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hlučínskénoviny

Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

12.12. od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Adventní věnec je tradiční symbol západní  církve sloužící k 
symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Advent je pří-
pravou na Vánoce. Adventní věnec je zpravidla z jehličnatých 
větví ozdobený čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se za-
paluje další svíčka.

Letošní očekávání Vánoc si připomeneme velkým adventním věncem, 
který je již umístěn uprostřed náměstí kolem kaštanů, se 4 svícemi. Svíce 
se budou slavnostně rozsvěcovat vždy v neděli.

První svíci rozsvítíme v neděli 1. prosince 2013 v rámci akce Rozsvícení 
vánočního stromu.

Druhou svíci rozsvítíme v neděli 8. prosince 2013 v 16.00 hodin za dopro-
vodu dechovky Oldy Hrubého. Třetí svíci rozsvítíme v neděli 15. prosince 
cca v 16.00 hodin po ukončení akce Zvonky štěstí a k tomu všemu zapěje 
dětský soubor Sluníčko pod vedením Veroniky Kadlecové.

Čtvrtou svíci rozsvítíme 22. prosince v 15.00 hodin a připojíme se k akci 
„Česko zpívá koledy“. Zpívat mohou, a přejeme si, že všichni budou zpívat 
koledy se Scholičkou pod vedením Moniky Gattnarové. Každé rozsvícení 

Adventní věnec na Mírovém náměstí

Městský úřad v Hlučíně bude v pátek

27. prosince 2013 uzavřen.

Své záležitosti si občané mohou vyřídit

v pondělí 23. prosince nebo v pondělí 30. prosince 2013.

Slavnostní okamžik zažil kostel svatého Jana Křtitele ve středu 
30. října 2013, kdy dělníci, kteří opravují střechu, vložili do kou-
le kostelní věže dva měděné tubusy jako poselství dalším gene-
racím.

Slavnostního uložení věcí se konalo v prostorách fary za přítomnosti asi 30 
farníků. Farář Martin Šmíd do jednoho z tubusů uložil písemnosti týkající se 
místní fary, včetně kroniky, a do druhého místostarosta Alfons Laňka vložil 
poselství dalším generacím, podepsané starostou města, noviny a symbolic-
kou částku složenou z 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 a 1 koruny. Ti, kteří tubusy 
někdy v budoucnu otevřou, se tak budou moci mimo jiné seznámit i s tím, 
čím se dříve platilo. Dělníci kopuli umístili na samotnou špici kostelní věže 
a nad ní ještě upevnili kříž. Za jak dlouho se do koule o průměru zhruba 80 
cm, pozlacené pravým 24 karátovým zlatem, někdo podívá, je těžké odhad-
nout. Mohlo by to být klidně i za více jak 100 let. Takovou má totiž trvanli-
vost nová krytina z břidlice.

Žádné dřívější poselství se při opravě střechy nenašlo. Jen při opravě věže 
našli řemeslníci pod krytinou zastrčený papírek psaný inkoustovou tužkou se 
jmény řemeslníků, kteří zřejmě v sedmdesátých letech věž opravovali. Po-
slední zajímavá písemnost byla objevena při rekonstrukci kaple v Bobrovní-
kách v roce 2004, kde byl nalezen zazděný, ručně psaný text a seznam pad-
lých v I. a II. světové válce.

Měděné tubusy na střeše kostela ponesou poselství budoucím generacím

Oprava kostelní střechy by měla být hotova do konce roku. Zajímavostí 
bezesporu je, že po uveřejnění informace o tom, že zatím nejsou peníze na 
opravu fasády, se ozval sponzor, který na její opravu daroval rovný milion 
korun. Celková oprava fasády by stála zhruba 4 miliony korun a tak za ten-
to dar bude opravena alespoň fasáda na kostelní věži. Nebude se tak muset  
v budoucnu stavět komplikované lešení kolem věže.                                  (mp)

Městský úřad v Hlučíně bude v pátek

27. prosince 2013 uzavřen.

Své záležitosti si občané mohou vyřídit

v pondělí 23. prosince nebo v pondělí 30. prosince 2013.

bude doprovázeno nejen hudbou a zpěvem, ale i nezbytným punčem. Akce 
je spolufinancována grantem z rozpočtu Města Hlučína.

Všechny spoluobčany, hosty z blízka i z dáli zve
Josef Hlubek

s kolektivem dobrovolníků s ušlechtilým srdcem a účinkujícími

Pokojné prožití svátků vánočních a klidný vstup
do nového roku 2014 přeje všem

občanům Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků
vedení města a redakce Hlučínských novin.

Muzeum Hlučínska bude v době

od 24.12. 2013 do 1.1.2014

z důvodu rekonstrukce

a realizace stálé expozice uzavřeno.

Muzeum Hlučínska bude v době

od 24.12. 2013 do 1.1. 2014

z důvodu rekonstrukce

a realizace stálé expozice uzavřeno.
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Vážení spoluobčané,
sestry a bratři, všichni lidé dobré vůle.
Už tradičně mi byla díky vedení města 

dána příležitost oslovit vás v tomto před-
vánočním čase. Přiznám se, že to není 
jednoduchý úkol, smysluplně něco napsat 
pro tak velkou a různorodou skupinu lidí. 
Ale nedávno jsem četl jednu knihu se zají-
mavým názvem, který už sám o sobě vede k 
zamyšlení. Kniha se totiž jmenuje „Odva-

ha mít strach“. Ale rozebírat toto sousloví by asi bylo na dlouho. V této knize 
jsem se pak dočetl, že lidé dnes potřebují slyšet poselství pokoje, ale nejen ho 
slyšet, ale také vidět. Vidět člověka, který vnitřní pokoj vyzařuje. Snažit se o 
to je asi veliký úkol, nicméně jsem si při zamyšlení se nad touto myšlenkou 
uvědomil, že je to třeba a může to pomoci nám všem v této hektické době. 
Všichni jsme uspěchaní a z toho pak nervózní, mě nevyjímaje, a vidět někoho, 
kdo vyzařuje mír a klid a navíc ho dokáže kolem sebe rozdávat, to je třeba. 
A dokážu si představit, že vnímat někoho takového může pomoci se snažit 
o totéž. Mě se třeba dost často daří tento vnitřní pokoj a mír hledat a pak i 
nalézat v tichu a posvátnu našeho chrámu. Přeji tedy nám všem, abychom 
dokázali být lidmi vnitřního pokoje a míru a nesli ho svým životem i druhým. 
Zvláště pak o Vánocích.
Všechny vás též zvu na Vánoční bohoslužby, které letos budou následovně:

Úterý 24. 12. 2013 - Štědrý den: 15.30 a 22.00 (Hlučín); 21.00 (Darkovičky)
Středa 25. 12. 2013 - Boží hod: 7.15, 8.30, 10.00 (Hl.); 8.00, 10.00 (Darkovičky)
Čtvrtek 26. 12. 2013 - Sv. Štěpána: 7.15, 8.30, 10.00 (Hl.); 8.00, 10.00 (Dark.)
Středa 1. 1. 2014 – Nový rok: 8.30, 10.00, 17.00 (Hl.); 8.00, 10.00 (Darkovičky)

 P. Martin Šmíd
 farář

Město uspělo v nelehké konkurenci

13. listopadu 2013 převzal místostarosta 
Alfons Laňka v ostravském hotelu Park 
Inn cenu týdeníku Ekonom za 3. místo 
ve srovnávacím výzkumu Město pro byz-
nys Moravskoslezského kraje. V letošním 
roce bylo hodnoceno celkem 22 měst a 
předstihly nás pouze Odry a Nový Jičín.

Hodnocení se provádí na základě 42 kriterií roz-
dělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí 
a přístup veřejné správy. Každá z oblastí se na vý-
sledném hodnocení podílí vahou 50 procent. Měs-
to pro byznys tak zahrnuje všechny oblasti, které 
mají pro podnikatele a firmy strategický význam.

V rámci kriteria podnikatelského prostředí se 
mimo jiné hodnotí cena za odvoz odpadu, znečiš-
tění ovzduší, nezaměstnanost nebo ceny staveb-
ních pozemků. V oblasti přístupu veřejné správy 
byla mezi kriterii úspěšnost při získávání dotací, 
hospodaření radnice, úřední hodiny, vstřícnost a 
ochota úředníků nebo jejich odborná kompetence. 

