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Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2011 

přeje všem redakce Hlučínských novin



Vážení spoluobčané,
dne 11. listopadu mě městské zastupitelstvo zvolilo do funk-
ce starosty našeho města. Toto rozhodnutí mě samozřejmě 
velmi potěšilo, zároveň jsem si ale vědom toho, že s ním jde 
ruku v ruce závazek, s plným nasazením pro město pracovat 
a nezklamat vaši důvěru a očekávání.
Za svůj život jsem vystřídal řadu profesí. Po studiích jsem byl 
16 let vojákem z povolání, rok jsem pracoval v ČSAD Opava, 
dalších 8 let jsem byl bankovním úředníkem v ostravské po-
bočce rakouské Erste bank. V letech 2002 až 2006 jsem za-
stával funkci místostarosty města Hlučína a poslední 4 roky 

jsem byl poslancem Parlamentu ČR. Také jsem 8 let pracoval 
jako neuvolněný zastupitel Moravskoslezského kraje. Každá 
práce dává člověku profesní i životní zkušenosti a já věřím, 
že ty mé budou dostačující k tomu, abych současnou funkci 
starosty zvládl, a to doufám co nejlépe.
Jsem si plně vědom toho, že starosta sám není ničím. S 
kolektivem zastupitelů a zaměstnanců městského úřadu je 
řídícím orgánem. Ale výkonným orgánem politiky jste Vy, 
občané města a městských částí Bobrovníky a Darkovičky. 
Pevně doufám, že se pod nově zvoleným vedením města co 
nejvíce zapojíte do společné práce, která bude ku prospěchu 
nás všech. K tomu, abychom v Hlučíně mohli žít zdravě a 
spokojeně, je samozřejmě třeba vytvořit potřebné zázemí. 
Město kromě životního prostředí a technické infrastruktury 
má povinnost zabezpečit vzdělání, možnosti sportovního, 
kulturního a společenského vyžití a vytvořit podmínky pro 
aktivní odpočinek a naplnění osobních zájmů. Myslím, že 
toto vše může Hlučín lidem nabídnout. Slouží k tomu nejen 
příspěvkové organizace města - školky, školy, Dům dětí a 
mládeže, Kulturní centrum, Muzeum Hlučínska, Sportovně 
rekreační areál, Dětská rehabilitace, ale i občanská sdružení, 
desítky sportovních klubů a zájmových kroužků, Charita, do-
mov seniorů, základní umělecká škola. Své významné místo 
má i římskokatolická farnost.

Důležitou součástí chodu města jsou jeho obchodní společ-
nosti - Technické služby, Teplo Hlučín a Vodovody a kanalizace 
Hlučín. Nedílnou součástí jsou samozřejmě také podnikatelé, 
živnostníci, obchodníci, pobočky celostátních organizací a 
společností. Nesmím zapomenout ani na Policii ČR, městskou 
policii, dobrovolné i profesionální hasiče a zdravotníky, kteří 
mají nezastupitelnou úlohu při ochraně našeho majetku a 
zdraví.
V příštích letech nás všechny společně čekají nemalé úkoly. 
Věřím, že se i v současném ekonomicky nestabilním období, 
kdy se snižují dotace státu a nižší bude i výběr daní, opět po-
daří vytvořit vyrovnaný rozpočet a najít v něm prostředky na 
projekty, které budou zkvalitňovat a zvelebovat život všech 
obyvatel ve městě. Věřím také v široké aktivní zapojení vás 
všech do solidární občanské společnosti našeho města.

Milí Hlučíňané,
Právě prožíváme jedno z nejkrásnějších období v roce, období 
adventu. Zanedlouho jsou tady vánoční svátky a já bych vám 
závěrem rád upřímně popřál, abyste je strávili v pohodě a ve 
zdraví, v kruhu svých nejbližších. 

Váš starosta
Pavol Kubuš

Výtah z usnesení  ze 116. a 117. schůze Rady města
Rada města Hlučína projednala:
 
n žádost občanského sdružení PAINTBALL 

club Hlučín a rozhodla o záměru proná-
jmu části pozemku parc. č. 1300/2 v k.ú. 
Hlučín o výměře 3200 m2, na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za úče-
lem provozování paintballového hřiště.

n návrh na instalaci dopravní značky B 
29-Zákaz stání na ul. Severní, na části ko-
munikace vedoucí k mateřské škole a roz-
hodla ponechat současný stav.

