
Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města
Ročník 10 ● číslo 1 ● ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ● LEDEN 2005

ROK 2004 V âÍSLECH
Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve měs-
tě zařadí mezi roky bohaté. Naše země se stala
součástí Evropské unie, proběhly u nás historic-
ky poprvé volby do Evropského parlamentu
a na podzim také volby do krajských zastupitel-
stev. Ve městě jsme ukončili přístavbu radnice,
kterou především ocení motoristé, kteří si ne-
zbytné záležitosti vyřídí již v našem městě.
Stále přibývající počet fanoušků kopané přivítal
další postup našeho týmu, který z pohledu své
historie hraje v současné době nejvyšší soutěž.
Na sklonku roku byla zahájena rekonstrukce ná-
městí a v rámci programu EU byl navázán kon-
takt s italským regionem, o kterém Vás budeme
podrobně informovat v příštím čísle našich no-
vin.

A nyní několik čísel z rozpočtu města:

● Přístavba budovy „C“ radnice 
částka 31 600 000 Kč

● Zámek - knihovna a literární čajovna
částka 15 014 814 Kč z toho dotace
z Ministerstva kultury 15 000 000 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. ČSA
částka 481 070 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. Písečná
částka 467 002 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. Dr. E. Beneše
částka 2 006 294 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. Školní
částka 693 440 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. Jarní
částka 499 976 Kč

● Oprava komunikace ul. Moravská
částka 272 079 Kč

● Zateplení štítové stěny objektu ul. Zahradní 5
částka 160 113 Kč 

● Oprava fasády objektu 
na Mírovém náměstí 25 - obuv
částka 648 778 Kč

● Oprava části fasády objektu 
restaurace U Bětky
částka 342 732 Kč

● Oprava balkónu objektu ul. Cihelní 3
částka 284 118 Kč

● Montáž termoventilů ul. Dukelská 2, 3, 4, 5 
a ul. Cihelní 3
částka 565 377 Kč

● Rekonstrukce ústředního topení 1. Máje 1
částka 552 505 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. Osvoboditelů
částka 2 122 752 Kč

● Oprava ul. Sokolská a ul. Slunečná
částka 245 094 Kč

● Sportoviště Bobrovníky
částka 1 299 720 Kč

● Rekonstrukce chodníku ul. Vřesinská
částka 988 124 Kč

● Rekonstrukce chodníku. ul. Sadová
částka 175 138 Kč

● Hasičská zbrojnice Darkovičky
částka 1 544 128 Kč

● Úprava parčíku u KD (U hasiče)
částka 100 000Kč

● 2x výstavba čekárny 
(Darkovičky, Na Závodí)
částka 220 000 Kč

● Vybavení dětského hřiště 
(Rovniny, ul. Zahradní, Hornická)
částka 175 000 Kč

● Veřejné osvětlení Na Závodí 
a od haly k nádraží
částka 120 000 Kč

● Chodníky městský hřbitov
částka 550 000 Kč

● Rekonstrukce parku SNP na OKD
částka 400 000 Kč

● Výsadba aleje mezi Hlučínem a Malánkami
částka 110 000 Kč

● Městský kamerový systém I. etapa
částka 1 152 000 Kč z toho dotace 
z Ministerstva vnitra 1 037 000 Kč

● Vydání publikace Příroda Hlučínska 
částka 350 000 Kč z toho dotace 
ze Státního fondu ŽP 238 000 Kč

● Přechod pro chodce J. Seiferta
částka 24 000 Kč

● Pořízení dřevěné chaty - Recepce
částka 180 788 Kč

● Rekonstrukce minigolfu
částka 152 280 Kč

● Úprava suterénu a oprava střechy KD Hlučín
částka 202 025 Kč

● Schodolez pro postižené v KD
částka 135 450 Kč

● Výměna plastových oken v KD
částka 141 789 Kč

● Projektor a plátno na zpětnou projekci
částka 152 843 Kč

● Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města 
(sport aj.) 
částka  3 437 500 Kč

● Poskytnuté půjčky z fondu na opravy 
a rekonstrukce fasád
částka 550 000 Kč

● Poskytnuté půjčky z fondu rozvoje bydlení
částka 2 330 000 Kč

● Celkově školská zařízení
částka 19 363 000 Kč

● Dotace na dopravu
částka 4 269 000 Kč

● Výplaty sociálních dávek
částka 82 100 000 Kč

Petr Adamec, 
starosta

Den otevfien˘ch dvefií nové knihovny
Zveme veřejnost, i ty, kteří nejsou našimi čtenáři na Den otevřených

dveří dne 18. ledna 2005 od 8–17 hodin v nově zrekonstruovaných pro-
storách Hlučínského zámku.

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY: 
Po-Út-Čt-Pá 8–12 a 13–17 hodin 
(Čt v oddělení pro dospělé do 18 hodin). St zavřeno.

V˘stava betlémÛ 
Muzeum Hlučínska srdečně zve na výstavu betlémů do

Hlučínského zámku. 
V den otevření v neděli 2. ledna bude výstava zpřístupněna

od 8–11.30 a od 14.30–17.30 hod. Výstava potrvá do 2. února 2005.
Provozní doba muzea a informačního centra (zimní období): 
Po–Pá 8–12.30 a 13–16 hodin.
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V˘tah z usnesení
17. zasedání

Zastupitelstva mûsta Hluãína,
konaného 18. listopadu 2004

Zastupitelstvo rozhodlo:

- o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 31- ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 398 m2

a parc. č. 32 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 214 m2 , v k. ú. Hlučín od České republi-
ky do vlastnictví města Hlučína s tím, že  pozemky
budou využívány pro veřejnost jako parkovací mís-
ta, veřejná zeleň, veřejná komunikace a chodníky,

- o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 601/1 - za-
hrada o výměře 623 m2 v k. ú. Hlučín od
Pozemkového fondu České republiky, Praha do
vlastnictví města Hlučína dle zákona č. 95/1999 Sb.,

- podat vyšší nabídku k odkoupení objektu č. p. 1116
na pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Hlučín (bývalý
objekt SmVaK na ul. Rovniny),

- nepodávat písemnou žádost o bezúplatný převod vě-
cí, práv a závazků Domova důchodců Hlučín,
Dlouhoveská 91/1915, Hlučín, do majetku Města
Hlučína od Moravskoslezského kraje,

- o revokaci usnesení č. 11/3c) z 11. zasedání
Zastupitelstva města Hlučína, konaného dne
18. prosince 2003, o Pravidlech pro  poskytování
příspěvků z rozpočtu města Hlučína,

- o uzavření úvěrové smlouvy mezi Českou spořitel-
nou, a. s. a městem Hlučín o poskytnutí dlouhodo-
bého úvěru ve výši 29,0 mil. Kč s dobou splatnosti
do roku 2009 na schválený investiční záměr -
Autobusový terminál Hlučín, druh ručení za úvěr -
budoucí rozpočtové příjmy města,

- poskytnout Fotbalovému klubu Darkovičky inves-
tiční dotaci na stavbu nových šaten a sociálního za-
řízení,

- o uzavření úvěrové smlouvy mezi vybraným ban-
kovním domem a městem Hlučín o poskytnutí dlou-
hodobého úvěru ve výši 55,4 mil. Kč na schválený
investiční záměr - Regenerace historického jádra
Hlučín, druh ručení za úvěr - budoucí rozpočtové
příjmy města, nemovitý majetek města objekt - zá-
mek Hlučín č. p. 286 na pozemku parc. č. 454 k. ú.
Hlučín,

- o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína na provoz v roce 2004 mezi městem
Hlučín a Základní organizací Českého svazu
ochránců přírody v Novém Jičíně Stanicí pro zá-
chranu volně žijících živočichů a střediska ekolo-
gické výchovy v Bartošovicích na Moravě,