V loňském roce se Hlučín v tomto unikátním 

žebříčku měst s největším podnikatelským poten-
ciálem umístil na 14. místě. Oproti loňsku došlo k 
největšímu posunu právě v přístupu veřejné sprá-
vy, kde jsme se umístili dokonce na druhém místě 
ze všech hodnocených měst.

Čím to je, že se městu podařilo dosáhnout tak 
dobrého výsledku? „Myslím, že jde o naše dlou-
hodobé úsilí přizpůsobit fungování radnice potře-
bám občanů. Nedávno jsme zavedli rezervační 
systém, který umožňuje lidem domluvit si schůz-
ku na úřadě na konkrétní termín. Úřední hodiny 
máme všechny pracovní dny a snažíme se vyřizo-
vat záležitosti občanů v co nejkratším termínu,“ 
přibližuje pozadí úspěchu tajemnice městského 
úřadu Jiřina Pudichová. 

Že se má město čím pochlubit, dokresluje i to, že 
za námi zůstala i taková města jako jsou Opava, 
Ostrava nebo Havířov.

„Snažíme se pružně reagovat na potřeby obča-
nů. Zpětnou vazbou je pro nás jejich spokojenost s 
vyřizováním věcí na úřadě. Rádi pomůžeme radou 

Vážení spoluobčané,  
konec roku je vždy ve znamení 

bilancování toho, co se nám v 
tom uplynulém roce povedlo, co 
chceme ještě do Vánoc dohnat a 
jakou práci si naplánovat na rok 
příští. 

Myslím, že jsme na tom všichni 
stejně. O plánech města se v hru-
bých rysech dozvíte z rozpočtu 
města, který doufám schválíme 12. prosince a detailně bude popsán 
v lednových novinách. Město finišuje do konce mimo jiné s několika 
stavbami. V závěru roku nás všechny čeká ještě jedna veliká událost. 
Slavnostně spolu s našimi blízkými prožijeme nejvýznamnější svátky 
roku, svátky pokoje, naděje a víry, Vánoce. 

Doma už máme zahradu zazimovanou, topení nachystané a tak už 
nám zbývá jen připravit dárky pro naše nejbližší, se kterými se o Váno-
cích sejdeme. Tentokrát bude nejjasnější hvězdičkou naši rodiny roční 
vnučka Viktorka. Věřím, že jste na tom podobně a všichni si vychutnáte 
setkání s blízkými a svými rodinnými hvězdičkami. Přejí vám to z celého 
srdce. 

Mám ale ještě jedno přání. Kdybyste věděli o někom ve vašem okolí, 
kdo bude o Vánocích úplně sám, zajděte k němu a obdarujte ho přáním 
pokoje, naděje a víry. Bude vám vděčný.

Vážení občané, přeji vám všem jménem svým i jménem vedení města 
příjemné prožití vánočních svátků 2013 a nového roku 2014. Ať je nám 
všem v našem krásném městě Hlučíně a městských částech Bobrovníky 
a Darkovičky dobře. 

Pavol Kubuš
starosta

nebo konzultací, abychom lidem ušetřili čas,“ říká 
tajemnice Jiřina Pudichová a dodává: „Úspěch ale 
určitě nepřichází sám od sebe. Je to dlouhodobá, 
každodenní práce s pracovníky, kdy je třeba dbát 
na jejich odborný růst, profesionalitu, výkony, ale 
nezapomínat na  individuální  přístup ke každému. 
A při tom všem ctít pravidlo slušnosti, přiměřené 
tolerance a férového jednání.“                         (mp)

Výtah z usnesení z 86. - 87. Schůze Rady 
města Hlučína
Rada města Hlučína:
n vydala nařízení č. 4/2013, kterým se vymezuje 

oblast města, ve které lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke stání motoro-
vého vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s 
cenovými předpisy a schválila ceník.

n projednala požadavek na instalaci zpomalova-
cího prahu na ul. Okružní a rozhodla neinstalo-
vat příčné prahy.

n rozhodla podat žádost o dotaci na projekt Roz-
šíření likvidace biologicky rozložitelných ko-
munálních odpadů ve městě Hlučíně pro Hlu-
čín a Bobrovníky.

n rozhodla podat žádost o dotaci do Operačního 
programu Životní prostředí na realizaci projek-
tu „Rekonstrukce zahrady MŠ Bobrovníky na 
dětské přírodní hřiště“.

Výtah z usnesení 27. Zasedání Zastupi-
telstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n schválilo 5. úpravu rozpočtu města k 30.9.2013.
n projednalo zprávu o činnosti Osadních výbo-

rů Darkovičky, Bobrovníky, Hlučín-Rovniny a 
Hlučín OKD a vzalo je na vědomí bez připo-
mínek.
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Konec roku je vždy příležitostí k bilanco-
vání. Spousta věcí se každému z nás po-
dařila, ale určitě jich celá řada nedopadla 
vždycky tak, jak bychom si přáli. Pokud 
bychom se na právě končící rok podívali 
z hlediska úspěšnosti investičních staveb, 
tak můžeme být určitě spokojeni. Celkem 
35 ukončených staveb za více než 52 mili-
onů korun hovoří za vše.

V posledních letech se daří úspěšně opravovat 
městské budovy a těch, které oprava teprve čeká, 
je stále méně. Mezi novými stavbami v letošním 
roce najdeme také dětská hřiště, opravené komu-
nikace, zateplené školky, nově vysázenou zeleň 
nebo rekonstruované bašty městského opevnění.

V posledních třech letech se staví skutečně hod-
ně a tomu odpovídá i množství práce, které s tím, 
aby bylo vše v pořádku, mají pracovníci městské-
ho úřadu. „V letošním roce máme prakticky 90% 
úspěšnost při získávání peněz z externích zdrojů,“ 
říká Gabriela Dihlová, pověřená vedoucí odboru 
investic a správy městského majetku. Především 
v letních měsících tak technici úřadu nevědí kam 
dříve skočit. 

To potvrzuje i místostarosta Alfons Laňka: 
„Techniků máme naštěstí dost a je na nich, aby 
ohlídali, že práce budou provedeny nejen včas, ale 
i v dobré kvalitě. Na stavby chodí několikrát týd-
ně a přímo na místě konzultují s dodavatelskou 
firmou další postup. Pokud se vyskytne nějaký 
větší problém, tak se o něm dozvím a hned ho ře-
šíme.“  O tom, že má místostarosta o jednotlivých 
stavbách detailní přehled, svědčí i to, že se pravi-
delně zúčastňuje kontrolních dnů na všech stav-
bách a není výjimkou ho zastihnout s latí nebo 
vodováhou v ruce, jak kontroluje, zda jsou rov-
né omítky. 

Nejdražší letošní stavbou je opravená sportovní 
hala za více než čtyři miliony korun. Práce byly 
ukončeny v listopadu a kromě zateplení střechy, 
fasády a rekonstrukce kotelny se na střechu nain-
staloval nový solární systém. 

Ten zajistí ohřev teplé užitkové vody a spo-
lu s tepelným čerpadlem už v této topné sezoně 

