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Vyrovnaný rozpočet pro rok 2013
Rozpočet vč. podrobného rozpisu některých 
výdajů (údržba, investice atd.)  

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Utichl ohňostroj, pohasly světlice,
starý rok chystá se odejít.
Jen hvězdy si tančí okolo měsíce,
a v srdcích lidí nastal klid.

Co všechno nás čeká v tomto Novém roce?
Zdraví či úspěchy nebo mnoho práce?
Splnění všech slibů, které jsme si dali,
když jsme si navzájem spolu blahopřáli.

Přeji svému městu, aby dál vzkvétalo,
aby se nám všem dále dobře žilo,
aby v našich srdcích a ve všech rodinách,
štěstí zakotvilo.

Připíjím na zdraví všem lidem na světě,
připíjím na úsměv malého dítěte,
připíjím na život bez válek a žalu,
připíjím na zdraví mých spoluobčanů.
 
Všichni máme plány a veliké cíle,
aby nám tento rok přinesl dny milé,
sejmeme si z očí smutek, z čela vrásky
dívejme se kolem – v očích mnoho lásky.

Nový rok 2013 - Valeria Cymorková

PF 2013

Výzva k nominaci na ocenění jednotlivců, 
kolektivů a výrazných osobností ve městě 
Hlučíně v oblasti sportu, kultury a dalších 
součástí veřejného života za rok 2012.

Město Hlučín ve spolupráci s Komisí pro tělový-
chovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro kul-
turu a školství vyhlašuje výzvu na nominaci ocenění 
jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností, kteří v 
roce 2012 významným počinem na poli kulturním, 
sportovním či v jiné oblasti veřejného života přispěli 
k obohacení života ve městě Hlučíně.

 Vyhodnocované kategorie
A) Jednotlivci – za přínos v oblasti sportu v roce 

2012
B) Sportovní kolektivy – za přínos v oblasti spor-

tu v roce 2012
Navržení sportovci ve výše  uvedených sportovních 

kategoriích musí startovat v době, kdy dosáhli nej-
lepšího výkonu nebo umístění v roce 2012 za spor-
tovní oddíl nebo klub se sídlem ve městě Hlučíně. 
Sportovní výkon nebo dosažené sportovní výsledky 
za rok 2012 budou doloženy odkazem na oficiální 
webové stránky nebo jiným průkazným způsobem.

C) Jednotlivci – za přínos v oblasti kultury v roce 
2012

D) Soubory – za přínos v obl. kultury v roce 2012
Navržení jednotlivci a soubory ve výše uvedených 

kategoriích z oblasti kultury musí dlouhodobě tvoři-

vě působit v oblasti kultury nebo dosáhli vynikají-
cích úspěchů v uměleckých soutěžích (přehlídkách, 
festivalech) nebo dlouhodobě reprezentují město 
Hlučín.

E) Výrazná osobnost roku 2012 ve městě Hlučí-
ně – za významný přínos v jakékoliv oblasti veřejné-
ho života ve městě Hlučíně v roce 2012

Návrhy na ocenění 
Návrhy na ocenění  mohou podávat tělovýchovné 

jednoty, sportovní kluby, školy a školská zařízení, 
kulturní a ostatní organizace mající sídlo na území 
města Hlučína a jeho městských částí Bobrovníků a 
Darkoviček a také občané města a městských částí.

 
Formy ocenění
První v pořadí u výše uvedených kategorií (a, b, c, 

d) obdrží peněžitý dar a pamětní list.
Druhý a třetí v pořadí (u kategorií a, b, c, d) obdr-

ží pamětní list.
U kategorie „Výrazná osobnost roku 2012 ve měs-

tě Hlučíně“ (e) se oceňuje pouze jedna osoba. Zde 
pořadí není.

 
Formulář najdete na straně 6.

Nominujte i vy osobnosti Hlučína

PF 2013

Součástí schváleného rozpočtu běžných 
výdajů  města Hlučína na rok 2013 je 
částka 4,8 mil. Kč, účelově určená na ve-
řejnou finanční podporu z rozpočtu měs-
ta Hlučína, poskytovanou žadatelům for-
mou dotace.

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

Vyplněné formuláře žádosti musí být podány 
do 15. 2. 2013 na odbor financí Městského úřa-
du Hlučín.              

Požadované  tiskopisy žádostí budou od 2. 1. 
2013 k dispozici na odboru financí Městského 
úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.hlucin.cz.

Zásady pro hodnocení a poskytování dotací a 
grantů z rozpočtu města Hlučína jsou k nahlédnu-
tí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo 
ke stažení na internetových stránkách www.hlu-
cin.cz.

Veškeré potřebné informace podá odbor financí, 
budova B 1. poschodí č. dv. B154 nebo B152 (pí. 
Hájková, Ing. Šoferová), tel. č. 595 020 244, 595 
020 204.

Žádosti o dotace z rozpočtu

Poplatky za komunální odpad
Kdy a kde je třeba platit poplatky
za svoz a zpracování směsného odpadu.  
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Vážení spoluobčané, 
konec světa 21. prosince 2012 nenastal. Život 

jde dál a přestože je někdy skutečně náročný, tak 
ho máme jenom jeden a měli bychom ho prožít, 
jak nejlépe umíme.

Stojíme na prahu roku, který má v čísle pověst-
nou třináctku, jsem ale přesvědčen, že ona tři-
náctka náš život ani nezhorší ani nezlepší. Kvali-
tu života si určujeme předevší my sami a částečně 
nám ji určuje společnost, jíž jsme součástí. Máme 
své plány, předsevzetí a cíle, ale to, jak se nám 
bude v našem městě žít, záleží jen na nás.

V prosinci schválilo zastupitelstvo města měst-
ský rozpočet na letošní rok. Jsem rád, že v tak 
důležitém bodě, jakým rozpočet je, jsme doká-
zali najít shodu a rozpočet byl schválen všemi 
jednadvaceti hlasy zastupitelů. Mohu vás ujistit, 
že rozpočet je navržen tak, aby město dokázalo 
zajistit všechny důležité služby, na které jsme 
zvyklí. Nadále se bude rozvíjet kultura, sport, so-
ciální služby, dopravní obslužnost a další aktivity 
nezbytné pro život města. Naplánovali jsme řadu 
investičních akcí a na některé z nich využijeme 
i dotace státu. V rozpočtu je už tradičně pama-
továno na poskytnutí půjček pro občany z fondu 
rozvoje bydlení. Vedení města má maximální 

Pozor na horký popel v popelnici!
Dne 18.12.2012 došlo při svozu komunál-
ních odpadů v Hlučíně uvnitř svozového 
vozu ke vznícení svážených odpadů.

Bylo to způsobeno tím, že někdo vysypal ještě 
horké odpady do popelové nádoby. Do popelo-
vých nádob nelze ukládat odpady horké ani teplé 
ani ty, které hrozí samovznícením. Při nerespekto-
vání této povinnosti, by mohlo dojít k požáru ce-
lého svozového vozu a tím k milionovým škodám.

Odbor ŽP a KS

Rada města Hlučína:
n rozhodla o vyhlášení výzvy k nominaci na oce-

nění jednotlivců, kolektivů a výrazných osob-
ností města v oblasti sportu, kultury a dalších 
součástí veřejného života za rok 2012.

n rozhodla o nejvhodnější nabídce z veřejné-
ho výběrového řízení na „pořízení čistícího 
vozu na úklid komunikací“ a rozhodla o uza-
vření kupní smlouvy v souladu s podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci v ceně 
3.074.000 Kč bez DPH se společnosti KOBIT.

n schválila za město Hlučín, jako jediného společ-
níka o.s. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. v 
rámci výkonu působnosti valné hromady této 
společnosti - kalkulaci nákladů na pitnou a od-
kanalizovanou vodu na rok 2013 - Vodné - bez 
DPH  29,63 Kč/m3, Stočné - bez DPH  29,96 
Kč/m3, V+S - bez DPH  59,59 Kč/m3.

n projednala návrh na stanovení obytné zóny 
na ulici Dukelská na komunikaci u prodejny 
Hruška a rozhodla stanovit obytnou zónu a in-
stalovat svislé dopravní značení.

Výtah z usnesení z 60. - 61. 
schůze Rady města Hlučína

Zastupitelstvo města Hlučína:
n rozhodlo poskytnout práv. os. Sportovní klub 

FC Hlučín dotaci z rozpočtu města na rok 2012 
ve výši 400.000 Kč na sportovní přípravu a 
rozvoj mládeže a na údržbu sportovního areálu.

n rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu na akci „Regenerace kostela 
sv. Jana Křtitele v Hlučíně“  v roce 2013 mezi 
městem a Římsko-katolickou farností Hlučín.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2012, 
kterou se stanoví systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města, včetně 
jejich rozložitelné složky a systému nakládání 
se stavebním odpadem.

n schválilo Plán prevence kriminality města Hlu-
čín na léta 2012 – 2015.

Výtah z usnesení z 19. zasedání 
Zastupitelstva města

Zájemcům o zaměstnání
doporučujeme využít

nabídky pracovních míst na portálu
Ministerstva práce a sociálních

věcí ČR na adrese

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir

snahu podporovat projekty, které se týkají všech 
občanů. Máme zájem na tom, aby základní služ-
by, které jsou pro život nezbytné, nebyly zbytečně 
drahé. Proto zastupitelstvo nepřistoupilo ke zvý-
šení poplatků za odvoz odpadu nebo ke zvýšení 
daně z nemovitostí. Také ceny vodného a stočné-
ho jsme navýšili pouze minimálně, tak, abychom 
zajistili nutné opravy a nezbytné investice.

Vážení  spoluobčané, dovolte, abych vám jmé-
nem vedení města popřál vše nejlepší v novém 
roce, hlavně hodně zdraví, lásky a spokojenosti. 
Za sebe i za vedení města vám mohu slíbit, že 
uděláme maximum proto, aby se nám naše spo-
lečné plány podařily.

