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Pane starosto, začíná Nový rok, jak byste 
zhodnotil z hlediska dění ve městě ten 
minulý? Co se podle vás podařilo? 
Především jsem rád, že se i v napjaté eko-
nomické situaci podařilo udržet vyrovnaný 
rozpočet. Přestože výnos z daní byl o téměř 
27 milionů korun nižší než v roce 2008, při-
jali jsme taková úsporná opatření, abychom 
tento schodek dorovnali a  chod města ne-
byl  nijak ohrožen. Z velkých investičních 
akcí, které jsme loni realizovali, a které jsou 
pro občany jasně viditelné, bych rád  připo-
mněl  především opravy chodníků - ať už od 
autobusového nádraží k finančnímu úřadu,
na ulici Pavla Strádala, Petra Bezruče, ČSA, 
v Darkovičkách a řada dalších. Vybudovali 
jsme nová parkovací místa na ulicích Tyr-
šova a  pod kostelem sv. Markéty, rozšířila 
se komunikace na ulici Zahradní, kde se 
stejně jako na ulici J. Seiferta upravil také 
povrch vozovky. Proběhly opravy uliček na-
vazujících na Dlouhoveskou, otevřeli jsme 
novou Klidovou zónu pro maminky s dětmi 
za Kulturním domem, dokončili nástavbu 
Kulturního domu v Bobrovníkách, zahájili 
jsme regeneraci panelového sídliště OKD 
a další. Všechny akce samozřejmě nemůžu 
vyjmenovat, ale jsem rád i za ty, které sice 
nešly z rozpočtu města, ale jsou pro Hlučín 
značným přínosem. Myslím zejména opra-
vu průtahu městem - silnici I/56, rekon-
strukci viaduktu směrem na Kozmice či zno-
vuotevření Židovského hřbitova. Dále bych  
vzpomenul ustavení žákovského parlamen-
tu, možnost studovat na Univerzitě třetího 
věku či počítačové kurzy pro seniory, které 
si u občanů získaly velký ohlas. 

S čím naopak úplně spokojený nejste ?
Nejsem spokojen především s pomalým po-
stupem při přípravě realizace přeložky silni-
ce R 56. Studie už je zpracovaná, v územ-
ním plánu je to zahrnuto, ale zádrhel je na 
straně obce Ludgeřovice, kde doposud není 

vyjasněná trasa a proto se v pracích nemů-
že pokračovat. Chtěli bychom také vyřešit 
křižovatku u autobusového nádraží, kde 
jsme původně nechali zpracovat studii na 
dvě okružní křižovatky. Ředitelství silnic a 
dálnic nám ale tuto  variantu nedoporučilo 
a přiklonilo se k řešení křižovatky světelnou 
signalizací. Teď  stále čekáme a nutno říci, že 
již dlouho a velmi netrpělivě, na jejich roz-
hodnutí, abychom k tomuto návrhu mohli 
zpracovat projektovou dokumentaci.

Bylo  v době dnešní ekonomické krize 
těžké sestavit  rozpočet na příští rok?
To opravdu bylo, protože musíme počítat s 
výdaji v cenové úrovni roku 2010 ale s pří-
jmy, které se snížily na úroveň roku 2007. 
Tuto disproporci  jsme museli vyřešit úspor-
nými opatřeními tak, abychom zajistili jed-
nak chod města, provoz škol a dalších pří-
spěvkových organizací, ale aby také zbylo 
něco i na sport a na spolkový život. Což se 
podařilo, i když  víme, že ne všichni budou  
spokojeni.  

Co město Hlučín v tomto z hlediska in-
vestičních akcí čeká?
Určitě budeme pokračovat v budování par-
kovišť  a v obnově a výstavbě chodníků, plá-
novaná je  také rekonstrukce ulice Pode Zdí. 
Velkou akcí bude zahájení stavby Rozšíření 
kanalizace Hlučín-Rovniny a intenzifikace
ČOV Hlučín-Jasénky. Předpokládáme, že zís-
káme dotaci na zateplení škol z operačního 
programu životního prostředí a že se nám 
podaří získat dotace z Regionálního ope-
račního programu Moravskoslezsko. Do to-
hoto programu jsme přihlásili např.  projekt 
na výstavbu muzea v podkroví hlučínského 
zámku, přístavbu pavilonu na MŠ Cihelní, 
dětská hřiště u dětské rehabilitace a MŠ Se-
verní, víceúčelové hřiště v Darkovičkách.

Dáváte si vy osobně nějaká novoroční 
předsevzetí?

Novoroční slovo starosty města

Sám si už v posledních letech žádná velká 
předsevzetí nedávám. Vůči městu bych si ale 
rád  jakýsi závazek nebo spíše úkol dal, a to, 
že posuneme dopředu, popřípadě dotáh-
neme do zdárného konce řešení křižovatky 
u autobusového nádraží, úspěšně zvládne-
me plánované investiční akce a vyrovnáme 
se se snižujícími se daňovými výnosy.

 Co byste popřál městu Hlučín a všem jeho 
obyvatelům do Nového roku ?
Všem Hlučíňanům přeji především pokoj 
v duši, úsměv na tváři, pevné zdraví, hodně 
optimismu, pokoru v srdci, zdravé sebevě-
domí a v dnešní době hospodářské krize 
také stálé pracovní místo. Zároveň bych 
si přál, aby se lidé nebáli vzít svůj osud do 
vlastních rukou, aby se vzdělávali, aby byli k 
sobě ohleduplní, aby bylo mezi lidmi co nej-
méně zášti, aby si lidé vzájemně nezáviděli a 
naopak si co nejvíce pomáhali.

Za rozhovor děkuje
Lada Dobrovolná

Od 1.1. – 14.1.2010 bude na území 
regionu Hlučínska probíhat výroč-
ní, již desátá Tříkrálová sbírka 2010! 
Charita Hlučín děkuje všem za vřelé 
přijetí koledníků, Vaše štědré dary 
a otevřené srdce pro všechny lidi, 
kteří potřebují Vaší pomoc!
Koledovat budou skupinky, které 
budou rozdávat tříkrálový cukr, in-
formační letáček a kalendářík roku 
2010. Na dveře vám poznačí požeh-
nanou křídou K + M + B, čímž po-
žehnají vašemu obydlí.
Vedoucí skupinky musí mít 15. let, 
jeho jméno bude uvedeno v kartič-

ce, kterou musí na požádání před-
ložit! Koledníci budou mít na krku 
Tříkrálovou „placičku“, tak abyste 
poznali, že jsou ti praví z Charity 
Hlučín. Vybrané peníze budou po-
užity na nákup zdravotních pomů-
cek ( elektrické polohovací postele, 
invalidní vozíky, chodítka, klozeto-
vé židle, aj.), dále auta pro charitní 
ošetřovatelskou službu, nábytek a 
zařízení pro Sociálně terapeutickou 
dílnu a Charitní domov sv. Mikuláše 
v Ludgeřovicích.

Kateřina Krzikallová
koordinátor TKS 2010

Tři králové budou opět vinšovat

Lidé se nesmí bát vzít svůj osud do vlastních rukou, říká v 
rozhovoru pro HN starosta Hlučína Bernard Ostárek.           
                                                                              Foto: Michal Kubíček

Hlučínský smíšený sbor

srdečně zve všechny

své příznivce na

NOVOROČNÍ 

KONCERT
který proběhne

v neděli 10. ledna 2010

v 15.hodin

v kostele sv. Jana Křtitele

v Hlučíně

Ředitelství
Základní umělecké školy

P. J. Vejvanovského
v Hlučíně, Sdružení

rodičů a přátel při ZUŠ
vás srdečně zvou na 

Novoroční
koncert 2010

který se uskuteční
v neděli 24. ledna 2010

 v 16.00 hodin v obřadní 
síni Městského úřadu

 v Hlučíně. 
Účinkují učitelé školy, jejich 
hosté a komorní orchestr 

Vejvanovský. 

Před dvěma tisíci lety se vypravili Tři králové vedeni betlémskou 
hvězdou na dalekou pouť … i dnes se vydávají novodobí králové 
a královny na svou pouť, aby pomohli podpořit dobrou věc a na 
cestu jim jako hvězda svítí motto „Za světlem dobrých skutků“.
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Z jednání rady města a zastupitelstva 
Výtah z usnesení z 89. schůze 
Rady města Hlučína

Rada města Hlučína rozhodla:   
 navrhnout na ocenění „Nejú-

spěšnějších sportovců, spor-
tovních družstev, trenérů a 
cvičitelů Moravskoslezského 
kraje za rok 2009“ pana Jana 
Miketu.

Výtah z usnesení 28. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína

Zastupitelstvo rozhodlo :
 o uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na služby terénního 
programu pro osoby ohrože-
né závislostí nebo závislé na 
návykových látkách na území 

města Hlučína  a na probač-
ní program na rok 2010 mezi 
městem Hlučín a společností 
Renarkon o.p.s.

 o uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučína na činnost 
nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež v Hlučíně na rok 
2010 mezi městem Hlučín a 
sdružením ELIM – křesťanská 
společnost pro evangelizaci a 
diakonii Opava, o.s.

 uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí dotace-zálohy z rozpočtu 
města Hlučína na sportovní  
přípravu a výchovu mládeže 
na rok  2010 mezi městem 
Hlučín a Sportovním klubem 
FC Hlučín.

 uzavření Smlouvy o poskyt-

nutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína na pořízení nafukova-
cího stanu v roce 2010 mezi 
městem Hlučín a Záchranným 
útvarem Hasičského záchran-
ného sboru ČR.

Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo:
 rozpočet města Hlučína na 

rok 2010 s celkovou výší pří-
jmů 

 návrh rozpočtového výhledu 
města Hlučína na rok 2011 
– 2022 

 Obecně závaznou vyhlášku 
č.8/2009, o místním poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Krátké zprávy

Další zasedání Zastupitelstva 

města Hlučína proběhne 

14.1.2010 od 16 hod

v Kulturním domě Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

a ve vývěsních skříňkách

Na listopadovém jednání hlučínského za-
stupitelstva se mimo jiné rozpoutala disku-
se kvůli prodeji  pozemků zahrádkářům ze 
Zahrádkářské osady Kocibenda II.
Úředníci  Městského úřadu Hlučín byli v této 
souvislosti nařčeni z pochybení, kvůli kte-
rému nemohli současní nájemníci tyto po-
zemky odkoupit již v roce 2003. Pracovníci 
oddělení městského majetku se  na základě 
těchto výroků podrobně zabývali celým po-
stupem prodeje pozemků, a to od podání 

žádosti  o prodej parcel právním zástupcem 
zahrádkářů v červenci roku 2003 až po sou-
časnost. Po přezkoumání  všech spisových 
materiálů  je závěr takový, že ze strany úřed-
níků nedošlo ani v jednom bodě k pochybe-
ní. Své stanovisko  společně s rekapitulací 
jednotlivých kroků, které město v této sou-
vislosti od roku 2003 učinilo, zaslali písemně 
jednatelce Českého zahrádkářského svazu 
- Zahrádkařské osadě Kocibenda II.

