslím si, že jsem na tom stejně  jako na začát-
ku i když doba se změnila a s ní také atmosféra 
ve společnosti. Stále platí, že pokud chcete ně-
koho pro něco získat a takzvaně zapálit pro věc, 
sám musíte hořet. Bohužel leckdy se přitom může-
te také sám spálit nebo zažít pořádnou sprchu. To 
jste pak rád, že alespoň doutnáte. (smích)

Takže spíše spokojenost?
Když se ohlédnu za sebe, tak si myslím, že jsme 

za tu dobu odvedli kus práce, přestože ne vždy 
všechno vyšlo podle našich představ. Kulturní 
centrum Hlučín je pestrou paletou činnosti smě-
řující k obohacení kulturního a společenského ži-
vota ve městě. A co člověk to jiná představa o tom, 
jak tyto potřeby naplnit. Vyhovět všem asi nikdy 
nebudeme schopni, ale právě ona pestrost nabídky 
je pro nás cestou k tomu, aby si každý našel svo-
jí parketu. Máme ve správě čtyři budovy. Zámek, 
kulturní dům, Červený kostel a kino. Staráme se o 
ně nejen po provozní stránce,  ale zabezpečujeme i 
jejich maximální využití pro kulturní účely.

Kino ale v letošním roce nepromítá. Má vůbec 
kino ve městě budoucnost?

Problém kina je dlouhodobý. Podstata věci spo-
čívá v tom, že byť jsme se snažili dostat tuto pro-
blematiku na „pořad dne“ v uplynulých 5 letech a  
zahrnuli je do akčních plánů města, 10 TOP pro-
blému města a zpracovali jsme studii rekonstrukce 
kina, tak vždy nakonec dostaly přednost jiné pro-
jekty. Kino jsme udržovali v provozu, jak jen to 
šlo. Přesto se jeho využití neustále snižovalo, až 
jsme ho letos zastavili úplně. Z finančních důvodů 
jsme kino nemohli digitalizovat a zavřely se nám 
tak dveře k promítání nových filmů přicházejících 
do distribuce pouze v digitální podobě.  Otázkou 
co bude dál, se v současné době hodně zabýváme. 
Máme několik technických nabídek, jak lze v bu-
doucnu filmovou projekci řešit, ale opět jsme u po-
žadavku na investice. Je to začarovaný kruh.

Kulturní dům loni oslavil 50 let své existence, 
jak vidíte jeho další fungování?

Kulturní dům je samozřejmě  mocným pilířem 
Kulturního centra Hlučín a pořád bude onou kul-
turní baštou a centrem společenské zábavy. Tato 
multifunkční budova bude mít pro své prostory 
uplatnění vždycky. Důležité je ovšem neustále hle-
dat náplň jeho činnosti, aby odpovídala době a 
potřebám všech obyvatel města.  V současné době 
je plně funkční pro jakékoliv programové a spole-
čenské využití a po loňské rekonstrukci výtahu pro 
postižené a  toalet opět chytil „svěží dech“ a vě-
řím, že se u nás návštěvníkům bude líbit.

Letos dokonce přestala fungovat restaurace 
Fontána v kulturním domě.

Bývalý nájemce ukončil provoz a než bude vy-
brán nový, tak nám ještě pomáhá zajišťovat ob-
čerstvení cateringovým způsobem. Od nového ná-
jemce očekáváme právě zapálení pro věc a z toho 
plynoucí změny nejen v interiéru, ale i ve služ-
bách.  Existuje také studie, ve  které jsou zachyce-
ny i odvážné myšlenky, jako je  vybudování digi-
tálního minikina  a luxusní vyhlídkové restaurace 
na střeše. To je ale hodně vzdálená budoucnost.

Vraťme se tedy k současnosti. Co je prioritou?
Zásadní prioritou pro letošní  rok je uspořádá-

ní organizace po změně v jejím řízení. Snažíme 
se maximálně zefektivnit provoz. Místo vedoucí-
ho kulturního domu bylo zrušeno a z dřívějšího 
členění na střediska se samostatnými vedoucími 
zůstala pouze knihovna. Ta je do určité míry spe-
cifická. Jsme tedy jednotné Kulturní centrum Hlu-
čín a realizujeme aktivity ve všech budovách, kte-
ré máme ve správě a také všechny velké akce na 
náměstí a v okolí zámku.

Jak se vám zefektivnění provozu daří?
Myslím, že ano. Je důležité, aby kolektiv věděl, 

co se od něj očekává a  kam povede naše cesta. 
Snažíme se udržet objem kulturního vyžití v pl-
ném rozsahu, tak jak nám to rozpočet pro letoš-
ní rok dovoluje. Bez nějakého omezení, aby to di-
vák a návštěvník nepoznal. Všechny tradiční akce 
z minulosti jsme se snažili zachovat a některé ješ-
tě posunout dál. Do toho všeho se snažíme zkva-
litnit informační a propagační činnost. To vše sa-
mozřejmě nejde změnit ze dne na den. Pracujeme 
také na grafické úpravě nových webových stránek, 
které spustíme zhruba do dvou měsíců.