Pavol Kubuš
starosta
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Velké diskuze vyvolalo rozhodnutí  ústav-
ního soudu o zrušení povinnosti někte-
rých lidí  vedených na úřadu práce praco-
vat pro město v rámci tzv. veřejné služby.

Ve městě občané v rámci veřejné služby pomá-
hali městské policii a také při práci technických 
služeb. Nakolik byla jejich pomoc skutečným pří-
nosem je ale velmi diskutabilní.

„Lidé z úřadu práce pro nás pracovali asi dva 
roky. Hlídali okolí přechodů v době, kdy šly děti 
do školy. Dokud jsme si tyto lidi mohli sami vy-
brat, tak to ještě šlo, ale v poslední době nám byli 
posíláni lidé z úřadu práce, se kterými byly větši-

nou špatné zkušenosti. Byli nespolehliví a nako-
nec jsme museli hlídat ještě je,“ shrnuje své zku-
šenosti s veřejnou službou šéf strážníků Luděk 
Olšovský. Město na základě těchto zkušeností už 
od prázdnin raději tuto službu nevyužívalo.

Podobné  zkušenosti mají i pracovníci technic-
kých služeb. Tady se lidé  z úřadu práce podíle-
li na úklidu města a různých podpůrných pracích. 
„Nám veřejná služba rozhodně chybět nebude. 
Každého pracovníka jsme nejprve museli proško-
lit a vybavit ochrannými pomůckami. Druhý den 
už se jich většina neukázala. Z 12-13 lidí, které 
kvartálně vybíral Úřad práce v Hlučíně, pracova-

Veřejná služba městu chybět nebude

Město Hlučín pronajme:
Byt č. 39 o velikosti 2+1
ve IV. nadzemním podlaží
na adrese Hlučín, 1.máje 1,

a to formou výběrového řízení.

Jedná se o byt s centrálním vytápěním
a ohřevem teplé vody o ploše 41,9 m2.

-----------------------------------------
Byt č. 6 o velikosti 2+1

v III. nadzemním podlaží
na adrese Hlučín, Čs.armády 5,
a to formou výběrového řízení.

Jedná se o standardní byt
o ploše 57,3 m2. Vytápění je zajištěno

podokenními plynovými topidly, teplá voda
je zajištěna průtokovým ohřívačem vody.

-----------------------------------------
Byt č. 4 o velikosti 2+1
v II. nadzemním podlaží

na adrese Hlučín, Čs.armády 9,
a to formou výběrového řízení.

Jedná se o standardní byt
o ploše 61,1 m2.  Vytápění je zajištěno

podokenními plynovými topidly, teplá voda
je zajištěna průtokovým ohřívačem vody.

-----------------------------------------
Podmínky pronájmu bytu jsou

zveřejněny na úřední desce MěÚ Hlučín
a na webových stránkách Města Hlučína.

Informace: odbor investic a správy
městského majetku,

p. Kolodějová, tel. 595 020 264.

V letošním roce zůstává výše poplatku 
stejná jako v loňském roce, tj. 500 Kč na 
poplatníka a rok. 

V této částce je  zahrnut nejen svoz směsného 
komunálního odpadu, ale i svoz velkých kusů, 
svoz separovaných plastů, skla a papíru, náklady 
na provoz sběrného dvora na ul. Markvartovická, 
svoz BIO odpadu v rámci pilotního projektu 
v Darkovičkách a možnost ukládaní biologicky 
rozložitelného odpadu zdarma na Sběrném dvoře 
TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická. 

Vybrané poplatky zdaleka plně nekryjí nákla-
dy na odpadové hospodářství města. Město bude 
v roce 2013 svoz odpadů dotovat téměř 2,5 mili-
ony korun.

Povinnost uhradit poplatek mají všechny osoby:
n trvale bydlící
n ty, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k in-

dividuální rekreaci
n cizinci, kteří mají na území České republiky 

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

n majitelé bytu nebo rodinného domu, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je 
splatný od 1. 2. 2013 do 31. 5. 2013. Po tomto ter-
mínu bude v souladu s vyhláškou a zákonem zvý-
šen poplatek na 1,3 násobek! (proto všechny ob-
čany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak 
výraznému nárůstu výše poplatku).

Od platby v roce 2013 jsou osvobozeni:
n všechny děti narozené v roce 2013
n občané, kteří se jednoznačně prokazatelně zdr-

žují mimo území České republiky po celý ka-
lendářní rok 2013

n ti, kdo jsou uživateli sociálních služeb v domo-
vě pro osoby se zdravotním postižením Fontá-
na  a  domova pro seniory Domova U jezera

n ti, co jsou na základě soudem nařízené ústav-
ní výchovy umístěni v příslušných zařízeních 
(dětských domovech) nebo  v zařízeních pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc 

n ty osoby, které pobývají déle než 3 měsíce ve 
vazbě nebo ve výkonu trestu

Studium ani zaměstnání v ČR mimo trvalé byd-
liště opět není důvodem k úlevě nebo osvobození 
od poplatku.
Platba poplatku
Hotovostní i bezhotovostní platby lze provádět 

od 1. 2. 2013 na pokladně MěÚ Hlučín v příze-
mí budovy B na Mírovém  náměstí č. 24 pouze po 
předložení složenky. V případě, že přijdete popla-

tek zaplatit bez složenky, musíte nahlásit jméno, 
příjmení a datum narození osob, za které bude po-
platek odveden.

Svozové známky, pytle na plastové odpady a pa-
pírové odpady pro pilotní projekt se budou vy-
dávat v přízemí budovy B na Mírovém náměs-
tí 24 kancelář číslo B004 a to pouze od 1.2. do 
31.3.2013. Budou vydávány i těm občanům, kteří 
budou platit poplatek i po 31.3.2013.

Složenky budou do vašich poštovních schránek 
doručeny v průběhu  měsíce ledna. V případě, že 
složenku ve své schránce nenajdete (např. z důvo-
du neoznačených schránek apod.), kontaktujte od-
bor životního prostředí a komunálních služeb, tel.: 
595 020 219, p. Vjačková, Dis. Upozorňujeme, že 
poplatek je nutno zaplatit i v případě, že jste slo-
ženku neobdrželi!

Provozní doba pokladny na MěÚ Hlučín:
Pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
(každé první pondělí v měsíci do 19:00 hod.)
Úterý 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 10:00

Bude-li poplatek hrazen převodem na účet měs-
ta, je nutné platební příkaz vyplnit za každého po-
platníka zvlášť. Každý poplatník má své regist-
rační číslo (variabilní symbol), podle kterého je 
platba přiřazena a u kumulovaných plateb by tyto 
platby nemohly být identifikovány.

Provádět jednorázové platby na jeden variabil-
ní symbol za více osob lze pouze v případě, že na 
MěÚ Hlučín byl v prosinci 2012 odevzdán formu-
lář k úhradě, ve kterém byl určen jeden společný 
zástupce poplatníků.  

Svozové známky budou od letošního roku bez 
uvedení roku a budou platit neomezeně. Znám-
ky, které máte na popelnicích z roku 2012 budou 
vzhledem ke splatnosti poplatku platit  do konce 
května 2013.

Úplné znění nových obecně závazných vyhlášek 
města, které řeší odpadové hospodářství najdete 
na stránkách www.hlucin.cz/městský úřad/právní 
předpisy obce:
n OZV č.9/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

n OZV č.11/2012 kterou se stanoví systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Hlučína, včetně jejich rozložitelné slož-
ky a systému nakládání se stavebním odpadem.

odbor ŽP a KS

Poplatky za komunální  odpad na rok 2013

O stříbrné neděli proběhlo tradiční vánoční po-
sezení bobrovnických zahrádkářů u stromečku 
a koled. Kulturní dům byl plný a návštěvníci si 
kromě dobrého jídla a pití užili nádhernou vá-
noční atmosféru. Na výstavě se nakonec obje-
vilo neskutečných 45 betlémů a věřte, že jeden 
byl hezčí než druhý. Všichni se shodli, že lepší 
přípravu na vánoce si nemohli přát.

Posezení bobrovnických zahrádkářů

li pravidelně 2-3 nezaměstnaní. Ostatní postupně 
nosili různá potvrzení snad od všech hlučínských 
lékařů“, říká zástupce technických služeb. Využití 
veřejné služby sebou bohužel přineslo i další pro-
blémy. 

„O každém pracovníkovi jsme museli vést evi-
denci odpracovaných hodin pro úřad práce a vy-
členit pracovníka, který rozděloval a hlídal prove-
denou práci. Stalo se nám, že jsme lidem vydali 
pracovní vesty a rukavice a oni je neodevzdali 
zpět, protože už nepřišli. Co si o tom můžete my-
slet? Svým způsobem se nám po rozhodnutí zru-
šit veřejnou službu spíše ulevilo,“ uzavírá výčet 
svých zkušeností s veřejnou službou zástupce 
technických služeb.                                          (mp)
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V těchto dnech se deváťáci v celé České 
republice rozhodují o tom, jakým směrem 
se budou ubírat jejich životy, zvažují, na 
jakou školu poslat přihlášku, jakému po-
volání se chtějí v budoucnu věnovat.

Žáci 9. ročníků ZŠ Hlučín-Rovniny využili pro-
jektového dne „Kam na školu“, který na naší škole 
proběhl ve středu 5. 12. 2012 a mnohým pomohl 
zorientovat se v nabídce středních škol či odbor-
ných učilišť. Vedení ZŠ Hlučín-Rovniny oslovi-
lo školy v Moravskoslezském kraji a ve středu k 
nám 17 středních škol vyslalo své zástupce, kteří v 
průběhu dopoledne formou videoprojekcí, ukázek 
studentských prací a besed prezentovali nabízené 
studijní obory. Naši žáci získali informace o termí-
nech a podmínkách přijímacího řízení, studijních 
požadavcích, možnostech případného odborného 
výcviku, zázemí jednotlivých škol, formě ukonče-
ní studia a následného uplatnění absolventů. Oce-
ňovali zejména nápaditost a propracovanost pre-

zentací, osobní kontakt s řediteli některých škol, 
informace o stipendijních programech i spoluprá-
ci některých středních škol s firmami, které výbor-
ným studentům nabízejí práci už v průběhu studia.