(ld)

Úředníci při prodeji pozemků nepochybili

jméno, příjmení, titul:

datum narození:

adresa bydliště:

druh sportu:* 

sportovní organizace:*

zdůvodnění:

V ………………………….. dne …………….. podpis a razítko:

* vyplňuje se pouze u návrhu na ocenění sportovců

Výrazné osobnosti a nejúspěšnější
reprezentanti města Hlučína za rok 2009
Město Hlučín připravuje vyhlášení výrazných 
osobností a nejúspěšnějších reprezentan-
tů (nejen ve sportovní oblasti) města za rok 
2009. 
Návrhy na ocenění mohou podávat tělový-
chovné jednoty, sportovní kluby, školy, škol-

ská zařízení a ostatní organizace mající sídlo 
na území města Hlučína a jeho částí Bobrov-
níků a Darkoviček a občané města. Své ná-
vrhy na ocenění zasílejte na předepsaném 
formuláři nejpozději do 31.1.2010 na od-
bor školství a kultury MÚ Hlučín.

Petice
Hlučínští zastupitelé obdrželi hned dvě 
petice týkající se změny územního 
plánu č.7. Zatímco první změnu na 
území podnikatelských aktivit, která na-
bízí i možnost  výstavby supermarketu, 
podporuje, signatáři druhé jsou naopak 
proti.
Při veřejném projednání této změny v 
pátek 11. prosince byly navíc v poslední 
možný den vzneseny připomínky obča-
nů, které musí být řádně projednány v 
orgánech města. Proto byl bod o změ-
ně územního plánu z programu prosin-
cového zastupitelstva stažen a bude se 
projednávat na některém z dalších jed-
nání.

Veřejná sbírka
V polovině prosince byla ukončena ve-
řejná sbírka uspořádaná městem Hlučín 
na pomoc obětem záplav, které zasáhly 
města a vesnice na severní a střední Mo-
ravě v měsíci červnu 2009. Celkem se  
vybralo cca 25 000 Kč, které byly zaslány 
do obce Kunín na Novojičínsku.

Dny otevřených dveří
Základní škola Hornická s rozšířenou 
výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů srdečně zve nastávající ško-
láky a jejich rodiče na Den otevřených 
dveří na 1. stupni. Ten proběhne v pon-
dělí 11. ledna 2010 od 8.30 do 10.30.
hod.
Stejnou akci připravilo i Gymnázium 
Josefa Kainara, které zve všechny na 
prohlídku areálu školy v úterý 26. ledna 
od 16.30 do 18.00 hod. Zájemci mohou 
získat také informace o šestiletém stu-
diu pro žáky 7. tříd.                       (ld)
  

 4. aktualizaci Strategického 
plánu ekonomického a územ-
ního rozvoje města Hlučína 
na období 2008 – 2018 
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V úterý 21. listopadu 2009 jsme 
na Základní škole dr. Miroslava 
Tyrše uvítali vzácného hosta. 
A to patronku naší školy paní 
Janu Schlossarkovou, která byla 
naší hlavní „šéfovou“ při pečení 
hlučínských koláčů.
Okolo jedné hodiny odpoledne 
se děvčata osmého a devátého 
ročníku sešla ve školní cvičné 
kuchyni.
I když paní Schlossarková byla 
hlavní osobou při této události, 
zúčastnily se jí také paní učitel-
ka PaedDr. Marie Tvrdá, Mgr. 
Iva Podstufková  a Mgr. Adéla 
Vitásková.
Paní Jana  Schlossarková nám 
vše pečlivě a vzorně vysvětlila, 
abychom všemu porozuměly. 
Práci jsme si různě rozdělily, 
aby každý měl  co dělat.
A čas tak rychle utíkal, že jsme 
se ani nenadály a všechno jsme 

měly hotovo. Už jen zbývalo dát 
koláče do trouby a čekat, než se 
krásně dozlatova upečou.
Podívat  se na nás přišla také 
naše paní ředitelka Mgr. Ivana 
Staňková a paní zástupkyně 
Mgr. Hana Demlová.
Co nás ale určitě nejvíce potě-
šilo? Když nás paní Schlossar-
ková velmi pochválila za naši 
práci a dokonce nám řekla, že 
jsme byly šikovnější než někte-
ré „dospělé ženy“.
Je pro nás velkou ctí, když se 
můžeme podílet s paní Schlos-
sarkovou na tak radostné a pří-
jemné události.
Paní Schlossarková, díky Vám 
jsme získaly další novou a cen-
nou zkušenost,  srdečně DĚKU-
JEME!

Veronika Nawrathová
žákyně IX.B 

Pečení hlučínských koláčů

Vánoce jsou tady a s nimi i tra-
diční školní sportovní soutěž 
Vánoční laťka na ZŠ dr. Mirosla-
va Tyrše v Hlučíně. 
Královská atletická disciplína 
byla vyvrcholením sportovních 
aktivit našich žáků v kalendář-
ním roce. Nejlepší skokani si 
jako ocenění odnesli domů di-
plomy a vánoční čokoládové 
figurky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 33 

Vánoční laťka

Cena vodného
a stočného pro rok 2010

Cena bez DPH Cena s DPH 10 %

Voda pitná (vodné) 27,48 Kč/m3 30,23 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 27,52 Kč/m3 30,27 Kč/m3

Celkem  55,00 Kč/m3 60,50 Kč/m3

Voda srážková 27,52 Kč/m3  30,27 Kč/m3

S účinností od 1. ledna 2010 pla-
tí pro odběratele Vodovodů a 
kanalizací Hlučín, s.r.o. výše uve-
dené ceny. Cena vodného a stoč-
ného je věcně usměrňovanou 
cenou a byla schválena radou 
města Hlučína dne 7.12.2009. 
Navýšení vodného a stočného 
oproti loňskému roku činí 0,25 
Kč/m3 a vlivem změny sazby 
DPH z 9% na 10% se zvýší celko-
vě vodné a stočné včetně DPH 
o 0,83 Kč/m3, což představuje o 
1% zvýšení oproti roku 2009.   
Z důvodů úsporných opatření 
budeme v roce 2010 skutečné 
plnění oprav a investic  na sí-
tích  zajišťovat kmenovými za-
městnanci ve vlastní režií, což 
představuje výraznou úsporu ve 
výši 1 200 000.- Kč. Konkrétně se 
jedná o opravy na vodovodních 
sítích ul. Hornická 200 bm, ul. 

Osvoboditelů 127 bm a propoje-
ní Malánek s Vrablovcem v délce 
150 bm.   
Další úsporu představuje snížení 
nákladů  na nákup předané pit-
né vody od SmVaKu a.s. oproti r. 
2009 o 240 tis. Kč, ačkoliv cena 
předané pitné vody z tohoto 
zdroje bude v roce 2010 vyšší o 
15%, z čehož plyne, že úspora 
bude výrazně vyšší .
Náklady na energie budou v 
roce 2010 na úrovni roku 2009. U 
společnosti nedojde v roce 2010 
k navýšení mezd.
Ačkoliv celkové náklady na kal-
kulaci r. 2010 nedosahují výše 
r. 2009, je mírné zvýšení ceny 
způsobeno sazbou DPH a  nižší 
spotřebou jak pitné, tak odkana-
lizované vody.                   

 Ing. Josef Tomíček
jednatel společnosti                   

Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, spol. s.r.o. se sídlem 
Ostravská 124/18 Hlučín 748 01, vyzývá v souladu se zákonem č,. 
137/2006 Sb. k předložení nabídek na technický dozor investora 
stavby „Rozšíření kanalizace Hlučín - Rovniny a intenzifikace ČOV
Hlučín – Jasénky“. Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout 
u firmy RECTE, s.r.o. Matiční 730/3 Ostrava 702 00. Tatáž firma
bude přebírat a hodnotit nabídky. Lhůta pro ukončení přijmu na-
bídek je 29.1.2010 do 12.00 hod.
Stavba bude financována s pomocí Státního fondu životního
prostředí a Evropské unie. 
V Hlučíně dne 10.12.2009

Ing. Josef Tomíček
jednatel společnosti

dívek a chlapců. Soutěžící žáci 
byli rozděleni do dvou kategorií: 
6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. 
Dosažené výkony a technika sko-
ků  některých žáků vzbuzovaly 
obdiv. Nejúspěšnějším výškařem 
se  pro rok 2009 stal Radek Wic-
ker výkonem 155 cm.  Nezdolal 
sice rekord školy, který je 170 
cm, ale vyrovnané výkony dal-
ších chlapců se staly předzvěstí 
úspěšné účasti na Vánoční laťce 
v Opavě.                  J.W.Mrázová

učitelka ZŠ dr. M. Tyrše

škola den hodina

ZŠ Hornická 15. 1. 14:00 – 18:00

ZŠ Hornická 18. 1. 13:00 – 15:00

ZŠ dr. M. Tyrše 15. 1. 14:00 – 17:00

ZŠ dr. M. Tyrše 18. 1. 14:00 – 17:00

ZŠ Rovniny 21. 1. 14:00 – 17:00

ZŠ Rovniny 22. 1. 14:00 – 17:00

ZŠ Bobrovníky 18. 1. 13:30 – 16:00

ZŠ Darkovičky 22. 1. 12:30 – 17:00

Termíny zápisů do 1. tříd
pro školní rok 2010/2011

Rodiče: Vezměte s sebou rodný list dítěte, jeho průkaz zdravotní po-
jišťovny a svůj občanský průkaz.
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA
Od poloviny měsíce listopadu 
do půlky prosince řešili městští 
strážníci celkem 166 událos-
tí. 

 Během dne 26.11. byly na 
služebnu nahlášeny hned 
dvě drobné krádeže v 
Penny Marketu. V obou 
případech ochranka po 
projití pokladní zónou 
pachatele zadržela a zboží 
se vrátilo zpět na prodejnu v 
nepoškozeném stavu. Proto 
byla věc vyřízena přímo na 
místě blokovou pokutou.
  27.11. byl dopoledne zadržen 
na ul. Hornické muž, který odci-
zil před květinářstvím KLIA zboží 
drobné hodnoty. Při projednávání 
přestupku strážníka vulgárně na-
padal a odmítal předložit doklad 
k ověření totožnosti. Celá věc byla 
předána příslušnému právnímu 
orgánu k dořešení
 V pondělí 30.11. kolem 16. ho-
diny byla na služebnu městské 
policie nahlášena drobná krádež 
v prodejně Centrál na Mírovém 
náměstí. Přestože muž zadržený 
ochrankou zboží v neporušeném 
obalu odevzdal a to bylo vráceno 
na prodejnu, věc byla předána Po-
licii ČR k dořešení. Zadržený totiž 
nebyl schopen hodnověrným způ-
sobem prokázat svou totožnost
 3.12. vypomáhali strážníci měst-
ské policie hned 2x revizorům při 
zjišťování totožnosti černých pasa-
žerů.
  Ve čtvrtek 10.12 okolo 19. hodi-
ny  přijala městská policie oznáme-
ní, že na ul.1.máje 5 někdo rozbil 
skleněnou výplň vchodových dve-
ří. Po příjezdu na místo byla celá 
věc zadokumentována a vzhledem 
ke vzniklé škodě předána Policii ČR 
k dořešení
 13.12 krátce před polednem na-
hlásil občan Darkoviček, že se na 
místním fotbalovém hřišti pohy-
buje  podezřelá osoba. Hlídka po 
příjezdu na místo našla v prostoru 
hřiště mladíka, který čichal toluen. 
Po kontrole dokladů a konzultaci 
s PČR  hlídka muži těkavou látku 
odebrala a z hřiště jej vykázala.
 Téhož dne ve 12.15 oznámil po-
licii řidič linky č. 67, že má v auto-
buse podnapilého cestujícího le-
žícího na podlaze. Městská policie 
dotyčného vyvedla z autobusu ven 
a poté věc vyřídila v rámci blokové-
ho řízení. Muž se dopustil přestup-
ku proti veřejnému pořádku, pro-
tože vzbuzoval veřejné pohoršení.