Co ostatní ředitelské povinnosti?
Ty vyplývají z každodenní činnosti. Jsem člověk, 

který nerad jezdí pouze ve vyjetých kolejích, i když 
to může být jízda klidná a spokojená. Mám rád 
změny. Jsou pro mě výzvou a impulsem, ale záro-
veň se snažím stát nohama pevně na zemi a dívat 
se na to reálným pohledem. Co jsme a co nejsme 
schopni v rámci našich možností realizovat.

O vás je známo, že o nové nápady nemáte nou-
zi, ale jak se vám je daří uvést v život?

Jak jsem říkal, přicházel jsem do Hlučína s ur-
čitou koncepcí činnosti na pět let. A tu jsme doká-
zali splnit téměř na 98%. A říkám záměrně doká-
zali, neboť i když je generál důležitý, bez vojska 
by nedokázal nic. Proto i mé úspěchy, ale i prohry 
jsou vizitkou celého kolektivu zaměstnanců kultur-
ního centra. Mnohdy jejich mravenčí práce není 
na první pohled vidět, ale jsou to právě oni, kte-
ří svým odpovědným přístupem pokládají základy 
k úspěchu. Ten vám nespadne do klína jenom tak, 
vždy se za ním ukrývá mnoho práce a také dřiny. 

Stál jste u zrodu mnoha aktivit kulturního cen-
tra. Na které z nich rád vzpomínáte?

Je jich hodně. Určitě rok 2006 kdy město slavilo 
750 let svého vzniku. Od fotografické soutěže Hlu-
čín 365 dní, přes  Živé obrazy z historie Hlučína, 
Hlučínskou flotilu, 750 Hlučínských zlaťáku  atd.  
Velký ohlas měla i během šesti let soutěž ZNÁŠ-
-UMÍŠ-DOKAŽ, písničkový pořad Tramtárie, Vá-

Zdeněk Kačor:
Mám pocit, že ještě stále hořím!

O kulturním centru, hlučínském kině a tvůrčích nápadech

noční zvonky štěstí,  Vánoční příběh aneb Jak to 
bylo v Betlému, Zámecká noc strašidel, Studio Ne-
nudo pro děti a vznik internetové televize. Málem 
bych zapomněl na dva obsahově náročné, ale zá-
roveň úspěšné granty s polským Namyslowem.

Na mnoha akcích sám aktivně vystupujete, 
třeba jako moderátor nejen na pódiu, ale i ve 
studiu při natáčení televizních besed. V někte-
rých akcích vystupujete coby účinkující. Jak se 
to slučujete s funkcí ředitele?

Úplně jednoduše a snadno. Pokud jsou to akce, 
na které mé moderování stačí, tak to beru tak, že 
šetřím organizaci peníze. Co se týče mé aktivní 
role, coby účinkující v různých projektech, ať už 
pro děti nebo pro dospělé, tak ta je dána tím, že 
většinou jsem i autorem těchto pořadů. Jsem do 
toho přirozeně vtažen, neboť si to i sám režíruji.

Divadelnictví máte nejspíše v krvi.
Není to tak úplně jednoduché, jak to na první  

pohled vypadá. Přece jenom už mám ledasco v 
životě za sebou a není nad praxi přímo ze živo-
ta. Navíc ve svém volném čase stále hraji se sou-
borem Nahodile. Nehrajeme klasické divadlo, ale 
pouze scénky, skeče a různé legrácky, až někdy na 
úrovni recese.  Náš pořad HECOVINY má v pod-
titulu heslo:  Legrace není nikdy dost a tak se sna-
žíme lidi především bavit. Tam také realizuji svoje 
tvůrčí nápady naplno jako scénárista, účinkující i 
režisér v jedné osobě. 

Nicméně mám dojem, že se hodně  zaměřujete 
na práci s dětmi.

Než jsem nastoupil na místo ředitele, dva roky 
jsem se živil hraním převážně pro děti. Napsal 
jsem několik pohádek a hudebních kabaretů. To je 
další základ, který jsem  využil při realizaci mno-
ha akcí kulturního centra. Nyní, kdy jsem opravdu 
už na štíru s časem, hraji pro děti jen občas. Hlav-
ně proto, abych se udržel v kondici a  také testuji v 
představeních své nové nápady a písničky. 

Na kom si poprvé testujete svou tvorbu?
No samozřejmě na mých dvou vnoučcích Adám-

kovi a Péťovi a vnučce Alence. Jsou doslova od-
kojeni na mých písničkách.  Mají to už v sobě, což 
se projevuje jejich snahou být se mnou na jevišti. 
Zatím alespoň když se vše připravuje nebo balí.

Máte vůbec čas na relaxaci?
Každý má priority nastavené jinak. Podle toho si 

vytváří prostor pro sebe samotného. Přiznám se, 
že toho mám velice málo. Je to možná i tím, že pro 
mě je  relaxací samotná tvorba. To, jak něco vzni-
ká, kdy něco vymýšlím  a  nechávám se unášet na 
vlně fantazie. Samotná realizace je práce, ale baví 
mě a dělám ji rád.