- o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína na léčení otrávených zvířat v roce
2004 mezi městem Hlučín a Dětským rančem
Hlučín,

- o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína na „Pokus o zápis do Guinessovy
knihy rekordů ve floorballovém maratónu“ v roce
2004,

- o revokaci usnesení Zastupitelstva města Hlučína ze
dne 25. března 2003 pod bodem 4/4c o realizaci
centralizace školního  stravování ve městě Hlučín
a rozhodlo o polocentralizaci školního stravování ve
městě Hlučín na základě navrženého řešení ve
Studii rekonstrukce školních jídelen v městě
Hlučíně zpracované firmou BP Projekt, s. r. o.,

Rada rozhodla:

- o uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Kozmice,
na jejímž základě bude Městská policie Hlučín vy-
konávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii
nebo zvláštními zákony na území obce Kozmice
v roce 2005,

- nerealizovat retardéry na ulici Okrajová, Dělnická
a Pionýrská,

- na základě předložené Zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek o přidělení veřejné zakázky a uzavření
smlouvy na zhotovitele stavby „Vodovody a kanali-
zace, lokalita centrum, 2. etapa“ uchazeči, jehož na-
bídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvý-
hodnější, a to obchodní firmě VOSTAV MORAVA
s.r.o., Ostrava-Svinov,

- o zápisu do kroniky města za rok 2003 bez připo-
mínek,

- o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. číslo
744/4, 744/24 a 743 v k. ú. Hlučín ke stavebnímu ří-

zení - stavební úpravy stadionu, spočívající v insta-
laci elektrického osvětlení na tréninkové ploše za
hlavní tribunou a v instalaci tří kovových sloupů
s osvětlovacími tělesy - pro investora SK FC Hlučín
s tím, že se bude jednat pouze o stavby dočasné do
doby dobudování areálu stadionu dle schválené stu-
die,

Rada vzala na vědomí:

- informace o stavu inženýrských sítí v lokalitě
Jasénky, cenovou nabídku na provedení rekonstruk-
ce povrchu a skutečnost, že současný průběh komu-
nikace místy zasahuje do pozemků jiných vlastníků
a uložila odboru majetkovému řešit tuto komunika-
ci majetkově,

- termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva v roce
2005,

- zprávu o činnosti Komise pro tělovýchovu, sport
a volný čas mládeže za rok 2004.

Zastupitelstvo vydalo:

- obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích ve
městě Hlučíně,

- obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu na opravy a rekon-
strukci fasád města Hlučína“,

Zastupitelstvo schválilo:

- Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z roz-
počtu města Hlučína,

- 4. úpravu rozpočtu města k 31. 10. 2004, vzalo na
vědomí plnění rozpočtu města, 

- zřizovací listinu Muzea Hlučínska.

V˘tah z usnesení 57. schÛze Rady mûsta Hluãína,
konané dne 6. prosince 2004

Trvalé vyfiazení vozidla
V poslední době je stále častěji požadováno po pra-

covnících odboru dopravy a silničního hospodářství
vlastníky vozidel trvalé vyřazení vozidla. Některým
z těchto žádostí nelze vyhovět, protože vlastník vo-
zidla nepředložil doklad o likvidaci vozidla.

S účinností od 1. května 2004 byla zákonem pro
případ trvalého vyřazení vozidla na vlastní žádost
vlastníka vozidla stanovena povinnost předložit do-
klad o likvidaci vozidla, vydaný tuzemským nebo
zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvida-
cí vozidel a autovraků. (Jedná se o potvrzení o pře-
vzetí a zneškodnění autovraků). Takové „potvrzení“
může ale vydat jen osoba oprávněná k podnikání, kte-
ré byl krajským úřadem vydán souhlas k provozová-
ní zařízení ke sběru anebo zpravování vybraných au-
tovraků podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, tj. Zákon o odpadech.
Pouze taková zařízení, mající výše uvedený souhlas,
jsou oprávněna zpracovávat, resp. likvidovat vybrané
autovraky. (Autovrak je dle zák. č. 185/2001 Sb. de-
finován jako úplné nebo neúplné motorové vozidlo,
které bylo určeno k provozu na pozemních komuni-
kacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se
odpadem).

Z výše uvedeného vyplývá, že spolu se žádostí o tr-
valé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník vo-
zidla i doklad o jeho ekologické likvidaci. Zákon
č. 56/2001 Sb. v platném znění nepřipouští jakouko-
liv možnost nahradit takový doklad jiným dokladem,
například čestným prohlášením.

Dále upozorňuji, že zaniklo-li vozidlo rozebráním
na náhradní díly registrovaným vlastníkem nebo
provozovatelem po 1. 5. 2004, aniž bylo vozidlo pře-
dáno subjektu pověřenému sběrem a likvidací vozidel
a autovraků, nesmí rovněž pracovník registru vozidel
přijmout čestné prohlášení namísto dokladu o likvi-
daci vozidla.

Závěrem chci požádat všechny vlastníky vozidel,
kteří hodlají trvale vyřadit své vozidlo a nemají do-
klad o jeho ekologické likvidaci, aby nečinili v této
záležitosti nátlak na zaměstnance odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ Hlučín. Je třeba si
uvědomit, že i my jsme povinni respektovat platné le-
gislativní normy a pokyny nám postoupeny přísluš-
nými ministerstvy.

Za vaše pochopení děkuji.

Ing. Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Ceny vodného a stoãného
pro rok 2005

Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín,
s.r.o. upravuje ceny vodného a stočného. Jde o ji-
sté navýšení, které je způsobeno těmito důvody:

● zpřísnění legislativních norem na životní pro-
středí (splnění směrnic EU o čištění odpadních
vod a o kontrole kvality pitné vody)

● růst cen elektrické energie
● inflační vlivy (růst ceny za m3 nakoupené vo-

dy, růst cen ostatních vstupů)
● narůstající poruchovost na vodovodní a kanali-

zační síti.

Cena Cena
bez DPH s DPH 5 %

Voda pitná (vodné) 21,89 Kč/m3 22,98 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 17,50 Kč/m3 18,38 Kč/m3

Celkem 39,39 Kč/m3 41,36 Kč/m3

UPOZORNĚNÍ PRO ODBĚRATELE
Odběratelé (mající podružné vodoměry) si mohou
v době od 3. 1. do 17. 1. 2005 nahlásit stav vodomě-
ru k 31. 12. 2004, a to osobně na pokladně VaK
Hlučín, s.r.o. nebo telefonicky na čísle 595 042 369.

Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.
Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín

Tel: 595 042 369 www.vakhlucin.cz
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HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU
VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

I. čtvrtletí 2005
UPOZORNĚNÍ: Pytle s plasty je nutno vy-

stavit před šestou hodinou ráno v den svozu!

Termíny svozu:
úterý 4. ledna svozová oblast B
úterý 18. ledna svozová oblast C

úterý 1. února svozová oblast A
úterý 15. února svozová oblast B
úterý 1. března svozová oblast C

úterý 15. března svozová oblast A
úterý 29. března svozová oblast B

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů
svozový týden - sudý

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

Informace pro obãany
– zpomalovací prahy

Na základě výsledků ankety ohledně zpomalova-
cích prahů (retardérů), která se uskutečnila na
ul. Okrajové, Dělnické a Pionýrské, chceme touto
cestou informovat občany, že se retardéry na výše
uvedených ulicích nebudou  instalovat. 

Odbor ŽPaKS

Upozornûní pro rodiãe
dûtí v M· a ·D

Upozorňujeme všechny rodiče dětí v mateřských
školách a školních družinách, že od 1. ledna 2005 se
budou příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů v mateřských školách, školních družinách
a školních klubech (školné) hradit na účty jednotli-
vých mateřských a základních škol. Žádáme proto ro-
diče, kteří mají u banky trvalé příkazy k platbě, aby si
v měsíci lednu provedli změnu dle pokynů, které ob-
drží v jednotlivých MŠ a ŠD. Přeplatky školného,
hrazeného na účet Městského úřadu Hlučín, budou
vráceny v průběhu března 2005.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním
čísle 595 020 238.