 

Jízdní řád Hlučín - Ostrava-Poruba 
Linka Dopravce Odjezd z Hlučína Příjezd  do Ostravy - Poruby, FN Poznámka

295 Maxner 5:30 5:48  

270 TQM 5:58 6:18  

295 Maxner 7:10 7:28  

270 TQM 8:20 8:38  

270 TQM 12:48 13:06  

295 Maxner 14:20 14:38  

270 TQM 15:23 15:41 Nejede o prázdninách

295 Maxner 16:00 16:18 Pouze v sobotu

295 Maxner 18:00 18:18 Pracovní dny i sobota 

Jízdní řád Ostrava-Poruba – Hlučín
295 Maxner 6:07 6:25  

270 TQM 6:22 6:47  

295 Maxner 7:37 7:55  

270 TQM 11:21 11:40  

270 TQM 14:31 14:50  

295 Maxner 14:47 15:05  

270 TQM 16:06 16:25 Nejede o prázdninách

295 Maxner 17:37 17:55 Pouze v sobotu

295 Maxner 18:37 18:55 Pracovní dny i sobota

Od celostátního termínu změn jízdních řádů 
došlo k rozdělení trasy linky č. 56, vedoucí z 
Hlučína do Ostravy-Poruby a zpět na dvě části, 
a to na část Hlučín – Ostrava, zastávka Křižíko-
va, zajišťující linkou č. 56 a zastávka Vozovna 
trolejbusů – Alšovo náměstí, prováděnou lin-
kou č. 54.
Město Hlučín již několik let preferuje zavede-
ní linky po trase Hlučín – Děhylov – Ostrava-
-Poruba. Protože nebyl ze strany majoritních 

dopravců o zavedení takového spojení zájem, 
oslovili jsme menšího dopravce, který požada-
vek splnil a začal provozovat současnou linku        
č. 295.  Naší snahou je rozšíření četnosti spojení 
mezi Hlučínem a Ostravou-Porubou přes Dě-
hylov, proto z městského rozpočtu přispíváme 
na provoz linky č. 295.  
Od 4. ledna 2010 bude spojení s Ostravou-
-Porubou přes Děhylov rozšířeno o jeden spoj, 
proto vám předkládáme následující jízdní řád:

Spojení Hlučín – Děhylov – Ostrava-Poruba

Oddělení sociálně-právní  
ochrany dětí Městského úřa-
du v Hlučíně uspořádalo v 
neděli 6. prosince v místním 
kulturním domě Mikuláš-
skou nadílku pro děti žijící v 
náhradní péči.  Nejen pro ně, 
ale i jejich pěstouny, poruční-
ky a sourozence, bylo kromě 
samotné nadílky připraveno 
také loutkové představení a 
malé občerstvení.
„Akce se pořádá již několik 
let pro děti, které byly roz-
hodnutím soudu svěřeny do 
pěstounské péče, poručen-
ství či tzv. cizí péče a žijí ve 
správním obvodu Městské-
ho úřadu Hlučín. V současné 
době jich máme v evidenci 
celkem 57. Zároveň zveme 
i děti, které jsou umístěny v 
Klokánku v Dolním Benešo-
vě, což je zařízení s kapaci-

Děti se radovaly z Mikulášské nadílky

tou 24 míst pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc,“ vysvětluje 
Zuzana Poskočilová z oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí 
MěÚ Hlučín. Poprvé zorgani-
zovali pracovníci hlučínského 

městského úřadu Mikulášskou 
nadílku pro tyto děti v roce 
2005. Další akcí, kterou pro ně 
pořádají, je Dětský den, který 
se od roku 2004 koná každo-
ročně v červnu.                   (ld)

Mikuláš s andělem potěšili svou nadílkou i děti žijící v náhradní péči.                 Foto: Petr Gattnar
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ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2010:      

PŘÍJMY a  VÝDAJE

Vlastní příjmy 157 317,5 tis. Kč Běžné výdaje 164 303,9 tis. Kč

Dotace 34 830,5 tis. Kč Kapitálové výdaje 19 937,3 tis. Kč

Financování          
(zahrnuje splátky 
jistin přijatých 
úvěrů )

 7.906,8 tis. Kč

Celkem zdroje 192 148,0 tis. Kč Celkem výdaje 192 148,0 tis. Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech rozpočtu 
města Hlučína na rok 2010

 

Příjmy celkem: 192.148,0 tis. Kč

z toho

1. daňové příjmy 126.978,1 tis. Kč 66,1 %

2. nedaňové příjmy 22.139,4 tis. Kč 11,5 %

3. kapitálové příjmy 8.200,0 tis. Kč   4,3 %

4. přijaté dotace 34.830,5 tis. Kč 18,1 %

Podíl běžných výdajů, kapitálových výdajů a financování na celko-
vých výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2010

 

Výdaje celkem včetně financování: 192.148,0 tis. Kč 

z toho

5. běžné výdaje 164.303,9 tis. Kč 85,5 %

6. kapitálové výdaje 19.937,3 tis. Kč 10,4 %

7. financování-splátky jistin přijatých úvěrů 7.906,8 tis. Kč  4,1 %

  Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2010

1. Územní projektová dokumentace  250,0 tis. Kč 0,1%

2. Dobrovolné svazky obcí  547,0 tis. Kč 0,3%

3. Opravy kulturních památek 420,0 tis. Kč 0,2%

4. Městská policie 7 984,0 tis. Kč 4,1%

5. Vnitřní správa 59 376,3 tis. Kč 30,9%

(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. oby-
vatel)

6. Sociální výdaje z rozpočtu města  886,5 tis. Kč 0,5%

(výdaje na dotaci společnosti Renarkon o.p.s. a sdružení ELIM, o.s., vý-
daje na sociální péči a pomoc dětem a mládeži, domovy pro matky 
s dětmi, sociální péči a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, 
komunitní plánování a poštovné při vyplácení sociálních dávek)

7. Údržba města 20 775,9 tis. Kč 10,8%

8. Doprava 5 682,0 tis. Kč 3,0%

(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy 
– Dopravní podnik Ostrava a.s., Veolia Transport Morava a.s., Radovan 
Maxner, Cestovní kancelář a autobusová doprava; dětské dopravní 
hřiště-příprava a realizace dopravně výchovných akcí)

9. Komunální odpady 10 070,0 tis. Kč 5,2%

(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v 
příjmech rozpočtu počítá s částkou 7 000 tis. Kč) 

10. Školství 19 732,0 tis. Kč 10,3%

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

11. Univerzita třetího věku   196,0 tis. Kč 0,1%

12. Bytový a nebytový fond 12 715,6 tis. Kč 6,6%

13. Investice 19 937,3 tis. Kč 10,4%

14. Rezerva ve Fondu reprodukce ma-
jetku přísp. organizací města Hlučína

1 196,4 tis. Kč 0,6% 

15. Úroky z přijatých úvěrů 2 065,5 tis. Kč 1,1%

16. Příspěvkové organizace 14 854,7 tis. Kč 7,7%

(Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně re-
kreačního areálu Hlučín, DDM Hlučín, Dětská rehabilitace)

17. Dotace poskyt. z rozpočtu města 3 600,0 tis. Kč 1,9%

(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním,
kulturním, charitativním a ostatním organizacím – termín pro podání 
žádostí je do 28. 2. 2010)

18. Dotace Sportovnímu klubu FC Hlu-
čín-záloha

 500,0 tis. Kč 0,3%

(záloha na dotaci Sportovnímu klubu FC Hlučín na sportovní přípra-
vu a výchovu fotbalové mládeže v roce 2009)

19. Granty poskytované z rozpočtu měs-
ta

200,0 tis. Kč 0,1%

(uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k
předložení projektů na poskytnutí grantů a proběhnutí výběrového 
řízení)

20. Ostatní 3 252,0 tis. Kč 1,7%

21. Financování – splátky jistin přija-
tých úvěrů

7 906,8 tis. Kč 4,1%

CELKEM                                                         192 148,0 tis. Kč   100,0%

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2010
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 28. zasedání, 
konaném dne 15.12.2009, schválilo rozpočet města 
na rok 2010. Byl schválen s celkovou výší příjmů Kč 
192 148,0 tis. a výdajů Kč 184 241,2 tis.. 
Financování, to je částka 7.906,8 tis. Kč, vzniklá jako 
rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje fi-
nanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. 
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Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“:

Opravy a údržba komunikací včetně dopravních značek 5 033,8 tis. Kč 24,2%

Čištění města 2 800,0 tis. Kč 13,5%

Opravy a výstavba čekáren, mobiliář 200,0 tis. Kč 1,0%

Úhrada za srážkové vody   216,5 tis. Kč 1,0%

Havárie ve vodním hospodářství 25,0 tis. Kč 0,1%

Opravy a údržba dětských hřišť  250,0 tis. Kč 1,2%

Deratizace  100,0 tis. Kč 0,5%

Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4 000,0 tis. Kč 19,3%

Údržba hřbitovů 1 089,0 tis. Kč 5,3%

Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží   900,0 tis. Kč 4,3%

Informační systém  na autobusovém nádraží 91,0 tis. Kč 0,4%

Záchytná stanice pro psy 252,0 tis. Kč 1,2%

Péče o veřejnou zeleň     5 718,6 tis. Kč 27,5%

Likvidace černých skládek     40,0 tis. Kč 0,2%

Městský informační systém   60,0 tis. Kč 0,3%

CELKEM 20 775,9 tis. Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „13. Investice“:

Aktualizace územně analytických podkladů - Stavební úřad Hlučín 50,0 tis. Kč 0,3%

Mobilní regálové systémy pro archiv 500,0 tis. Kč 2,5%

Oddělení informatiky – programové vybavení 312,0 tis. Kč 1,6%

Výkupy pozemků 1 400,0 tis. Kč 7,0%

Investice do městské části Bobrovníky  1 200,0 tis. Kč 6,0%

Investice do městské části Darkovičky 1 200,0 tis. Kč 6,0%

Investice do části Hlučín - OKD 1 200,0 tis. Kč 6,0%

Investice do části Hlučín - Rovniny 1 200,0 tis. Kč 6,0%

(u výše uvedených čtyř položek bude záležet na rozhodnutí osadních výborů, které investice nebo opravy doporučí v roce 2010 k rea-
lizaci)

Výstavba chodníků hřbitov Hlučín – centrum 300,0 tis. Kč 1,5%

Revitalizace zahrady u Mateřské školy Hlučín, Severní 275,0 tis. Kč 1,4%

Modernizace zahrady Dětské rehabilitace 171,0 tis. Kč 0,9%

Muzeum Hlučínska-adaptace podkroví zámku 2 625,0 tis. Kč 13,2%

Projektové dokumentace 1 000,0 tis. Kč 5,0%

Bezbariérový přístup do KD Hlučín 1 101,2 tis. Kč 5,5%

Vybudování bezpečných přechodů pro chodce 840,0 tis. Kč 4,2%

Městský kamerový dohlížecí systém – IV. etapa 300,0 tis. Kč 1,5%

Regenerace panelového sídliště OKD – II. etapa 1 500,0 tis. Kč 7,5%

Přístavba pavilonu Mateřské školy Hlučín, Ciheln 1 000,0 tis. Kč 5,0%

Stavební úpravy agitačního střediska pro klubovou činnost 150,0 tis. Kč 0,8%

Sportovní hřiště u Základní školy Hlučín-Rovniny 1 275,0 tis. Kč 6,4%

Víceúčelové hřiště Darkovičky 447,0 tis. Kč 2,2%

Rozšíření ubytovací kapacity kempu SRA 182,0 tis. Kč 0,9%

Rezerva na financování investičních akcí 1 609,1 tis. Kč 8,1%

Investiční dotace z rozpočtu města Hlučína 100,0 tis. Kč 0,5%

CELKEM 19 937,3 tis. Kč 100,0%

 Doufám, že tento stručný přehled nejdůležitějších položek rozpočtu města Vám poskytne základní informace, které pro Vás budou zají-
mavé a užitečné. Podrobněji je rozpočet města Hlučína na internetových stránkách www.hlucin.cz. 