Žáci 1. až 8. ročníku využili středečního dopo-
ledne k dokončení příprav Vánočních trhů, kdy v 
rámci dílen ve třídách kompletovali poslední ru-
kodělné výrobky, pletli věnce, pekli cukroví, vy-
ráběli náušnice, svícny, přáníčka aj. dekorační 
předměty s vánočními motivy.

Několikatýdenní přípravy vyvrcholily následu-
jícího dne, kdy chodbami školy proudily zástupy 
rodičů, babiček a dědečků, kteří si u stánků jed-
notlivých tříd kupovali výrobky.  Byli potěšeni 
nápaditostí dětí, jejich tvořivostí a umem. Mohli 
rovněž využít občerstvení, které připravili žáci de-
vátých ročníků. Všichni jsme si užili předvánoční 
mumraj a možnost strávit odpoledne v příjemné 
společnosti.

Andrea Tomečková

Projektový den „Kam na školu“
a Vánoční trhy na ZŠ Hlučín-Rovniny

Krásný vánoční dárek připravil výbor 
MO STP Hlučín pro své členy 12. prosin-
ce 2012 v Zámeckém klubu hlučínského 
zámku.

Předvánoční posezení s reprodukovanou hud-
bou, mluveným slovem a vánoční tombolou. Na 
závěr příjemně stráveného odpoledne vystoupil 
Hlučínský smíšený sbor. V úvodu svého vystou-
pení zazpíval lidové písně české, slezské, lašské 
i slovenské.

Pak následovalo malé zamýšlení  o významu ad-
ventního věnce. V druhé části programu zazpíval 
adventní písně A. Michny z Otradovic, J. Brahmse 
a francouzskou  koledu.

Za jejich vystoupení  byli  účinkující odměněni 
srdečným potleskem a pro členy Svazu tělesně po-
stižených byl tento malý koncert  nádherným kul-
turním zážitkem.

Irmgard Ostárková

Zpívání na zámku

Dozvěděli jsme se, že rodina vážně nemoc-
né šestnáctiměsíční Lucinky z Hlušovic u 
Olomouce usilovně shání peníze na dra-
hou léčbu.

Lucinka má stejně starou zdravou sestřičku, ale 
sama si přinesla na svět spoustu nemocí. Trpí 
mimo jiné dětskou mozkovou obrnou, otokem 
mozku, problémy s ledvinami a zrakem. Je to ale 
malá bojovnice. Potřebovala by léčbu, na kterou 
však rodina nemá peníze. A tak se na její pomoc 
rozběhlo celostátní sbírání plastových víček. Lu-
cinka by potřebovala asi 28 tun plastových víček 
(přibližně jeden kamion). Pomoci jí chce touto 
formou stále více lidí v republice a teď se přidala 
také naše škola - ZŠ Hornická v Hlučíně. Děti na-
sbíraly 126,5 kg víček, tj. 12 velkých plastových 
pytlů. Všichni tak pomohli dobré věci, za což jim 
patří poděkování.

Iva Landová

Školáci ZŠ Hornická 
pomáhají Lucince

Věrnost v životě člověka může mít mno-
ho podob. Protože si vážíme našich věr-
ných čtenářů, rozhodli jsme se ty nejvy-
trvalejší odměnit. Ve středu 12. prosince 
jsme uspořádali v Zámeckém TV klubu 
setkání čtenářů, kteří navštěvují hlučín-
skou knihovnu již více než čtyřicet let. 

Pozvání přijala také dlouholetá vedoucí knihov-
ny paní Ludmila Rimlová a hlučínská spisova-
telka Jana Schlossarková, která je rovněž věrnou 
čtenářkou naší knihovny. Setkání se neslo v před-
vánočním duchu – nechyběl vánoční stromek, do-
mácí cukroví ani svařené víno. Čtenáři společně s 
paní Rimlovou a ředitelem Kulturního centra Hlu-
čín Zdeňkem Kačorem zavzpomínali u prezenta-
ce fotografií „Jak šel čas s knihovnou“, ve které 
byly fotografie zhruba od 60. let minulého století 
až po současnost. Paní Schlossarková čtenáře po-
bavila předčítáním ze svých knih a také představi-
la svou nejnovější knihu „Už by teho bylo došč!“. 
Dlouholetí čtenáři dostali jako dárek pamětní hr-

Knihovna: Odměnili jsme dlouholeté čtenáře

níček a malou sladkou pozornost. Bohužel se nám 
nepodařilo dopátrat všechny dlouholeté čtená-
ře, protože při vytváření nových přihlášek během 
přechodu na automatizovaný systém se data pů-
vodní registrace nepřepisovala. I přes nemocnost 
některých pozvaných čtenářů byla účast hojná a 
u stolu se rozhostila příjemná atmosféra. Věříme, 
že dlouholetí i další čtenáři zůstanou hlučínské 
knihovně věrni také v dalších letech.

Lucie Kostková 
vedoucí knihovny

Lukáš Meisel pokřtil svou knihu
Začátkem prosince proběhl v Zámec-
kém klubu křest knižní prvotiny mladého 
vřesinského autora Lukáše Meisela.

Kniha nese název Odveta Keltů aneb Zatrace-
ní věčné noci a spadá do žánru fantasy literatu-
ry. Akce byla stylově doplněna hudebním vystou-
pením skupiny Ostrá tráva hrající irsko-skotský 
folkrock. Kapelník pokřtil knihu pravou domácí 
medovinou. Dvaadvacetiletý Lukáš zúčastněným 
povyprávěl o své tvorbě, přečetl několik úryvků z 
knihy a prozradil, že jeho příští kniha bude z jiné-
ho soudku. Autor připravuje sbírku povídek ze ži-
vota nazvanou Kniha pokušení, která bude zamě-
řena na lidské hříchy všeho druhu. Kniha by měla 
vyjít v průběhu letošního roku. Na závěr akce 
proběhla autogramiáda a všichni byli pozváni na 
malý raut. Výtěžek z dobrovolného vstupného a 
z prodeje knih ve výši 3.000 Kč byl věnován na 
Fond ohrožených dětí Klokánek v Dolním Bene-
šově. Knihu Odveta Keltů si budete moci zakoupit 
v knihkupectvích nebo půjčit v hlučínské knihov-
ně.                                                                             (lk)
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Přesně v poledne ve středu 12. prosince 
se v městské obřadní síni konala svatba 
novomanželů Sobkových.

Přestože ženich ani nevěsta nejsou pověrčiví, 
tak se rozhodli, že by bylo originální uspořádat 
svatbu v pátek 21. prosince 2012. Tedy v den, 
kdy podle mayskeho kalendáře nastane konec 
světa. Narazili však na problém, že žádný mat-
riční úřad neměl tento termín stanovený pro uza-
vírání manželství. Proto volba nakonec padla na 
originální datum 12. prosince 2012 a logických 
12 hodin. Novomanželé pocházejí z Darkoviček 
a Hošťálkovic a tak slavnostní obřad proběhl na 
hlučínské radnici. To, že čtete tyto řádky svěd-
čí o tom, že konec světa nenastal a určitě všich-
ni věříme, že magické datum přinese novoman-
želům a jejich nedávno narozené holčičce jen a 
jen štěstí.

12.12.2012 ve 12 hodin
V závěru loňského roku proběhlo tradič-
ní setkání členů všech pracovních skupin 
působících v rámci Komunitního pláno-
vání Hlučínska. Setkání se uskutečnilo v 
salonku Kulturního domu v Hlučíně za 
účasti představitelů města.

Členové pracovních skupin hodnotili uplynulý 
rok, povídali si o sociálních službách a v závěru 
obdrželi malou pozornost jako poděkování za ce-
loroční práci. Všichni členové pracovních skupin 
se angažují v procesu plánování sociálních služeb 
bez nároku na honorář a ve svém volném čase. 
Pan starosta a koordinátorka komunitního pláno-
vání poděkovali všem za obětavost a ochotu, s ja-
kou přistupují k plnění vytýčených cílů, které jsou 
definovány v komunitním plánu. Proces plánová-
ní je otevřený široké veřejnosti, všichni mají mož-
nost se zapojit.

Uplynulý rok byl plný aktivit. Byl vydán katalog 
a mapy sociálních služeb se seznamy všech důle-
žitých institucí. V mapách jsou zavedeny bezbari-
érové trasy napříč městem. Byla uspořádaná řada 
akcí pro seniory. Od počítačových kurzů, zájez-
dů až po přednášky a besedy a společenskou akci 
Kluby klubům. Zkrátka nepřišla ani mládež, pro 
kterou byl zorganizován ve spolupráci se Žákov-
ským parlamentem Majáles. Všem věkovým kate-
goriím byl určen Den sociálních služeb, který se 
již tradičně konal na Mírovém náměstí.

Nastupující nový rok 2013 bude pro všechny čle-
ny pracovních skupin náročný a čeká nás spous-
ta zajímavých akcí. Stěžejní ale bezesporu bude 
zpracování nového komunitního plánu na příš-
tí období, na kterém se můžete spolupodílet i vy. 
Příprava započne mapováním potřeb sociálních 
služeb občanů formou dotazníkového šetření, kdy 
se na vás budeme obracet s prosbou, abyste do-
tazník vyplnili a pomohli nám tak vyspecifikovat, 
co je pro Váš důležité a potřebné, kterou službu 
postrádáte, jakou máte představu. Postřehy obča-
nů jsou pro nás základní informací při vytváření 
plánu rozvoje služeb, protože plán má vycházet 
vstříc potřebám s ohledem na místní možnosti a 
podmínky. Bez zapojení občanů nemůžeme hovo-
řit o „komunitním“ plánování.