Úspěšný rok

n Rekonstrukce ul. Pionýrská v Darkovičkách
n Přístavba budovy A, MěÚ Hlučín –  I. etapa 
n Rekonstrukce dětského hřiště u školní družiny Hornická 
n Parkoviště na ul. Severní v Hlučíně 
n Zateplení objektu KD Darkovičky
n Realizace nového vytápění v Domu dětí a mládeže
n Rekonstrukce komunikace U Hájenky v Bobrovníkách – akce OV Bob-

rovníky
n Oprava komunikace na Jasénkách
n Oprava komunikace na Vrablovci
n Oprava části komunikace ul. Cihelní  v Hlučíně – akce OV Rovniny
n Oprava povrchu komunikace Lesní v Bobrovníkách - akce OV Bobrov-

níky
n Oprava chodníku před kaplí v Darkovičkách – akce OV Darkovičky
n Oprava chodníku na ul. J. Nerudy od kavárny k ul. ČSA
n Oprava chodníku v areálu MŠ Cihelní
n Oprava chodníku ulice Písečná
n Rekonstrukce výtahu pro restauraci KD Hlučín
n Zpevnění vstupu do tělocvičny a vjezdu do areálu ZŠ Hornická 

n Oprava střechy a komínů bytového domu Opavská 10 v Hlučíně
n Výměna slaboproudých rozvodů v bytovém domě 1. Máje 1
n Rekonstrukce ul. Na Sídlišti v Bobrovníkách 
n Stavební úpravy MŠ Severní v Hlučíně
n Rekonstrukce sportovní haly Hlučín
n Oprava chodníku na ul. Dělnická v Hlučíně
n Rekonstrukce válečného hrobu na městském hřbitově 
n Úprava terénu v průjezdu mezi garážemi z ul. Severní do ul. B. Němcové
n Městský kamerový systém – V. etapa 
n Stabilizace komunikace na břehu rybníka Jasénky
n Přístavba budovy A, MěÚ Hlučín – II.etapa (spisovna)
n Regenerace a rozšíření areálu ZŠ Darkovičky
n Kdo jsou lidé na Hlučínsku
n Zateplení objektu MŠ Darkovičky
n MěÚ Hlučín – výměna oken budovy B
n Rekonstrukce bašt městského opevnění 
n Výsadba izolační zeleně na zámku v Hlučíně
n Zateplení objektu školní družiny Hornická  (akce bude ukončena v po-

lovině roku 2014)

Investiční akce dokončené v roce 2013

ušetří městu nemalé prostředky na provoz haly. 
„Nejvíce práce máme v létě. Snažíme se co nej-

více využít teplého počasí a udělat všechny ven-
kovní úpravy. V zimě se pak naopak soustředíme 
na interiér. Letos jsme museli pečlivě hlídat poča-
sí třeba při zateplení mateřské školy v Darkovič-
kách. Práce se dodělávaly už v době, kdy noční 
teploty klesaly k nule a to by pro omítku určitě ne-
bylo dobré. Nakonec jsme to ale zvládli a školka 
je skutečně nádherná,“ přibližuje své zkušenosti 
místostarosta.

Město je úspěšné i při čerpání dotací z prostřed-

ků Evropské unie, jednotlivých ministerstev nebo 
kraje. Celkem v letošním roce město získalo 13 
milionů korun. Dotace se použily na zateplení sta-
veb, výsadbu zeleně nebo rekonstrukci dětského 
hřiště. „Získání dotace je samozřejmě důležité, ale 
neméně důležité je i hospodařit tak, abychom měli 
potřebné prostředky na dofinancování dotovaných 
staveb. To se nám dlouhodobě daří a jsme optimis-
tičtí i pro příští rok,“ uzavírá diskuzi o dotacích 
místostarosta Alfons Laňka.

(mp)
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FORMULÁŘ K  ÚHRADĚ
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2014

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

Příjmení a jméno ..........................................................................................................................

datum narození ................................ místo trvalého pobytu ........................................................

ulice..............................................číslo orientační....................číslo popisné...............................

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

Jméno a příjmení          Datum narození

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................

8. ...................................................................................................................................................

9. ...................................................................................................................................................

10. .................................................................................................................................................

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni 
nahlásit do 15 dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí).

Pravidelné oceňování dárců krve se koná 
v Hlučíně už od roku 2008. Od té doby 
bylo oceněno celkem 67 dárců. Letos k 
nim přibylo dalších 11, mezi nimi i dvě 
ženy.

Ve středu 30. října 2013 pozvalo vedení města 
všech jedenáct oceněných bezpříspěvkových dár-
ců krve na slavnostní večeři do radniční restaura-
ce. Za vedení města je přivítal místostarosta Al-
fons Laňka, který všem přítomným poděkoval za 
jejich nezištnou pomoc ostatním lidem a vyzdvih-
nul skutečnost, že svým přístupem reprezentují i 
samotné město Hlučín.

Čtyřem hlučínským občanům byl Českým červe-
ným křížem udělen Zlatý kříž II. třídy za dovrše-

ných 120 bezpříspěvkových odběrů krve. Jeden z 
nich daroval poprvé krev už v roce 1984 a všichni 
mají za cíl dosáhnout na Zlatý kříž I. třídy, který 
se uděluje za 160 odběrů. Dalších sedm dárců ob-
drželo nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jan-
ského za 40 bezpříspěvkových odběrů.

V rámci neformální diskuze vyznamenaní hovo-
řili s vedením města o problémech, které je zají-
mají. Diskutovalo se o dopravě, kultuře, ale i o 
možnostech nakupování. Kromě příjemného zá-
žitku a pamětního listu si všichni dárci odnesli ze 
setkání i symbolický finanční dar. Je potěšitelné, 
že mezi oceněnými se objevují stále nové tváře a 
proto chce město v ocenění největších dárců po-
kračovat i v příštích letech.                                (mp)

Město ocenilo dobrovolné dárce krve

Ve čtvrtek 14. 11. se v Domě dětí a mláde-
že v Hlučíně uskutečnil 27. ročník pěvecké 
soutěže Hlučínský slavíček. Zúčastnilo se 
ho 44 dětí ve třech věkových kategoriích,  
od předškolního věku do 2. třídy ZŠ. Děti 
soutěžily v sólovém zpěvu lidových, umě-
lých nebo hlučínských písní bez hudební-
ho doprovodu.

Odborná porota měla nelehký  úkol, všechny děti 
se velmi snažily, takže výběr nejlepších zpěváčků 
byl opravdu obtížný. Všichni soutěžící si odnesli 
účastnický list a drobné  odměny, vítězové navíc 
diplomy a knihy.

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

Vítězové 
III. kategorie - předškoláci
Veronika Svobodová, MŠ Vřesina
Dorotka Chrástecká, Církevní MŠ Ludgeřovice
Natálie Dundrová, MŠ Hlučín, Cihelní
I. kategorie - 1. třída
Markéta Prchalová, ZŠ Bohuslavice
Dominik Hluchník, ZŠ Sudice
II. kategorie - 2. třída
Veronika Tomisová, ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín
Lucie Ohřálová, ZŠ Vřesina
Samuel Kupka, ZŠ Píšť

Za zajímavý výběr písně byla oceněna Karolína 
Schullová ze ZŠ Hornická, Hlučín.

Veronika Novosadová
DDM Hlučín

Hlučínský slavíček 2013

Ve čtvrtek 24. října byly předány z rukou 
náměstků hejtmana kraje Věry Palkové a 
Daniela Havlíka, a také ředitele krajské-
ho úřadu Tomáše Kotyzy, ocenění nejú-
spěšnějším žákům středních škol.

Zástupci kraje ohodnotili nejúspěšnější žáky 
středních škol v kraji za jejich úspěchy v soutě-
žích a dalších mimoškolních aktivitách. V ka-
tegorii jednotlivců získalo certifikáty, dárkové 
poukazy na nákup knih i sportovního zboží a pre-
zentační předměty kraje 25 nejúspěšnějších žáků. 
Tohoto ocenění se dočkal i Vojtěch Rýbařík, ab-
solvent učebního oboru malířské a natěračské prá-
ce za úspěchy ve školním roce 2012/2013. 

Nominaci na toto ocenění si Vojtěch Rýbařík vy-
sloužil svým úspěchem v mezinárodní soutěži JU-
VYR v Bratislavě, soutěži Mladý malíř v Praze a 
soutěži Machři roku v Plzni. Za vzornou reprezen-
tací školy, Hlučína i kraje děkuje ředitelství Od-
borného učiliště a Praktické  školy, Hlučín, p.o.

Jindřich Honzík

Hlučínské učiliště je vidět!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ –  KOMUNÁLNÍ ODPADY
Z důvodu přípravy poštovních poukázek k uhrazení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014, stejně jako v loňském 
roce i letos, žádáme občany, kteří chtějí uhradit výše uvedený poplatek za domácnost společně, 
aby vyplnili tento formulář.
Podle tohoto formuláře obdrží domácnost jednu poštovní poukázku a to za osoby, které budou ve for-
muláři uvedeny. Ostatním občanům budou poštovní poukázky zaslány jednotlivě. Z důvodu velké mig-
race občanů nelze formuláře z loňského roku použít.
Vyplněný formulář můžete odevzdat osobně nebo zaslat poštou na MěÚ Hlučín, případně zaslat na e-
-mailovou adresu vjackova@hlucin.cz a to do 20. 12. 2013.