Ing. Bernard Ostárek
starosta města
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Vánoční výlet 
do Prahy a 
Kutné Hory
Ve dnech 12. až 13. 12. 2009 
proběhl již tradiční výlet do Pra-
hy organizovaný Domem dětí 
a mládeže Hlučín. Zúčastnilo 
se celkem 44 dětí a dospělých. 
Na programu byla prohlídka 
pamětihodností od Pražského 
hradu, Malé Strany přes Karlův 
most, Staroměstské a Václavské 
náměstí. Všude vládla vánoční 
atmosféra s bohatou výzdo-
bou a jarmarky, které jsme také 
navštívili. Na náměstích zněly 
koledy, voněly pečené kaštany, 
medovina, trdelníky.
Druhý den jsme navštívili krás-
né historické městečko Kutnou 
Horu - kostnici a katedrálu 
Nanebevzetí Panny Marie v 
Sedleci, historický střed měs-
ta, chrám sv. Barbory v Kutné 
Hoře.

Veronika Novosadová
DDM Hlučín

V pátek dne 4. prosince 2009 
se na Tyršovce zastavil Mikuláš 
se svou družinou. Tentokrát byl 
trošku netradiční – místo čertů 
strašlivé čertice, andělé naopak 
rodu mužského (ale že jim ta 
bílá slušela..!:). 
Po menších úpravách jsme, v 
čele s ,,Luciferkou“ paní učitel-
kou Holčákovou, vyrazili s pekel-
ným rachotem do tříd. Zatímco 
my čertice jsme vyvolávaly v 
očích dětí strach, andělé chlá-
cholili plačící a moudrý Mikuláš 

poslouchal vystrašené hlásky 
odříkávající básničky či písničky. 
O velké přestávce jsme se vydali 
do sborovny. Tam čertice ne-
měly žádnou práci, protože na 
škole máme jen hodné učitele. 
Však jsme je také, poté, co nám 
zazpívali písničku, potěšili ma-
lým dárkem. 
Pátek rychle uběhl a čertice, 
andělé  i Mikuláš šli každý svou 
cestou. Příští schůzku si domlu-
vili na 6. prosinec 2010.

Čertice Tereza Kiowská, 9.A

Mikulášská nadílka na Tyršovce

Na Gymnáziu Josefa Kainara 
jsme v říjnu vyhlásili soutěž 
Motivační plakát ke studiu 
technických a přírodovědných 
předmětů. 
Soutěžilo se ve dvou katego-
riích. Do první jsme zařadili 
matematiku, fyziku a informa-
tiku, do druhé biologii, chemii 
a zeměpis. Úkolem soutěžících 
bylo vytvoření návrhu plakátu, 
který má motivovat ke studiu 
těchto předmětů. Soutěž jsme 
vyhlásili pro žáky nižšího stup-
ně a k účasti jsme vyzvali také 
základní školy hlučínského regi-
onu. Ke stanovenému termínu 

jsme bohužel obdrželi pouze 
práce gymnazistů. Z 34 návrhů 
vyhodnotila porota 3 vítězné 
plakáty v každé kategorii a je-
jich autoři byli oceněni diplomy 
a věcnými cenami. Vítězem v 
kategorii matematika, fyzika a 
informatika se stal Jan Mitoraj 
ze třídy II.B, v kategorii biologie, 
chemie, zeměpis uspěla dvojice 
Jiří Kubný a Jiří Kuczaj ze II.A. 
Děkujeme tímto všem zúčast-
něným žákům, porotě a dárcům 
cen. Vítězné plakáty můžete 
zhlédnout v měsíci lednu 2010 
v Městské knihovně Hlučín.

Petr Martiník, Gym. J. Kainara

Motivační plakát láká ke studiu
V podzimních měsících proběhly 
na naší škole dvě sběrové akce - 
sběr papíru a sběr kaštanů. Obou 
se zúčastnily všechny třídy naší 
školy. 
Ve sběru papíru se nám poda-
řilo nasbírat úctyhodný počet 
kilogramů a to 6 670. Na nižším 
stupni nasbírali nejvíce žáci 5.B 
- 684,5 kg a na vyšším stupni to 
byli žáci 7.C s 1 238,5 kg. 
Ve sběru kaštanů a žaludů se 
žáci také velmi snažili. Celko-
vě nasbírali 2 468 kg. Na nižším 
stupni byla nejlepší 4.A se 150 
kg a na vyšším stupni opět třída 
7.C se 480 kg. Žáci těmito akce-

mi jistě pomohli našim lesům a 
zvířátkům v nich. Zároveň je také 
velmi potěšující, že získané pe-
níze použijí k finanční podpoře
naší adoptované holčičky Nadji 
z Ukrajiny, kterou jsme získali 
prostřednictvím Charity Ostrav-
sko-opavské diecéze, a kterou 
máme v adopci druhým rokem. 
Děkuji všem zúčastněným žá-
kům za pomoc a věřím, že i příští 
rok, kdy opět proběhnou obě 
tyto akce, budou mít velkou chuť 
udělat něco nejen pro naši příro-
du, ale především pro ty, kteří 
pomoc potřebují mnohem více 
než my.                       Iva Landová

Sběr pro charitu na ZŠ Hornická

Divadlo Z Hůry 
představilo
zapomenuté
koledy
Příznivci amatérského divadla 
si mohli v úterý 22. prosince v 
krásných prostorách Evange-
lické kaple v Hlučíně, v Galerii 
Červený kostel, vychutnat hu-
debně - divadelní představe-
ní  s názvem Na Vánoce, na ty 
hody…. Hru nastudovali herci 
Divadla Z Hůry, dříve známého 
pod názvem Raubíři, pod režijní 
taktovkou  Terezy Sládečkové.   
V představení  znovu ožilo mno-
ho dávno zapomenutých tradic 
a říkadel, zazněla také celá řada 
známých i neznámých vánoč-
ních písní a koled v úpravě Jany 
Niederlové.                               (ld)

Snižování počtu 
přijímaných žáků
se Hlučína netýká
V důsledku nepříznivého demo-
grafického vývoje chystá Morav-
skoslezský kraj regulaci počtu 
tříd na čtyřletých gymnáziích. 
Aby se klesající počet žáků nega-
tivně neodrazil na množství žáků 
přijímaných do oborů vzdělává-
ní s technickým zaměřením a do 
dalších oborů požadovaných 
trhem práce, dojde ke snížení 
počtu otvíraných tříd prvních 
ročníků čtyřletých gymnázií, 
které jsou zřizovány krajem. Ví-
celetých gymnázií se toto opat-
ření naštěstí netýká.     

Mgr. Markéta Haburová
Mgr. Silvie Gregořicová

Gymnázium J. Kainara

Škola nanečisto
Budoucí školáci z Hlučína si mo-
hou vyzkoušet, jak to vypadá ve 
škole tzv. nanečisto. Program 
pro předškoláky ŠKOLU HROU - 
NANEČISTO, který má informo-
vat děti a jejich rodiče o tom, 
jak to vypadá v takové škole, 
pro ně připravila na každý prv-
ní středeční podvečer v měsíci, 
od února do června ZŠ Hlučín - 
Rovniny. Pro maminky, tatínky i 
babičky jsou připraveny zajíma-
vé informace o výchově, vzdělá-
vání a připravenosti dětí.  (mk)
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Radě města Hlučína bude na schůzi, konané dne 6.1.2010, 
předloženo vyhlášení

                               

V Ý B Ě R O V É H O   Ř Í Z E N Í
dle Zásad pro poskytování půjček z 

Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a 
Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína 

pro rok 2010,
                                                               

na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby:
 které vlastní obytné budovy nebo související stavby na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení města 

Hlučína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těch-
to obytných budov nebo jejich staveb použít;

 které vlastní budovy na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“, a které 
přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít.

                                                               
Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi budou muset být podány do 15. 2. 2010 na odbor financí MěÚ Hlučín.

Požadované tiskopisy žádostí budou jednak k dispozici od 7. 1. 2010 u informátorky, případně na odboru financí Městského
úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách www.hlucin.cz.

Úplné znění Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města 
Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách www.hlucin.cz.

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

Ing. Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Název / účel Dům / byt Lhůta splatnosti Úrok p. a. Horní hranice půjčky 

Obnova fasády – plocha fasády v m2 obvodového pláště budovy bez výplní (oken, dveří):

do 300 m2   na 1 dům 8 let 3% do 300 tis. Kč 

300-600 m2 na 1 dům 8 let 3% do 400 tis. Kč

nad 600 m2  na 1 dům 8 let 3% do 500 tis. Kč

Název / účel Dům / byt Lhůta 
splatnosti

Úrok 
p. a.