Závěrem bych ráda popřála všem občanům v no-
vém roce 2013 pevné zdraví, štěstí a mnoho úspě-
chů v profesním i osobním životě.

Marcela Buryová

Setkání pracovních skupin
komunitního plánování

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

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 

v úterý 29. ledna 2013 od 16:00 do 17:30 hodin.

Součástí budou informace o šestiletém
studiu pro žáky 7. tříd, nově o čtyřletém studiu pro 

žáky 9. tříd, o přípravném kurzu k přijímacím
zkouškám a prohlídka celého areálu školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz 

Internet: http://www.ghlucin.cz

Město Hlučín ve spolupráci s KC Hlučín VYHLAŠUJE

F O T O - S O U T Ě Ž
STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ

Město Hlučín  připravuje v rámci svého  projektu  Hlučín zdravé město již 5. ročník fotografické 
soutěže  u příležitosti  Dne stromů. Den stromů se každoročně slaví 20. října, ale již  v tuto chvíli 
vyhlašujeme další ročník fotografické soutěže, protože chceme dát šanci všem nadšeným fotogra-
fům, aby na svých snímcích zachycovali   stromy  již od zimy  v průběhu každého ročního období. 

Pravidla soutěže

Název soutěže: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ 
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín  

Koordinátor soutěže: KC Hlučín   
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková 

Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin 
Platnost soutěže: od 1.1.2013 do 10.10.2013

Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál)
bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti a vyznání.

Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník,
že souhlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně.

Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených
internetových stránkách Kulturního centra Hlučín.

Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou stromů
Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px
Fotit stromy můžete od  data vyhlášení soutěže  do 10. října 2013 
Každý fotograf může  poslat do soutěže maximálně 15 fotografií

Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG, a to až v měsíci říjnu 2013 (do 10.10.2013)
Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora

Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora.
Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslovení

Zvláštní cena bude udělena v kategorii „strom v ročním období“ (jde o zachycení
stejného stromu foceného z jednoho místa  v průběhu všech ročních období)

Z fotografií v této kategorii bude  vytvořena filmová animace  přeměny stromu
Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže

k bezplatné prezentaci v rámci připravované výstavy ke Dni stromů
Všichni autoři zaslaných snímků obdrží pamětní grafický list a  3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny

V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu
účelu bude toto možné pouze za písemného souhlasu autora

Podmínky soutěže  a jakékoliv dotazy vám blíže vysvětlí:
RNDr. Soňa Prášková, Odbor životního prostředí

anebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín

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

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 

v úterý 29. ledna 2013 od 16:00 do 17:30 hodin.

Součástí budou informace o šestiletém
studiu pro žáky 7. tříd, nově o čtyřletém studiu pro 

žáky 9. tříd, o přípravném kurzu k přijímacím
zkouškám a prohlídka celého areálu školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz 

Internet: http://www.ghlucin.cz
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oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky
se uskuteční dne 11. ledna 2013  od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a dne 12. ledna 2013   od   
8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání  voleb
n ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v 

budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zá-
mecká 285/6, Hlučín pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlu-
číně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouho-
veská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na 
Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Os-
travská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U 
Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká

n ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v 
budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše 
v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše, 
Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenské-
ho, Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadio-
nu, Zahradní

n ve volebním okrsku č.3 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v 
Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seifer-
ta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

n ve volebním okrsku č.4 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, 
Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v 
Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, 
Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládež-
nická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svor-
nosti, U Vodárny

n ve volebním okrsku č.5 je volební místnost v 

budově Základní školy v Hlučíně - Bobrov-
níkách, Lesní 174/14 pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlu-
číně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a 
Malánky

n ve volebním okrsku č.6 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Rovni-
ny, Cihelní 1417/8, Hlučín pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrach-
ta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okružní, Písečná, Vladislava Vančury

n ve volebním okrsku č.7 je volební místnost 
v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ost-
ravská 124/18, Hlučín pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v 
Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihel-
ní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvarto-
vická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, 
Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro 
bydlení, ubytování nebo individuální rekrea-
ci, jímž je přiděleno číslo evidenční

n ve volebním okrsku č.8 je volební místnost v 
budově Kulturního domu v Hlučíně - Dar-
kovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín - Dar-
kovičky pro voliče podle místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Dar-
kovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolej-
ní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, 
Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

n ve volebním okrsku č.9 je volební míst-
nost v budově Kulturního domu v Hlučí-
ně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlu-
čín - Darkovičky pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně 
- Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, 
K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U 
Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

n ve volebním okrsku č.10 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče po-

dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, 
Vařešinky

n ve volebním okrsku č.11 je volební místnost 
v budově Základní školy Hlučín - Hornic-
ká, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče po-
dle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy 
Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květ-
ná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

n ve volebním okrsku č.12 je volební míst-
nost v budově Základní školy Hlučín - Hor-
nická, Hornická 1266/7, Hlučín pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hor-
nická, Pavla Strádala, Ve Statku.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem). Neproká-
že-li uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem konání volby hlasovací lístky. V 
den volby volič může obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních nebo rodinných důvodů, 
Městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zříze-
na.

V Hlučíně dne 10.12.2012

Ing. Pavol  Kubuš
starosta města Hlučína

O z n á m e n í
o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Hlučína podle § 34 zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,

FORMULÁŘ K NOMINACI NA OSOBNOST/ORGANIZACI ROKU
Návrh na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností ve městě Hlučíně (viz. článek na str. 1)

Nominovaný:

Jméno, příjmení/Název organizace

Adresa bydliště/Sídlo organizace

Datum narození Kategorie

Zdůvodnění návrhu na ocenění:

Navrhovatel ocenění:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis (razítko): Datum:

Své návrhy na ocenění zasílejte na výše uvedeném formuláři nejpozději do 31. 1. 2013 na adresu: Městský úřad Hlučín, odbor školství, Mírové náměstí 24, 748 01  
Hlučín, případně elektronicky na e-mail: rezacova@hlucin.cz
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle zásad pro poskytování půjček

z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína pro rok 2013,

na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy na území města Hlučína nebo které jsou způsobilé vykonávat práva a zava-
zovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domů a vykonávat činnosti v rozsahu zákona č. 72/1994 Sb. a čin-
nosti související s provozováním společných částí domů (které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám - Společenství vlastníků jednotek 
obytných domů u obytných budov na území města Hlučína), a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených 
pravidel ve prospěch těchto budov použít, požádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína.

Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do 8. 3. 2013 na odbor financí MěÚ Hlučín.

Požadované tiskopisy žádostí budou jednak k dispozici od 8. 1. 2013 u informátorky, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín a jednak ke 
stažení na internetových stránkách www.hlucin.cz.

Statut Fondu rozvoje bydlení města Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách 
www.hlucin.cz.

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

Tabulka účelů pro poskytnutí půjček

Poř.
číslo

Název / účel Dům / 
byt

Lhůta 
splatnosti

Úrok 
p. a.

Horní hranice
půjčky 

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

na 1 dům 4 roky 3% do 60 tis. Kč

2. Stavební úpravy WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě na 1 byt 4 roky 3% do 80 tis. Kč
3. Dodatečná izolace domu proti vodě – starší dům 10 let na 1 dům 5 let 3% do 150 tis. Kč
4. Zřízení plynového, dřevoplynového, solárního apod. vytápění (včetně vytápění pomocí tepelného 

čerpadla) ve stávajícím domě nebo bytu, se zrušením možnosti topení na tuhá paliva
na 1 byt 5 let 3% do 100 tis. Kč

5. Obnova střechy (krytina, konstrukce komínů, krovu) starší dům 10 let na 1 dům 8 let 3% do 250 tis. Kč
6. Při nástavbě, přístavbě a stavební úpravě objek- tu za účelem zřízení nové nebo rozšíření stáva-

jící bytové jednotky 
na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč

7. Výměna vnitřních instalací na 1 byt 4 roky 3% do 80 tis. Kč
8. Rekonstrukce bytového jádra v bytových domech na 1 byt 4 roky 3% do 100 tis. Kč
9. Výměna oken, vstupních dveří a garážových vrat domu staršího 10 let (včetně zárubní a rámů) na 1 byt 5 let 3% do 80 tis. Kč
10.          Obnova oplocení z uliční strany, zřízení plochy za účelem parkování na vlastním pozemku na 1 dům 4 roky 3% do 60 tis. Kč
11. Obnova (i s případným zateplením) fasády – plocha fasády v m2 obvodového pláště budovy bez 

výplní (oken, dveří):
na 1 dům 8 let 3%

do 300 tis. Kč  do 300 m2

300-600 m2 do 400 tis. Kč
nad 600 m2  do 500 tis. Kč

Naposledy udeřili sprejeři ve městě kon-
cem listopadu. Cílem jejich řádění se sta-
la autobusová zastávka a zeď u hřbitova 
Březiny.