Rada města Hlučína rozhodla:

n zrušit výběrové řízení na zhotovitele 
stavby: „Přístavba pavilonu MŠ Cihelní, 
Hlučín“ z důvodu faktické nemožnosti 
provedení výběru nejvhodnější nabídky, 
způsobené vyřazením zbývajících konku-
renčních (soutěžících) nabídek. 

n že zhotovitelem stavby: „Inženýrské sítě 
a komunikace u bytového domu RAP“ 
se stává společnost STRABAG a.s., Ostra-
va, a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo 
v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými ve výběrovém řízení v ceně  
1 727 037,10 Kč vč. DPH. 

n podat žádost o dotaci do operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
realizaci projektu v rámci výzvy č. 69 na 
projekt „Vzdělávání zaměstnanců a zastu-
pitelů města Hlučína“. 

Rada města Hlučína na návrh tajemnice Ing. 
Jiřiny Pudichové jmenovala pana Ing. Ivo 
Fáberu do funkce vedoucího odboru inves-
tic a správy městského majetku s účinností 
od 1.12.2010. 

Více info na www.hlucin.cz
a  ve vývěsních skříňkách

Zastupitelstvo 
města Hlučína
Seznam členů Zastupitelstva města Hlučí-
na pro volební období  2010 – 2014

Jméno a příjmení Strana

Jana Adámková  ČSSD

Mgr. Naděžda Hladišová  ČSSD

Ing. Pavol Kubuš ČSSD

Mgr. Jana Poláchová ČSSD

Jiří Sedláček  ČSSD

MUDr. Jiří Bizoň  SNK - ED 

Ing. Alfons Laňka *  SNK - ED 

JUDr. Magdalena Plačková  SNK - ED 

Bc. Petr Breitkopf NH

Ing. Růžena Hanslíková  NH

Mgr. Jindřich Honzík NH

Radoslava Josefusová NH

Mgr. Pavel Lindovský NH

Ing. Bernard Ostárek NH

Ing. Petr Adamec  KDU-ČSL

Ing. Pavel Reiský  KDU-ČSL

Mgr. Vítězslav Šimánek  KDU-ČSL

Ing. arch. Mojmír Sonnek  ODS

Mgr. Irena Šebestová, CSc.  ODS

František Košař KSČM

JUDr. Libuše Kovalová  KSČM
Legenda	
NH - Náš Hlučín, ČSSD - Česká strana sociálně
demokratická, SNK - ED - Sdružení nezávislých
kandidátů - Evropští demokraté, KDU-ČSL - 
Křesťanská demokratická unie - Česká strana 
lidová, ODS - Občanská demokratická strana, 
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

* nahradil Jiřího Stařinského, který odstoupil.

Zveme na zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína

1.12.2010 a 14.12.2010
v Kulturním domě Hlučín

V současné době připravujeme slavnostní 
přivítání pro děti narozené od  1.1.2010, 
které mají  trvalý pobyt na území města 
Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darko-
viček. Máte-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem slavnostního obřadu vítání 
občánků, dostavte se maminky osobně na 
matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8 – 17 hod.; Út, 
Čt 8 – 14 hod.) a doložte originál rodného 
listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce budete pře-
dem, s dostatečným předstihem, informo-
váni pozvánkou. Bližší  informace na tel. 
595 020 224, 595 020 283.

Vítání občánků Změny v Hlučínských
novinách
Vzhledem k tomu, že bylo nutné snížit 
náklady na vydávání Hlučínských novin, 
dojde od ledna roku 2011 k několika změ-
nám.  Ty se dotknou jednak obsahu novin, 
které budou zaměřeny více zpravodajsky, 
dále bude periodikum tištěno na papíru 
menší kvality a sníží se také počet stran. 
Právě z tohoto důvodu bude nutné redu-
kovat i počet příspěvků. Proto se předem 
omlouváme všem přispěvatelům, jejichž 
články nebudeme moci z kapacitních dů-
vodů otisknout.
Noviny budou i nadále vycházet v měsíč-
ním intervalu a budou zdarma distribu-
ovány do všech domácností v Hlučíně, 
Bobrovníkách a Darkovičkách.

(red)
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V nedávné minulosti proběhly 
komunální volby, volební lístky, 
které jsem našla ve své schrán-
ce, mě inspirovaly k napsání to-
hoto článku.
Mnohé kandidáty znám osob-
ně, jiné jen s fotografií. Při té 
příležitosti mě ale napadlo, ko-
lik dalších nejmenovaných lidí, 
kteří se veřejně neangažují, je s  
Hlučínem neodmyslitelně spja-
to. Pro město svou každodenní 
prací mnohé znamenali či do-
sud znamenají, proto se vám je 
pokusím přiblížit. 
Když se řekne pekárna u Jelena, 
okamžitě se mi vybaví nezapo-
menutelná Mařenka Hrbáčová. 
V drogerii u Klučky to zase byly 
věčně usměvavé paní Ostárko-
vá a Vidurová. Nelze zapome-
nout na skvělého obchodníka v 
oboru elektro pana Krupu a tra-
fikantku paní Parolkovou. Boty 