Horní hrani-
ce půjčky 

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo rekonstrukce do-
movních přípojek nebo zrušení jímky nebo septiku

na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč

Dodatečná izolace domu proti vodě – starší dům 10 let na 1 dům 5 let 3% do 150 tis. Kč

Zřízení plynového, dřevoplynového, elektrické-ho, 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

Obnova střechy (krytina, konstrukce komínů, krovu) starší dům 10 let na 1 dům 8 let 3% do 250 tis. Kč

Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč

Při vestavbě bytu do půdního prostoru na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč

Výměna vnitřních instalací na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč

Rekonstrukce bytového jádra v bytových domech na 1 byt 4 roky 4% do 100 tis. Kč

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

Obnova oplocení z čelní strany na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

Tabulka účelů pro poskytnutí půjček z FRB – MH

Tabulka účelů pro poskytnutí půjček z FORF – MH
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Adventní dílny v Hlučíně
V neděli 29.11.2009 proběhla v hlučínském 
Domě dětí a mládeže tradiční adventní díl-
na. Jak Hlučínské noviny informovala Vero-
nika Novosadová z DDM, dílny se zúčastnilo 
celkem 34 dětí a dospělých.
„Pro všechny byla přichystána pestrá nabíd-
ka v podobě výroby klasických adventních 
věnců, netradičních malovaných advent-
ních talířků (na snímku), vánočních přání a 
dárkových tašek,“ dodala Novosadová. Do-
mem dětí a mládeže vládla příjemná před-
vánoční atmosféra, radost z vlastnoručně 
vyrobených věnců a ozdob, všude voněly 
nařezané větvičky a zněly koledy.
O několik dní později, v úterý 8. prosince, se 

v rámci dne ,,otevřených dveří“ a setkání s 
rodiči předškolních dětí uskutečnila v po-
řadí již druhá předvánoční keramická dílna 
pro zájemce z řad rodičů i dětí také na ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše. Jak řekla vedoucí vycho-
vatelka Hedvika Jandová, účastníci si mohli 
pod jejím vedením a vedením kolegyně vy-
chovatelky Ivany Bukačové vyzkoušet práci 
s keramickou hlínou přímo v  ateliéru školy. 
„Nejenom maminky, ale i jeden tatínek si v 
této krásné době adventu našli čas na spo-
lečnou práci se svým dítětem. Děkujeme 
všem rodičům i dětem, kteří vánoční dílnu 
navštívili,“ dodala Hedvika Jandová.                                

(mk)         

V polovině prosince se uskuteč-
nila kuchařská soutěž určena žá-
kům základních škol Hlučínska. 
Soutěž zorganizovalo Odborné 
učiliště  a Praktická škola Hlučín. 
Účastníci soutěžili ve smažení 
a zdobení palačinek, jejich vý-
robky pak posuzovala odborná 
porota složená  z odborníků z 
kuchařské branže.
Kulinářského klání se účastnilo 
devět  dvojčlenných družstev  z 
regionu Hlučínska. 
Každé družstvo  předvedlo ori-
ginální nápad, porota však přes 
vyrovnané výkony rozhodla tak-
to: 1. ZŠ Hlučín Rovniny, 2. ZŠ 
Hlučín dr. M. Tyrše,  3. ZŠ Bolati-
ce 4. ZŠ Hlučín Gen. Svobody. 
Každý účastník obdržel tričko a 
další věcné ceny, nejlepší týmy 
pak obdržely věcné ceny. Sou-

Mňam přebor Hlučínska

těž byla spolufinancována z
grantu vypsaného městem Hlu-
čín. Akce měla u zúčastněných 
škol nemalý ohlas a všichni se 
již těší na další ročník. Morálně 
přišel podpořit soutěžící i zá-
stupce města Hlučína a zároveň 
také předal ceny a poblahopřál 
vítězům.

Jindřich Honzík
ředitel OU a PrŠ Hlučín

Návrh místa, termínu a doby pro přijetí dětí k 
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2010/2011 v jednotlivých mateřských školách
MŠ Hlučín, Cihelní:  středa 10. 3. 2010 v době od 9:00 – 15:00 hod.

Odloučené pracoviště MŠ Hlučín, Severní na adrese Dr. Ed. Be-
neše 1/207: středa 10. 3. 2010 v době od 9:00 – 12:00 hod.

MŠ na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42, která je sou-
částí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky:  stře-
da 10. 3. 2009 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod.

MŠ na adrese Hlučín-Darkovičky, Nový svět 4/286, která je sou-
částí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Darkovičky:  středa 
10. 3. 2010 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod.

MŠ Severní: středa 10. 3. 2010 v době od 9:00 hod. – 11:00 hod., 
13.00 - 15.00 hod. 

Před zápisem si vyzvedněte v mateřské škole „Evidenční list dítěte“. 
Tento tiskopis musí mít zákonný zástupce vyplněný a potvrzený 
dětským lékařem k zápisu, jinak nemůže být dítě do mateřské školy 
přihlášeno. Na zápis vzít s sebou vyplněný a potvrzený Evidenční 
list dítěte, rodný list a kartičku zdravotní pojišťovny.

Pro zázemí klubu, který by měl 
začít plně fungovat na jaře, se 
dlouhou dobu hledaly vhodné 
prostory. Nakonec byly vybrá-
ny v budově technických slu-
žeb, kde doposud sídlila herna 
a second hand. Místnosti bude 
nutné upravit tak, aby vyhovo-
valy podmínkám pro provoz 
nízkoprahového zařízení, které 
je z hlediska hygienických před-
pisů bráno jako školské zařízení. 
Jedná se především o úpravu 
prostor pro činnost s mládeží, o 

opravu sociálního zařízení, vy-
malování, úklid a vybavení ná-
bytkem a zařízením.
Nízkoprahový klub pro děti a 
mládež je pojmem pro řadu lidí 
dosud neznámým.
„Je to klub pro děti a mladé lidi, 
kteří nemají peníze na kroužky 
nebo pro ty, kteří nechtějí být z 
nejrůznějších důvodů nijak orga-
nizovaní. Klub je otevřený všem  
v dané věkové kategorii bez roz-
dílu postavení a rasy,  jeho pro-
story a vybavení je možné využí-

V Hlučíně vznikne nový nízkoprahový klub pro mládež
Město Hlučín v souladu s Komunitním plánem již ně-
kolik let usiluje o vybudování  nízkoprahového klubu 
pro děti a mládež. To by mělo sloužit především tee-
nagerům ve věku 13 - 19 let. Na základě výběrového 
řízení na provozování tohoto zařízení byla vybrána 
křesťanská společnost Elim Opava, o.s., která již něko-
lik let provozuje dva nízkoprahové kluby v Opavě.

vat  pro řadu libovolných aktivit,“ 
vysvětluje Marie Suchánková, 
koordinátorka komunitního plá-
nování MěÚ Hlučín .
„V klubu pracují pouze  proško-
lení pracovníci, kontaktní a soci-
ální pracovník. Jejich snahou je 
navazát s dětmi přátelský vztah 
a získat jejich důvěru. Pokud dítě 
naváže blízký vztah s pracovní-
kem klubu, může se na něj snad-
něji v budoucnu obrátit, pokud 
bude mít nějaký problém např. 
doma či ve škole, se kterým si 
nebude vědět rady“ dodává Su-
chánková
Služba je z principu anonymní, 
bezplatná, do klubu se děti ne-
musí přihlašovat, stačí prostě 
kdykoliv přijít a zapojit se.
„Jde nám o to, aby děti a mládež 
měli možnost trávit čas alespoň 

trochu smysluplně,“ doplňuje 
Regina Menšíková Tillová, kte-
rá má na starosti nízkoprahové 
kluby v Elimu. V Opavě mají děti 
a mladí lidé v klubu k dispozici 
stolní fotbálek, karty,  mohou 
si zde pouštět filmy nebo ob-
líbenou hudbu, mohou využít 
hudební zkušebnu, zasportovat 
si v tělocvičně a zapojit se do 
různých připravených aktivit. 
Obdobné zázemí bychom chtěli 
vybudovat i v Hlučíně“ dodává 
na závěr Tillová.
Již od ledna by se měli po měs-
tě pohybovat terénní pracov-
níci Elimu, kteří  jednak naváží 
spolupráci s místními školami a 
Domem dětí a mládeže  a bu-
dou také informovat teenagery   
o nově vznikajícím klubu a jeho 
možnostech.                              (ld)

Foto: DDM



Směsné plasty: Do kontejnerů na plasty /žlutá barva/ patří nejen 
PET láhve. Lze však vhazovat také čisté kelímky, sáčky, fólie, výrob-
ky a obaly z plastů, polystyren, na druhé straně sem v žádném pří-
padě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, 
jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sleduj-
te nálepku na vašem kontejneru. Plastové lahve je třeba sešláp-
nout nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmenšen jejich objem!

Umístěny jsou:
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Nerudy
2 ks u Penny marketu
1 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks v centru za drogerií „dm“
1 ks u Billy 
1 ks na ul. Zahradní u pizzerie
Plasty je však nejlepší ukládat igelitových  pytlů, které občané 
dostávají na Městském úřadě – svoz plastů probíhá podle har-
monogramu vždy 1x za 6 týdnů. 

Sklo: Do kontejnerů na sklo /bílá nebo zelená barva/ můžeme 
vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i ta-
bulové 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, por-
celán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

Umístěny jsou:
2+2 ks v centru za drogerií „dm“   
1+1 ks ul. K Pile - prodej vín
1+2 ks u Penny marketu
1+1 ks Rovniny u bývalé MŠ
2+2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1+1 ks Vinohradská (Zátiší)
1+1 ks ul. ČSA u Renty
1+1 ks ul. J. Nerudy u obchodu
2+2 ks ul. Hornická u Marketu RS
1+1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1+1 ks ul. J. Seiferta
2+2 ks Darkovičky u Jednoty
1+1 ks Bobrovníky, ul. Osvoboditelů - křižovatka
1+1 ks Bobrovníky, ul. Požárnická, Jednota
1+1 ks Billa parkoviště
1+1 ks parkoviště ul. Bochenkova

Papír: Do kontejnerů na papír /modrá barva/ můžete dávat kar-
tony, noviny, časopisy, kancelářský papír, počítačový papír a ne-
znečištěný obalový papír. Do kontejneru nepatří žádné igelity a 
jakýkoliv znečištěný papír.

Umístěny jsou:
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
1 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Nerudy
1 ks u Penny marketu
1 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
2 ks v centru za drogerií „dm“
2 ks Darkovičky u Jednoty
1 ks Bobrovníky, ul. Požárnická, Jednota
1 ks Bobrovníky, ul. Osvoboditelů - křižovatka
1 ks na ul. Vinohradská u obchodu

svozová oblast 

A

svozová oblast 

B

13.1.2010 – A
27.1.2010 – B
10.2.2010 – C
24.2.2010 – A
10.3.2010 – B
24.3.2010 – C

7.4.2010 – A
21.4.2010 – B

5.5.2010 – C

19.5.2010 – A
2.6.2010 – B

16.6.2010 – C
30.6.2010 – A
14.7.2010 – B
28.7.2010 – C
11.8.2010 – A
25.8.2010 – B

8.9.2010 – C

22.9.2010 – A
6.10.2010 – B

20.10.2010 – C
3.11.2010 – A 

24.11.2010 – B
1.12.2010 – C

15.12.2010 – A
 29.12.2010 – B

Harmonogram pytlového svozu plastů

Které odpady, kam a kdy 
mohou občané ukládat

Frekvence svozu kontejnerů na separované odpady
Papír - každé liché úterý

Plast - každá středa
Sklo - 1x za 3 týdny

Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat i ve Sběrných su-
rovinách – RITSCHNY Kovošrot na ulici K Pile (u Dřevařských zá-
vodů) – tel:. 595042986 

Otevírací doba:
Po:    8.00 - 12.00   12.30 - 15.00,   Út - Pá:   8.00 - 12.00    12.30 - 16.15
So:    9.00 - 12.00    (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Veškerý velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyva-
dla, toalety 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, televizory, 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 
(nerozmontovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvi-
dace takového odpadu je pro město zdarma. Rovněž je třeba ode-
vzdat nepoškozené zářivky.