V posledních letech se problém se sprejery zhor-
šil a město řeší zhruba deset případů za rok. „Ter-
čem vandalů se už stala soška hasiče v parčíku, 
informační panely kolem cyklostezek, dopravní 
značky, odpadkové koše nebo autobusové čekár-
ny. Většinou jde o čmáranice a stěží pochopitelné 
nápisy. Pokud zjistíme nějaké větší poškození, tak 
kontaktujeme policii,“ říká Iveta Vařechová, pra-
covnice odboru investic a správy městského ma-
jetku. V roce 2012 se podařilo policii usvědčit pa-
chatele, který ve městě postříkal odpadkové koše 
a způsobil škodu za zhruba tisíc korun. „Odstra-
nění nápisů provádíme prostřednictvím Technic-
kých služeb. V mnoha případech se nápis podaří 
odstranit jen ředidlem, ale třeba v případě posled-
ního postříkání hřbitovní zdi je to problém. I přes 

veškerou snahu se nám nápisy z cihlového plo-
tu nedaří odstranit tak rychle, jak bychom chtěli, 
ale pracujeme na tom, “ dodává Iveta Vařechová. 
Město musí v těchto případech nést škodu, kte-
rou vandal způsobil. Ta se odvíjí od nákladů na 
odstranění barvy pracovníky technických služeb a 
škody se pohybují řádově v tisícikorunách za rok. 
Útoku sprejerů se nevyhnul ani Dolní Benešov, 
ale většina případů se děje v Hlučíně.

Policie se snaží tyto případy objasňovat, ale za-
držení pachatele je bohužel mnohdy spíše dílem 
náhody. Tak byl zadržen sprejer, který poškodil 
domy na ulici Severní a kotelnu na ul. ČSA. Po-
licie ho chytila krátce po činu na základě upozor-
nění občanů. Podobně byl objasněn případ postří-
kaného bunkru v Darkovičkách, kde si občané 
všimli zaparkovaného auta a následným šetřením 
se podařilo zadržet pachatele. Ale asi jedinou sku-
tečnou obranou proti těmto vandalům je nebýt 
lhostejným ke svému okolí.                           (mp)

Sprejeři: Trvalý problém našeho města
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Rozpočet města Hlučína na rok 2013 je vyrovnaný
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 19. zasedání, konaném dne 13. 12. 2012, schválilo rozpočet města na rok 2013. Byl schválen vyrovnaný rozpočet se 
zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2012.

Celkové zdroje ve výši 204.153.469 Kč, z toho příjmy celkem ve výši 184.335.169 Kč, financování ve výši 19.818.300 Kč a výdaje celkem po konsolidaci 
ve výši 204.153.469 Kč. Financování, to je částka, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrovná-
vá rozpočet. 

PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 158.280.019 Kč Běžné výdaje 162.867.569 Kč

Dotace 26.055.150 Kč

Kapitálové výdaje 41.285.900 KčFinancování        
(prostředky z roku 2012
splátky jistin úvěru a půjček)

0
25.995.400 Kč
-6.177.100 Kč

Celkem zdroje 204.153.469 Kč Celkem výdaje 204.153.469 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2013
  
Příjmy celkem včetně financování 204.153.469 Kč 100%
z toho:
1. daňové příjmy 136.789.800  Kč 67,0 %
2. nedaňové příjmy 18.990.219  Kč 9,3 %
3. kapitálové příjmy 2.500.000 Kč 1,2 %
4. přijaté dotace 26.055.150  Kč 12,8 %
7. financování 19.818.300  Kč 9,7 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2013

Výdaje celkem 204.153.469 Kč 100%
z toho
5. běžné výdaje 162.867.569 Kč 79,8 %
6. kapitálové výdaje 41.285.900 Kč 20,2 %

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2013
1. Územní plánování 300.000  Kč 000,1%
2. Dobrovolné svazky obcí 605.000  Kč 000,3%
3. Opravy kulturních památek 1.000.000  Kč 000,5%
4. Městská policie 7.831.500  Kč 003,8%
5. Požární ochrana - dobrovolná část 2.006.500  Kč 001,0%
6. Vnitřní správa (výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)  54.951.550  Kč 026,9%
7. Sociální výdaje z rozpočtu města  199.500  Kč 0  0,1%
8. Údržba města 22.948.000  Kč 011,3%
9. Doprava (úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik Ostrava a.s., Veolia 
Transport Morava a.s., Radovan Maxner, Cestovní kancelář a autobusová doprava)

6.150.000  Kč   03,0%

10. Komunální odpady (za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu po-
čítá s částkou 6.700,- tis. Kč)

11.605.000  Kč 005,7% 

11. Školství (Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín-Rovniny, Zá-
kladní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, Základní škola Hlučín, Hornická, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Dar-
kovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky)

19.238.300  Kč 009,4%

12. Univerzita třetího věku (Pozn.: vypočtené procento je 0,02%)   38.000  Kč 000,0% 
13. Bytový a nebytový fond 8.343.000  Kč 004,1%
14. Investice 41.285.900 Kč 020,2%
15. Rezerva ve Fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučína 1.662.419 Kč 000,8% 
16. Úroky z přijatých úvěrů 1.459.900  Kč 000,7%
17. Příspěvkové organizace (Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu 
Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská rehabilitace)

16.850.300  Kč 008,3%

18. Dotace poskytované z rozpočtu města  (finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, 
kulturním, charitativním a ostatním organizacím – termín pro podání žádostí je do 15. 2. 2013)

4.800.000  Kč 002,4%

19. Granty poskytované z rozpočtu města (uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k před-
ložení projektů na poskytnutí grantů a proběhnutí výběrového řízení)

300.000  Kč 000,1%

20. Ostatní 2.578.600  Kč 001,3%
CELKEM 204.153.469  Kč 100,0%



      [09] hlučínskénoviny

Podrobnější rozpis bodu „8. Údržba města“:
Údržba komunikací – zimní údržba 2.300.000  Kč 010,0%
Opravy a údržba komunikací včetně dopravních značek 2.670.000  Kč 011,6%
Čištění města 3.060.000  Kč 013,3%
Opravy čekáren, mobiliář 193.000  Kč 000,8%
Úhrada za srážkové vody   50.000  Kč 000,2%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000  Kč 000,1%
Správa v lesním hospodářství 60.000  Kč 000,3%
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 721.000  Kč 003,1%
Deratizace  85.000  Kč 000,4%
Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4.100.000  Kč 017,9%
Údržba hřbitovů 1.230.000  Kč 005,4%
Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží   1.000.000  Kč 004,4%
Informační systém na autobusovém nádraží 89.000  Kč 000,4%
Záchytná stanice pro psy 185.000  Kč 000,8%
Péče o veřejnou zeleň     7.140.000  Kč 031,1%
Likvidace černých skládek   40.000 Kč 000,2%
CELKEM 22.948.000  Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „14. Investice“:
Výkupy pozemků 001.730.000  Kč 004,2%
Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje 000.100.000  Kč 000,2%
Investice do městské části Bobrovníky 001.000.000  Kč 002,4%
Investice do části Hlučín - Rovniny 001.000.000  Kč 002,4%
Investice do městské části Darkovičky 001.000.000  Kč 002,4%
Investice do části Hlučín - OKD 001.000.000  Kč 002,4%
 (u výše uvedených čtyř položek bude záležet na vyjádření osadních výborů, které investice nebo opravy doporučí v roce 2013  k realizaci)
Výstavba chodníků hřbitov Hlučín – Březiny 000.350.000  Kč 00,9%
Rekonstrukce komunikace Na Sídlišti v Bobrovníkách 003.000.000  Kč 7,3%
Přístavba budovy „A“ MěÚ – centrální spisovna 003.400.000  Kč 08,2%
Projektové dokumentace 000 300.000  Kč 000,7%
Regenerace panelového sídliště OKD - II. etapa 004.000.000  Kč 9,7%
Parkoviště Severní k MŠ 003.000.000  Kč 007,3%
Nespecifikovaná rezerva na investice 001.853.400  Kč 004,5%
Projekt „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ 006.450.000  Kč 015,6%
Regenerace a rozšíření areálu ZŠ Darkovičky 007.000.000  Kč 017,0%
Zateplení objektu KD Darkovičky 001.200.000  Kč 002,9%
Přístavba výtahu k budově MěÚ Hlučín 001.190.500  Kč 002,9%
Přístavba školní družiny v ZŠ Bobrovníky 003.312.000  Kč 008,0%
Rekonstrukce výtahu pro restauraci v KD Hlučín 000.400.000  Kč 1,0%
CELKEM 041.285.900 Kč 100,0%

Podrobněji je rozpočet města Hlučína na internetových stránkách www.hlucin.cz

ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky
úterý 12. 2. 2013 v době od 13.00 -18.00 hod.

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky
pátek 18. 1. 2013 v době od 12.30 - 17.00 hod.

Základní škola Hlučín-Rovniny
neděle 20. 1. 2013 v době od  9.30 - 17.00 hod.

Základní škola dr. Miroslava Tyrše
úterý 15. 1. 2013 v době od 14.00 - 17.00 hod.
středa 16. 1. 2013 v době od 14.00 - 16.00 hod.

Na 1. stupni nabízíme:
Rozšířenou výuku estetické výchovy
Rozšířenou výuku tělesné výchovy

Zápisy dětí do 1. třídy základních škol 2013/2014
Výuku hry na flétnu a kytaru
Logopedii pro žáky školy a předškoláky zdarma
Kroužky keramiky v keramické dílně
Atletickou přípravku
Kroužek německého jazyka
Příjemné prostředí školní družiny se stolním teni-
sem a kuchyňkou

Základní  škola Hlučín, Hornická 7, s rozší-
řenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů
Pořádá ve středu 9. 1. 2013 v době od 9.00 do 
10.00 hodin Den otevřených dveří v 1. třídách. 
Přijďte se podívat, co všechno jsme zvládli za 1. 
pololetí školního roku v učebních předmětech ma-
tematiky, prvopočátečního čtení a psaní, anglické-
ho jazyka. 

Zápis proběhne v úterý 15. 1. 2013 od 14.00 do 
18.00 hod. a ve středu 16. 1. 2013 od 13.00 do 
15.00 hod. 
Od února škola pořádá pravidelná setkání učite-
lek 1. tříd a předškoláků nazvaná Hrajeme si na 
školu - škola hrou. Děti se na nich zábavnou for-
mou připravují na vstup do 1. třídy.