Děkuji za rozhovor
Miroslav Pech
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Hlučínsko – vřesinská šlápota zazname-
nala historicky nejvyšší  účast. Populární 
podzimní pochod se konal 6. října 2012 již 
po sedmé a dorazilo na něj neuvěřitelných 
480 nadšených turistů. Mezi účastníky ne-
chyběly ani celé rodiny s dětmi v kočár-
cích nebo zvířecí mazlíčci.

„Začalo to nápadem, že lidé se často ve svém 
okolí potkávají, ale už nemají v dnešní hektické 
době čas se pozdravit. Přitom by bylo dobré po-
znávat nové lidi a také udělat něco pro sebe a své 
zdraví, na které zapomínáme,“ vzpomíná na za-
čátky Šlápoty její zakladatel Lubomír Teichmann.

Tak zvaného nultého ročníku se zúčastnilo pár 
desítek přátel a kolegů, ale důležité bylo to, že se 
nápad ujal. Zájem rostl a kulturní komise Vřesina 
ve spolupráci s Kulturním centrem  Hlučín doved-
la Šlápotu do současných rozměrů.

„Trasa letošního pochodu vedla z hlučínského 
náměstí do obce Vřesina. Přesná trasa se v růz-
ných ročnících mění, ale máme zájem, aby co nej-
delší část vedla krajinou a vyhnula se silnicím. 
Letos jsem šli kolem pevnostního bunkru Jaroš, 
který byl pro účastníky pochodu zpřístupněn,“ 
přibližuje trasu Šlápoty ředitel Kulturního centra 
Hlučín Zdeněk Kačor, který nevynechal ani jeden 
ročník Šlápoty.

Šlápota se povedla

Za symbolické startovné čekalo na účastníky v 
cíli občerstvení a také účast ve velkém losování 
startovních lístků o ceny, které věnovali sponzoři. 
Atmosféra v cíli byla pohodová a zpříjemnila je 
místní kapela Pozdní sběr.

Pořadatelé se už ale chystají na příští rok. „Bude 
třeba zajistit vyšší bezpečnost pochodu, servis, 
propagaci, sponzory, zábavu a větší počet organi-

začního týmu, protože nárůst zájemců o pochod 
nemusí zvládnout jenom organizační nadšení,“ 
prozrazuje plány pořadatelů na příští rok Lubomír 
Teichmann.

Nám nezbývá, než popřát organizátorům, aby se 
jim příští akce vydařila minimálně stejně jako ta 
letošní.

(mp)

Foto: Ondřej Teichmann

Sedmého ročníku společenské akce Kluby 
klubům se 9. října 2012 zúčastnilo na 170 
seniorů z Hlučína a okolních obcí. Akce se 
konala v Kulturním domě v Hlučíně.

Na akci se setkávají kluby seniorů, aby společně 
sdílely nápady a aktivity mezi seniory, ale jejím 
hlavním cílem je, aby se senioři potkali se svými 
vrstevníky a dobře se pobavili.

Kluby klubům jsou pořádány každoročně na po-
čátku října u příležitosti Dne seniorů. Setkání bylo 
i letos pro mnohé příležitostí potkat se s dávnými 
známými z okolních obcí, s bývalými spolužáky a 
přáteli z dřívějších let. Během této akce měli mož-
nost navázat nová přátelství a seznámit se navzá-
jem s činností jednotlivých klubů. 

Každý senior uhradil vstupné 20 korun a za vstu-
penku poté dostal kávu a koláč. Kulturní program 
si senioři už tradičně zajistili sami.

Celkem šest klubů přispělo svým kulturním 
vystoupením k příjemně strávenému odpoled-
ni. Seniorky z Bobrovníků předvedly ukázku ze 
Sokolského sletu. Jejich taneční cvičení v pestro-
barevných kostýmech mělo nečekaný úspěch. Bo-

huslavice zase připravily vtipný příběh v našem 
nářečí a dvě seniorky z Dobroslavic zahráli scén-
ku na motivy Pat a Mat.

S pásmem písniček vystoupil klub seniorů z 
Vrablovce a hned u první písničce se ostatní se-
nioři rádi přidali a za chvíli zpíval doslova celý 
sál. Dámy z tanečního souboru Vřes – seniorky z 
Vřesiny si připravily pěkné taneční vystoupení a 
na přizvaly na něj i kolegy z country kapely Pozd-
ní sběr. Ti zahráli a zazpívali pásmo country, fol-
ku, ale i lidových písní. Slunečnice z Kobeřic také 
vystoupily s tanečním programem, a i ten sklidil 
velký úspěch.

Celý program byl završen hodinovým vystou-
pením dechové kapely Rohovanka, která celé od-
poledne příjemně oživila a umožnila seniorům 
předvést také taneční schopnosti. Po skončení de-
chovky pokračovali senioři v tanci v rytmu dis-
ko, které zajistil DJ z kulturního domu. V průběhu 
akce byl otevřen bufet, kde bylo možné zakoupit 
občerstvení. 