Otevírací doba:
Po-Pá: 8.00 - 11.00     12.30 - 17.00,       So: 8.00 - 12.00 

Stavební odpad si každý musí likvidovat sám na své náklady. Kon-
tejner na stavební odpad,  jeho odvoz  a likvidaci lze objednat u 
TS Hlučín s.r.o. Tento odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na 
směsný komunální odpad!

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

Pokračování na dalších 3 stranách

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

Pytlový svoz plastů

Odpady 2010
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23

24
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30 A

Hlučín
Hornická  ul. - u kotelny
Hornická  ul. - u věžáků
Hornická + P. Strádala - křižovatka
Jarní + Severní - křižovatka
B. Němcové + Severní - křižovatka
1. Máje - vedle kavárny
Tyršova + Komenského - křižovatka
Opavská - za bytovými domy
ČSA naproti polikliniky - za byt. domy

Lokalita D  Lokality 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

Vysvětlivky kalendáře a barevného značení

Poplatky za odpad

31.5.2010 - poslední den platby za 
komunální odpady

Pytlový svoz plastů     Splatnost poplatku za odpad  Mobilní svoz velkoobjemových odpadů

Odpadový kalendář 2010
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Lokalita E Lokalita F Lokalita G

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

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

Hlučín
nad cihelnou - na pravé straně
Jasénky - pod Mušálem

Bobrovníky
Malánky - odbočka na Vrablovec
Požárnická - Hrabová
Lesní - u hasičské zbrojnice (u Moštárny)
Na Sídlišti - konec ulice
Střední + Křivá - křižovatka
U Hájenky
U BOBRY CLUBU

 Mobilní svoz velkoobjemových odpadů     Mobilní svoz velkoobjemových odpadů    Mobilní svoz velkoobjemových odpadů 

Odpadový kalendář 2010



Jarní svozy
od 8.3. - 2.4.2010 v Hlučíně  a  městských částech rozmístěny 
takto:

V termínu od 8.3. - 11.3.2010 v lokalitě D

Kontejnery budou přistaveny  dne 8.3., během  termínu budou po 
naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude dne 
11.3.2010 do 12.00 hod.

V termínu od 15.3. - 18.3.2010 v lokalitě E            

Kontejnery budou přistaveny dne 15.3., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 18.3.2010 do 12.00 hod.

V termínu  od 22.3. - 25.3.2010 v lokalitě F

Kontejnery budou přistaveny dne 22.3., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 25.3.2009 do 12.00 hod.

V termínu od 29.3. - 1.4.2010  v lokalitě G
                  
Kontejnery budou přistaveny  dne 29.3., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 1.4.2010 do 12.00 hod.

Podzimní svozy
době od 27.9.-21.10. 2010 budou kontejnery v Hlučíně  a  měst-
ských částech rozmístěny takto:

V termínu od 27.9. - 30.9.2010  v lokalitě D

Kontejnery budou přistaveny  dne 27.9., během  termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 30.9.2010 do 12.00 hod.

V termínu od 4.10. - 7.10.2010  v lokalitě E              

Kontejnery budou přistaveny dne 4.10., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 7.10.2010 do 12.00 hod.

V termínu  od 11.10. –14.10.2010  v lokalitě F

Kontejnery budou přistaveny dne 11.10., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne14.10.2010 do 12.00 hod.

V termínu od 18.10. –21.10.2010  v lokalitě G

Kontejnery budou přistaveny dne 18.10., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 21.10.2010 do 12.00 hod.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu

Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný odpad , který můžete 
denně, včetně sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.

Svoz velkých kusů je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby ode-
vzdávají odpady na skládce SOMA Markvartovice. 

Odpady 2010

Poplatek za likvidaci
komunálních odpadů v roce 2010

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude probíhat na jaře a na podzim v těchto termínech:

Výše poplatku je stejná jako 
v loňském roce, tj. 500 Kč na 
poplatníka. 
Povinnost uhradit poplatek mají  
nejen osoby trvale bydlící, ale i 
ty, které mají ve vlastnictví stav-
bu určenou k individuální rekre-
aci.
Poplatek je opět potřeba uhra-
dit jednorázově a je splatný 
od 1.2.2010 do 31.5.2010. Po 
tomto termínu již je možné v 
souladu s vyhláškou a zákonem 

zvýšit poplatek až na trojná-
sobek! 
Od platby v roce 2010 jsou 
osvobozené všechny děti na-
rozené v roce 2010.
Studium ani zaměstnání v ČR 
mimo trvalé bydliště  není dů-
vodem k prominutí poplatku.
Poplatek lze prominout pouze 
z důvodu celoročního jedno-
značně prokazatelného pobytu 
občana v cizině – což je nutno 
prokazatelně doložit.

Upozornění občanům
Každý občan je povinen v souladu s OZV č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Hlučína, odpady třídit. Využitelné složky (sklo, 
plasty a papír) do směsného komunálního odpadu nepatří!



      [11] hlučínskénoviny

Slavnostním ukončením celo-
ročního projektu Hlučínsko – 
Namysłowski Gejzír spolupráce 
byla Tvůrčí dílna dětí v Hlučíně, 
která se konala od 27. – 30. lis-
topadu v našem městě. Polský 
soubor dětí GAMA se svým ve-
doucím Kazimerzem Fialou do-
razil v pátek ke KD Hlučín. 
Proběhlo oficiální uvítání s pol-
skou delegací a seznámení s bo-
hatým víkendovým programem 
o který se postarali zaměstnanci 
Kulturního centra Hlučín spolu s 
vedoucí souboru Sluníčko a je-
jich dětí.  
Po večeři soubor Sluníčko spolu 
se souborem Gama začali spo-
lupracovat na vytváření kulis v 
místím kině Mír, kde probíhaly v 
pátek a sobotu generální zkouš-
ky a příprava na hlavní nedělní 
program. Režii celého vystoupe-
ní měl pod dohledem vedoucí 

souboru Kazimerz Fiala. Po ná-
ročném pátku polská delegace 
v sobotu dopoledne navštívila 
Zoologickou zahradu v Ostravě 
a přilehlé okolí. Poté se vrátili 
unaveni na oběd, po kterém si 
odpočinuli a pak směr kino Mír, 
kde byla generálka představení. 
Aby toho nebylo málo, čekalo 
na děti z polského Namysłowa 
večerní zápolení v podobě kul-
turně-sportovních soutěží, které 
si pro ně připravila vedoucí sou-
boru Sluníčko Veronika Kadle-
cová spolu se svými zpěváčky.
V neděli  po snídani a obědě již 
vyzkoušeli svá vystoupení na 
Mírovém náměstí. Pak se děti 
shromáždily v zámeckém klubu, 
kde pro ně byl připraven teplý 
čaj, sladkosti a hlavně domácí 
koblihy. Nastala hodina H. Na 
náměstí přicházely davy lidí, 
zvědavých na program, který 

Tvůrčí dílna v Hlučíně společně děti v rámci projektu 
Gejzír připravily a na následné 
rozsvícení vánočního stromu. 
Na náměstí bylo připraveno 
pódium s logy projektu,  ozvu-
čením i stánkaři. Program mohl 
začít.... 
Po dlouho trvajícím potlesku 
tisíce přítomných, vystoupil  
starosta města Hlučína Bernard 
Ostárek a po krátkém přivítá-
ní a zhodnocení akce, zavelel k 
rozsvícení velkého vánočního 
stromu na náměstí. Poté si děti 
zazpívaly za doprovodu zvo-
nečků (tyto si přinesli diváci na 
náměstí) společně píseň o vá-
nočním stromě. Starosta vylo-
soval deset účastníků, kteří své 
zvonečky zaregistrovali podle 
pokynů a předal jim malé dár-
ky. Děti se svým doprovodem 
povečeřely v KD Hlučín a poté 
za účasti představitelů města a 
těch, kteří tento náročný pro-
jekt Gejzír spolupráce připravili, 
zhodnotily celou akci. 

V neděli po snídani  se sešly v 
KD Hlučín, kde obě delegace 
měly připraveny pro své partne-
ry malé pozornosti. Polští účast-
níci po rozloučení nastoupili do 
svého autobusu, čeští partneři 
jim na cestu připravili občerst-
vení formou baget a pití, a poté 
již směr Namyslow...
Touto akci byl zakončen celo-
roční projekt Hlučínsko – Na-
mysłowski Gejzír spolupráce, 
během něhož se při čtyřech ak-
cích setkali obyvatelé všech vě-
kových kategorií nejen s účast-
níky, ale i představiteli  obou 
měst a velmi kladně hodnotili 
spolupráci i prohloubení vztahu 
národů, které reprezentovalyi 
v tomto projektu Hlučín a Na-
mysłów. 
Samozřejmostí je pokračování 
těchto vřelých vztahů i nadále, 
např. při Dnech Namysłowa a 
Hlučínských slavnostech.         

 Miroslav Houžvička
manager projektu

Ve středu 25. listopadu proběhlo  na hlučínské 
radnici setkání dobrovolných dárců krve s vede-
ním města. Sešli se zde  držitelé Zlatého kříže II. 
a III. třídy a zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského. 
Jako výraz uznání a poděkování předali starosta 
a místostarosta města Hlučína všem dárcům  pa-
mětní list na krásném ručním papíře. 
Kromě něj obdrželi také finanční ocenění, ženy
navíc kytičku. Finanční ocenění bylo odstup-
ňováno podle počtu odběrů: za 120 odběrů 
1500,- Kč, za 80 odběrů 1000,- Kč a za 40 odběrů 
500,- Kč. Odnesli si také  DVD s názvem „Prajzá-
ci…aneb tam, kde kule letaju“ a publikaci „Příro-
da  Hlučínska“, 
O dárcích krve, kteří dosáhli počtu odběrů k oce-
nění, informuje město Český červený kříž. Ten-
tokrát se jednalo  o osm držitelů Zlaté medaile 
prof. MUDr. J. Janského za 40 odběrů, kterými 
jsou: Renáta Schimánková, Miroslav Balada, Vie-
ra Kubicová, Vladan Rychnovský, František Von-
dráček, Karel Bindač, Milan Galbavý a Petr Štro-
blík, dále pět držitelů Zlatého kříže III. třídy za 80 
odběrů, kterými jsou: Božena Matová, Jan Jan-
čík, Stanislav Bukovec, František Hutera a Hynek 
Schimetzek, a jednoho držitele Zlatého kříže II. 
třídy za 120 odběrů krve nebo jejích složek, kte-
rým je pan Jiří Řezáč.
Starosta Hlučína Bernard Ostárek při této příle-
žitosti řekl, že za tuto hluboce lidskou aktivitu 
nelze slovy  nikdy dostatečně poděkovat. Sku-
tečnost, že se krev nedá ničím jiným nahradit 
význam konání dárců ještě podtrhuje.           (ld)

Město poděkovalo dobrovolným dárcům krve

Nevšední předmikulášská nadílka studentů 
Žáci hlučínského učiliště si  pustili žílou. 
Nešlo ovšem o žádnou partyzánskou 
akci, akce proběhla 2. prosince pod od-
borným vedením zaměstnanců Krevní-
ho centra v Ostravě - Porubě. 
Všem sedmi statečným dobrovolným 
dárcům,  kteří  se zúčastnili projektu „Da-

ruj krev, zachraň život“, patří sláva a čest, 
nikdo z nás totiž neví, kdy tento dárek 
bude potřebovat. Vedení školy tímto dě-
kuje Kateřině Stříbné a Milanu Kalvarovi 
za realizaci tohoto projektu.