Základní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, pří-
spěvková organizace
úterý 5. 2.2013 v době od 8.00 do 15.00 hod.
Škola je určena dětem se zdravotním postižením, 
autismem a výukovými problémy.
K prohlídce školy a hospitaci v 1. ročníku lze vy-
užít kterýkoliv den dle domluvy.

Rodiče se dostaví do školy s dítětem. S sebou si 
vezmou rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz.
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Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí
o změně vlivu užívání  stavby na území

  a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě  pro rodinnou rekreaci 1 000 Kč

  b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč

  c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo 
b) s výjimkou stavby garáže

500 Kč                                                                                                     

  d) garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč

  e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb 
veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou 
uvedené v písmenu a) nebo b)

1 000 Kč

  f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč

  g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300 Kč

  h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč

Vydání rozhodnutí o změně využití území

  a) do výměry 5 000 m2 včetně 1 000 Kč

  b) nad výměru 5 000 m2 3 000 Kč

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování  pozemků 1 000 Kč                                                                                                                    

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč

Vydání regulačního plánu na žádost 10 000 Kč

Vydání stavebního povolení

  a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě  pro rodinnou rekreaci 5 000 Kč

  b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000 Kč

  c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo 
b) s výjimkou stavby garáže

500 Kč

  d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč

  e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební  úřad rozhodl usnesením
že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

1 000 Kč

  f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč

  g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění  odpadních vod
do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300 Kč

  h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a)
až e) stavebního zákona

1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000 Kč

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání  stavby 1 000 Kč 

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání  stavby 1 000 Kč

Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení odstranění  stavby 500 Kč

Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků
na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb

5 000 Kč

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené
dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

500 Kč

Chystáte se stavět nebo rekonstruovat?
Od 1. ledna 2013 vstupuje v platnost zá-
kon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon).

Jedná se o tzv. velkou novelu stavebního zákona, 
která kromě dílčích změn přinesla navýšení správ-

ních poplatků za různá správní řízení. Například 
ohlášení rodinného domu do 150 m2 bude zpoplat-
něno ve výši 1 000 Kč (původně bez poplatku), 
stavební povolení na rodinný dům bude stát 5 000 
Kč (původně 300 Kč). Nabízíme vám přehled ně-
kterých nových poplatků.

Na základě zasedání Valné hromady měs-
ta Hlučína byly v souladu s platnou le-
gislativou schváleny nové ceny vodné-
ho a stočného. Nové ceny začnou platit k  
1. lednu 2013.

Při stanovení výše vodného a stočného pro le-
tošní rok bylo třeba zohlednit zvýšené přímé ná-
klady, zejména nakoupené vody, energie, služby 
a čištění kanalizace. Zvyšování ceny vodného a 
stočného odráží nejen nárůsty cen vstupů, ale také 
poklesy ve spotřebě, a to díky zásadního podílu 
fixních nákladů.

Ceny vodného a stočného pro rok 2013 tedy činí:

Voda pitná (vodné) 29,63 Kč/m3 bez DPH
Voda odvedená 
(stočné)

29,96 Kč/m3 bez DPH

Celkem 59,59 Kč/m3 bez DPH
15% DPH 68,53 Kč/m3

17,5% DPH 70,02 Kč/m3

Pozn.: K cenám bude připočtena sazba DPH 
platná pro rok 2013.  Pro rok 2013 byla totiž no-
velou zákona o DPH schválena jednotná sazba 
daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 procenta. O 
výši daně z přidané hodnoty 15 procent se v sou-
časnosti stále jedná.

Nárůst ceny vodného a stočného oproti roku 
2012 je tedy 1,33 Kč/m3  tj. 2,28% bez DPH. Cena 
pro vodné a stočné pro rok 2013 v celkové výši  
59,59 Kč/m3 bez DPH nadále patří k výrazně niž-
ším, ve srovnání se zatím zveřejněnými cenami 
ostatních vodárenských společností.

Pro zajištění povinnosti obnovy a rozvoje vo-
dohospodářské  infrastruktury plánují Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o. na rok 2013 realizaci 
nezbytného rozsahu oprav vodovodních a kana-
lizačních sítí ve výši 9,8 milionů korun. Opravy 
proběhnout zejména na vodovodních sítích a to 
na ulicích A. Dvořáka, Moravská, Záhumenní, U 
Bašty a Slovanská a to v celkové výši 4,7 mil. Kč. 
Kanalizační sítě budou opraveny na ulicích Gen. 
Svobody, Na Sídlišti a Sokolská za 4,56 mil. Kč.

Dalších více jak 6,5 milionů korun tvoří zdro-
je pro investice do vodohospodářského majetku. 
Kromě splátky úvěru na stavbu Rozšíření kanali-
zace Hlučín - Rovniny a intenzifikace ČOV Hlu-
čín - Jasénky, se budeme například zabývat vy-
hledáváním a průzkumem nových vodních zdrojů. 
Celkem je kalkulováno v ceně vodného a stočné-
ho na investice a opravy 16,3 mil. Kč.

Josef Tomíček

Cena vodného a stočného 
poroste v Hlučíně jen nepatrně

Gymnazisté uspěli
Již druhým rokem pořádá firma Scio tes-
tování informační gramotnosti pro žáky 
5. a 9. tříd ZŠ (a příslušných tříd vícele-
tých gymnázií).

Testování probíhá ve dvou kolech - na podzim a 
na jaře. I letos se naše sekunda této akce zúčastni-
la a opět získali studenti vynikající umístění v po-
rovnání se svými vrstevníky: ze 403 tříd skončili 
na skvělém 8. místě! Gratulujeme.

Jana Sabolová
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01.01.2013 - 14.01.2013 Tříkrálová sbírka 2013
03.01.2013 19:00 Novoroční koncert k 10. výročí založení dechové hudby Hlučíňanky Kulturní dům
01.12.2012 - 06.01.2013 Vánoční čas s Josefem Ladou Muzeum Hlučínska
05.01.2013 8:30 Novoroční turnaj MIX ve volejbalu Sportovní hala Hlučín
11.01.2013 17:00 Barevná fantazie - výstava Jaroslava Vilíma, vernisáž výstavy (do 31. 3. 2013) Červený kostel
12.01.2013 Lyžování na Pradědu pořádá DDM Hlučín
12.01.2013 10:00 Volejbal 2.liga mužů TJ Hlučín - TJ Holubice Sportovní hala Hlučín
12.01.2013 19:00 Ples mladých Kulturní dům
13.01.2013 15:00 Maškarní ples s Hopsalínem Kulturní dům
15.01.2013 17:00 Čísla a numerologie, přednáška, beseda Zámecký televizní klub
16.01.2013 18:00 Svět objektivem Ivy Třískové - Norsko, přednáška, beseda Zámecký televizní klub
19.01.2013 Lyžování na Pradědu pořádá DDM Hlučín
19.01.2013 14:00 Maškarní ples DDM Hlučí
19.01.2013 19:00 Ples Gymnázia Josefa Kainara Hlučín Kulturní dům
20.01.2013 Novoroční turnaj ve stolním tenise DDM Hlučín
26.01.2013 Lyžování na Pradědu pořádá DDM Hlučín
26.01.2013 10:00 Volejbal 2.liga mužů TJ Hlučín - Lignum Morávka Sportovní hala Hlučín
26.01.2013 20:00 Společenský ples města Hlučína Kulturní dům
29.01.2013 9:00 Chovej se jako člověk – představení Pavla Nováka pro MŠ a I. st. ZŠ Kulturní dům
02.02.2013 20:00 Country bál s Karavanou Kulturní dům
11.01.2013 - 31.03.2013 Barevná fantazie - výstava Jaroslava Vilíma Červený kostel
17.01.2013 - 14.04.2013 Stavebnice Merkur Muzeum Hlučínska

Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - 1/2013

Na naší škole probíhá od letošního roku 
zdravotní tělesná výchova jednou týdně. 
U žáků, kteří náš kroužek navštěvují, bylo 
diagnostikováno především vadné držení 
těla, skoliotické držení a obezita I. stupně.

S žáky pracuje každou cvičební jednotku fyziote-
rapeut. Náplní kroužku je naučit se základním po-
hybovým schopnostem a pohybovým hrám a pře-
devším vyrovnávacím cvičením, mezi které patří: 
cvičení uvolňovací (uvolnění kloubů a svalových 
kontraktur), cvičení protahovací (obnovení fyzio-
logické délky svalů), cvičení posilovací (zvýšení 
zdatnosti oslabených svalů a svalových skupin), 
cvičení dechová (statická/dynamická, druhy de-

chu), relaxační, vytrvalostní a cvičení rovnovážná 
(statická/dynamická/balancování předmětů).

U školní mládeže všech věkových stupňů se ve 
stále větší míře objevuje počet případů s oslabe-
ním podpůrně pohybového aparátu, které je do-
provázeno různými pohybovými nedostatky, jež 
nepříznivě ovlivňují celkový somatický vývoj, 
oslabují její fyzickou zdatnost dětí a mládeže a 
snižují její pracovní výkonnost.

Výzkumy prokázaly, že 50 - 60 % dětí ve škol-
ním věku má vadné držení těla. U převážné vět-
šiny dětí s vadným držením se jedná o funkční 
změny v pohybovém aparátu, které lze aktivním 
a uvědomělým cvičením napravit. Pokud se těmto 

Zdravotní tělesná výchova na ZŠ dr. Miroslava Tyrše funkčním poruchám nevěnuje dostatečná pozor-
nost, dochází k morfologickým změnám trvalého 
charakteru, v dospělosti se jevící jako různé druhy 
vertebrogenních obtíží.

Zdravotní tělesná výchova je specifickou formou 
školní tělesné výchovy a plní funkci jak kompen-
zační, tak také preventivní. Je vhodná pro děti s 
vadným držením těla, oslabeným pohybovým 
aparátem, zejména svalstvem trupu, skoliotickým 
držením, juvenilní kyfózou, poruchami kloub-
ní pohyblivosti, svalovou dysbalancí, obezitou I. 
stupně a diabetem mellitem.