jsme kupovali u Dorky, textil u 
Zbytovské, oděvy u Tylky, pa-
pírnictví bylo u Venháčové. Dro-
gerii u Klučky časem nahradila 
drogerie u Paška. V centru měs-
ta jsme nakupovali potraviny u 
Sýkory, zeleninu u Jarošové a 
maso u Friče. Na sídlišti OKD pak 
potraviny u Homoly, zeleninu u 
Swierczkové a maso u Markové.
K bývalé restauraci Kosmos ne-
smazatelně patří její dlouholetý 
vedoucí pan Hanuliak.
Do městské knihovny jsme cho-
dili za paní Konvalinovou a ředi-
telkou Rychtaříkovou.
Při vzpomínce na základní  školu 
Tyršova se mi vybaví jména ředi-
tele Fišera, učitelů Josefa Hrada, 
Aleny Sychrové a Sylvy Sedláč-
kové. Skvělý byl i pan školník 
Plinta.
Ke gymnáziu se vážou jména 
ředitelů  Adamce a Rambouska, 

Volby vyvolaly vzpomínky 

Hlučín má nové 
vedení města
V Hlučíne proběhlo 11. listopadu ustavují-
cí  zasedání zastupitelstva. Nejprve složilo 
slib 21 nově zvolených zastupitelů, poté se 
přistoupilo k volbě starosty a místostarosty 
města. ČSSD navrhla na tuto funkci Pavo-
la Kubuše, hnutí Náš Hlučín nominovalo 
dosavadního starostu Bernarda Ostárka. V 
tajných volbách získal 12 hlasů kandidát 
sociálních demokratů, jeho protikandidáta 
podpořilo devět členů zastupitelstva.
Starostou se tak stal Pavol Kubuš, který není 
na hlučínské radnici žádným nováčkem, již 
dříve zde zastával post místostarosty. Bý-
valý starosta Bernard Ostárek neuspěl ani 
se svou nominací na  funkci místostarosty. 
Tento post získal Alfons Laňka, lídr kandi-
dátky SNK - Evropští demokraté.
Na závěr bylo zvoleno 5 zbývajících členů 

městské rady, která bude zasedat v tomto 
složení: Pavol Kubuš (ČSSD), Alfons Laňka 
(SNK - ED), Jana Adámková (ČSSD), Naděžda 

Hladišová (ČSSD), Jana Poláchová (ČSSD),  
Magdalena Plačková (SNK-ED) a Mojmír 
Sonnek (ODS).                                                     (ld)

Foto: Petr Gattnar

profesorů Paláta, Bradáče, She-
leyové a Nasadilové.
Z oboru školství nelze zapome-
nout na ředitele zvláštní školy 
Svobodu, ředitelku mateřské 
školy OKD Honzíkovou, výbor-
nou kuchařku paní Rozbrojovou 
a dále na dva školní inspektory 
- byli to pánové Lindovský a Ba-
čovský.
Když se řekne pošta, vybaví se 
mi okamžitě manželé Říhovi. 
Z listonošů pak paní Božena 
Bugajová, Miluše Komínková, 
Hildegarda Tomisová a Alfons 
Stařinský, který roznášel poštu v 
Darkovičkách.
Pobočku spořitelny vedla paní  
Marie Pospíšilová. A hasiči? To 
byl především pan Englman.
Za technické služby města uve-
du jméno Lojza Múdrik. Vedle 
něj je ale třeba si připomenout i 
paní Jarmilku, která den co den 
poctivě zametala chodníky v 
centru města. O naše zdraví se 

staraly obvodní lékařky Hrazdí-
rová, Říhošková, Javoříková, o 
zdraví našich dětí pak MUDr. Tr-
píková, Chodurová a Benešová.
Další významnou osobností  
města byl pan Reiský. Když se 
řeklo „Puca“, každý  hned věděl, 
o koho jde. Byl to nejen vynika-
jící řemeslník, ale i skvělý spor-
tovec. Ke sportu náleží i tato 
jména: Vlasta Soukupová, Ervin 
Antonín a František Košař.
Zvláštní vzpomínku si zaslouží 
manželé Strádalovi a Adamcovi.
Nemohu také nevzpomenout 
na své kamarády- Helenku Pitt-
líkovou, Béďu Glettnika a Oldři-
cha Cibulce, bývalého ředitele 
Úřadu práce.
V mých vzpomínkách psali tito 
lidé historii našeho města. Když 
zavzpomínáte i vy, určitě přijde-
te na řadu lidí, kteří k našemu 
městu neodmyslitelně patří… 