Akci realizovalo město Hlučín v rámci komunit-
ního plánování ve spolupráci s Kulturním centrem.

Kluby klubům 2012

Nezapomeňte na 
povinnost přihlásit
svého pejska
Město eviduje celkem 1670 majitelů psů.  
Přesný počet psů se neustále mění podle 
počtu přihlášených a odhlášených psů.

Povinností každého majitele psa je podle Obec-
ně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místních poplat-
cích ve městě Hlučín přihlásit psa, který dovršil 3 
měsíců a to do 8 dnů. Rovněž je povinností ohlá-
sit zánik poplatkové povinnosti do 8 dnů od jeho 
úmrtí, darování jinému majiteli, ztracení, utracení 
psa nebo přestěhování se.

Výše poplatku závislosti na tom, kde majitel by-
dlí. V rodinném domě činí roční poplatek 200 Kč 
a je splatný do 31. května a v bytě je roční popla-
tek 1 200 Kč a je splatný do 31. října. Rozdíl je 
také v tom, zda osoba, na kterou je pes přihlášen, 
je osoba pracující nebo důchodce.

Bohužel ne všichni majitelé psů si své povinnosti 
plní a částka, kterou majitelé dluží na poplatcích, 
činí zhruba 30 000 Kč. Dlužné poplatky město vy-
máhá standardním způsobem. Nejprve pošle vý-
zvu k zaplacení a v případě, že majitel dlužnou 
částku nevyrovná, je dluh vymáhán právním od-
dělením.

Za minulý rok se 
vybralo na po-
platcích za psy 

přibližně 350 000 Kč. 
Vybrané peníze jsou vy-

užívány na provoz psího 
útulku a úklid veřejného 
prostranství po psích ex-
krementech. 
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Konec září byl v knihovně opravdu slavnostní. Proběhl zde totiž ceremoniál pasová-
ní druháčků na rytíře Řádu čtenářského. 

Děti z hlučínských škol předvedly, jak hezky umějí číst a že vědí, jak se ke knihám správně cho-
vat a jak je ochraňovat. I když někteří budou muset čtení ještě trochu dopilovat, úkol splnili všichni. 
Do rytířského řádu je pasoval skutečným mečem zámecký pán, který dětem vysvětlil, jak je důležité 
číst a vzdělávat se. Po pasování se děti podepsaly na pamětní listinu a dostaly malé dárky a poukaz 
na bezplatnou roční registraci v knihovně. Mezi dárky byl také deníček nazvaný „Škola naruby“, 
který je jakousi žákovskou knížkou naruby. Děti v něm budou známkovat své rodiče a prarodiče za 
to, jak a jestli vůbec si s nimi doma četli. Babičky usínající u čtení se tedy nemohou divit, když jim 
vnouček napíše do deníčku rovnou pětku. Věříme, že malí rytíři nezapomenou na den, kdy vstoupili 
mezi skutečné čtenáře a knihy je budou doprovázet po celý život.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Máme nové rytíře Řádu čtenářského Gymnázium přivítalo studenty 
z polského Namyslowa
Ve čtvrtek 4. října 2012 navštívila Gym-
názium Josefa Kainara, Hlučín skupina 
studentů a pedagogů polského lycea v Na-
myslowě. 

Návštěva se uskutečnila v rámci dlouholeté spo-
lupráce mezi partnerskými školami. Po přivítání 
si studenti prohlédli město a následně byli ubyto-
vání v rodinách svých českých kamarádů. Páteční 
dopoledne bylo věnováno prohlídce školy, ukázce 
výuky v mediálních učebnách, odpoledne všechny 
studenty přivítal starosta města Ing. Pavol Kubuš. 
Závěr dne všichni strávili v Ostravě.

Počasí bylo jako stvořené pro výlet - sobotní ná-
vštěva Štramberku i kopřivnického muzea Tatra 
byla pro všechny příjemným zpestřením pobytu. 
V neděli 7. října 2012 v dopoledních hodinách se 
studenti rozloučili a odjeli zpátky ke svým rodi-
nám. Naše společné  setkání bylo velmi přínosné, 
zajímavé a již se těšíme na naši návštěvu v pol-
ském Namyslowě na jaře 2013.

Kristina Honzková
studentka tercie B

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 20. listopadu 2012 od 8 do 17 hodin.

Informace o šestiletém studiu pro žáky 7. tříd, 
nově o čtyřletém studiu pro žáky 9. tříd, 

o přípravném kurzu k přijímacím zkouškám.
Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz 

Internet: www.ghlucin.cz

Loni jsme vás informovali o velmi sluš-
ném umístěni turistického oddílu Zálesák 
na 62. srazu oddílů a jsme moc rádi, že 
tuto informaci můžeme letos zopakovat.

V tradiční soutěži srazu, tedy pětiboji, opět vy-
hrál sedmičlenný tým Zálesáků a ani druhý tým 
nedopadl nejhůře. A to byl opět dobrý základ pro 
celkové dobré umístění, kdyby se v některých dis-
ciplínách drželo štěstíčko trošičku více, mohlo to 
být nakonec možná i lepší, než i tak skvělé 4. mís-
to.