I když soutěž proběhla už na jaře a bylo 
do ní posláno více jak 150 prací žáků zá-
kladních škol a nižších ročníků vícele-
tých gymnázií, slavnostní vyhlášení vítězů 
a předání cen proběhlo až v listopadu na 
krajském úřadu, kde byla rovněž otevře-
na vernisáž vítězných prací.

Mezi prvních dvacet oceněných prací se dostalo 
i 8 studentů letošní tercie (Václav Honěk, Domi-
nika Janošová, Veronika Foldynová, Klára Rum-
pová, František Hluchník, Jakub Výtisk, Adéla 
Buchtová a Adéla Palkovská).

A teď ohlasy soutěžících: Když jsme dosta-
li zadání matematického komiksu, nejdříve jsme 
se trošku báli a vůbec jsme nevěděli, co vymys-
líme, jak to nakreslíme, ... Ale potom jsme obje-
vili hezký vtip a nakreslit obrázek už šlo samo:-) 
S komiksem jsme se dostali až na krajský úřad, 
kde byly oceněny nejlepší práce. Po předání cen 
proběhlo krátké představení našich komiksů. 

Akce se nám moc líbila. Vůbec jsme nečekali, že 
by se náš obrázek mohl dostat někam dál. Bylo to 
pro nás milé překvapení.

Klára Rumpová
František Hluchník,

Jakub Výtisk (všichni z III.),
Mgr. Jana Sabolová

(Gymnázium J. Kainara)
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Matematický komiks

Ve městě je v současné době 112 parkova-
cích míst, která jsou zpoplatněna. V letoš-
ním roce k nim přibylo dalších 56 míst na 
parkovišti u školky na ulici Severní. Od 
ledna bude parkování na těchto místech 
levnější.

Zakoupením parkovací karty si zájemci mohou 
zajistit pohodlné parkování přímo před domem v 
kteroukoliv denní dobu a navíc budou vybrané pe-
níze z parkovného využity pro výstavbu dalších 
parkovišť.

Zájem o nově vybudovaná placená parkoviště je 
poměrně malý a parkoviště jsou vytížena jen zhru-
ba ze čtvrtiny. Mnozí motoristé odstavují svá auta 
v okolí parkovišť, v mnoha případech do míst, kde 
je to zakázáno. To ve svém důsledku dopravní si-
tuaci ve městě ještě komplikuje. Proto rada města 
schválila v listopadu nařízení, které snižuje měsíč-
ní poplatek za jedno parkovací místo ze součas-
ných 350 Kč pro fyzické osoby, na částku pouhých 
100 Kč. Novinkou je také to, že parkovací kartu už 

Poplatky za placené parkoviště jsou od nového roku nižší

nelze zakoupit jen na jeden měsíc, ale minimální 
doba platnosti karty jsou 3 měsíce.

Nové parkovací karty na rok 2014 budou k do-

stání na pracovišti technických služeb od 16. pro-
since 2013. 

(mp)

Televizní klub na zámku se zaplnil do po-
sledního místečka ještě před tím, než měl 
večer u klavíru vůbec začít. Narychlo se 
přidávaly stoly i židle. Organizátory di-
vácký zájem mile překvapil. Jednalo se o 
první akci tohoto typu a sami organizáto-
ři neměli jasno, jak by se měl celý večer 
vyvíjet a co od něj návštěvníci očekávají. 

Původní myšlenka volného posezení u skleničky 
vína (občerstvení zabezpečovala Brick Restaurant 
z KD) za klavírního doprovodu na zpříjemnění 
nálady, vzala za své hned v úvodu. Většina pří-
tomných chtěla hlavně poslouchat hru na klavír a 
vychutnat si tak mistrovství Martina Jaroška, kte-
rý hrál světové evergríny s takovou lehkostí, jako 
by je jen tak vytřepával z rukávů. To vše bez jedi-
ného notového zápisu. 

Proto hned v průběhu večera se za spolupráce 
ředitele kulturního centra připravil improvizova-
ný programový blok, ve kterém oba protagonisté 

předvedli něco ze své tvůrčí spolupráce. Nechy-
běla ani malá chvilka humorné poezie. Martin Ja-
rošek pro pobavení předvedl názorně, jak by tako-
vou jednoduchou píseň „Pec nám spadla“ pojali 
mistři jako Mozart, Chopin a další.  

Nakonec Zdeněk Kačor  požádal diváky o pár 
slov, které by měly být obsaženy v písničce, kte-
rou v rámci večera složí a pak si ji společně zazpí-
vají. To se o hodinu později podařilo a  celý klub 
zpíval zbrusu novou písničku. V závěru večera v 
příjemné atmosféře si všichni nakonec společně 
za doprovodu klavíru zazpívali známé písně. 

Když večer skončil, odcházeli všichni velice 
spokojeni. Je jasné, že se příští „Večery u klavíru“ 
stanou hlavně poslechovým pořadem, byť s mož-
ností občerstvení. Večer bude kratší a bude v sobě 
mít dva programové autorské bloky.  To vše už si 
vyzkoušíme v následujícím večeru, který se usku-
teční 13. 12. 2013 opět v Televizním klubu Zámek 
Hlučín od 18:30 do 21:00 hod.                          (kc)

První večer u klavíru se vydařil

Nové nastudování hudebního muzikálu 
o vánočním příběhu, jako formě oživlé-
ho Betlému, bude jednou z hlavních pro-
gramových částí akce „Vánočních zvon-
ků štěstí“, která se uskuteční na nádvoří 
zámku třetí adventní neděli 15. prosince. 

Akce začíná od 15 hod vystoupením Hlučíňan-
ky s předvánoční repertoárem. Od 15:30 bude ná-
sledovat „Vánoční příběh aneb Jak to bylo v Bet-
lému“. Autorem je Zdeněk Kačor, ředitel  KC 
Hlučín. O jeho hudební nastudování se postara-
la Veronika Kadlecová, vedoucí souboru Sluníčko 
ze ZŠ Rovniny a Anna Veselá, vedoucí pěvecké-
ho sboru gymnázia J. Kainara. Toto hudební díl-
ko bylo v Hlučíně s úspěchem uvedeno již v roce 
2009, ale od té doby se žáci a studenti v obou sou-
borech téměř obměnili  a tak bylo nutné začít s 
jeho nastudováním úplně od nova. Práce to neby-
la jednoduchá a oba soubory odvedly opravdový 
kus práce. Máme za to, že  zhlédnutí tohoto hu-

debního příběhu bude opravdovým  zážitkem, kte-
rý přispěje k pohodové atmosféře nadcházejících 
Vánoc.

Rozhodně byste si ho neměli nechat ujít, neboť 
po představení, za přítomnosti  pana faráře, pro-
běhne  losování Vánočních zvonků štěstí. Ty bu-
dou  pro dvacet vylosovaných znamenat opravdo-
vé štěstí, neboť vyhrají jednu z cen (hlavní cenou 
je malý televizor). Tyto papírové zvonečky mají 
dvě části. Jednu část si účastníci sami vhodí do 
losovacího zařízení v den akce u pódia a druhou 
si ponechají pro kontrolu. Losováno bude jen ze 
zvonků, které budou v ten den vhozeny do osu-
dí. Zvonečky, jako slosovatelné (nepovinné) vstu-
penky v hodnotě 20 Kč, lze zakoupit v KD Hlučín 
nebo v den akce „Rozsvícení vánočního stromu“ 
(1.12.) případně přímo v den akce. Vánoční zvon-
ky štěstí pořádá KC Hlučín ve spolupráci se zdej-
ší farou, kde budou také k dostání.  Po celou dobu 
akce bude zajištěno občerstvení.                      (kc)

Vánoční příběh aneb Jak to bylo v Betlému
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Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě otevírá
4. ROČNÍK

UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

 Délka studia:  2 roky, tj. 4 semestry  
 Zahájení:  březen 2014 (1. semestr)
 Místo studia:  Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín
 Rozsah výuky:  čtvrtky, 15:30 - 17:00 hod. po dobu 15 týdnů
 Požadavky na účastníky: věk 55+
 Ukončení:     certifikát o absolutoriu U3V

 Obsah výuky:    1. semestr: Počítač a já
    2. semestr: Cizí jazyk a já
    3. semestr: Právo kolem nás
    4. semestr: Umění kolem nás

 Školné za 1 semestr:  1500,- Kč

 Uchazeči s trvalým pobytem ve městě Hlučíně:
 Školné hrazeno studentem: 1000,- Kč/semestr; příspěvek města: 500,- Kč/semestr

 Přihlášku mohou podat také uchazeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín, avšak
 bez nároku na příspěvek města a za předpokladu, že kapacita nebude naplněna občany
 s trvalým pobytem ve městě Hlučíně. Město Hlučín hradí v plné výši pronájem
 učeben po dobu celého studia.

 Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte do 31. 12. 2013 na MěÚ Hlučín, odbor
 školství a kultury, Mírové náměstí 23, 748 01  Hlučín. K platbě budete vyzváni.

     .......………....…………………………..zde odstřihnout…………….........………………………….

 Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………

 Datum narození: …………………………………………………………………………

 Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………

 Telefonní kontakt:…………………………………………………………………………

 E-mail:  …………………………………………………………………………

 Podpis:  …………………………………………………………………………

Od ledna 2014 se rozšíří nabídka služeb 
Montessori centra Hlučín. Budeme tak 
schopni vyhovět i těm zájemcům, které 
nyní  musíme z kapacitních důvodů odmí-
tat. 

Do programu přibudou nové zajímavé aktivity, 
například otevřená Montessori herna, která nebu-
de omezena věkem a budou jí moci využívat i ti 
nejmenší, všichni, kdo se s metodou budou chtít 
seznámit. Zavádíme také jednodenní dopolední 
Miniškoličku nebo kroužek o Kosmické výcho-
vě. V té se začíná pozorováním světa jako celku 
a postupuje se k poznávání jeho jednotlivých čás-
tí, třeba světa, vesmíru, či planet. Novinkou bude 
také program pro předškoláky.

V současné době provádíme detailní průzkum 
poptávky tak, aby jí naše nabídka co nejvíce vyho-
věla. Máte-li zájem se do programu zapojit, může-
te získat více informací na http://montessori-hlu-
cin.webnode.cz.

Nové Montessori
kroužky začnou v lednu

Tyršováci po našimu umí
Rozumí dnešní mládež slovu jako je tradice?  
A zajímá se vůbec o něco, co je starší než 
poslední model iPodu?

Tak tyto otázky si může pokládat jen ten, kdo ne-
byl ve čtvrtek 24. října v Krzanowicích. V této pol-
ské příhraniční vesničce se totiž uskutečnila me-
zinárodní soutěž ve slezském nářečí. Naše město 
reprezentovali žáci 7. ročníku ZŠ dr. M. Tyrše – 
Nikola Stanková, Vendula Bochňáková, Kateřina 
Buchvaldková a Josef Kusý. Čtveřice si připravila 
pod vedením paní Schlossárkové a třídní učitel-
ky Gabriely Bočkové scénku s názvem „Bude faj-
ne vesele“. Utkali se s dalšími osmi týmy z Čech 
i Polska. Mezinárodní porota měla nelehkou po-
zici, hodnotila správnou výslovnost, kroje, zpra-
cování lidových tradic spojených s přípravami na 
svatbu i samotné herecké výkony. O tom, že se 
našim dětem jejich vystoupení skutečně povedlo, 
svědčí jistě nádherné první místo.                    (gb)

Jeden za všechny, všichni za jednoho
Ministerstvo školství vybralo a finančně pod-
pořilo projekt ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučí-
ně s názvem Jeden za všechny, všichni za jed-
noho

„Etika znamená, že se chováme o něco lépe, 
než je absolutně nutné.“ William Cuppy. V du-
chu Cuppyho myšlenky tvořily vyučující ZŠ dr. 
M. Tyrše obsah projektu Začlenění etické výcho-
vy do výuky ve škole. Jejich projekt byl Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vybrán 
i schválen, a ve škole tak můžeme zorganizovat 
aktivity zhruba za 60 000 Kč.

Co konkrétně budeme v tomto školním roce fi-
nancovat? Činnost kroužku dramatické výchovy 
s návštěvou profesionálního lektora v této oblasti, 
exkurzi v průmyslové oblasti Dolní oblast Vítko-
vice, výjezd do Prahy spojený s účastí na oslavách 

mírového hnutí Stonožka, víkendové soustředě-
ní vybraných žáků s programem zaměřeným na 
aktivity „Teambuilding“, pořádání charitativní-
ho florbalového turnaje, realizaci předvánočních 
školních dílen a uspořádání charitativního předvá-
nočního večera s vlastním kulturním programem 
a vernisáží prací žáků. Schválení projektu nám 
umožnilo také zakoupit nové publikace a DVD s 
tématy etického chování, historie i ekologie.

V našich životech je nezbytně nutné umět číst, 
psát, počítat a orientovat se ve světě, který nás ob-
klopuje. Ke štěstí už pak schází „jen“ to, abychom 
žili v harmonickém vztahu s ostatními lidmi a pří-
rodou. Věříme, že naše žáky přimějeme přinej-
menším k úvaze nad těmito skutečnosti.

Za vyučující ZŠ dr. M. Tyrše 
Mgr. Jana Mrázová, manager projektu

Mgr. Monika Tomisová, koordinátor projektu

Víkendový pobyt žáků hrazený z prostředků MŠMT
Teambuildingový víkendový pobyt žáků 
kroužku dramatické výchovy ZŠ dr. M. Tyrše 
na chatě Orientka ve Staré Vsi u Rýmařova se 
uskutečnil díky financování z projektu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Žáci ukázali, že pomoc druhému jim není cizí, 
když jistili bezpečnost spolužáků při překonávání 
překážek na zavěšených lanech, zkusili si adrena-
linovou bungee trampolínu, stmelili kolektiv při 
týmových hrách, podporovali a potleskem se od-
měňovali při zdolávání horolezecké stěny či při lu-
kostřelbě. Večer si pak za odměnu užili vyhříva-
ného bazénu a i ve vodě se projevili jako skvělá 
parta. Jak dobře jsou sehraní, můžete posoudit i vy, 
protože v těchto dnech chystají a vylepšují vánoč-
ní hru, kterou zahrají v době adventní na předsta-
vení nejen pro rodiče dětí.

Monika Tomisová a Jana Mrázová, vyučující

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013
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Směsné plasty a tetrapakové obaly
Do kontejnerů na plasty a tetrapaky /žlutá barva/ patří nejen PET 
láhve. Lze sem vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z 
plastů, polystyren, krabice od mléka a džusů apod. Na druhé straně sem 
v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných lá-
tek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte 
nálepku na vašem kontejneru. Plastové lahve je vždy třeba sešlápnout 
nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmenšen jejich objem!

Umístěny jsou:
1 ks Darkovičky u Jednoty
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní u MŠ
1 ks ul. Hornická – garáže
1 ks ul. Hornická u družiny
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
1 ks ul. Boženy Němcové
1 ks ul. Petra Bezruče
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul.Zahradní u pizzerie
1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 ks ul. 28. října
3 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Rovniny – stará školka
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks Bobrovníky Bobry club

Plasty je však nejlepší ukládat do igelitových  pytlů, které občané dostá-
vají na Městském  úřadě – svoz plastů bude probíhat vždy ve středu po-
dle harmonogramu vždy 1x za měsíc. Harmonogram svozu najdete také 
na následující dvoustraně ve formě kalendáře. 