Anna Heczková
bývalá archivářka

Kulturní centrum Hlučín – kulturní 
dům ve spolupráci s Městským úřa-
dem Hlučín, odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví , připravilo pro 
Kluby seniorů již popáté společen-
skou akci nazvanou Kluby klubům.
V Kulturním domě se 9. 11. sešlo 
na 200 seniorů ze šestnácti obcí 
Hlučínska, pro něž byl připraven 
kulturní program, který si připravili 
senioři ze čtyř klubů. Senioři shlédli 
scénky, povídky, taneční i hudeb-
ní vystoupení. Pro přítomné bylo 
připraveno malé pohoštění. Po 

Kluby klubům skončení hlavní programové části 
byla připravena hudební produkce 
k tanci i poslechu do pozdních od-
poledních hodin. Setkání bylo i pří-
ležitostí pro mnohé seniory potkat 
se s dávnými známými, či bývalými 
spolužáky a přáteli z dřívějších let. 
Během pohodového odpoledne 
senioři navázali nová přátelství, se-
znamovali se navzájem s činností 
klubů a debatovali jak mezi sebou, 
tak i s organizátory akce.  

Miroslav Houžvička
ved. KD Hlučín a kina Mír Hlučín                                                                                                                                       

Marcela Buryová
koordinátor KP

Ve dnech 14. až 16. října proběhl 
již 5. ročník soutěže učňů v obo-
ru malíř, lakýrník, natěrač. Díky 
vysoké odborné náročnosti a 
pořádání dle mezinárodních kri-
térií se letos toto klání zařadilo 
mezi soutěže patřící pod  Czech-
Skills, z níž jsou vybíráni i kandi-
dáti na mezinárodní soutěž Eu-
roSkills.  Letošní ročník proběhl 
na výstavišti Ostrava - Černá 
louka společně s výstavou Dům 
a byt 2010. Zúčastnilo se ho cel-
kem 10 odborných učilišť z celé 

České republiky, např. z Prahy, 
Kolína, Valašského Meziříčí či 
Plzně, dvě družstva (soutěžili 
vždy dva učni a jeden  mistr) při-
jela dokonce ze Slovenska.
Naši školu reprezentovali Jan 
Sapara a Rostislav Toman, kteří 
si v soutěži vedli výborně a ob-
sadili 2. místo.
Za vzornou reprezentaci nejen 
školy ale i města Hlučína jim pa-
tří velký dík. 

Karel Balarin
vedoucí odborného výcviku

Učni z Hlučína bodovali
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Upozorňujeme všechny řidiče, 
kteří projíždějí po místní komu-
nikaci Hornická ve směru od 
Základní školy Hornická k ul. Čs. 
armády, že zde musí (dle §22 zá-
kona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích) 
respektovat „přednost zprava“! 
Toto pravidlo platí nejen na kři-
žovatce ulic Hornická s komu-

nikací za nákupním střediskem 
Hruška, ale i dále – tedy  na silni-
cích, které vedou na parkoviště 
u obchodu Hruška a za restau-
raci U Sudu s vyústěním na jed-
nosměrnou komunikaci souběž-
nou s ulicí Čs. armády.  

Odbor dopravy
MěÚ Hlučín

Přednost zprava na ulici Hornická

Hlučínský hokejový klub HC 
Prajz Hlučín příjme do svých řad 
nové členy i hráče. Členem se 
dle stanov klubu může stát kdo-
koliv – muž i žena, starší 15-ti 
let. HC Prajz Hlučín hraje v sezó-
ně 2010/2011 nejnižší registro-
vanou soutěž – opavský okres-
ní přebor. Není podmínkou re-
gistrovat každého člena u ČSTV! 
V současné době je náš domá-
cí led Bulyaréna Kravaře, kde 
máme týdně předplaceny 2 
ledy – ve středu a v pátek večer. 
Kromě zápasů a tréninků pořá-
dáme veřejná bruslení, brusle-

ní pro členy a rodinné přísluš-
níky a další akce na ledě i mimo 
něj, soustředění na horách a ob-
líbený Společenský ples v břez-
nu v KD Bobrovníky. Průměr-
ný věk našich aktivních členů je 
přes 40 let, proto bychom rádi 
náš tým omladili. Zájemci se 
mohou přihlásit na tel. čísle 603 
323 733, na našem webu: www.
hokej.hlucin.com nebo na Ve-
řejném bruslení, které se koná 
30.12.2010  od 14 do 17 hodin v 
Bulyaréně Kravaře.