Účast na srazu však nebyla jediná akce, která bě-
hem prvních dvou měsíců hlučínští Zálesáci zú-
častnili.  

Už začátkem záři vyrazili do polského Krakowa, 
kde navštívili i místní aquapark. Začátkem října 
pak navštívili i s velkým množstvím nových čle-
nů, kterých se v letošním školním roce přihlási-
lo do oddílu opravdu hodně, ostravské Hasičské 
muzeum. Ačkoliv se z názvu může zdát muzeum 
nudné, opak je pravdou. Velké množství modelů a 
dalších interaktivních prvků, které si návštěvníci 
můžou vyzkoušet, jako například vytahování zra-
něného ze studny, obsluhu ruční pumpy nebo ro-
zeznít starou hasičskou houkačku z něj dělá ide-
ální cíl pro rodinný výlet, ovšem v dobré partě 
mladých kamarádů a s velmi tolerantním průvod-
cem je to opravdu skvělý zážitek.

Zálesáci: Po roce opět oslavili úspěch Bezohlední sousedé
Rádi bychom tímto navázali na článek, vy-
tištěný v hlučínských novinách, který byl 
na téma: „ I kotle v rodinných domcích 
často způsobují velké znečištění ovzduší.“ 

Všichni víme, že ceny zemního plynu a elektric-
ké energie neustále rostou, takže čím dál více do-
mácnosti se snaží ušetřit na topení. Hodně obča-
nů v naší oblasti využívá blízké Polsko k dovozu 
různých topných paliv, které zde nakupují za lev-
né peníze ve snaze co nejvíce ušetřit. Ve většině 
případů se jedná o uhelný prach (kaly). Při tope-
ní těmito palivy vzniká šedý až hnědý kouř, který 
je dusivý. Při nízkém tlaku a inverzi se kouř drží 
při zemi a tím znemožňuje pobyt venku okolním 
obyvatelům. Nedá se dýchat, kouř pálí v očích. 
Lidé, kteří topí těmito palivy jsou si dobře vědomi 
toho, že topí neekologicky. Jinak by nezačali to-
pit VŽDY až po setmění, aby co nejméně upoutali 
pozornost okolních obyvatel na vycházející štipla-
vý a dusivý kouř z jejich komína. Můžeme jen zá-
vidět rakouským sousedům, kterým není lhostejné 
co dýchají a proto přijali zákon na ochranu znečiš-
těného ovzduší pro firmy i domácnosti.            (ms)

V pondělí 12. listopadu v 16 hodin
proběhne v muzeu přednáška

 Životní osudy a tvorba Ludmily Hořké
přednášející: PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.



Osadní výbor Hlučín-Bobrovníky 
svolává veřejnou schůzi,

která se uskuteční ve čtvrtek dne 22.11.2012 od 17.00 hod. v KD v Bobrovníkách.
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O letošních velkých prázdninách probí-
hala na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlu-
čín p.o. přestavba tělocvičny a chemické 
posluchárny. A rekonstrukcí jedné třídy 
vzniká nová tzv. multifunkční učebna.

Rekonstruovaná tělocvična se může pyšnit no-
vou polyuretanovou podlahou, novým oblo-
žením stěn a také přestavěnými sprchami, kte-
ré nyní  splňují veškeré hygienické i „estetické“ 
standardy.

Chemická posluchárna (na snímku) byla zcela 
opravena (poprvé od přestavby v 70. letech 20. 
století), počet lavic i míst k sezení byl navýšen, 
avšak celkový  charakter přednáškového sálu byl 
zachován.

Finanční příspěvek, který škola získala z pro-
jektu EU „Peníze školám“, slouží k vybudová-
ní nové multifunkční učebny, jež  bude vyba-
vena 32 počítači a nejmodernější audiovizuální  
technikou. Tato rekonstrukce stále probíhá a její 
ukončení  a plné zprovoznění učebny se očeká-

Rekonstrukce učeben na Gymnáziu Josefa Kainara

vá v listopadu 2012. Věříme, že stavební  úpravy 
pomohou ke zkvalitnění práce studentů i peda-
gogů  našeho gymnázia a že zájemci z řad veřej-

nosti se přijdou podívat během Dnů otevřených 
dveří  20. listopadu 2012 a 29. ledna 2013.

Markéta Haburová

Už je to jedenáct let, co si vždy 26. září Ev-
ropané připomínají, jak důležité je studo-
vat cizí jazyky. 

Rada Evropy ustanovila tento den jako Evropský 
den jazyků, a na mnoha školách se proto v měsíci 
září uskutečňují akce mající za cíl i propagaci ja-
zykové rozmanitosti.

Na ZŠ dr. Miroslava Tyrše se cizími jazyky žilo 
tři týdny. Nejprve seznamovali nejstarší žáci ty 
nejmladší se zeměmi, kde se hovoří anglicky a ně-
mecky. Ke svému povídání připojili vždy pár slo-
víček, frází anebo písničku. 