Křižáková, odbor ŠKaRR

Město Hlučín vyhlašuje výběrové řízení

NA ROZVOZ STRAVY DO ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Město Hlučín vyhlašuje výběrové řízení na rozvoz
stravy do škol a školských zařízení za těchto pod-
mínek:
- rozvoz probíhá v pracovní dny denně (o prázdni-

nách dle předchozí dohody) od 7 do 12 hodin,
- auto používané k rozvozu stravy lze dále používat

pouze k rozvozu potravinářského zboží a zároveň
je nutné dodržet veškerá hygienická nařízení,

- rozvozová oblast je: Hlučín, Bobrovníky,
Darkovičky, Děhylov, Dobroslavice.

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- název firmy, identifikační údaje
- ověřený živnostenský list nebo koncesní listina
- nabídka ceny, typ vozidla
- kontaktní údaje

Lhůta pro podání přihlášky:
Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete (nebo doruč-
te osobně na podatelnu MěÚ) do 31. 1. 2005 na adre-
su: Městský úřad Hlučín, OŠKaRR Mgr. Alena
Münstrová, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Na obálku uveďte nápis  „Výběrové řízení na rozvoz
stravy - neotevírat“.

Kontaktní osoba: OŠKaRR, Ingrid Křižáková,
MěÚ Hlučín, budova B, 2. poschodí, dveře č. 204,
tel.: 595 020 238

Útulek pro psy v Hluãínû 
nabízí tyto psy:
☞  1 ovčáka, 
☞  1 rotvajlera
☞  4 křížence.

Sídlo útulku je v areálu TS Hlučín, s.r.o. 
na ul. Markvartovické v Hlučíně, telefon číslo
59 50 43 591
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dobé časové jízdenky, bude možné dále cestovat i na
opačnou světovou stranu - až pod Lysou horu, a to
vlakem Českých drah z Frýdku-Místku přes Frýdlant
nad Ostravicí na Ostravici a rovněž návaznou auto-
busovou linkou č. 345 dopravce ČSAD Frýdek-
Místek a.s. od nádraží ve Frýdlantu do Malenovic.

V Ostravě dojde také k několika změnám. Zavádí
se nová autobusová linka č. 73, která bude v pracov-
ních dnech v době ranní a odpolední špičky spojovat
nádraží Ostrava střed s centrem města, a to až do vy-
budování nové železniční zastávky Ostrava centrum.
Noční autobusové linky č. 303 a 307 budou přečíslo-
vány na nové označení č. 71 a 78.

Rozšířen bude počet spojů se zaručeným nasaze-
ním nízkopodlažního vozidla, a to na tramvajové lin-
ce č. 8 a zcela nově na lince č. 14.

V Opavě dochází v autobusové a trolejbusové do-
pravě ke zrušení zastávky Vančurova, pro linku
č. 215 bude zřízena nová zastávka Prokopa Holého
ve směru Liliová. Na lince č. 219 je z důvodu malé
využitelnosti zrušena zastávka Kateřinky.

Na řadě linek dojde k menším či větším úpravám
časových poloh jízdních řádů, vyvolaných zejména
požadavky cestujících.

Bohužel dochází k omezení možnosti cestování
v Tarifu ODIS na železnici, omezení se dotýká ně-
kterých rychlíků a postihne cestující zejména v úseku
Bohumín - Studénka.

Pro oblast Ostrava bude vydán nový knižní jízdní
řád, který obsahuje jízdní řády všech tramvajových,
trolejbusových, autobusových a železničních linek
v Ostravě a okolí zapojených do ODIS. V prodeji bu-
de od 6. prosince 2004, především v prodejnách
Dopravního podniku Ostrava a.s., ale v omezeném
množství také v železničních stanicích Studénka
a Bílovec a v informační kanceláři TQM v Opavě
na Východním nádraží. Součástí jízdního řádu je
i plán sítě linek ODIS na Ostravsku. Prodejní cena je
stanovena na 30 Kč.

Pro oblast Opava bude rovněž vydán nový knižní
jízdní řád se všemi jízdními řády linek zařazených
do ODIS na Opavsku, včetně linek MHD v Opavě
a Krnově, a dále jízdní řády všech autobusových li-
nek, které do ODIS dosud zařazeny nebyly. V prode-
ji bude od 6. prosince 2004 v prodejně Městského do-
pravního podniku Opava a.s., v informační kanceláři
TQM na Východním nádraží a v omezeném množství
také ve vybraných železničních stanicích
a v Městském informačním středisku v Krnově.
Prodejní cena je stanovena na 30 Kč.

Pro osoby se sníženou pohyblivostí připravila spo-
lečnost Koordinátor ODIS s.r.o. průvodce cestování
veřejnou dopravou v Ostravě, který obsahuje mimo
jiné mapu a přehled linek provozovaných nízkopo-
dlažními vozidly, přehled bezbariérových tramvajo-
vých zastávek a rady pro cestování železnicí.
Průvodce je k mání v Městském informačním centru
u Elektry a v Infoservisu Dopravního podniku
Ostrava a.s. na Vojanově ulici.

Ing. Aleš Stejskal, jednatel a ředitel společnosti
Koordinátor ODIS s.r.o.

Bližší informace na telefonním čísle 596 116 308
nebo ales.stejskal@kodis.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
V rámci celostátního termínu změn jízdních řádů

došlo od 12. prosince 2004 také k několika změnám
v organizaci provozu linek integrovaného dopravního
systému ODIS.

ODIS se opět rozšiřuje o další města a obce, a to
na Opavsku a v oblasti Beskyd.

Nejvýznamnější změnou je dokončení integrace
oblasti mezi Ostravou, Opavou a hranicemi
s Polskem. Celkem 6 linkami pod čísly 252, 253, 254,
255, 257 a 258 bude opavský dopravce TQM-holding
s.r.o. přepravovat v Tarifu ODIS cestující z Opavy
například do Hněvošic, Štěpánkovic, Bolatic,
Kobeřic, Chuchelné, ale i Štítiny, Kravař a Háje ve
Slezsku. Rovněž linky dopravce Connex Morava a.s.
směrem do Hlučína a Ostravy budou pod čísly 281,
283 a 284 zařazeny do ODIS.

V Tarifu ODIS, avšak prozatím pouze na dlouho-

Zmûny v integrovaném dopravním systému ODIS od 12. 12. 2004

PODùKOVÁNÍ
Dne 15. listopadu 2004 se konalo poslední roz-

loučení s naší drahou maminkou paní Karlou
Kučerovou z Hlučína. Touto cestou bychom rádi
poděkovali Pohřební službě pana Alfréda
Breuera za vzorné zajištění pohřbu a profesionál-
ní přístup. Současně děkujeme všem příbuzným
a známým za účast a květinové dary při posled-
ním rozloučení.

za zarmoucenou rodinu manžel a synové

Dne 1. 12. 2004 se konal pohřeb paní Vilemíny
Lischkové z Hlučína. Děkuji všem za účast a kvě-
tinové dary. Mé poděkování patří rovněž panu fa-
ráři P. Mgr. ICLic. Františku Zehnalovi a Po-
hřební službě pana Alfreda Breuera.

dcera Lucie

Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr.
Kazdové a sestřičkám paní Osmančíkové a paní
Doubkové za vzornou a příkladnou péči při dlou-
hodobém ošetřování našeho tatínka pana
Jaroslava Koutného. 