Martin Ostárek
předseda HC Prajz Hlučín, o.s. 

Nábor hlučínských hokejistů

První listopadovou sobotu se mla-
dí turisté z T.O.Zálesák vydali do 
nedaleké Ostravy s cílem vystoupit 
na třetí nejvyšší bod Ostravy haldu 
Ema.  
Jako výchozí bod pro tento nená-
ročný výšlap je ideální  výstaviště na 
Černé louce a odtud vyrazili i kluci 
a holky z Hlučínska. Přes výstaviště 
a lávku přes Ostravici k Slezskoos-
travskému hradu je to příjemná 
procházka po rovince. Od hradu už 
však žlutá značka pouze stoupá a 
stoupat museli i mladí turisté. 
Po necelé hodince chůze dorazili 
mládežníci pod vrchol, dříve než 
na něj vystoupili si ho však obešli. 

Závěrečný výstup je poměrně ostrý, 
ale krátký. Kolem jedenácte hodiny 
turisté na vrcholu a užívali si nád-
herný výhled, který však kazilo větr-
né počasí. Výhled je odsud opravdu 
nádherný, na jedné straně Beskydy, 
před vámi vysoké pece a  v dálce lze 
spatřit hlučínské silo. Halda Ema je 
termicky aktivní a mladí turisté se o 
tom  samozřejmě chtěli přesvědčit. 
Ruce všech se nořily do škvírek, z 
kterých stoupaly obláčky plynů. 
Sestup k Sýkorově mostu byl rych-
lý, u tanku proběhla společná fotka 
a všichni už spěchali Komenského 
sady na Čapkárnu, kde musela pro-
běhnout závěrečná relaxace.        

Jan Říčný

Halda Ema pokořena 

Jako v Baladě o tažných ptácích 
to v posledních několika dnech vy-
padá ve školní družině ZŠ dr. Tyrše. 
Jen co se subtilní vlaštovky pečlivě 
shromáždily na drátech elektrické-
ho vedení a v početných houfech 
opustily naši stále chladnější zemi, 
na oknech školní družiny se obje-
vilo krmítko a visuté držadlo na lo-
jovou kouli. Přesto, že letos máme 
teplý podzim, může brzy přijít tuhá 
zima a tak se příprava na zimní do-
krmování může velmi brzy vyplatit.
Na každém kroku nyní můžeme 
narazit na všude přítomné vrá-
ny, které drze zabodávají zobáky 
do povalujících se zbytků  čehoko-

liv. I toto je inspirací  pro výtvarnou 
činnost žáků  školní družiny, kte-
ří se změnu ve složení fauny sna-
ží ztvárnit umělecky. V pátek 5. 11. 
malovaly děti nadšeně tempero-
vými barvami havrany i vrány. Své 
vědomosti o stěhování ptáků, kte-
ré nabyly v hodinách přírodovědy, 
a také zážitky z pozorování hodu-
jících ptáků za okny v „jejich“ krmít-
ku, si sdělují a uplatňují v debatním 
okénku. Brzy bude díky píli a zájmu 
žáků vypadat prostor uvnitř škol-
ní družiny skoro stejně jako krajina 
plná podzimního ptačího ruchu.

Ivana Bukačová
vychovatelka 

Přírodovědná akce ve školní družině

Pozvání  na veřejné bruslení  
Klub ledního hokeje HC Prajz Hlučín, o.s. pořádá v Bulyaréně 
Kravaře  pro Hlučínskou veřejnost ve čtvrtek  30.12.2010  od 
14.00 do 17.00 hodin. 
Akce nazvaná Bruslení pro všechny je pro hlučínskou veřejnost  
zdarma. Teplé občerstvení zajištěno přímo u ledu.
Přijďte zadním vchodem Bulyarény – přes vrátnici – vstupem 
pro hráče. Bližší informace o této akci najdete na našem webu: 
www.hokej.hlucin.com 
Za HC Prajz Hlučín, o.s. zve výkonný výbor: Ostárek – Mušálek 
– Prokš

Postava Svatého Mikuláše je pro 
děti jakousi předzvěstí blížících 
se vánoc.  Se svou nadílkou za 
nimi přichází vždy v předvečer 
svátku, který připadá na 6. pro-
sinec.
Jméno světce pochází z řečti-
ny a v překladu znamená „vítěz 
lidu“. I když se v historických do-
kumentech zachovaly zmínky 
o několika Mikuláších, tradice, 
uchovávaná do dnešních let po-
chází od nejznámějšího z nich 
– biskupa z Myry. Narodil se ko-

lem roku 270 v řeckém Patrasu. 
Přestože jeho rodiče byli bohatí 
a po jejich smrti zdědil Miku-
láš veškerý majetek, nemyslel 
na sebe, ale rozdával almužny 
chudým a nemocným. Podle 
jedné z mnoha pověstí o něm 
žil ve městě zadlužený otec, 
který se rozhodl prodat své tři 
dcery do nevěstince. Když se o 
tom Mikuláš dověděl, vhazoval 
otevřeným oknem do ložnice 
dívek po tři noci za sebou pení-
ze, kterými byly nejen splaceny 