Už samozřejmostí je pro nás pořádání besed a 
přednášek s rodilými mluvčími, takže i letos si 

Evropský den jazyků

Letošní, již  17. ročník přehlídky staveb-
ních řemesel SUSO, odstartoval již tra-
dičně v Ostravě v rámci výstavy Dům a 
byt 2012 pořádané na výstavišti Černá 
louka. Jednalo se o postupové kolo, ze 
kterého se účastní první dva týmy finále v 
Praze. Soutěžili žáci učebních oborů zed-
ník a truhlář.

Odborné učiliště  v Hlučíně se této prestižní sou-
těže účastnilo poprvé v historii, jelikož s výukou 
oboru zedník jsme začali před čtyřmi lety a nemě-
li jsme dostatek zkušeností. Do soutěže jsme při-
hlásili žáky II. ročníku Stanislava Vilkoše a Luká-
še Kačmáře, kteří předvedli dobrou práci a vzorně 
reprezentovali školu i město Hlučín. Soutěžilo se 
dva dny v těchto disciplínách: vyzdívka s bloky 
Porotherm firmy Wienerberger, stavba komínu 
Schiedel, vyzdívka s tvárnicemi Ytong  a vyzdív-
ka plotu z tvárnic KB–BLOK. Naši žáci se umísti-
li na krásném třetím místě z třinácti zúčastněných 
škol a s převahou porazili i renomované střední 
školy z okolí. Dokázali, že na Hlučínsku se vy-
chovávají stále dobří řemeslníci. Za vzornou re-
prezentaci školy i města patří dík nejen žákům, ale 
i pedagogům, kteří žáky vyučují a připravují po 
odborné stránce.                               Karel Balarin

Mladí zedníci z Hlučínažáci na 2. stupni měli možnost pohovořit s tzv. 
„nativy“, tentokrát z Austrálie. 

Vyvrcholením oslav Evropského dne jazyků byla 
návštěva anglicky hraného divadelního předsta-
vení, které hostovalo v Opavě. Absurdní vědec-
kofantastická Groteska Kurta Vonneguta o tom, 
že už „nechceme být nikdy sami,“ byla hrána ve 
zjednodušené angličtině a sklidila velký aplaus.

Podle statistik mluví přibližně 150 milionů Evro-
panů denně rusky, následuje němčina (asi 95 mi-
lionů) a angličtina s francouzštinou (po 65 milio-
nech). 

Ať už se učíte kterýkoliv z cizích jazyků, přeje-
me vám mnoho radosti z jeho ovládání. 

Monika Tomisová
vyučující angličtiny na ZŠ dr. M. Tyrše
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V letošním roce proběhl již 4. ročník fo-
tografické soutěže pro veřejnost „Stro-
my kolem nás“, kterou uspořádalo měs-
to Hlučín ve spolupráci s Kulturním 
centrem Hlučín u příležitosti oslav Dne 
stromů.

Soutěž byla vyhlášena již v loňském roce, aby 
měli účastníci možnost fotografovat stromy v 
každém ročním období. Do soutěže se přihlási-
lo celkem  16  fotografů se 109 soutěžními fo-
tografiemi. V Televizním klubu Hlučín na hlu-
čínském zámku pak proběhla 30. listopadu 2012  
vernisáž  výstavy.

Jednotliví autoři přistupovali k soutěži různými 
způsoby. Někteří se soustředili spíše na detailní 
záběry stromů, jiní naopak nechali výjimečným 

stromům vyniknout na vhodně zvolených zábě-
rech. Všechny soutěžní fotografie měli návštěv-
níci během vernisáže možnost zhlédnout na vel-
koplošné televizní obrazovce. 

Přestože porota neměla jednoduchou práci, na-
konec rozhodla, že letošním vítězem se stal  Jiří  
Sonnek (foto 1). Druhé místo obsadil Petr Or-
ság (foto 2) a na třetím místě se umístil Zdeněk 
Šindlář (foto 3). Všichni výherci převzali věcné 
ceny od starosty města Pavola Kubuše. 

Nejzdařilejší fotografie jsou v televizním klu-
bu vystaveny a stanou se do konce roku součástí 
jeho výzdoby.

Všechny soutěžní  fotografie naleznete na 
webových stránkách Kulturního centra Hlučín 
na drese www.kc-hlucin.cz.

Vernisáž fotografické  soutěže „Stromy kolem nás“

1

2

3

Čekají v útulku: Pomozte jim najít nového páníčka...

Kontakt na psí útulek: 595 043 591 
Provozní doba: PO - PÁ 6:00 - 18:00 hod., SO - NE: 8:00 - 12:00 hod., odběr pejsků: PO - PÁ: 6:00 
- 14:00 hod. 

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze poskytovat: v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat 
přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická, formou finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na požá-
dání vám bude vystaveno potvrzení města o přijetí daru (o potvrzení požádáte přímo na pokladně) 
nebo bankovním převodem na účet: 000019-1843589399/0800, vedený u České spořitelny a.s., po-
bočky Hlučín, var. symbol 6490311. Na požádání vám bude vystaveno potvrzení města o přijetí daru 
(o potvrzení požádáte odbor životního prostředí a komunálních služeb, p. Dedkovou, tel: 595020231).