Které odpady, kam a kdy mohou občané  ukládat 

svozová oblast

A  

Termíny pytlového svozu plastů (oblast)  

svozová oblast

B  

Pytlový svoz odpadů

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

Sklo
Do kontejnerů na sklo /bílá  nebo zelená barva/ můžeme vhazo-
vat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. 
Pozor! Do kontejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice 
apod. Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů  na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné 
sklo a zrcadla.
Umístěny jsou:
3+3 ks Darkovičky u Jednoty
1+1 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
2+2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
1+1 ks ul. Boženy Němcové
1+1 ks Billa parkoviště
1+1 ks ul. Zahradní u pizzerie
2+2 ks v centru za drogerií „dm“
1+1 ks parkoviště ul. Bochenkova
1+1 ks ul. K Pile -  Prodej vín
1+2 ks ul. Vinohradská u obchodu
1+1 ks ul. 28. října
2+2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1+1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1+1 ks ul. Svornosti - točna 34
1+1 ks Rovniny u bývalé MŠ
1+1 ks Bobrovníky ul. Osvoboditelů - křižovatka
1+1 ks Bobrovníky ul. Požárnická, Jednotaa

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

Umístěny jsou:
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní MŠ
1ks ul. Hornická – garáže
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy 
1 ks ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks ul. Hornická u družiny
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ul. Na Krásné vyhlídce - točna
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní, u hřbitova
1 ks křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks křižovatka ul. Horní a Moravská
2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 ks ul. 28. října
2 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
1 ks ul. Rovniny – stará školka
1 ks Bobrovníky – Bobry club parkoviště 
2 ks Bobrovníky Požárnická, Jednota

8. leden 2014  (A)
15. leden 2014  (B)
22. leden 2014  (C)
5. únor 2014  (A)      
12. únor 2014  (B)
19. únor 2014  (C)
5. březen 2014  (A)
12. březen 2014 (B)
19. březen 2014  (C)
2. duben 2014  (A)
9. duben 2014  (B)
16. duben 2014  (C)

7. květen 2014  (A)
14. květen 2014   (B)
21. květen 2014   (C)
4. červen 2014   (A)
11. červen 2014   (B)
18. červen 2014   (C)
2. červenec 2014   (A)
9. červenec 2014 (B)
16. červenec 2014 (C)
6. srpen 2014   (A)
13. srpen 2014    (B)
20. srpen 2014   (C)

3. září 2014 (A)
10. září 2014  (B)
17. září 2014  (C)
1. říjen 2014  (A)
8. říjen 2014 (B)
15. říjen 2014 (C)
5. listopad 2014 (A)
12. listopad 2014 (B)
19. listopad 2014 (C)
3. prosinec 2014 (A)
10. prosinec 2014 (B)
17. prosinec 2014 (C)

Pytlový svoz papíru
(pouze v Darkovičkách v rámci pilotního projektu)
Harmonogram svozu: ve čtvrtky 23.1., 20.2., 20.3., 17.4., 29.5., 26.6., 
24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.
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Oblast D od 10. 3. - 13. 3. a 29.9. – 2.10. 2013 
Hlučín: Hornická ul. - u kotelny
 Hornická ul. - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1.Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

A

B

Lokalita A, B, C 

Termíny pytlového svozu plastů dle lokalit 

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

Velkoobjemový odpad 

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

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

nich nebezpečný odpad, který můžete denně, 
včetně  sobot, uložit na sběrném dvoře v are-
álu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
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Pytlový svoz papíru probíhá
v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.
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Svoz BIOODPADU probíhá
v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.
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* Termín splatnosti poplatků za komunální odpady

*
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ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Oblast E od 17.3. - 20.3. a  6.10. - 9.10. 2013              
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 

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

Oblast F od 24.3. - 27.3. a 13.10. –16.10. 2013
Hlučín: Cihelní - u kotelny  
 Dukelská - parkoviště 
 28.října + Písečná- křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova- konec ulice 

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

Oblast G od 31.3. - 3.4. a 20.10. - 23.10. 2013
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky-pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti- konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU                

Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00. 
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* Termín splatnosti poplatků za komunální odpady



Změny ve svozu odpadů po Novém roce 2014
 

Změna svozového dne svozu  směsného komunálního odpadu 
od 7.1. 2014:

Vzhledem k organizačním změnám v logistice svozu směsného komu-
nálního odpadu firma Marius Pedersen oznamuje, že svoz oblasti Rovni-
ny, který má v roce 2013 svozový den středu, bude od  7. 1. 2014 prová-
děn následovně u těchto ulic:
n Cihelní (za Mountfieldem), Viléma Balarina, Jaroslava Seiferta (rodin-

né domky) v novém svozovém termínu úterý.
n Mánesova, Slovanská, Lelkova, U Vodárny, Rovniny (k vodárně) v no-

vém svozovém termínu čtvrtek.

Velkoobjemový odpad
Veškerý  velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyvadla, toale-
ty apod.) nebezpečný odpad (např. motorové, převodové a mazací oleje, 
akumulátory, baterky, zářivky, zbytky barev, lepidel, znečištěné plechovky, 
pneumatiky, nevyužívané léky) a veškerý elektroodpad (např. ledničky, te-
levizory, rádia, počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, hračky, kuchyňské 
spotřebiče) lze celoročně ukládat do sběrného  dvoru TS Hlučín, na ulici 
Markvartovická – tel: 595043591.

Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený (neroz-
montovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvidace takového od-
padu je pro město zdarma. Rovněž je třeba odevzdat nepoškozené zářivky.

Otevírací doba:

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

Svoz velkých kusů (termíny svozu jsou uvedeny v kalendáři na opačné dvou-
straně) je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby! Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlaství ná-
klady!

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

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

Odpad z údržby zeleně
Občané Hlučína – fyzické osoby nepodnikající mohou od 1. 4.  do 15. 11. 
2014 ukládat zdarma biologicky rozložitelné odpady ze zahrádek do sběr-
ného dvoru TS Hlučín s.r.o., na ulici Markvartovická. Občané se musí pro-
kázat dokladem totožnosti.

Příjem odpadů bude realizován:

Po a St:  8:00 - 18:00
Út, Čt a Pá: 8:00 - 16:00
So:  8:00 - 12:00

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

Papír a železné i neželezné kovy 
Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat i ve Sběrných surovinách – 
RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských závodů) – tel:. 
724890347

Otevírací  doba Sběrných surovin:

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

Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2014 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

UPOZORNĚNÍ: Poplatek za likvidaci 
komunálních odpadů v roce 2014
Výše poplatku zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 
500 Kč na poplatníka. 
Povinnost uhradit poplatek mají  nejen osoby trvale bydlící, ale i ci-

zinci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR delším než 90 dní a 
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná osoba.
Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný  od 1. 2. 

2013 nejpozději do 31. 5. 2014. Do tohoto termínu musí být již na 
účtu města! Po tomto termínu již bude poplatek v souladu s vyhláškou 
a zákonem zvýšen na 1,3 násobek!

Od placení poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří:
a) jsou narozeni v kalendářním roce 2014,
b) se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České 

republiky po celý kalendářní rok 2014,
c) jsou uživateli sociálních služeb v domově pro osoby se 

zdravotním postižením Fontána  a domova pro seniory 
Domova U jezera, 

d) jsou na základě soudem nařízené ústavní výchovy umístě-
ni v příslušných zařízeních (dětských domovech) nebo  v 
zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

e) jsou ve vazbě nebo výkonu trestu po dobu delší než tři 
měsíce

f) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti Kocibenda, 
Vinohrady nebo Kraví Důl. 

Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalý pobyt 
na ohlašovně Mírové náměstí 23/24,  není důvodem k úlevě anebo 
osvobození od poplatku.



      [11] hlučínskénoviny

Zveme vás na slavnostní převzetí nově 
pořízené techniky pro Záchranný útvar 
HZS ČR, získané z Integrovaných ope-
račních programů Evropské unie, které 

Hasičskou techniku požehná biskup

Hlučínský Dětský ranč se už stal neodmys-
litelným pomocníkem při léčbě handicapo-
vaných dětí. Je místem, kde děti zapomínají 
na své starosti a kde se díky sportu a dalším 
aktivitám učí zodpovědnosti a posilují si se-
bevědomí. 
Hipoterapie pomáhá dětem už dlouhou řadu 

let, ale na ranči mají nejen nádherné koně, stá-
je, ale i domácí ZOO, dětskou rehabilitační za-
hradu pro zdravé děti a jejich kamarády na vo-
zíčku nebo relaxační pyramidu podobnou těm v 
Africe. V závěru letošního roku se ranč dočkal i 
nádherného hřiště s houpačkami a zábavnou la-
novou dráhou.
Celý projekt výstavby hřiště stál 3.977.976 ko-

run a byl z větší části financován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj  - Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko. Zbývající 
část byla financována ze sponzorských darů.
Hřiště se nachází v zadní části areálu ranče a ur-