Budoucnost zdravotní tělesné výchovy na ško-
lách závisí na spolupráci a iniciativě ředitelů, uči-
telů tělesné výchovy a rodičů v těsné spolupráci s 
lékaři.                                     Michaela Nováčková

V průběhu měsíců  října a listopadu se 
žáci hlučínských škol aktivně a kreativně  
zapojili do tvoření vánočních ozdob, které 
dnes visí  na vánočním stromě na hlučín-
ském náměstí. 

Snažili se vytvořit co nejoriginálnější ozdoby. 
Pohánělo je vědomí,  že tato dílka budou soutěžit 
s výtvory žáků ostatních hlučínských škol. Jejich 
snaha nevyšla naprázdno. Sněhová vločka žáků 
IX.A  Jakuba Kodeše, Tomáše Krumpholze, Mar-
tina Pecucha a Vojty Prášilíka studentů se ZŠ dr. 
Miroslava Tyrše byla vybrána jako vítězná vánoč-
ní ozdoba. Oceněny byly i ostatní ozdoby, protože 
v soutěži vyhlášené Městem Hlučín  ve spolupráci 
s KC Hlučín o nejhezčí vánoční ozdobu tato ško-
la nakonec zvítězila. „Jako odměnu jsme získali 
šek na nákup výtvarných potřeb a budeme mít tu 
čest ozdobit v roce 2013 celý vánoční strom. Už 
se těšíme! Poděkování náleží všem žákům, kteří 
se do výroby vánočních ozdob zapojili a paní uči-
telce Michaele Nováčkové, která s žáky trpělivě 
vymýšlela náměty a dohlížela na jejich realizaci,“ 
uvedla zástupkyně ředitelky Hana Demlová.

Ozdoby na vánoční strom vyrobily děti Orion bilancuje
Jako všichni touto dobou i v tábornickém 
oddíle Orion se ohlížejí za uplynulým ro-
kem a plánují co dál.

Loňský rok byl především ve znamení zabyd-
lování v nové klubovně na Rovninách. I po pře-
stěhování sem našli cestu jak všichni dosavadní 
členové, tak také mnoho nových, zejména z řad 
nejmenších dětí. 

Starší skupina Rangers se na podzim opět zúčast-
nila srazu tábornických oddílů na Bítovském mlý-
ně, kde v konkurenci oddílů ze širokého okolí vy-
bojovala skvělé třetí místo. 

Mladší Vlčata podnikla několik jednodenních 
výprav do okolí Hlučína a uspořádali také vycház-
ku s odborným ornitologickým a botanickým vý-
kladem k rybníkům kolem Studénky, které se v 
hojném počtu zúčastnily nejen děti, ale také ro-
diče a prarodiče. Táborníci se zúčastnili i tradiční 
Hlučínsko-vřesinské šlápoty.

O podzimních prázdninách se konala velká od-
dílová výprava na lesní chatu nedaleko Valšova. 
Bohužel přestalo přát počasí, přesto si táborníci 
stačili zahrát několik her v terénu, včetně noční 

stezky odvahy, kterou starší Rangers připravili pro 
mladší Vlčata. 

Druhá velká oddílová výprava měla za svůj hlav-
ní stan skautskou základnu v Pochni. Počasí asi 
chtělo vynahradit předchozí nepřízeň, takže děti 
mohly vyrazit na průzkum okolních lesů s bunkry 
a starými břidlicovými lomy. Vzápětí se Orioňá-
ci proměnili v námořní kapitány a jejich posád-
ky a začala cesta za pokladem. Mořští vlci museli 
překonávat nejrůznější nástrahy, spravovat roz-
bité plachty, zachytit a vyluštit zprávu, překonat 
lanové překážky, naložit na palubu sudy s vodou 
a zásobami, ulovit harpunou velrybu, určit po-
dle buzoly směr plavby a odhadnout vzdálenost 
a mnoho dalších úkolů. Všichni se snažili, a tak 
všechny lodě šťastně dopluly do přístavu a žádný 
z ostrovů pokladů nezůstal neobjevený.

Závěr roku před Štědrým dnem tradičně pat-
řil oblíbené  vánoční schůzce s hrou ve městě, se 
stromečkem, dárky a přespáním v klubovně.

V novém roce čeká oddíl nejdříve několik zim-
ních výprav za sněhem a pak už se všichni budou 
těšit na jaro a léto, kdy vyrazí jako správní tábor-
níci ven do přírody, pod stany.
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Obec Hať a ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín
 vás zve na tradiční

Novoroční koncert
neděle 13. 1. 2013 ve 14:30 hodin

chrám sv. J. Křtitele v Hlučíně

G. F. Händel – Hudba k ohňostroji
W. A. Mozart – Aleluja

J. J. Ryba – Rozmilý slavíčku, Housle zněte
F. X. Brixi – Vánoční pastorela
M. A. Charpentier - Te Deum

Veronika Holbová – soprán
Veronika Bekárková – alt

Petr Němec – tenor
Petr Urbánek – bas

sbor sv. Matouše v Hati
a sbor sv. Anny Krzyzanowice,

orchestr a varhany - řídí Pavel Kozel

PLESOVÁ  SEZÓNA 2013 - KULTURNÍ  DŮM HLUČÍN
Leden
12. 1. 19.00 PLES MLADÝCH
13. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
18. 1. 20.00 ZŠ ROVNINY
19. 1. 20.00 GYMNÁZIUM J. KAINARA HLUČÍN
26. 1. 20.00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA
Únor
2. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
3. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - SDH
8. 2. 20.00 ZŠ HORNICKÁ
15. 2. 19.00 PLES SENIORŮ
16. 2. 20.00 PLES SDH
Březen
2. 3. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY - SDH
9. 3. 19.00 PLES MLADÝCH – TOP PRODUKCE
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15.1.2013. 

tiráž hlučínskénoviny                                 www.hlucinskenoviny.cz

Zveme vás na slavnostní
ples města Hlučína

26. ledna 20:00 hodin
v Kulturním domě Hlučín
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Vyrovnaný rozpočet pro rok 2013
Rozpočet vč. podrobného rozpisu některých 
výdajů (údržba, investice atd.)  

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Utichl ohňostroj, pohasly světlice,
starý rok chystá se odejít.
Jen hvězdy si tančí okolo měsíce,
a v srdcích lidí nastal klid.

Co všechno nás čeká v tomto Novém roce?
Zdraví či úspěchy nebo mnoho práce?
Splnění všech slibů, které jsme si dali,
když jsme si navzájem spolu blahopřáli.

Přeji svému městu, aby dál vzkvétalo,
aby se nám všem dále dobře žilo,
aby v našich srdcích a ve všech rodinách,
štěstí zakotvilo.

Připíjím na zdraví všem lidem na světě,
připíjím na úsměv malého dítěte,
připíjím na život bez válek a žalu,
připíjím na zdraví mých spoluobčanů.
 
Všichni máme plány a veliké cíle,
aby nám tento rok přinesl dny milé,
sejmeme si z očí smutek, z čela vrásky
dívejme se kolem – v očích mnoho lásky.

Nový rok 2013 - Valeria Cymorková

PF 2013

Výzva k nominaci na ocenění jednotlivců, 
kolektivů a výrazných osobností ve městě 
Hlučíně v oblasti sportu, kultury a dalších 
součástí veřejného života za rok 2012.

Město Hlučín ve spolupráci s Komisí pro tělový-
chovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro kul-
turu a školství vyhlašuje výzvu na nominaci ocenění 
jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností, kteří v 
roce 2012 významným počinem na poli kulturním, 
sportovním či v jiné oblasti veřejného života přispěli 
k obohacení života ve městě Hlučíně.

 Vyhodnocované kategorie
A) Jednotlivci – za přínos v oblasti sportu v roce 

2012
B) Sportovní kolektivy – za přínos v oblasti spor-

tu v roce 2012
Navržení sportovci ve výše  uvedených sportovních 

kategoriích musí startovat v době, kdy dosáhli nej-
lepšího výkonu nebo umístění v roce 2012 za spor-
tovní oddíl nebo klub se sídlem ve městě Hlučíně. 
Sportovní výkon, nebo dosažené sportovní výsledky 
za rok 2012 budou doloženy odkazem na oficiální 
webové stránky nebo jiným průkazným způsobem.

C) Jednotlivci – za přínos v oblasti kultury v roce 
2012

D) Soubory – za přínos v obl. kultury v roce 2012
Navržení jednotlivci a soubory ve výše uvedených 

kategoriích z oblasti kultury musí dlouhodobě tvoři-

vě působit v oblasti kultury nebo dosáhli vynikají-
cích úspěchů v uměleckých soutěžích (přehlídkách, 
festivalech) nebo dlouhodobě reprezentují město 
Hlučín.

E) Výrazná osobnost roku 2012 ve městě Hlučí-
ně – za významný přínos v jakékoliv oblasti veřejné-
ho života ve městě Hlučíně v roce 2012

Návrhy na ocenění 
Návrhy na ocenění  mohou podávat tělovýchovné 

jednoty, sportovní kluby, školy a školská zařízení, 
kulturní a ostatní organizace mající sídlo na území 
města Hlučína a jeho městských částí Bobrovníků a 
Darkoviček a také občané města a městských částí.

 
Formy ocenění
První v pořadí u výše uvedených kategorií (a, b, c, 

d) obdrží peněžitý dar a pamětní list.
Druhý a třetí v pořadí (u kategorií a, b, c, d) obdr-

ží pamětní list.
U kategorie „Výrazná osobnost roku 2012 ve měs-

tě Hlučíně“ (e) se oceňuje pouze jedna osoba. Zde 
pořadí není.

 
Formulář najdete na straně 6.