Zleva: NELA, fena, stáří cca 3 roky, kříženec ně-
meckého ovčáka, černá, hravá, vhodná k RD, na-
lezena 9. 5. 2012
MÍŠA, pes, stáří cca 1 rok, světle hnědý kříženec, 
temperamentní, vyžadující pohyb, vhodný k RD, 
nalezen 24. 6. 2012
TIM, pes, 3 roky, kříženec, bílý s rezavými skvr-
nami, vhodný do bytu i k RD, nalezen 17.7.2012
SAM, pes, 6 let, nedůvěřivý, jen pro zkušené cho-
vatele, hnědý kříženec dobrmana, modrý obojek, 
nalezen 6. 10. 2012 na Mírovém náměstí
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - 11/2012

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
ZŠ Dr. M. Tyrše, tělocvična
Kontakt: 595 041 069

obsazeno obsazeno 17:00 – 19:00 obsazeno obsazeno 9:00 – 21:00 9:00 – 21:00

ZŠ Hornická, tělocvična
Kontakt: 595 041 377

obsazeno obsazeno 19:30 – 22:30 obsazeno 14:30 – 16:30 15:00 – 17:00
19:00 – 22:30

19:00 – 22:30

ZŠ Rovniny, malá  tělocvična
Kontakt: 595 041 439

17:00 – 22:00 18:00 – 22:00 17:00 – 19:00
20:00 – 22:00

obsazeno 17:00 – 22:00 9:00 – 22:00 9:00 – 22:00

ZŠ Rovniny, velká tělocvična
Kontakt: 595 041 439

20:30 – 22:00 20:00 – 22:00 17:00 – 20:00 17:00 – 18:00
20:30 – 22:00

17:00 – 18:00
20:30 – 22:00

9:00 – 22:00 9:00 – 17:30
18:30 – 22:00

Sportovní hala
Kontakt: 595 043 677

14:30 – 16:00 9:00 – 11:30
13:30 – 17:00

15:00 – 16:00 14:30 – 16:00
20:30 – 22:00

13:00 – 16:00 obsazeno obsazeno

Možnost pronájmu sportovních zařízení
Pokud byste rádi udělali něco pro své zdraví nebo se chtěli zbavit 
přebytečných kilogramů, tak můžete využít volných kapacit hlučín-

ských sportovních zařízení. Tato tabulka, která je zveřejněná i na 
stránkách města, by vám v tom mohla pomoci. Najdete zde dosud 
volné termíny jednotlivých sportovišť. V případě zájmu o pronájem 
sportoviště volejte na telefonní čísla uvedená níže.

3.11.2012 19:00 Halloween Kulturní dům
5.11.2012 16.00 Zamykání lesa sraz u DDM Hlučín
6.11.2012 9:00 Kabaret - rychlokurz plavání Kulturní dům
6.11.2012 19:00 Kachna na pomerančích Kulturní dům
8.11.2012 13.00 Hlučínský Slavíček DDM Hlučín
8.11.2012 19:00 Naproti sobě - Alena Zupková, Jiří Bosák, výstava, vernisáž Červený kostel
9.11.2012 17.00 Klub Patchwork DDM Hlučín
10.11.2012 10.00 volejbal KP2.tř. ženy TJ Hlučín - TJ Krnov Sportovní hala Hlučín
11.11.2012 10.00 volejbal KP junioři TJ Hlučín - TJ Krnov - ŠSK Beskydy Sportovní hala Hlučín
12.11.2012 16:00 Životní osudy a tvorba Ludmily Hořké, přednáška, beseda Muzeum Hlučínska
16.11.2012 19:00 Opilá Piaf, koncert Červený kostel
17.11.2012 Kloboučkový turnaj DDM Hlučín
18.11.2012 16:00 O Budulínkovi, Zimní pohádka a Smolíčkovi Zámecký klub
do 20.11.2012 Panovníci českých zemí, výstava Muzeum Hlučínska
20.11.2012 18:00 Svět objektivem Ivony Trojkové - Keňa, přednáška, beseda Zámecký televizní klub
24.11.2012 10.00 volejbal 2.liga muži TJ Hlučín - Sokol Bučovice Sportovní hala Hlučín 
27.11.2012 17:00 Návrat s podkovou, přednáška, beseda Zámecký televizní klub
do 30.11.2012 Andrzej Cieślar - Obrazy, výstava Červený (evangelický) kostel
30.11.2012 17:00 Co umíme - výstava prací z paličkované krajky Café Galerie
do 30.11.2012 Stromy kolem nás, vernisáž Televizní zámecký klub
1.12.2012 8.00 Vánoční zájezd do Olomouce odjezd od DDM Hlučín 
1.12.2012 13.00 Adventrní dílna DDM Hlučín
1.12.2012 17:00 1. hlučínská výstava moravských vín a košt mladého vína Hospoda 56
od 1.12.2012 Vánoční výstava Muzeum Hlučínska
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Řádková inzerce
n Poliklinika Hlučín s.r.o. pronajme nebytové prostory v červené  budově. Informace na tel. 608 484 852 - Klimčáková.
n Prodám 2+1 v os. vl. v Hlučíně, ul. Severní. Cena 750 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 777 828 175.
n Pronajmu pěkný a prostorný byt v centru Ostravě, možno i jako kanceláře - více info na www.pronajemostrava.com



Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín.  On-line na stránkách www.hlucin.cz. Za vydavatele zodpovědný: Ing. Pavol Kubuš, starosta 
města, Městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz. 
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datelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent.  
Objednávky plošné inzerce na telefonním čísle 732 736 468 nebo na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. Objednávky NEZASÍLEJTE na jiné adresy.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15.11.2012. 
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 Volby do zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje se uskuteční
dne 12. října 2012 od 14 do 22 hodin

a dne 13. října 2012 od 8 do 14 hodin.
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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

Místo kytičky
Přivítali jsme:
Teodor Nawrath *2012
Robin Fuss *2012

Jubilanti:
Zdeňka Gajdová *1926
Engelbert Gawlik *1922
Matylda Gogolínová *1928

Anežka Lenerová *1923
Lucie Břemková *1923
Gertruda Kaštovská *1921
Vlasta Stochová *1926
Valeria Cymorková *1927
Adéla Čechová * 1921
Pavel Lička * 1925

Rozloučili jsme se:
Žofie Tomečková *1924
Hedvika Mušálková *1939

      [13] hlučínskénoviny

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mou maminkou Žofií Tomečko-
vou, která nás navždy opustila 7. října 2012. Současně bych ráda podě-
kovala Mgr. Jančíkovi a pracovníkům Domova U jezera za péči, kterou 
mamince věnovali. Poděkování patří i pohřební službě za pomoc a panu 
faráři Šmídovi za mši svatou a slova útěchy.

Za celou rodinu dcera Marie Schindlerová

Římskokatolická farnost Hlučín srdečně zve všechny na Dušičkovou po-
božnost, která se uskuteční v neděli dne 4. listopadu od 14.30 hodin, a to 
v kostele sv. Markéty na hřbitově v centru Hlučína. Více informací o bo-
hoslužbách v této době je pak na www.farnosthlucin.cz



Byt  v os. Vl. 2+1 na Včelínku: cena 1 050 000,-

RD v Hlučíně na ul. Pekařská: cena 2 000 000,-

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

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

hnojiv, zahradních substrátů, postřiků a semen,
thuje od 25 Kč a růže 39 Kč

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 zá-
stavě nemovitosti.  

Jsme regionální firma s vlastním kapitálem, neplatíte žádné poplatky předem.

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

si můžete objednat v

ZAKÁZKOVÉM CUKRÁŘSTVÍ
na J. Nerudy 4 v Hlučíně, tel: 732 305 627

www.monadekorschop.cz

Vánoční cukroví a perníky
(perníkové betlémy, 
adventní svícny, ozdoby
na stromeček nebo
jen tak perníčkové cukroví)

RD v Kravařích , 6+1

RD v Hlučíně 6+2, cena 2 700 000,-

RD v Hrabyni 4+1, cena: 1 200 000,-

RD v Hlučíně 6+2, cena :  2 900 000,-

St. pozemek v Ludgeřovicích 505 m2, cena 600 000,-

St. pozemky v Darkovicích, cena: 800,-/m2

St. pozemky v Hrabové, cena: 1000,-/m2

Realitní kancelář Century 21 – ALL zajišťuje:
Koupě, prodej, pronájem, výkup nemovitostí  (RD, byty, pozemky,  rekreační objekty,  objekty k podnikání) - Právní 
servis (smlouvy kupní, zástavní, prohlášení vlastníka,  advokátní a notářské úschovy, věcná břemena, výpisy z ka-
tastru) - Znalecké posudky (odhady nemovitostí pro účely daní, tržní odhady) - Vypracování daňového přiznání pro 
účely daně z převodu nemovitostí - Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření  (ČS, KB, ČSOB, Raiffeisen bank, 
Poštovní banka, Equa banka, Volks bank, GE Money, ČSST – Buřinka, Modrá pyramida, ČMSS – liška, Wüstenrot, 
Raiffeisen stav. spořitelna) - Nebankovní půjčky  od  100.000 do 2.000.000 - Pojištění (nemovitosti, domácnosti, ri-
zikové,  úrazové, životní atd.) - Poradenství v oblasti energii  (plyn)

Century 21 – ALL, Pode zdí 147/11, 748 01 Hlučín
www. century21.cz  / all.century21.cz
mail: All@century21.cz, tel:  734 799 420, 777 577 780

Z aktuální nabídky naší realitní kanceláře vybíráme:

TS Hlučín s.r.o. pronajmou

bufet 
v budově 

autobusového nádraží. 

Informace

na tel. čísle 595 041 445.