čitě si ho při návštěvě s dětmi nenechte ujít. Dět-
ské integrované hřiště, které je postaveno přede-
vším z přírodních materiálů je koncipováno jako 
deset ostrůvků a velké jezírko s můstkem. Děti 
a jejich rodiče si nově vzniklé integrované hřiš-
tě, originální skvost a jediné tohoto typu s ČR  s 
10 ostrůvky a jezírkem nazvali „Ostrůvky dět-
ských snů“.
První z nich má venkovní přírodní učebnu, ta-

buli a pódium, se jmenuje ostrůvek Můz. Bude 
sloužit k nápravě vad řeči a psychických problé-
mů. Druhým je ostrůvek Písečný s integrova-
nými pískovišti. Třetím je ostrůvek Soptík a je 
na něm umístěno velké houpací hasičské auto. 
Čtvrtý je Kruháč, kde se bude možno občers-
tvit a spočinout. Z toho budou moci rodiče sle-
dovat  své děti, jak si bezstarostně hrají. Pátý s 
velkým kamenným ohništěm, dřevníkem, stoly, 
lavičkami se nazývá ostrůvek Ohňů. Ostrůvek 
Pirátský je šestý. Zde mohou děti zapojit svou 
fantazii, postavit se za kormidlo a proprout se 
velkou lodí po světových mořích nefalšovanou 
pirátskou lodí. Okolí mohou pozorovat daleko-

Na jaře čeká návštěvníky Dětského ranče zbrusu nové hřiště

hledem. Sedmým je ostrůvek Poštovní s poštou. 
Na něm asi nejvíce zaujme velké poštovní auto, 
do kterého se jich vejde i osm najednou. Samo-
zřejmě když nepočítáme řidiče. Osmé je velké je-
zírko s můstkem, kameny a vodní flórou. Devátý 
se nazývá ostrůvek Hradiště a je vybaven průlez-
kami a lezeckými stěnami. Ostrůvek Houpačkov 
je desátý je s hopačkami, a to nejen pro děti bez 
zdravotního postižení. Posledním, jedenáctým, se 
stal ostrůvek Opičárna s lanovými prvky. Nedíl-
nou součástí ostrůvků jsou dva rohlíky - rehabi-
litační kopce ze kterých je možno pozorovat  při-
lehlou pastvinu s pasoucími se koňmi. 
Za zmínku určitě stojí, že při výstavbě hřiště 

došlo i k velkým terénním úpravám. Prostor byl 
upraven tak, aby se zde děti mohly volně pohy-
bovat a nehrozilo jim zranění. Celý areál hřiště 
je protkán vydlážděnými chodníčky, kde se mo-
hou bez problémů pohybovat i děti na vozíčcích 
a dostávat se na ostrůvky. Dřevěné ukazatele zase 
usnadní návštěvníkům orientaci mezi jednotlivý-
mi ostrůvky. Raritou je bezesporu houpačka pro 
děti na vozíčku, která je díky své jedinečné kon-
strukci výjimečná v rámci celé naší republiky. 
Nechybí zde ale ani nádherné průlezky, lezecká 
stěna nebo lanová pyramida.
Poslední úpravy celého hřiště probíhaly v pod-

zimních měsících a slavnostního otevření se hři-
ště dočká na jaře. Areál totiž musí nejprve pořád-
ně zarůst nově vysetou  trávou, aby pak už trvale 
mohl sloužit dětem. 
 Dětský ranč tak bude i v příštím roce nabízet 

ojedinělou škálu aktivit, při kterých se setkávají 
zdraví, handicapovaní, děti i dospělí a pro něž je 
přirozené fungovat vedle sebe.                            (mp)

INTEGROVANÉ HŘIŠTĚ - DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN

 
Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 –2013

Registrační číslo:1.10/3.2.00/05.01254

Uzavření městské knihovny 
Vážení čtenáři, upozorňujeme Vás, že 
knihovna bude od 24. prosince 2013 do  
1. ledna 2014 uzavřena. 

V pondělí 23. prosince bude knihovna otevřena 
pouze do 15 hodin. Přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a 
stále dobrou náladu. 

Městská knihovna Hlučín

V Hlučíně, na odborném učilišti, v krát-
kém období opět realizují projekt z ope-
račního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost.

Projekt s názvem „Malíři, zedníci s úsměvem 
na líci“ je zaměřen na žáky oboru zedník a ma-
líř-natěrač a rozvíjení moderních trendů v těchto 
učebních oborech. V rámci projektu se učitelé a 
zejména žáci v kurzech neformálního vzdělávání 
seznámí s prací na vyřezávacím plotteru (řezání 
písma, šablon), osvojí si základy sítotisku (potisk 
různých předmětů),  základy práce se sádrokartó-
nem a vyzkouší si v praxi nové trendy při zateplo-
vání budov. Další aktivitou projektu jsou exkurze 
do Prahy či do Brna na stavební veletrhy, které žá-
kům poskytnou ty nejčerstvější informace a jsou 
inspirací i pro pedagogické pracovníky. Doba tr-
vání projektu s dotací více než dva milióny korun 
je od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014

Hlučínské učiliště má bezesporu své nezastupi-
telné místo v našem regionu při výchově řeme-
slníků, o čemž svědčí řada čelních míst v celo-
republikových řemeslných učňovských soutěžích. 
(Machři roku - Olomouc, Plzeň, Ostrava; Mladý 
malíř – Praha; Talent roku – Brno; JUVYR – Bra-
tislava; SUSO Ostrava).

Vzhledem k blížícímu se termínu upozorňuje-
me na den otevřených dveří, který se uskuteční 
12. prosince od 8 do 17 hod. V tento den si mohou 
žáci 9. tříd i široká veřejnost prohlédnout školu 
i prezentaci vyučovaných oborů. Žáci OU a Prš 
Hlučín budou předvádět tyto činnosti:

Cukráři: Pečení vánočního cukroví s možnos-
tí ochutnávky a modelace ozdob z marcipánu

Kuchaři: Výroba a ochutnávky palačinek, ukáz-
ky slavnostních tabulí

Prodavači: Dárkové balení dárků, ukázka výro-
by ozdob na dekorativním lisu

Pekaři: Výroba drobných pekařských výrobků s 
možností ochutnávky

Malíři: Práce se sítotiskem – potisk předmě-
tů, práce s vyřezávacím plotterem, malířské 
techniky

Zedníci: Obkladačské práce, montáž sádrokar-
tonové příčky

Pečovatelé: polohování klienta – figurína, měře-
ní tlaku spolužákovi, výroba drobných deko-
rativních ozdob

Návštěvníci se mohou také zapojit do jednotli-
vých činností a vyzkoušet si svou zručnost.

Na Vaši návštěvu se těší žáci i učitelé OU a PrŠ 
Hlučín

Milan Kalvar

Moderní trendy
v tradičních oborech

se bude konat 10. prosince 2013 v areá-
lu ZÚ HZS ČR na ul. Opavská 29 v Hlu-
číně.

Brány útvaru budou pro Vás otevřeny mezi 
10 a 17 hodinou, kdy si můžete prohlédnout 
17 kusů speciální techniky za zhruba 103 mi-
lionů korun. Hlavní části dne bude požehná-
ní nové techniky biskupem Diecéze ostrav-
sko-opavské Mons. Františkem Václavem 
Lobkowiczem, OPraem, které proběhne v 15:00.                                                                                                                   
Marek Pjaták

Záchranný útvar HZS ČR
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Zveme Vás na

Vánoční běh Hlučínem
ve  čtvrtek 26. 12. 2013 ve 14:00

Prezence: 13:30 - 13:50 v pivnici u Běty

start a cíl před hlučínskou radnicí,
běh ulicemi města, délka trasy 4 km
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Zastupitelstvo města Hlučína
Kulturní dům Hlučín

12.12. od 16:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Adventní věnec je tradiční symbol západní  církve sloužící k 
symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Advent je pří-
pravou na Vánoce. Adventní věnec je zpravidla z jehličnatých 
větví ozdobený čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se za-
paluje další svíčka.

Letošní očekávání Vánoc si připomeneme velkým adventním věncem, 
který je již umístěn uprostřed náměstí kolem kaštanů, se 4 svícemi. Svíce 
se budou slavnostně rozsvěcovat vždy v neděli.

První svíci rozsvítíme v neděli 1. prosince 2013 v rámci akce Rozsvícení 
vánočního stromu.

Druhou svíci rozsvítíme v neděli 8. prosince 2013 v 16.00 hodin za dopro-
vodu dechovky Oldy Hrubého. Třetí svíci rozsvítíme v neděli 15. prosince 
cca v 16.00 hodin po ukončení akce Zvonky štěstí a k tomu všemu zapěje 
dětský soubor Sluníčko pod vedením Veroniky Kadlecové.