Naše poděkování patří také Pohřební službě
pana Breuera za milý a lidský přístup při vyřizo-
vání všech formalit k úmrtí našeho tatínka pana
Jaroslava Koutného. Také děkujeme všem, kteří
se přišli s našim tatínkem naposledy rozloučit.

dcery Jarmila a Věra

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY
Od ledna 2005 bude provoz a údržbu plakátovacích

ploch v Hlučíně zajišťovat společnost RENGL.
Plakáty do výlepu budou přijímány na zámku v in-
formačním centru. Ceny za výlep bez DPH: 

3,50 Kč - A1/den, 2,50 Kč - A2/den, 2 Kč - A3/den.
Informace na telefonním čísle 595 136 828.
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Město Hlučín

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. ../2004

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů

Účinnost od: 1. 1. 2005

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne
20. 12. 2004 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT A PŮSOBNOST VYHLÁŠKY

Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen „poplatek“) a způsob jeho vý-
běru na území města Hlučína.

ČLÁNEK 2
POPLATNÍK

1) Poplatníkem 1) je :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou

nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
„rekreační stavba“)

2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zá-
stupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem (dále pro účely této vyhlášky jen „společný
plátce“). Společný plátce je povinen oznámit jména a da-
ta narození osob, za které poplatek odvádí v přihlášce k re-
gistraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako pří-
loha č. 1.

3) Má-li ke stavbě označené v odst. 1 písm. b) vlastnické prá-
vo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a ne-
rozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fy-
zickou osobu.

4) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úko-
nům a má v obci trvalý pobyt, plní všechny povinnosti zá-
konní zástupci ( u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

ČLÁNEK 3
SPRÁVCE POPLATKU

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Hlučín.
2) Městský úřad Hlučín je oprávněn činit veškerá opatření

potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení
a splnění poplatkových povinností, zejména právo vyhle-
dávat poplatníky, vyměřovat, vybírat, vymáhat a kontro-
lovat plnění poplatkových povinností.

ČLÁNEK 4
OZNAMOVACÍ A REGISTRAČNÍ POVINNOST

1) Poplatník má oznamovací a registrační povinnost. Pokud
splnil svoji oznamovací a registrační povinnost v roce
2002, 2003 nebo 2004 a nedošlo od té doby k žádným roz-
hodným změnám, zůstává tato registrace v platnosti a má
se za to, že registrační a oznamovací povinnost je splně-
na.

2) Poplatník splní oznamovací a registrační povinnost tím, že
doručí svoji přihlášku k registraci buď osobně, nebo pro-
střednictvím svého společného plátce.

3) Rozhodné období pro oznamovací a registrační povinnost
je ke dni 1. 1. 2005 a doručena přihláška k registraci je ve
lhůtě do :
a) 31. 5. 2005
b) do 30 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem poplatku

nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplat-
ku.

4) Pokud poplatník neoznámí výše uvedené skutečnosti
v termínu, bude mu vyměřen poplatek dle skutečností zná-
mých Městskému úřadu Hlučín.

5) Poplatník je povinen nahlásit skutečnosti rozhodné pro
vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti dle této
vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

ČLÁNEK 5
VÝŠE POPLATKU

Výše poplatku je stanovena na 488 Kč na poplatníka a rok.

ČLÁNEK 6
ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SBĚR

A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO
KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA OSOBU

1) Sazbu poplatku tvoří :
a) částka 238 Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a ka-

lendářní rok

b) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2, odst. 1 a ka-
lendářní rok dle následujícího rozúčtování:
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpa-
du za rok 2003: 4 025 902,00 Kč 
počet osob k 1. 1. 2004: 14 331osob 
náklad na jednu osobu : 281,00 Kč

ČLÁNEK 7
SPLATNOST POPLATKU

1) Poplatek se odvádí bez vydání platebního výměru na účet
města Hlučína.
Pokud bude úhrada provedena bezhotovostně převodem
na účet města Hlučína, je nutné za každého poplatníka
použít zvláštní platební příkaz vzhledem k tomu, že kaž-
dý poplatník má své vlastní registrační číslo.

2) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek jednorá-
zově, a to v termínu od 1. 2. 2005 do 31. 5. 2005.

3) Společný plátce za bytový dům může platbu hradit čtvrt-
letně ve výši 1/4 celkové částky vždy nejpozději do
15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po
skončení čtvrtletí, případně pololetně ve výši 1/2 celkové
částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního
měsíce následujícího po skončení pololetí.

ČLÁNEK 8
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI

1) Poplatek se platí od měsíce, kdy došlo k získání trvalého
pobytu v obci nebo při nabytí vlastnického práva k rekre-
ační stavbě.

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlast-
nictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se
hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu ka-
lendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v pří-
slušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na
konci tohoto měsíce.

ČLÁNEK 9
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

1) Fyzické osoby narozené v roce 2005 jsou osvobozeny od
poplatku do 31. 12. 2005.

2) Fyzické osoby, které jsou klienty Ústavu sociální péče pro
mládež Hlučín a Domova důchodců Hlučín jsou osvobo-
zeny od poplatku v případě, že tyto právnické osoby mají
uzavřenou smlouvu o svozu a likvidaci komunálního od-
padu.

3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvo-
bození.

ČLÁNEK 10
ZMÍRNĚNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ TVRDOSTI

1) Město Hlučín může na žádost poplatníka z důvodu od-
stranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

2) Studium a zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště není dů-
vodem k prominutí poplatku ani jeho příslušenství.

3) Město Hlučín může pro daný rok poplatek zcela nebo čás-
tečně prominout z důvodu celoročního jednoznačně pro-
kazatelného pobytu občana v cizině.

ČLÁNEK 11

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve
správné výši, vyměří Město Hlučín poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo
jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Město
Hlučín zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svou ozna-
movací povinnost vyplývající z této obecně závazné vy-
hlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném zně-
ní, může mu Městský úřad Hlučín opakovaně uložit po-
kutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smys-
lu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o sprá-
vě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost sta-
novenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné
částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendář-
ního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-
li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vy-
měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek
lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.

4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se
postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů nestanoví jinak..

ČLÁNEK 12
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 4/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2004.

ČLÁNEK 13
ÚČINNOST

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1.
2005.

Petr Adamec  Ing. Pavol Kubuš
starosta města  místostarosta

1) § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků, ve znění pozdějších předpisů

§ 10b odst.1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů

Vážení občané,
V tomto čísle Hlučínských novin jako každoročně

uveřejňujeme novelizovanou Vyhlášku o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

V letošní vyhlášce jsou oproti loňskému roku ze-
jména následující změny:
1) poplatek se zvyšuje na 488 Kč, a to zejména z důvo-

du zvýšení DPH v loňském roce, které se v roce 2004
ještě do poplatku nepromítlo a schodek uhradilo měs-
to Hlučín,

2) povinnost uhradit poplatek mají jako v loňském roce
nejen osoby trvale bydlící, ale i ty které mají ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci,

3) poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je
splatný od 1. 2. 2005 do 31. 5. 2005. Po tomto ter-
mínu již je možné v souladu s vyhláškou a zákonem
zvýšit poplatek až na trojnásobek! (proto všechny
občany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak vý-
raznému nárůstu výše poplatku),

4) od platby v roce 2005 jsou osvobozené všechny dě-
ti narozené v roce 2005,

5) studium a zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště opět
není důvodem k prominutí poplatku,

6) poplatek lze prominout pouze z důvodu celoročního
jednoznačně prokazatelného pobytu občana v cizině.

Hotovostní platby lze provádět od 1. 2. 2005 na po-
kladně MěÚ Hlučín v přízemí budovy B na Mírovém
náměstí č. 24 pouze po předložení složenky. Naproti
pokladně si po zaplacení budete opět moci vyzved-
nout svozové známky a pytle na platové odpady.

Složenky budou do Vašich poštovních schránek do-
ručeny v průběhu měsíce ledna. V případě, že složen-
ky do konce ledna neobdržíte, kontaktujte odbor ži-
votního prostředí a komunálních služeb (paní
Vjačková, tel.: 595 020 219). Neobdržení složenky Vás
od platby neosvobozuje!