Jindřich Honzík
ředitel OU a PrŠ Hlučín

Starosta města Hlučína Bernard Ostárek předává pamětní list panu Jiřímu Řezáčovi. Ten krev daroval již 120x a je držitelem Zlatého kříže 
druhé třídy.                               Foto: Petr Gattnar





16. 1. 17.00 Twilight sága: Nový měsíc

17. 1. 17.00 Twilight sága: Nový měsíc

Film USA- pohádkový horror. MP od 12 let.

23. 1. 19.30 Zoufalci 

24. 1. 17.00 Zoufalci 

Film ČR - komedie. MP.

24. 1. 15.00 Hannah Montana

Film USA – muzikál. MP.

Připravujeme na únor 2010

5. 2. -7. 2. Mikulášovy patálie

6. 2. -7. 2. Zombieland

21. 2. -22. 2.  Princezna a žabák

Kulturní centrum, Ostravská 18, 558 270 100, KD 595 043 397

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

DDM Hlučín, Zámecká 6, 595 041 156, www.ddmhlucin.cz

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, Tyršova 5a,
595 043 677, 595 043 690, www.sra-hlucin.cz

Pronájem sportovní haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690

9. 1. 20.00 Ples mladých

16. 1. 20.00 Ples gymnázia Josefa Kainara

17. 1. 15.00 Maškarní ples s Hopsalínem

23. 1. 20.00 Společenský ples města Hlučín

28. 1.    9.00 O Balynce, dobrém štěněti – di-
vadelní představení pro MŠ a I. 
st. ZŠ

Připravujeme:

  6. 2. Country bál s Karavanou

19. 2. Ples seniorů

24. a 25. 2. Představení s Pavlem Novákem – pro školy

Do 24. 1.                     Výstava: Gotthard Janda – výběr z tvorby

Do 2. 2.                         Výstava: Betlémy řezbáře Františka Gajdy

2. 2.            16.00        Slavnostní ukončení muzejní sezóny 2009 

4. 2.               9.00       Konference při příležitosti 90. výročí
                                        připojení Hlučínska k Československu. 
                                        Proběhne v KD Hlučín.

16. 1., 23. 1., 30. 1. LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD 
Pro děti, mládež a dospěláky.
Odjezd v 7.00 od DDM, návrat do 18.30. Pedagogický dozor pro 
děti zajištěn.
Rezervace míst v DDM po zaplacení, cena 200,- Kč.
informace: studena@ddmhlucin.cz, tel: 595041156

15. 1. KLUB PATCHWORK
Od 16.00 v DDM, technika volného řezání, s sebou 4 druhy vzoru 
látek.
Srdečně zveme všechny šikovné ženy a dívky.
informace: DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

22. 1. O HADECH S HADY
Přírodovědná beseda, přihlášky předem v DDM, sraz 14.20 v 
DDM Hlučín.
informace: novosadova@ddmhlucin.cz, tel.: 595 041 156

Kdy, kde, kam v lednu 2010
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9. 1. 20.00 PLES MLADÝCH 

16. 1. 20.00 47. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA JOSEFA 
KAINARA vstupné: 250 a 300 Kč, v ceně večeře. 
Prodej  bude zahájen 14. 12. 2009 na gymnáziu, 
hudba: Proxima DANCE MIX, bohatá tombola a 
pestrý program

17. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM 

23. 1. 20.00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA

5. 2. 20.00 PLES ZŠ ROVNINY

6. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU

7. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES SDH

13. 2. 20.00 VALENTÝNSKÝ PLES

19. 2. 19.00 PLES SENIORŮ

20. 2. 20.00 Ples SDH

26. 2. 19.30 PLES ZŠ HORNICKÁ

27. 2. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY - SDH

13. 3. 19.00 PLES MLADÝCH 

PLESOVÁ SEZÓNA 2010 v KD Hlučín
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Pomozte najít
nového páníčka
V záchytné stanici pro psy v 
Hlučíně na ul. Markvartovické, 
v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní 
nachází 6 psů čekajících na své 
nové pány.

  

Štěne MIKI, 6 měsíců, krásné 
štěňátko, černý kříženec, nale-
zen na ul. Opavská, odhozen do 
sklepa domu12.12.2009

Fenka NORA, stará 5 let, šedý 
kříženec, milá, hodná, nalezena 
13.2.2009 na Mírovém náměstí

Pes BEN, starý asi 4 roky, pleme-
ne boxer, nedůvěřivý, nalezen 
21.3.2009 na ul. Vřesinská, Dar-
kovičky           
 
Pes ALEX, rezavý kříženec vhod-
ný k RD, nalezen 30.3.2009 na ul. 
Květná, Hlučín

Fenečka CINDY, pětiletá, hnědý 
pudl, vhodná do bytu, naleze-
na 3.7.2009 na ul. ČSA, most na 
OKD

Fenka AIDA, tříletý milý černo-
žlutý kříženec knírače, nalezana 
5.7.2009 na ul. Na Závodí

Dvouletá fenečka RITA, velký 
černý kříženec NO, vhodná na 
hlídání k RD, nalezena na u l . 
ČSA, Hlučín dne 1.10.2009

Více informací a foto najdete na
www.hlucinskenoviny.cz/utulek

ZPRÁVY z TJ Hlučín – oddílu volejbalu
V prosinci 2009 byla ukončena první polovina soutěžní sezóny 2009-10. Umístění našich družstev mužů 
a juniorek jsou uvedena v tabulkách.

2.liga mužů:

1. TJ Sokol Bučovice 18 17 1 52 : 13 35

2. TJ Sokol Palkovice 18 14 4 49 : 18 32 

3. VS Drásov 18 11 7 39 : 23 29

4. TJ Sokol Střelice 18 10 8 38 : 35 28 

5. TJ Hlučín 18 9 9 33 : 35 27

6. Volejbal Vyškov 18 9 9 32 : 39 27

7.TJ Holubice 18 7 11 31 : 40 25 

8. SK UP Olomouc 18 6 12 27 : 40 24

9 VŠB-TU Ostrava 18 4 14 22 : 48 22  

10.SKP Holešov 18 3 15 18 : 50 21

KP I.tř juniorek:

1. VK Kylešovice 10 10 0 30 : 3 20

2. TJ Hlučín 10 8 2 26 : 12 18

3. SK Slovan Orlová 10 4 6 19 : 22 14 

4. Gymnázium Orlová 10 3 7 15 : 26 13 

5. TJ Sokol Poruba 10 3 7 13 : 25 13  

6  TJ Krnov 10 2 8 13 : 28 12

Tradiční Novoroční turnaj se uskuteční v sobotu 9. ledna 2010 od 8.30 hod.
ve sportovní hale v Hlučíně. K účasti zveme současné i bývalé hráče a hráčky oddílu. 
Turnaj proběhne v akci ČSTV „Sportuj s námi“.

Košař František
org. prac. odd. volejbalu TJ Hlučín

V KD Hlučín proběhlo  v režii KC 
Hlučín, dne 16. 12. 2009 velké 
finále VI. ročníku soutěže  Znáš
- umíš - dokaž mezi školami 
hlučínska, sponzorované Sdru-
žením obcí Hlučínska a fy Gona 
systém. 
Do finále se probojovaly z 11
škol v základních skupinách : ZŠ 
Kravaře, ZŠ Píšť a ZŠ dr. Mirosla-
va Tyrše z Hlučína. V napínavém 
souboji, kde účastníci museli 
dokázat ve třech disciplínách 
svou dovednost a ve třech ko-
lech „Chytrálků“ svůj všeobec-
ný přehled, soutěžící prokázali 

svou chuť po vítězství své školy. 
Výsledky byly velmi vyrovnané 
a dokonce musela být zařazena 
mezi dvěma školami, dodatková 
soutěž.
Zvítězila ZŠ dr. Miroslava Tyrše 
před ZŠ Píšť a ZŠ Kravaře. Vítězo-
vé obdrželi od sponzora soutě-
že - Gona systém pro svou školu 
kompletní počítač. ZŠ Píšť ob-
držela multifunkční tiskárnu a 
všichni soutěžící, včetně mana-
žerek rádia s CD přehrávačem, 
resp. rádiobudík a hezkou knihu 
z rukou starosty města Hlučína.                                       

(kc)

Soutěž Znáš - umíš - dokaž
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Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Nikol Krupová *2009
Natálie Topínková *2009 
Terezie Chlubová *2009 
Izabela Lidvinová *2009 

Jubilanti:
Anna Veselá *1916
Školastika Pjenčíková *1922
Julie Brovjáková  *1915
Anna Vitásková *1929
Evženie Poloková *1923

Upozornění rodičům: Vítání občánků
V současné době připravujeme 
slavnostní přivítání pro děti na-
rozené od 1.7.2009, které mají  
trvalý pobyt na území města 
Hlučína a jeho částí Bobrovníků 
a Darkoviček. 
Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem slavnostního 
obřadu vítání občánků, dostav-
te se  maminky osobně  na ma-

triku MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 
hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a dolož-
te, k ověření těchto skutečností, 
originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání budete 
předem, s dostatečným předsti-
hem, informováni pozvánkou. 
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

Každoročně začíná koncem ledna 
společenská sezóna plesů. Povin-
nosti organizátorů plesů i jiných 
obdobných akcí jsou v předpisech 
upraveny a s vyšším počtem účast-
níků se nároky na zajištění požární 
bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto 
akce se mohou konat jen ve stav-
bách, které jsou k takovému účelu 
určeny, tj. ve stavbách, pro které byl 
při jejich projektování a realizaci ře-
šen a zabezpečen dostatečný počet 
a kapacita únikových cest a další 
požadavky požární bezpečnosti, 
a které byly pro pořádání plesů a 
podobných akcí zkolaudovány sta-
vebním úřadem.
Další povinnosti provozovatelů 
společenských akcí s větším počtem 
osob jsou nově stanoveny vyhláškou 
č. 23/2008 Sb., o technických pod-
mínkách staveb (nabyla účinnosti 
1.7.2008).   
Příloha č. 6 část B uvedené vyhlášky 
(v návaznosti na § 30 odst. 2) stano-
ví, že nad místy, kudy unikají osoby, 
a v celém podhledu a prostoru pod 
stropem shromažďovacího prosto-
ru nesmí být použity hořlavé látky 
nebo látky, které při hoření nebo 
tepelném rozkladu odkapávají 
nebo odpadávají. V případě, že pro-
stor není určen ke shromažďování 
většího počtu osob, platí, že v jiných 
prostorech, určených pro více než 
10 osob, nesmí být použity hořlavé 
látky na více než 30 % plochy pod 
stropem, při čemž tyto nesmí být 
instalovány v prostoru přede dveřmi 
a za dveřmi a to v ploše odpovídající 
trojnásobku šířky dveří vymezené 
částí kruhu k ose dveří. Rovněž nad 
venkovním shromažďovacím pro-
storem nesmí být použity hořlavé 
látky nebo látky, které při hoření 
nebo tepelném rozkladu odkapáva-
jí nebo odpadávají.
Zde je nutné zdůraznit, že citovaná 
vyhláška je nadřazena nařízením 
kraje nebo obecně závazným 
vyhláškám obcí, které nemohou 
stanovit nižší úroveň bezpečnosti. 
Stejně jako v minulosti jsou organi-
zátoři v průběhu akce povinni za-
bezpečit především dostatek trvale 
volných otevíratelných únikových 
východů, dbát na jejich označení, 
mít dostatek hasebních prostředků, 
proškolené preventivní požární 
hlídky a pořadatele. Pokud jsou 
realizována vystoupení s otevřeným 
ohněm apod., musí organizátor 
provést další bezpečnostní opatření. 
Je zakázáno plnění balónků plyny, 
které ve směsi se vzduchem tvoří vý-