Víte, kdo to byl Svatý  Mikuláš? dluhy, ale zbylo také na věno. Po 
odhalení tohoto skutku, aby se 
vyhnul chvále, odešel do Pales-
tiny – místa života Ježíše Krista. 
Kolem roku 300 se stal Mikuláš 
biskupem v turecké Myře. Brzy 
poté začalo pronásledování 
křesťanů, a on se v roce 310 do-
stal do zajetí, kde byl velmi těž-
ce trýzněn. Založil mnoha škol a 
sirotčinců. Více se o jeho životě 
a působení neví. Je známo už 
jen přibližné datum biskupo-
va úmrtí, jímž byl 6. prosinec v 
rozmezí let 345 a 351. Označení 
„svatý“ poukazuje na Mikulášův 

prožitý život, naplněný dobrem. 
Pro své činy se stal světcem a 
přítelem dětí, patronem zajatců, 
mučedníkem a pomocníkem 
v nouzi. Spojení kultu s obda-
rováváním dětí 6. prosince lze 
prokázat od 13. století a každo-
ročně si jej připomínáme tím, 
že přichází člověk v přestrojení 
a jeho jménem rozdává dárky. 
Atributy svatého Mikuláše jsou 
ornát – vrchní roucho, mitra 
jako znak biskupského úřadu a 
berla – pastýřská hůl. 

Lada Dobrovolná 
zdroj: www.vira.cz/mikulas
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Okénko strážníka
Ve dnech 15. a 16. října dohlíželi strážní-
ci městské  policie na zdárný průběh ko-
munálních voleb, v období dušiček se 
pak zaměřili na pořádek a kontrolu měst-
ských hřbitovů.  

n 15.10. okolo 21:30 přijala stálá služba 
telefonní oznámení, že se u hřbitova 
na Březinách  po cestě pohybuje polo-
nahý muž. Vyslaná hlídka tohoto pod-
napilého muže zadržela a celou věc vy-
řídila v rámci blokového řízení.

n 24.10. krátce před 22. hodinou zazna-
menal kamerový systém na dětském 
hřišti, které již bylo uzavřeno, 4 mla-
distvé. Ti se zde houpali na dětských 
atrakcích a kouřili, i když je to zde zaká-
záno. Dvěma dívkám a dvěma chlap-
cům byla uložena bloková pokuta.

n V sobotu 30.10. zastavili policisté na 
ulici Rovniny cyklistu, který upoutal 
jejich pozornost stylem jízdy a tím, že 
jel bez osvětlení. Při dechové zkoušce 
mu naměřili hodnoty 3,44 promile a 
2,95 promile alkoholu v dechu. Případ 
je nadále v šetření.

n Dne 9.11. zachytily kamery okolo po-
ledne dva mladíky, jak popíjejí na au-
tobusovém nádraží pivo a láhve od-
hazují na zem. Ještě před příjezdem 
hlídky MP sice z místa odešli, policisté 
je ale o pár minut později zadrželi na 
ulici Pode zdí. Oběma chlapcům ve 
věku 17 a 18 let bylo naměřeno kolem 
1 promile alkoholu v dechu. Celá věc 
byla vyřízena na místě uložením blo-
kové pokuty, oba mladíci si také po 
sobě museli uklidit nepořádek.

n O dvě hodiny později se městští stráž-
níci společně s Policií ČR zaměřili na 
kontrolu podávání alkoholu mladist-
vým v restauracích a hernách. Kontro-
la proběhla bez problémů, nikdo nebyl 
zajištěn.

n 10.11. zastavili strážníci před 23. hodi-
nou na ulici Hluboké motorové vozi-
dlo. Při kontrole se zjistilo, že řidička z 
Hlučína řídila toto vozidlo pod vlivem 
alkoholu. Věc byla proto předána PČR 
k dořešení.

n Další den vyjela hlídka MP do prodej-
ny Lidl, kde došlo k pokusu o krádež. 
Žena z Rumunska se zde snažila odcizit 
zboží za bezmála 2000,- Kč, které ukry-
la pod sukní. Případ převzala k došet-
ření Policie ČR.

n Do stejné provozovny se strážníci vrá-
tili také o dva dny později. Personál 
prodejny zde zadržel muže z Ostra-
vy, který se snažil projít přes pokladnu 
se zbožím ukrytým pod bundou. Zbo-
ží bylo v neporušeném stavu předáno 
zpět na prodejnu, případ předán Poli-
cii ČR.