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY

Pondělí 8.00-11.30  12.30-16.30
Úterý 8.00-11.30  12.30-14.00
Středa 8.00-11.30  12.30-16.30
Čtvrtek 8.00-11.30  12.30-14.00
Pátek 8.00-10.00

Bude-li poplatek hrazen převodem na účet města, je
nutné platební příkaz vyplnit za každého poplatníka
zvlášť. Každý poplatník má své registrační číslo, podle,
kterého je platba přiřazena a u kumulovaných plateb by
tyto nemohly být identifikovány.

Provádět jednorázové platby na jeden variabilní sym-
bol za více osob lze pouze v případě, že na MěÚ Hlučín
byla odevzdána přihláška k registraci, ve které byl určen
jeden společný zástupce.

Svozové známky pro rok 2004 budou vzhledem
k splatnosti poplatku platit do konce května 2005.

Odbor ŽP a KS

Poplatky za komunální 
odpad na rok 2005
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NABÍDKA AKCÍ DOMU DùTÍ A MLÁDEÎE
V HLUâÍNù – LEDEN

19. 1. - středa
TURNAJ V PEXESU

- pro děti od 6 let
- začátek: 15.00 hod.

- pro vítěze jsou připraveny diplomy a drobné ceny
- cena: 10 Kč – přihlášky do 17. 1.

15. 1., 22. 1., 29. 1. - soboty
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD

- pro děti, mládež a dospěláky
- odjezd: 6.30 hod.- parkoviště VŠB Ostrava

- 7.00 hod. - od DDM v Hlučíně
- návrat: 18.00 ( Ostrava 18.30 )

- pedagogický dozor pro děti
- rezervace míst po zaplacení v DDM

- cena: 190 Kč

22. 1. - sobota
LIGA STOLNÍHO TENISU

- o zlatý pohár celoroční soutěže
- prezence: 8.30 - 9.00 hod.

- začátek: 9.00 hod.
startovné: 20  Kč

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Lyžařské zájezdy na Praděd

- 4. 2. 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2.
VII. roč. HLUČÍNSKÝ ŠPAGÁT 

- soutěž písničkářů - 12. 2.
Zimní lyžařský tábor – 27. 2.-5. 3.

Recitace - okrsk. kolo
Liga stolního tenisu

Maškarní ples

âinnost klubu dÛchodcÛ
Darkoviãky v roce 2004

Činnost klubu řídil 10-ti členný výbor, který se
scházel dle potřeby. Na schůzích byly vždy připravo-
vané a hodnocené veškeré akce klubu. První akcí
v roce 2004 byl již tradiční společenský večírek seni-
orů. Nálada byla dobrá a všichni se hezký pobavili.
V březnu se konala valná hromada klubu. V květnu
jsme oslavili „den matek“, kde byla všem ženám pře-
daná květina a všem přítomným malé pohoštění.
V červnu jsme uskutečnili zájezd do Luhačovic a na
zpáteční cestě jsme navštívili zámek ve Vizovicích
a skanzen v Rožnově p. Radhoštěm. Počasí nám přá-
lo a všichni byli s úrovní velmi spokojení. V červen-
ci proběhla další akce klubu „posezení v přírodě“ na
hřišti FK při reprodukované hudbě a opékání párků.
V srpnu jsme uskutečnili další zájezd do Bruntálu,
kde jsme navštívili zámek a na Slezskou Hartu.
Zájezd jsme ukončili v Opavě návštěvou „Globusu“.
V září jsme uskutečnili další večírek v kulturním do-
mě a v prosinci tradiční „Mikulášský večírek“ s roz-
dáváním dárků. Kromě těchto akcí jsme se zúčastnili
třech přednášek, klubům důchodců z okolních vesnic
jsme zaslali novoroční blahopřání. Členům našeho
klubu, kteří oslavili kulaté jubileum, jsme zaslali také
blahopřání. Dále byla provedena návštěva nemoc-
ných členů našeho klubu, při které jsme jim předali
malý dáreček. Na sportovním areálu FK jsme usku-
tečnili brigádu na nových šatnách, kde jsme očistili
všechna okna po omítce a malbě.

Na závěr chceme v této zprávě poděkovat
Městskému úřadu Hlučín, který nám umožňuje schá-
zet se v našem kulturním domě a za finanční příspě-
vek, který nám poskytl v uplynulém roce. Zároveň
chceme poděkovat výboru za obětavou práci v klubu
a všem členům, kteří se našich akcí zúčastňovali. Do
roku 2005, kdy slaví náš klub 10 let trvání, přejeme
všem naším členům mnoho úspěchů a hlavně pevné
zdraví a abychom se ještě dlouho scházeli a pěkně se
bavili. František Kuřídém

Dne 4. 12. 2004 se uskutečnila v Kulturním domě
v Darkovičkách akce pro děti umístěné v náhradní rodinné péči, kte-
rou pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín.
Akce se zúčastnilo 30 pěstounských rodin, pro děti bylo připraveno
vystoupení kouzelníka „Veselého Jirky“, se kterým děti nadšeně
spolupracovaly. Přivítaly s radostí svatého Mikuláše a anděla, čerta
spíše s obavami. Děti měly možnost předvést všechno co umí a za
to byly odměněny dárky.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za sponzorský dar společ-
nosti IKEA a manželům Danuši a Hansovi Porwolovým za jejich
volný čas, který této akci věnovali. odbor SVaZ

Dům dětí a mládeže
Zámecká 6, 748 01 Hlučín

(595 041 156)
e-mail:

ddmhlucin@volny.cz
www.ddmhlucin.zde.cz

Děkujeme touto cestou celému
sociálnímu odboru, který se po-
dílel na přípravě Mikuláše pro
děti v Kulturním domě v Darko-
vičkách.

rodina Sobková

VOLNÁ MÍSTA v krouÏcích DDM Hluãín
cena/rok ZÚ věk den hodina

400 FLORBAL - těl. Hornická od 8 let st 16.30 - 18.00
400 FLORBAL - těl. Hornická od 8 let čt 15.30 - 18.00
400 HRA NA FLÉTNU I. od 7 let út 14.00 - 15.00
400 HRA NA FLÉTNU II. pokročilí út 15.00 - 16.00
400 HUDEBNÍ A POHYBOVÉ od 4 let čt 14.30 - 15.30

AKTIVITY
400 KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ od 8 let út 15.00 - 17.00

I. + II.
400 NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ od 7 let čt 14.30 - 16.30

TECHNIKY
400 RINGO + sport. hry od 8 let st 15.00 - 16.30

těl. Hornická
350 RYBÁŘSKÝ od 8 let po 15.00 - 17.00
350 SPORTOVNÍ RYBÁŘSTVÍ od 8 let po 15.00 - 17.00
300 ŠACHY - st 15.00 - 17.00

ZÚ Klub debrujárů, florbal a ringo - sport. hry - činnost do 30. 4. 2005

MIKULÁ·

UPOZORNùNÍ
OBâANÒM

Firma RITSCHNY kovošrot
a sběrné suroviny s.r.o., 

provozovna Hlučín vykupuje:

veškeré železné šroty
veškeré odpady barevných kovů

papírové odpady

OTEVÍRACÍ DOBA PROVOZOVNY:

Po 8 - 12.00 12.30 - 15.00
Út 8 - 12.00 12.30 - 16.15
St 8 - 12.00 12.30 - 16.15
Čt 8 - 12.00 12.30 - 16.15
Pá 8 - 12.00 12.30 - 16.15
So 9 - 12.00 (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

595 042 986

Mûstsk˘ 
kamerov˘ systém

Město Hlučín v roce 2004 obdrželo v rámci pro-
jektu prevence kriminality na místní úrovni
PARTNERSTVÍ 2004 státní dotaci z rozpočtu
Ministerstva vnitra ČR na vybudování I. etapy
městského kamerového systému.