bušnou nebo hořlavou směs (např. 
vodík či acetylén). Takto naplněné 
balónky nesmí být používány ani 
jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s 
větším počtem osob (ve většině 
případů jde o účast více než 200 
osob) jsou uvedeny v Nařízení Mo-
ravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz 
http://www.kraj-moravskoslezsky.
cz/narizeni.html) a dále v obecně 
závazných vyhláškách obcí (např. 
Obecně závazná vyhláška Statu-
tárního města Ostravy č. 12/2006, 
kterou se stanoví podmínky k za-
bezpečení požární ochrany při ak-
cích, kterých se zúčastní větší počet 
osob).
Při akcích, definovaných jako  akce s
větším počtem osob, je organizátor 
povinen zpravidla zřídit preventivní 
požární hlídku již před zahájením 
akce a zajistit prostřednictvím od-
borně způsobilé osoby na úseku 
požární ochrany seznámení členů 
preventivní požární hlídky s charak-
terem objektu, zejména s únikovými 
východy, rozmístěním hasicích 
přístrojů a dalšími povinnostmi pro 
zabezpečení požární ochrany pořá-
dané akce. Doporučujeme, aby do 
preventivních požárních hlídek byli 
začleňováni přednostně členové 
profesionálních a dobrovolných 
hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel 
akce, je povinen nezahajovat akci 
při zjištění nedostatků v dodržování 
podmínek požární bezpečnosti, 
které nelze odstranit před jejím za-
hájením, akci přerušit a ukončit při 
bezprostředním nebezpečí vzniku 
požáru a zejména v případě zne-
možnění úniku nebo evakuace osob. 
Nelze zapomenout, že organizátoři 
akcí mají povinnost odpovídajícím 
způsobem a v potřebném rozsahu 
seznámit účastníky akce i účinkující 
se stanovenými opatřeními k zabez-
pečení požární ochrany, zejména 
s vysměrováním únikových cest, 
označením únikových východů, po-
případě vyznačením zákazů kouření 
nebo kuřáckých koutků, umístěním 
hasicích přístrojů apod. Účastníci 
akce jsou povinni stanovené pokyny 
respektovat.
Pokud se zúčastníte obdobné spole-
čenské akce, informujte se o základ-
ních bezpečnostních opatřeních 
stanovených jejím organizátorem. 
Chráníte život a zdraví váš i vašich 
blízkých. 

HZS MSK ÚO Opava

 Koupím garáž v Hlučíně, platba hotově, tel.: 603 869 532
 Pronajmeme zahradu 1237 m2  se zděnou kůlnou s příp. 

vody, Hlučín na rohu Hornické ul., využití jen jako zahrada, 
nájem dohodou, inf. 736 227 122 nebo 602 942 805.

 Koupím rodinný dům v jakémkoliv stavu, případně poze-
mek k stavbě RD v Hlučíně a jeho okolí. Tel. 777 071 524, stačí 
i SMS.

 Pronajmu garáž na OKD, ihned, u n. kotelny, tel. 607585009
 Prodám dr. byt 2+1, 5 6m2, ul. Severní, plastová okna, zatep-

lení, nízké provozní náklady, 990 000 Kč. Tel. 723 235 197.
 Nabídněte práci na HPP, i zkr. úvazek, 36letá, SŠ, vyřizování 

pošty, objednávek, PC – internet, email, apod. Tel.: 737 959 
467 (9-20 h.), nejlépe Hlučín, ranní směna.

 Koupím rodinný dům v Hlučíně, tel.: 605 438 266.
 Český rybářský svaz MO Hlučín. Členové, kteří mají zájem 

o práci ve výboru ČRS MO, ať se přihlásí do konce února v 
kanceláři MO, každé pondělí od 15-17 hod.

 Srdečně děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit  4. 
prosince 2009 s mým manželem Jiřím Niklem. Paní Košařo-
vé a pohřební službě Breuer za laskavý přístup při vyřizování 
pohřbu děkujeme. Manželka s rodinou.

 Rádi bychom poděkovali všem, kteří se dne 3. prosince 
2009 v kostele sv. Markéty zúčastnili posledního rozloučení 
s milovanou manželkou, maminkou, sestrou, švagrovou a 
tetou paní Vlastou Smolkovou z Hlučína. Všem rovněž dě-
kujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Dále bychom 
chtěli poděkovat panu faráři Mgr. ICLic. Františku Zehnalovi, 
Th.D. za důstojný obřad i velmi procítěná slova, která pronesl 
při mši svaté. Rovněž děkujeme pohřební službě Breuer s.r.o. 
za poskytnutí příkladných služeb. Zarmoucená rodina Smol-
kova.

 Dne 31.12.2009 oslavili 60 let společného života manželé 
Šárka a Josef Kreibichovi z Hlučína. Našim milovaným rodi-
čům, přejeme do dalších společných let hodně zdraví, proto-
že je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, ne-
boť je jí málo, hodně radosti, aby žít za to stálo.Dcera Božena 
a synové Pavel a Pepík s rodinami

ŘÁDKOVÁ INZERCE OBČANŮ - určena pouze k soukromou
inzerci a oznámení, firemní inzeráty NEBUDOU zveřejněny

Požární bezpečnost na plesech

Emilie Tvrdá *1930
Viktor Rylko *1933

Rozloučili jsme se:
Marta Kostánová *1933
Vlasta Smolková *1952



Povinnost platit mýtné na dálnicích, rych-
lostních silnicích a vybraných komunika-
cích 1. třídy se od 1. ledna 2010 rozšiřuje 
na všechna vozidla, jejichž povolená 
hmotnost přesahuje 3,5 tuny(určující 
je pouze hmotnost tažného automobi-
lu). Půjde o 80 tisíc malých nákladních 
vozidel a dodávek, které slouží zejmé-
na drobným a středním podnikatelům. 
Kamiony s hmotností nad 12 tun zaplatily 
za tři roky na mýtném 17 miliard korun.

Výška tarifu za ujetí jednoho kilometru se liší 
podle typu použité silnice, počtu náprav vozu a 
emisní kategorie, případně podle denní doby. 
Povinnou jednotku pro placení mýtného si pro-
vozovatelé vozidel pořizují na 250 distribučních 
místech - nejčastěji čerpacích stanicích, nebo 
15 kontaktních místech v krajských městech. 
Na místě zaplatí vratnou zálohu 1.550 Kč,  

a poté si nepřenositelnou elektronickou kra-
bičku umístí na přední sklo.

Před pořízením jednotky by si měl řidič roz-
myslet, jestli chce platit mýto dopředu, nebo 
zaplatí až následně, například na fakturu. 
Distribuční místa slouží pro řidiče, kteří platí 
mýto dopředu. Při registraci potřebují osvěd-
čení o  technickém průkazu, řidičský průkaz, 
doklad o emisní třídě a vyplněný registrační 
formulář. Kontaktní místa slouží uživatelům, 
kteří budou mýto platit následně. Ti potřebují 
k registraci živnostenský list/výpis z OR/prů-
kaz totožnosti, kopii technického průkazu, 
doklad o  emisní třídě a vyplněnou Dohodu 
o podmínkách následného placení.

Více na portálu www.mytocz.cz, nebo 
na 24h. bezplatné infolince 800 698 629  
(800 MYTOCZ).                                      (red)

Řidiči dodávek, v lednu pozor!
Některá vozidla s hmotností nad 3,5 
tuny jsou dosud vybavena dálničním 
kupónem z  roku 2009, jehož platnost 
vyprší až v průběhu nebo na konci led-
na. Aby nedošlo k souběhu časového a 
výkonového zpoplatnění, vzniká těmto 
vozům povinnost platit mýto na dálnicích 
a rychlostních silnicích až po skončení 
platnosti jejich dálničního kupónu. Nej-
později od 1. února 2010 musí mýtné 
platit všichni uživatelé silnic s auty nad 
3,5 tuny hmotnosti. Doporučuje se, aby 
si řidiči ponechali druhý díl dálničního 
kupónu pro případnou reklamaci.

OD ZAČÁTKU ROKU 2010 SE MÝTNÉ V ČESKU 
ROZŠIŘUJE I NA DODÁVKY A MALÉ KAMIONY
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Péče o pokožku

LÉKÁRNA U HRADEB
Mírové náměstí 1, Hlučín

AKCE!!! 
Dermo-poradenství s líčením korektivní řady Couvrance 

zdarma, které proběhne 13.1.2010 od 12:30 - 17:30 
v lékárně U hradeb v Hlučíně. 

Nutno předem objednat - v lékárně nebo na tel. 595 044 190.
Sleva 100Kč na řadu COUVRANCE, YSTHEAL a  ELUAGE.

TAXI HLUČÍN
602 855 888

Při objednávce předem 
možnost přistavení vozidla 

pro 6 pasažérů. 
Zajištění Drink Service 
(odvoz Vás i s Vaším 

vozidlem)
VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838



Úzká 1, Hlučín, rohový cihlový dům u autobusového nádraží
tel. 608 44 52 61

STUDIO 
ANETE

Lymfodrenáž přístrojem PNEUVEN RELAX
obě nohy + hýždě a břicho. Lymfodrenáž je v podstatě jediná 

účinná procedura proti celulitidě

ROLLETIC - mechanická masáž 
uvolňuje svalové napětí, zlepšuje prokrvení lokální i látkové 

přeměny v oblasti kůže, podkoží a svalů
FORMOVÁNÍ POSTAVY!

PNEUVEN KOSMETIC VACU - kosmetická vakuová masáž
Masáže respirační a sportovní, masáž obličeje

baňkování, skořicové zábaly

NOVÉ: Vibrační plošina
působí proti osteoporoze, je ideální pro zpevnění hýždí,

zeštíhlení stehen a udržení fyzické kondice

Lymfodrenáž přístrojem PNEUVEN RELAX

Úzká 1, Hlučín, rohový cihlový dům u autobusového nádraží
tel. 608 44 52 61

STUDIO 
ANETE
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NOVÉ SOLARIUM
VE SPORTOVNÍ HALE

SAUNA - BOWLING - FITCENTRUM

MASÁŽE - klasika, relax, sportovní,
lávové kameny

PRONÁJEM SPORTOVNÍ HALY
na volejbal, badminton, sálovou kopanou aj.

www.sra-hlucin.cz, email: srahlucin@volny.cz
tel: 595 043 690, 595 043 677

SAUNA - BOWLING - FITCENTRUM

již od 20. ledna