(ld)

Moravskoslezský
matematický šampionát
Ve čtvrtek 21. 10. 2010 se 6 žáků 9.B ZŠ 
Hlučín Hornická zúčastnilo na Wichterlově 
gymnáziu v Porubě mezinárodní soutěže 
„Moravskoslezský matematický šampionát“. 
V konkurenci 120 soutěžících z ostravských  
škol a z družební školy  Wichterlova gymná-
zia ze Slovenska  jsme obsadili velmi pěkná 
přední místa. Vyhlášeno bylo 10 nejlepších 
řešitelů, mezi kterými byla z naší školy na 3. 
místě Kateřina Uhlířová, na 4. místě Sandra 
Selníková a na 5. místě Lucie Holušová. Děv-
čata kromě diplomu získala  pěkné věcné 
ceny.        Dagmar Stavinohová

ZŠ Hornická

Řadu  propagačních  a informačních materiálů o městě Hlučíně a hlučínském regionu si 
mohli prohlédnout  návštěvníci „Dnů Hlučína a Hlučínska“,  které proběhly v rámci výstavy 
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska 22. a 23. října v  Národní technické knihovně v Praze. 
V  propagačním stánku, který připravovalo Muzeum Hlučínska, byla k dispozici např.  také  
regionální literatura a vybrané audiovizuální dokumenty prezentující tradice, lidové zvyky 
a nářeční písně z Hlučínska.                                                                                                                   (ld)

Hlučín se představil v Praze

V domově důchodců U jezera tráví již 6 let zasloužený 
odpočinek paní Helena Bechová, nejstarší obyvatelka města 
Hlučína. 8 listopadu oslavila úctyhodné životní jubileum, 
101 let. Blahopřát již přišla nejen rodina, pracovníci Domo-
va, ale také představitelé města a Moravskoslezského kraje.

                                                                       Foto: Petr Gattnar

Gratulanti v Domově U jezera

Foto: Jana Nevřelová, Muzeum Hlučínska

Co říká o Vánocích encyklopedie
Vánoce (z něm. Weihnachten - svaté noci) jsou v křesťanské tradici 
oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi 
patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. 
prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křes-
ťanští teologové uvadějí 25. prosinec jako datum Kristova naroze-
ní. Oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem 
roku 336.  Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století.
V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. pro-
sinec, coby předvečer samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy 
zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vá-
nocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stro-
mek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, 
či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již 
z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, 
který na tyto dny též připadá. V současné době se však 
původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce 
se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských 
svátků.
Vedle jesliček je nejznámějším symbolem Vánoc vá-
noční  stromeček.                                   zdroj: cs.wikipedia.org
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Kdy vlastně dětský pěvecký 
sbor Sluníčko vznikl?
Bylo to v roce 2000, kdy jsem 
nastoupila jako učitelka hudeb-
ní výchovy a českého jazyka na 
základní školu Hlučín - Rovni-
ny. Přemýšlely jsme s kolegyní, 
která se mnou sbor vede, jaký 
mu dát název a i v anketě u 
dětí nakonec zvítězilo Sluníčko. 
Rovninská škola ho má totiž ve 
svém znaku.

Jaké  je složení sboru, taky 
trpíte nedostatkem „mužů“?
Jsou tam děti od první do de-
váté  třídy, tedy od 6 do 15 let. 
Moje dcera Viktorka letos na-
stoupila k nám na Rovniny do 
první třídy a protože je po ma-
mince, tak už ve Sluníčku taky 
zpívá. Mnohé děti jsou stálice 
a vydrží ve sboru až do té de-
vítky, někteří ale samozřejmě 
odcházejí, ta sestava se mění. 
Přijde to většinou se začátkem 
puberty, v šesté, sedmé třídě. 
Buď je to přestane bavit, nebo 
se třeba kluci stydí, když začnou 
mutovat. S klukama je to vůbec 
opravdu slabší, máme 7 kluků a 
holek čtyřicet.

Hrajete na nějaký  nástroj, 
doprovázíte děti na koncer-
tech?
Já hraju na klavír. Při zkouškách 
je doprovázím, ale na koncer-
tech to přenechávám zkušeněj-
ší paní Basovníkové ze základní 
umělecké školy.