Kamery byly instalovány počátkem prosince
a v současné době monitorují první tři lokality,
kde nejčastěji docházelo ve zvýšené míře k rušení
veřejného pořádku, krádežím i další kriminální
činnosti. Rozlišovací schopnost kamer je velmi vy-
soká i za snížené viditelnosti a výstupy ze všech ka-
mer jsou přenášeny do operačního centra monito-
rovacího systému, které je umístěno na služebně
městské policie. Kromě přímých výstupů je zde
umístěno i záznamové zařízení.

Jsme přesvědčeni, že tento systém může vý-
znamně napomoci omezení páchání jakékoliv kri-
minální činnosti, přestupků a rušení veřejného po-
řádku. Rovněž bude přínosem při jejich objasňo-
vání a v nemalé míře zefektivní i činnost městské
policie, která bude moci velmi operativně zasaho-
vat na monitorovaných lokalitách.

Jakékoliv zneužití kamerového systému je ošet-
řeno v Nařízení pro výkon služby městské policie
Hlučín pro práci s kamerovým systémem, které
řeší práci s přímými výstupy, přístup k záznamům
i práci s nimi.

V další etapě bychom chtěli množství monitoro-
vaných lokalit ještě rozšířit a propojit celý systém
i se služebnou Policie České republiky.

Věříme, že se tato investice do prevence krimi-
nality zcela jistě ve městě brzy pozitivně projeví.

Odbor ŽP a KS

☎



„Hurá,“ znělo 1. A třídou v ZŠ dr. Miroslava Tyrše
v Hlučíně, když jsem oznámila, že máme dva slaví-
ky. Monika Wanderburgová získala 1. místo a Martin
Jankovič druhé v pěvecké soutěži „Hlučínský slaví-
ček“. Stále dokola teď třídou zní vítězné písničky na-
šich slavíčků Princezna ze mlejna a A já su synek
z Polanky.

Přeji malým zpěváčkům další úspěchy a hlavně ra-
dost ze zpívání. Mgr. Květoslava Kubecová

ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín
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Crazy den a Non-stop
Je již tradicí, že sedmnáctému listopadu předcházejí

na hlučínském gymnáziu oslavy svátku studentstva zahr-
nující tradiční akce Crazy den a Non-stop. Téměř bez vý-
jimky se před celou školou se svým zábavným progra-
mem objeví každá třída (výjimku tvoří třídy hrající zmí-
něný Non-stop, jež předvádějí své scénky v úvodu toho-
to turnaje). Primáni a prváci neznalí místní tradice si pod
pojmem „zábavný program“ většinou představí zdařilou
scénku s tématikou různě upravených pohádek. Nejinak
tomu bylo i letos. Vedle pohádek a scének různého raže-
ní si čtvrťáci připravili velmi netradiční předpověď poča-
sí a třeťáci zvládli s obrovským úspěchem přiblížit zbyt-
ku školy film Pomáda. To, že hlavní hrdinkou byl pře-
vlečený student a nikoli studentka a druhou hlavní roli
hrál kupodivu rovněž student s naprosto přesvědčivým
výrazem zamilovaného borce, dodalo chvílím plným ta-
nečního rytmu neopakovatelný punc zábavné originality
spojené s klasickým příběhem. Mimochodem při pohle-
du na hlavního hrdinu v černé kožené bundě si snad má-
lokterá slečna nepřála alespoň na chvilku si vyměnit roli
s jeho jevištní láskou.

Crazy dnem však „škola“ pro ten den nekončila.
Následoval totiž Non-stop, turnaj ve volejbale mezi ma-
turující (vyzývající) sextou a o rok mladší (vyzývanou)
kvintou. Zapotili jsme se všichni pěkně. Počínaje vy-
mýšlením úvodní indiánské scénky, takříkajíc za minutu
dvanáct, až do poslední minuty celkem vyrovnaného tur-
naje. Popravdě řečeno, tak zcela vyrovnaný nebyl. Byly
chvíle, kdy kvinta vyhrávala i o padesát bodů. Málokdo
neztrácel nervy. Paní profesorky třídní a tělocviku po-
vzbuzovaly jako o život. Studenti, zrovna v tu chvíli, ta-
ké. Nakonec vše po šesti hodinách hry dobře dopadlo,
my (sexta) jsme si ostudu neutrhli a vyhráli jsme. Ale byl
to boj! Lenka Juřenová, VI.

Vánoãní trhy
Stalo se již tradicí, že se každoročně na ZŠ Hornická

konají vánoční trhy. Také vloni proběhly již 1. prosince
v rámci konzultačního dne a sklidily obrovský úspěch.

Školní kapela doprovázená zpěvem dětského sboru
vyhrávala koledy u svátečně rozzářeného stromku.

V prostorách hlavní chodby si mohl každý zakoupit
pěkný dárek. Vedle voňavých adventních věnců, svícnů
a ozdob se prodávala také vánoční přání a ručně zdobe-
né perníčky. Nechybělo ani občerstvení - štrůdly, bábov-
ky a moučníky, které napekly maminky našich dětí.
Všichni byli nadšeni a úspěch byl obrovský.

Každá třída věnovala část peněz na sponzorování zví-
řete v ZOO Ostrava.

A jaké zvíře jsme vybrali? Dozvíte se příště.
Žáci Základní školy Hornická

Základní ‰kola Hluãín, Hornická
s rozšířenou výukou matematiky

a přírodovědných předmětů
srdečně zve nastávající školáky a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na Vaši návštěvu ve středu
12. ledna 2005 v době od 9 do 11 hodin.

Základní škola Hlučín, Hornická pořádá od února pra-
videlná setkání učitelek 1. tříd a předškoláků nazvaná
Škola hrou. Děti se na nich zábavnou formou připravu-
jí na vstup do školy. Těšíme se na Vás

Vedení a pedagogové ZŠ Hornická

Peãení perníkÛ
– ohlédnutí –

Začal Advent a pomalu se blíží Vánoce. V naší škole dě-
ti vyrábí různé vánoční dobroty na vánoční trhy. I my, žá-
ci 8. B, si dáme záležet. Rozhodli jsme se, že upečeme
„perníkové chaloupky“. Bude s tím spousta práce. Vše
začalo návrhem pana učitele Všetečky. Poté, co svůj ná-
vrh podal, dostalo se mu velké odezvy. Jásot a křik se ro-
zezněl po celé škole. 

Den 1.: Parta odvážlivců se s nadšením vrhla na „vel-
ké  nakupování“ hromady  surovin. Když se s tím ko-
nečně dovlekli ke kabinetu pana Všetečky, mohli si  dát
pohov.

Den 2.: Bohužel jsme museli vstávat i ve svém vlast-
ním volnu, a to ve středu, 17. listopadu, ve státní svátek.
Někomu se sice nechtělo, ale zvládli jsme to i v menším
počtu. Pozvali jsme si profíka-amatéra paní Břemkovou.
Máme tu výhodu, že je to maminka našeho primovního
spolužáka Martina. Ve školní kuchyňce jsme si pustili rá-
dio a rozdělili si suroviny do skupin. Práce nám šla pěk-
ně od ruky. Recept na perníky není těžký, ale pro nás za-
čátečníky to nebylo  snadné. Upečené kousky, ze kterých
se později budou skládat chaloupky, jsme  uložili do kra-
bic a spokojeni se svou prací jsme odešli domů, abychom
si užili zbytek svátku.