Nominujte i vy osobnosti Hlučína

PF 2013

Součástí schváleného rozpočtu běžných 
výdajů  města Hlučína na rok 2013 je 
částka 4,8 mil. Kč, účelově určená na ve-
řejnou finanční podporu z rozpočtu měs-
ta Hlučína, poskytovanou žadatelům for-
mou dotace.

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

Vyplněné formuláře žádosti musí být podány 
do 15. 2. 2013 na odbor financí Městského úřa-
du Hlučín.              

Požadované  tiskopisy žádostí budou od 2. 1. 
2013 k dispozici na odboru financí Městského 
úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.hlucin.cz.

Zásady pro hodnocení a poskytování dotací a 
grantů z rozpočtu města Hlučína jsou k nahlédnu-
tí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo 
ke stažení na internetových stránkách www.hlu-
cin.cz.

Veškeré potřebné informace podá odbor financí, 
budova B 1. poschodí č. dv. B154 nebo B152 (pí. 
Hájková, Ing. Šoferová), tel. č. 595 020 244, 595 
020 204.

Žádosti o dotace z rozpočtu

Poplatky za komunální odpad
Kdy a kde je třeba platit poplatky
za svoz a zpracování směsného odpadu.  

      [13] hlučínskénoviny

Místo kytičky
Přivítali jsme:
Bella Jelínková *2012

Jubilanti:
Smolková Cecilie *1925
Alžběta Matýsková *1928
Školastika Pjenčíková *1922
Zdeňka Honegrová *1933
Anna Vitásková *1929
Marie Jaroszová *1928
Emilie Tvrdá *1930
Anežka Czakanová *1923

Rozloučili jsme se:
Werner Wicker *1944
Rudolf Staňo *1934

V loňském roce oslavil místní fotbalový 
klub FC Hlučín devadesáté výročí. Osla-
vy byly zakončeny besedou na Základní 
škole dr. Miroslava Tyrše, se kterou klub 
už 10 let úzce spolupracuje. Besedy se zú-
častnili zástupci vedení města, fotbalové-
ho klubu a také někteří úspěšní hráči.

Spolupráce se Základní školou dr. M. Tyrše za-
počala v roce 2002. Podmínkou pro zařazení klu-
bu FC Hlučín mezi vrcholové  kluby České repub-
liky je, podle pravidel Fotbalové asociace České 
republiky, spolupráce se školou, kde studuje v 
každé třídě minimálně 10 fotbalistů hrajících za 
fotbalový klub. Ti mají rozšířenou tělesnou vý-
chovu, kde se věnují nejenom fotbalovým aktivi-
tám.  Spojením se základní školou udělila fotba-
lová asociace klubu statut sportovního střediska a 
sportovního centra mládeže. Za dobu uplynulých 
deseti let ve škole studovali fotbalisté, kteří se za 

své výkony rozhodně nemusejí stydět a dělají hlu-
čínskému klubu i škole dobré jméno.

Michal Skwarczek hrál už od 16 let za Slavii 
Praha, v 17 letech ve 2. lize mužů za FC Hlučín 
a nyní je hráčem FK Baumit Jablonec. Neméně 
zajímavými hosty byli místní odchovanci David 
Hampel, který chytá v 2. lize mužů za SFC Opa-
va, Martin Hanus, kapitán mužů FC Hlučín a 
Vladimír Coufal - hráč, který už v 18 letech hrál 
2. ligu za FC Hlučín a v současné době kope 1. 
ligu za Slovan Liberec.

V rámci besedy se žáci od úspěšných reprezen-
tantů dozvěděli jak nejlépe uspět v náročné fot-
balové konkurenci a mnozí z nich si odnesli i fo-
tografie s vlastnoručními podpisy svých idolů. 
Největším přínosem besedy bylo bezesporu to, že 
ukázala mladým hráčům, že i z klubu FC Hlučín 
je možné se dostat vlastní píli a pracovitostí do vr-
cholového fotbalu.

10. výročí spolupráce fotbalového klubu se školou

Ve dnech 7.12. – 9.12.2012 se v Hodoní-
ně uskutečnil mezinárodní turnaj v háze-
né starších žaček, kterého se zúčastnilo i 
naše družstvo.

Dalšími účastníky turnaje byly družstva UDHK 
ŠG Nitra, HK Slovan Dusľo Šala, Stúpava/Malac-
ky (SK), SwFS Kiele (PL), Haladás  VSE Szom-
bathely (HU) a družstvo HK Hodonín. Tento tur-
naj se děvčatům vydařil nad očekávání dobře, 
když pouze 1x prohrály a zaslouženě si odvezly 
pohár a medaile za 1. místo. Navíc byla naše hráč-
ka Kristýna Adámková vyhlášena jako nejlep-
ší brankářka turnaje. Vítězstvím na tomto turnaji 
ukončila děvčata vydařenou podzimní část sezó-
ny, kdy v soutěži  nepoznaly co je to porážka a 
suverénně postoupily do Žákovské ligy, jejíž poz-
dější vítěz se stává Mistrem republiky.

Martin Schmack
HC Hlučín

Házenkářský turnaj v Hodoníně

Děkuji všem příbuzným a známým, kteří se při-
šli rozloučit s mým manželem Heřmanem Návra-
tem, který nás opustil 10. listopadu 2012. Podě-
kování patří pohřební službě Breuer, lékařům, 
sestřičkám a charitě za obětavou péči, kterou do 
poslední chvíle manželovi věnovali.

Za celou rodinu manželka a dcera s rodinou

Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Eri-
chu Pudichovi a MUDr. Janě Pudichové, ale také 
všem sestřičkám z hlučínské charity za slova útě-
chy a laskavou péči o mého těžce nemocného ta-
tínka pana Wernera Wickera, se kterým jsme se 
rozloučili 22.11.2012. Rovněž bych ráda poděko-
vala pohřební službě Breuer za pomoc při zajiště-
ní pohřbu.

Za celou rodinu dcera Květa

Nová dílna na škole
Jak vypadá dnešní  moderní škola, ve kte-
ré se cítí dobře žáci i učitelé?

Tak na to se přišli podívat rodiče a pozvaní hos-
té  21. listopadu 2012 do Základní školy, Hlučín, 
Gen. Svobody 8. 

Jednalo se o slavnostní odpoledne, otevírali jsme 
novou dílnu pro výuku rukodělných prací žáků s 
hendikepem. Pořízení nového vybavení dílny pro 
praktické vyučování podpořila Nadace ČEZ v 
rámci grantového řízení Podpora regionů. Děku-
jeme.

Děti se předvedly v krátkém programu, rodiče 
i hosté si prohlédli všechny prostory školy. Pří-
jemné odpoledne bylo zakončeno malou besedou 
s pohoštěním.

Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy

Charitativní florbal 
pomáhal dětem
Již 13 let spolupracuje ZŠ dr. M. Tyrše s 
hnutím, které pomáhá dětem „Na vlast-
ních nohou“ – Stonožka. V minulém roce 
se žákovský parlament naší školy rozhodl 
zorganizovat charitativní florbalový tur-
naj a výtěžek věnovat konkrétně dětem z 
Klokánku v Dolním Benešově.

Charitativní akce úspěšně proběhla ve sportovní 
hale v Hlučíně a měli jsme obrovskou radost, že 
pomáháme znevýhodněným dětem. Celkový vý-
těžek z tohoto sportovního dopoledne činil 1 550,- 
Kč. V tomto školním roce se můžeme pochlubit 
2. ročníkem charitativního florbalového turnaje. 
Ten proběhl 6. 12. 2012 opět ve sportovní hale v 
Hlučíně. Žáci vyššího stupně vytvořili družstva a 
soutěžili v kategoriích mladších a starších žáků. 
Celkem mezi sebou soupeřilo 5 družstev mladších 
žáků a 6 družstev starších žáků. 

Vstupné bylo dobrovolné, přispěli hráči, divá-
ci z řad žáků, učitelé i rodiče. Chválíme Davida 
Šimka a Michala Tkačíka, ti sami ochotně přispě-
li částkou 383,- Kč. Peníze si vydělali prodejem 
chutných výrobků na adventních dílnách. Celko-
vý výtěžek z 2. ročníku charitativního florbalové-
ho turnaje činil 2 210,- a bude slavnostně předán 
tetám a dětem z Klokánku dne 20.12. 2012 na vá-
nočním vystoupení naší 1. třídy. Pomáhat  dětem 
nás baví.

Lenka Nováková
učitelka

Základní  škola dr. Miroslava Tyrše
pořádá 7. ledna od 15:30 pro rodiče
předškoláků přednášku s besedou.

Co se dozví?
Jak se připravit k zápisu do 1.třídy,

školní zralost dítěte (dovednosti, návyky…),
možnost logopedické péče na škole

a hry na zobcovou flétnu v rámci estetické
výchovy a další rady a informace
zkušených pedagogů 1. stupně. 

Nabízíme k pronájmu od 1. března 2013 zre-
konstruovaný byt 2+1 na ulici J. Seiferta v Hlu-
číně, mobil 731613433 nebo 603836006



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

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

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

oproti zástavě nemovitosti.  

Bezplatná telefonní linka:

800 888 970

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

Jsme regionální firma
s vlastním kapitálem,

neplatíte žádné poplatky předem.

KOMINICTVÍ

LUDVÍK GURZAN
Čs. Armády 17, 748 01 Hlučín

mobil: 603 220 839, IČO: 12697575

Nabízené služby:

-

provádění kontroly + čištění

– 300 Kč za objekt

-

provádění revizí + vyhotovení

revizní zprávy

-

vložkování komínových průduchů

-

poradenství v oboru kominictví

ZAKÁZKOVÉ
CUKRÁŘSTVÍ
na J. Nerudy 4 v Hlučíně
tel: 732 305 627
www.monadekorschop.cz

Dorty, zákusky, dárky
z perníku, to vše
na objednávku