Čtvrtou svíci rozsvítíme 22. prosince v 15.00 hodin a připojíme se k akci 
„Česko zpívá koledy“. Zpívat mohou, a přejeme si, že všichni budou zpívat 
koledy se Scholičkou pod vedením Moniky Gattnarové. Každé rozsvícení 

Adventní věnec na Mírovém náměstí

Městský úřad v Hlučíně bude v pátek

27. prosince 2013 uzavřen.

Své záležitosti si občané mohou vyřídit

v pondělí 23. prosince nebo v pondělí 30. prosince 2013.

Slavnostní okamžik zažil kostel svatého Jana Křtitele ve středu 
30. října 2013, kdy dělníci, kteří opravují střechu, vložili do kou-
le kostelní věže dva měděné tubusy jako poselství dalším gene-
racím.

Slavnostního uložení věcí se konalo v prostorách fary za přítomnosti asi 30 
farníků. Farář Martin Šmíd do jednoho z tubusů uložil písemnosti týkající se 
místní fary, včetně kroniky, a do druhého místostarosta Alfons Laňka vložil 
poselství dalším generacím, podepsané starostou města, noviny a symbolic-
kou částku složenou z 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 a 1 koruny. Ti, kteří tubusy 
někdy v budoucnu otevřou, se tak budou moci mimo jiné seznámit i s tím, 
čím se dříve platilo. Dělníci kopuli umístili na samotnou špici kostelní věže 
a nad ní ještě upevnili kříž. Za jak dlouho se do koule o průměru zhruba 80 
cm, pozlacené pravým 24 karátovým zlatem, někdo podívá, je těžké odhad-
nout. Mohlo by to být klidně i za více jak 100 let. Takovou má totiž trvanli-
vost nová krytina z břidlice.

Žádné dřívější poselství se při opravě střechy nenašlo. Jen při opravě věže 
našli řemeslníci pod krytinou zastrčený papírek psaný inkoustovou tužkou se 
jmény řemeslníků, kteří zřejmě v sedmdesátých letech věž opravovali. Po-
slední zajímavá písemnost byla objevena při rekonstrukci kaple v Bobrovní-
kách v roce 2004, kde byl nalezen zazděný, ručně psaný text a seznam pad-
lých v I. a II. světové válce.

Měděné tubusy na střeše kostela ponesou poselství budoucím generacím

Oprava kostelní střechy by měla být hotova do konce roku. Zajímavostí 
bezesporu je, že po uveřejnění informace o tom, že zatím nejsou peníze na 
opravu fasády, se ozval sponzor, který na její opravu daroval rovný milion 
korun. Celková oprava fasády by stála zhruba 4 miliony korun a tak za ten-
to dar bude opravena alespoň fasáda na kostelní věži. Nebude se tak muset  
v budoucnu stavět komplikované lešení kolem věže.                                  (mp)

Městský úřad v Hlučíně bude v pátek

27. prosince 2013 uzavřen.

Své záležitosti si občané mohou vyřídit

v pondělí 23. prosince nebo v pondělí 30. prosince 2013.

bude doprovázeno nejen hudbou a zpěvem, ale i nezbytným punčem. Akce 
je spolufinancována grantem z rozpočtu Města Hlučína.

Všechny spoluobčany, hosty z blízka i z dáli zve
Josef Hlubek

s kolektivem dobrovolníků s ušlechtilým srdcem a účinkujícími

Pokojné prožití svátků vánočních a klidný vstup
do nového roku 2014 přeje všem

občanům Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků
vedení města a redakce Hlučínských novin.

Muzeum Hlučínska bude v době

od 24.12. 2013 do 1.1.2014

z důvodu rekonstrukce

a realizace stálé expozice uzavřeno.

Muzeum Hlučínska bude v době

od 24.12. 2013 do 1.1. 2014

z důvodu rekonstrukce

a realizace stálé expozice uzavřeno.
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - prosinec 2013

Místo kytičky

n Pronajmu 1+1 na Rovninách, 5. patro s bal-
kónem. Tel. č. 728 219 009.

n Prodám krásnou kuch. rohovou linku 3x3 
m, svět. hnědá. Tel. č. 728 219 009.

Soukromá řádková inzerce

Přivítali jsme:
Alice Kušnírová *2013
Alena Stoklasová *2013
Adéla Tchuřová *2013
Filip Hradil *2013
Jan Ostárek *2013
David Czekaj *2013
Tomáš Czekaj *2013

Jubilanti:
Alžběta Matýsková *1928
Marie Smolková *1931
Jana Miketová *1933

Město Hlučín prodá formou výběrového řízení
obálkovou metodou bytovou jednotku č.1192/2 včetně 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
čp. 1192 a zastavěném pozemku parc. č 1706/11v k.ú. 

Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 360.000 Kč.

Jedná se o byt velikosti 1 + 1 o výměře 36,1 m2

(bez sklepa a balkónu), v I.NP domu v Hlučíně,
ulice Severní 37.

Nabídky v zalepených nebo zapečetěných obálkách 
označených, ,,Výběrové řízení na bytovou jednotku

č. 1192/2 na ulici Severní 37 v Hlučíně – NEOTEVÍRAT“, 
zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ)

na adresu:  Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23,
748 01 Hlučín do  31. ledna 2014.

Přesnou specifikaci toho, co musí nabídka obsahovat, 
najdete na úřední desce města Hlučína. 

Prohlídka bytu se zájemce uskuteční dne
23. ledna 2014.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty
na odboru městského majetku MěÚ Hlučín 

tel.: 595 020 266, e-mail: pavlikova@hlucin.cz.

1.11. - 10.3. 2014 H2O aneb VODA VŠUDE KOLEM NÁS, fotosoutěž DDM
1.12. 10:00 KP JN. VOLEJBAL TJ HLUČÍN - TJ KRNOV Sportovní hala
1.12. 14:00 ADVENTNÍ DÍLNA, pro děti a dospělé DDM
1.12. 16:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Mírové náměstí
5. 12.  8.15 PLANETA ZEMĚ – AKCE V PRONÁJMU Kulturní dům
6.12. 16:00 MIKULÁŠOVO NADĚLENÍ DDM
6.12. 17:00 KLUB DRÁTOVÁNÍ a jiných netradičních technik DDM
7.12. 10:00 2. LIGA M. VOLEJBAL TJ HLUČÍN - VŠB OSTRAVA Sportovní hala
7.12. 14:00 VÝTVARNÁ VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI DDM
7.12. VÁNOČNÍ VÝLET DO BRATISLAVY DDM
8.12. 14:30 ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ Kostel sv. J. Křtitele
8.12. 16:00 MIKULÁŠ ANEB KDO HO LETOS DOPROVODÍ Kulturní dům
10.12. 18:00 SVĚT OBJEKTIVEM IVONY TROJKOVÉ - AMERIKA Zámecký TV klub
13.12. 16:30 KERAMICKÝ KLUBÍK, pro rodiče s dětmi od 3 let DDM
13.12. 18:00 VEČER U KLAVÍRU - Martin Jarošek Zámecký TV klub
15.12. 15:00 HLUČÍNSKÉ VÁNOČNÍ ZVONKY ŠTĚSTÍ Nádvoří zámku
16. – 17.12. HRAVÉ VÁNOCE DDM
21.12. 16:00 GAUDÍ MUSICAE LILIE Červený kostel
27.12. 18:00 VEČER U KLAVÍRU - Martin Jarošek Zámecký TV klub
28.12. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT S CALATOU Červený kostel
05.01. 16:00 NOVOROČNÍ KONCERT Kulturní dům

Změny ve svozu odpadů o vánočních svátcích 2013 
n Svoz směsného komunálního odpadu proběhne: sobota 21.prosince 2013 (náhradní svoz místo  

úterý 24.prosince - Štědrý den)
n Svoz směsného komunálního odpadu proběhne:  sobota 28.prosince 2013 (náhradní svoz místo 

středy 25.prosince - Boží hod vánoční)
n Svoz směsného komunálního odpadu proběhne:  sobota 4.ledna 2014 (náhradní svoz místo stře-

dy 1.ledna – Nový rok)