Den 3.: Když jsme se hezky vyspinkali do nového
dne, plní energie a nových sil, odpochodovali jsme do
školy. Pár z nás, lépe řečeno 3 děvčata a 3 kluci, se pus-
tilo do zdobení. Byla to pěkná makačka. Paní Břemková
nám chystala zdobící polevu a my jsme pracně krášlili
kousky perníku.  To víte, že jsme sem-tam něčeho uždíb-
li. Co by to bylo za cukráře, kdyby neochutnal. Jednomu
popletovi se podařilo udělat ze sněhuláka mimozemšťa-
na. Po této těžké práci přišla fuška ještě větší a namáha-
vější. Následovala totiž hodina matiky.

Den 4.: Tento den jsme strávili tak, že jsme perníky
slepovali k sobě, a tak začaly vznikat naše složitě vypra-
cované, ale moc pěkné chaloupky. Někteří, kteří neměli
plné ruce práce, začali hrát flašku, a užívali si legrace.
Odbila 15. hodina a 30. minuta a my jsme se šťastně roz-
prchli domů.

Den 5.: Po týdnu učení je zase pátek, poslední vyučo-
vací hodina a nám už zbývá jen jediné: perníkové cha-
loupky musíme zabalit do celofánu. To už není těžké.

Jsme rádi,že jsme tento kurz „pečení perníků“ absol-
vovali, protože jsme si všichni užili dost legrace a záro-
veň získali praxi do života. A jestli se vám naskytne pří-
ležitost něco takového absolvovat tak určitě neváhejte.

Vendula Pistovčáková, 8. B ZŠ Hlučín-Rovniny

Vážení rodiče, jste srdečně zváni na

Den otevfien˘ch dvefií
NA ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE.

Otevfieme je pro Vás 
V PONDĚLÍ 17. LEDNA 2005.

Můžete například navštívit trénink fotbalových
benjamínků, hodiny anglického jazyka

v 1. nebo 2. třídě. V aule školy bude vyvěšena
konkrétní nabídka vyučovacích hodin,

které můžete zhlédnout. 

Těšíme se na Vás,
učitelé a žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše.

PROJEKTOVÉ DNY
Dvacátý pátý listopad je pro mnoho lidí den jako kaž-

dý jiný. Ne však pro Kateřiny, ty mají totiž v tento den
svátek.

Zvláštní čtvrtek to byl také pro všechny děti 1. stupně
ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Učily se totiž tak trochu jinak,
než obvykle. Do školy si přinesly nádherné klobouky.
S přípravou doma pomáhala mnohdy celá rodina. Stálo
to ale za to. Výtvory to byly opravdu úchvatné. Leckterý
pařížský salon by mohl závidět.

Že je Paříž městem módy, to ví každý, ale že právě zde
vznikl svátek neprovdaných žen, kterým je 25 let a více,
to už ví málokdo. Těmto mladým dámám se říkalo
Kateřinky a byly královnami dne, samozřejmě právě
25. listopadu. Dříve se na jejich počest pořádaly bály, na
které Kateřinky přicházely v okouzlujících kloboucích.
Jelikož nebyly k přehlédnutí, zvyšovala se pravděpodob-
nost, že si jich všimne nějaký mladík na ženění a dosta-
ne je „pod čepec“.

I my jsme si tedy chtěli připomenout tento
„Kloboukový den“.

Hlavním tématem byly proto klobouky nebo jméno
Kateřina. A že se s tím dají dělat věci. Během jediného
dne jsme měli matematiku, český jazyk, anglický jazyk,
prvouku (všechno samozřejmě ve zkrácené podobě), ale
slova klobouk a Kateřina se „skloňovala“ ve všech pá-
dech.

Děti byly tímto projektem doslova nadšené a spokoje-
nost nás učitelek byla tedy na místě

Dny utíkaly jako voda a byl tu další chystaný projekt.
Tentokrát jsme ho nazvali „Čertování s anděly“.

Šestého prosince přišli kluci i holky 1. stupně do ško-
ly v maskách. Povolený byl čert nebo anděl. Děti měly
svobodnou volbu. A že nevíte jak to dopadlo? Většina
kluků zvolila čerty a děvčátka zase andílky. Nikdy v ži-
votě jsem tolik nádherných andělů a čertů pohromadě ne-
viděla.

Samozřejmě, že jsme se celý den jen tak nepoflakova-
li. Výuka byla vedena „trochu“ jinak. Všechny činnosti
byly motivovány k svátku sv. Mikuláše a ke všem posta-
vám, které k němu neodmyslitelně patří. Celé toto „čer-
tování s anděly“ jsme společně zakončili zpíváním koled
u vánočního stromečku. Nálada byla nepopsatelná
a ohníčky v dětských očích kouzelné.

Přeji i vám zažít takovouto úžasnou chvíli.
Mgr. I. Fichnová, učitelka ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Zápisy do prvních tfiíd
Základní škola Hlučín, Hornická

v pondělí 17. ledna od 14 do 18 hodin.
v úterý 18. ledna od 13 do 16 hodin.

Základní škola Hlučín-Rovniny
v úterý 18. ledna od 13 do 17 hodin

ve středu 19. ledna od 13 do 17 hodin

Základní škola dr. Miroslava Tyrše
ve čtvrtek 20. ledna od 13 do 17 hodin
v pátek 21. ledna od 13 do 16 hodin.

ZŠ v Hlučíně - Darkovičkách
v úterý 18. ledna

Vezměte, prosím, s sebou rodný list dítěte,
průkaz zdravotní pojišťovny a vyplněný dotazník.

SDRUŽENÍ RODIČŮ ZŠ HLUČÍN HORNICKÁ

Vás zve na

Společenský ples,
který se koná v pátek 11. února 2005

v Kulturním domě v Hlučíně.
Vstupné 300 Kč pro 2 osoby. Zahájení ve 20 hodin.

Čeká Vás kulturní vystoupení, bohatá tombola.

Vstupenky lze zakoupit v ZŠ Hlučín, Hornická 7
nebo objednat na t. č. 595 041 377

Výbor Sdružení rodičů a ředitelství Gymnázia Hlučín

Vás srdečně zvou na

Společenský ples,
který se koná v sobotu 15. ledna 2005
ve velkém sále Kulturního domu Hlučín.

Zahájení ve 20.00 hodin ❍ Hudba: Proxima DANCE MIX
Vstupné: 120 Kč; 100 Kč

Předprodej vstupenek v kanceláři zástupkyně ředitele

Hasičské plesy
6. února – Dětský maškarní rej
19. února – Velký hasičský bál

26. února – Maškarní ples s pochováním basy

www.hlucin.com, rezervace t. č. 777 316 431
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ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Daniel Gavlíãek

Markvartovická 1200, 747 14 Ludgeřovice

ORDINAČNÍ HODINY: Úterý 7.00–13.00
Čtvrtek 15.00–19.00

Objednání pacientů na tel. 605 460 771

Dne 1. 12. 2004
zahájila provoz ve zdravotním středisku

v Ludgeřovicích

AKCE KULTURNÍHO CENTRA –  leden
Z technických důvodů je zrušeno silvestrovské dopo-
lední setkání na Mírovém náměstí.

KONCERTY
2. 1. 15.00 hodin

Novoroční koncert Hlučínského smíšeného 
sboru - kostel sv. Jana Křtitele

9. 1. 16.00 hodin
Novoroční koncert komorního orchestru 
Vejvanovský  v Evangelickém kostele

SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 1. 19.00 hodin Ples mladých - KD Hlučín

15. 1. 20.00 hodin Ples gymnázia Hlučín
29. 1. 20.00 hodin VIII. Ples města Hlučína

AKCE PRO DĚTI
3. 1. 8.00 a 10.15 hodin

Pan Kaplan má stále třídu rád - představení 
pro ZŠ a Gymnázium, v KD

23. 1. 15.00 hodin
Dětský maškarní ples s Hopsalínem - KD

26. - 27. 1. 8.45 a 10.15 hodin
Pavel Novák - představení pro MŠ a ZŠ, v KD

VÝSTAVY
do 6. 1. Výstava obrazů Aleše Hudečka 

a Kataríny Szanyiové v EK
9. - 21. 1. Výstava prací žáků ZUŠ Hlučín v EK

Evangelický kostel otevřen každou neděli od 14 - 17 hod.
nebo telefonicky na tel. čísle 595 043 381, 775 671 811.

PŘIPRAVUJEME
5. 2. Country bál s Karavanou

pátek 7. 1. v 19.30 hod.
Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy MN
Film Francie, Velká Británie, Itálie - kriminální thriller.
Ještě temnější, ještě záhadnější. V hlavní roli Jean Reno,
Christopher Lee a další.

sobota 8. 1. a neděle 9. 1. v 17 hod.
Vetřelec vs. predátor MP od 12 let
Film Velká Británie, Kanada, ČR - sci-fi horor. Ať vy-
hraje kdokoliv, my prohrajeme.

pátek 14. 1. v 19.30 hod.; sobota 15. 1. v 17 a 19.30 hod.
Otevřené moře MP od 12 let
Film USA - drama. Zůstali sami v čelistech oceánu.

neděle 16. 1. v 15 hod. Představení pro děti
Kamarád krteček
Pásmo kreslených pohádek o krtečkovi

neděle 16. 1. v 17 a 19.30 hod.
Santa je úchyl ! MN
Film USA, SRN - kriminální komedie. Kdo říkal, že
Santa nosí dárky!

pátek 21. 1. v 19.30 hod.; sobota 22. 1. v 17 a 19.30 hod.
Anakonda: Honba za krvavou orchidejí MP
Film USA - dobrodružný thriller. V džunglích Bornea se
skrývá smrt.

neděle 23. 1. v 17 hod.
Horem pádem MN
Film ČR - komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás
rozesměje. V hlavní roli Petr Forman, Jiří Macháček,
Emília Vášáryová a další.

čtvrtek 27. 1. v 19 hod.; 
pátek 28. 1. v 19.30 hod.
sobota 29. 1. v 17 a 19.30 hod.
neděle 30. 1. v 17 a 19.30 hod.
Kameňák 3 MP od 12 let
Film ČR - komedie.

pátek 28. 1. v 17.00 hod.; sobota 29. 1. v 15.00 hod.
Úžasňákovi MP
Film USA - rodinný animovaný dobrodružný. Do večeře
musejí zachránit svět. V českém znění.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2005

3.–5. 2. Bridget Jonesová – S rozumem v koncích  ●
6. 2. Deník princezny 2 ● 11. 2.–13. 2. Snowboarďáci
● 19. 2.–20. 2. Polární expres

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

V˘znamn˘ úspûch hluãínsk˘ch
chovatelÛ po‰tovních holubÛ

Organizovaný chov poštovních holubů v Hlučíně
má dlouhodobou tradici. Vznik prvního spolku se da-
tuje dvacátými léty minulého století (1923). Za tuto
dobu se jak organizace, tak jednotlivci z řad chovate-
lů, podíleli i na významných úspěších jak oblastního,
tak moravského či českého holubářství. V letošním
roce rozmnožili řadu významných úspěchů chovatelé
Jan a Karel Hrubí z Hlučína, kteří v oblasti „Sever
Moravy“ získali první místo v maratónu dlouhých tra-
tí. Jejich holubi vítězně zdolali tratě Aschafemburg
(645 km), Koblenz (757 km), Harlingen (950 km),
Oldenburg (778 km). V soutěži série 3 nejrychlejších
holubů ze zemského závodu PS Oldenburg získali
další 1. místo. Na Severu Moravy soutěží oblasti
Frýdecka-Místecka, Karviné, Ostravy, Opavy,
Novojičínska a Hlučínska. V soutěži se započítávají
výsledky v minutových rychlostech jednotlivých ho-
lubů, do které je zapojeno 800 chovatelů poštovních
holubů daných regionů. Chovatelé byli oceněni pohá-
rem za celkové vítězství i vítězství jednotlivých holu-
bů. Další úspěch chovatele z Hlučína získal
p. Bedřich Kozák ze super dlouhé tratě Ostende v OS
1. místo. (1089 km). Mgr. Bedřich Kozák

předseda ZO CHPH

Program Kina Mír Hluãín

VELKÉ FINÁLE SOUTùÎE ZÁKLADNÍCH ·KOL   ZNÁ· – UMÍ· – DOKAÎ

Dne 20. prosince 2004 proběhlo velké finále I. ročníku Znáš, umíš, dokaž - soutěže mezi školami
z Hlučína.

Do finále postoupila ze základního kola suverénně ZŠ Hornická, která se ve finále střetla s ZŠ dr. M.
Tyrše. Pořadatelé připravili pro účinkující pohybové soutěže, kvízové otázky a hlavně překvapení pro
všechny - velkoplošnou projekci z průběhu soutěží. Po napínavém boji zvítězily děti ze ZŠ Hornické, kte-
ré vyhrály počítač pro svou školu. Na krásném druhém místě se umístily děti reprezentující ZŠ dr. M.
Tyrše a získaly pro svou školu tiskárnu. Ceny předali zástupci sponzora Fy Gonet a starosta města p. Petr
Adamec. Všichni soutěžící dostali sladkou odměnu, kterou jim předal místostarosta města p. Pavol
Kubuš. Závěrem si všichni s radostí zazpívali písničku „Není nutno, není nutno...“

Děkujeme touto cestou všem, kdo se postarali o zdárný průběh I. ročníku - ZŠ Hornická, ZŠ Tyršova
a ZŠ Rovniny, sponzorům Fy Gona systém, všem technickým pracovníkům i pořadatelům a v neposled-
ní řadě i skvělým divákům. Již nyní se připravuje II. ročník.
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48. KOLO âTENÁ¤SKÉ SOUTùÎE
Milí čtenáři,
vítáme Vás v novém roce 2005. Přejeme Vám, ať je pro Vás nastávající rok časem příhodným a nadělí Vám jen samá příjemná překvapení. Zároveň
věříme, že nám zachováte svou přízeň, jako tomu bylo doposud.  Představení dnešního sponzora předchází jako obvykle soutěžní otázka z mi-
nulého kola: „Ve kterém roce byla na náměstí v Hlučíně postavena kašna zvaná ,,kadža?“ Správná odpověď zní: „Bylo to v roce 1817.“
A zde jsou jména třech šťastných výherců: Magdalena Reiská, Karel Ostárek, Marie Kosíková. Všem srdečně gratulujeme
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JUBILANTI
ing. Bohumil Závodný, Agnes Theuerová, Jiřina Hajná, 
Anna Malíková, Anežka Czakanová

ROZLOUČILI JSME SE
Karla Kučerová, Jaroslav Koutný

Zájemci o zveřejnění jména kontaktujte, prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle 595 020 211
nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním.

Sponzorem dne‰ního kola je

KKKKAAAADDDDEEEE¤¤¤¤NNNNIIIICCCCTTTTVVVVÍÍÍÍ     JJJJAAAANNNNEEEETTTTTTTTEEEE
- PANSKÉ, DÁMSKÉ, DĚTSKÉ

Generála Svobody 1, 748 01 Hlučín (naproti penzionu sv. Floriána) 
Tel.: 736 763 060

PROVOZNÍ DOBA:

Po–Pá 9.00–17.00 hod.
So na objednávky

Sponzorské kadeřnictví nabízí výhru pro 3 výherce.
Každý z nich získává poukázku k využití služeb kadeřnictví v hodnotě 350 Kč.

Správné odpovědi zasílejte na adresu re-
dakce nejpozději do 19. ledna 2005:

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Jaké v˘roãí letos
oslaví Zvlá‰tní ‰kola
v Hluãínû?
Adresa redakce:
Zámek Hlučín, Zámecká 4, 
748 01 Hlučín
e-mail: infohlucin@centrum.cz✄