Jak často máte zkoušky?
Scházíme se každou středu, 
jsou to dvouhodinovky. Nejprve 
zkouší děti z mladšího stupně, 
protože jim končí dřív škola, a 
pak ti starší. Míváme i víceden-
ní soustředění. To buď spíme ve 
školní tělocvičně, nebo někam 
jedeme. Třeba teď na začátku 
listopadu jsme byli v Bolaticích. 
Na výjezdech je celý sbor stále 
pohromadě a můžeme zkoušet 
i několikrát denně, takže tam 
vždycky uděláme kus práce.

Jak vybíráte repertoár? Je 
váš sbor v tomto směru nějak 
vyhraněný?
My zpíváme všechno, od lido-
vek přes vážnou hudbu až po 
modernu. Já průběžně sleduji, 
jaké se chystají festivaly nebo 
dětské soutěže, vyberu ty, kte-
rých bychom se chtěli zúčastnit 
a na ty se pak připravujeme. 
Takže repertoár se odvíjí od pro-
gramu, který zrovna nacvičuje-
me. Hodně jsme spolupracovali 
s Kulturním centrem, konkrétně 
s panem Kačorem, účinkovali 
jsme v jeho kabaretu Hudební 
tramtárie. Ty písničky jsme pak 
přezpívali i do polštiny a s pás-
mem jsme vystoupili v polském 
Namyslowe. Spolupracujeme 
také s ostravským sborem Pě-
vecké sdružení Slezská Ostrava.

Říkala jste, že jezdíte na 
festivaly a soutěže, jaké jsou 
vaše největší úspěchy?

Třikrát jsme se zúčastnili kraj-
ské přehlídky dětských sborů v 
Orlové a třikrát jsme si odvezli 
Stříbrné pásmo, což považuji 
za velký úspěch, protože tam je 
konkurence opravdu velká. Jed-
nou jsme na této přehlídce zís-
kali i zvláštní ocenění za sólový 
výstup.

Teď  máte před sebou 
výjimečnou událost, společný  
koncert s Danem Hůlkou a 

Na slovíčko o Sluníčku aneb 
Jedinečný  koncert v Hlučíně

5.	prosince	se	Kulturní	dům	v	Hlučíně	stane	hostitelem	
adventního	koncertu,	který	je	složením	interpretů	zcela	
ojedinělý.	Na	jednom	pódiu	zde	totiž	vystoupí	známý	
muzikálový	zpěvák	Daniel	Hůlka,	jeden	z	nejvýznamnějších	
kytaristů	současnosti	Lubomír	Brabec	a	děti	z	hlučínského	
dětského	sboru	Sluníčko.	O	tom,	jak	došlo	k	navázání	
této	spolupráce	a	o	práci	s	dětmi	v	souboru	Sluníčko	jsme	
si	povídali	s	jeho	vedoucí	Veronikou	Kadlecovou.

Lubomírem Brabcem. Jak k té 
spolupráci došlo?
Do kulturního centra přišla na-
bídka z pořádající agentury, že 
je možné uspořádat koncert 
těchto dvou umělců, kde by se 
zapojil i místní sbor. Vedoucí 
kulturního domu, pan Houžvič-
ka, za námi přišel, zda bychom 

o tuto akci měli zájem a byli 
schopni repertoár nacvičit. Na 
to se samozřejmě nedalo ne-
kývnout

Jaké  skladby na koncertě 
zazní?
Protože koncert chystáme na 
druhou adventní neděli, určitě 
se v něm odrazí vánoční nála-
da, i když repertoár čistě vá-
noční není. Zazní vážná hudba, 
např. Mozart či Dvořák, dále 
renesanční skladby, společně se 
sborem zazpívá Dan Hůlka kla-
siku jako Frankovo Panis Ange-
likum nebo Ave Maria od Franze 
Schuberta. Pilně nacvičujeme 
od začátku září, takže doufám, 
že si nás přijde poslechnout co 
nejvíce lidí.

To bude váš poslední  koncert 
v tomto roce?
Na 17. prosinec chystáme ještě 
jeden koncert a to pro změnu 
ve spolupráci se ZUŠ Vejvanov-
ského. Tam vystoupí nejen vý-
běr dětí ze Sluníčka ale i sólisté 
z hudební školy a ze souboru z 
Dolního Benešova. Na progra-
mu bude Rybova Česká mše vá-
noční. Na oba koncerty samo-
zřejmě všechny srdečně zveme 
a přejeme všem krásné vánoce.

Za rozhovor poděkovala
Lada Dobrovolná
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Předmětem daně z nemovitostí jsou po-
zemky na území České republiky vedené 
v katastru nemovitostí, nemovité stavby, 
tj. stavby spojené se zemí pevným zákla-
dem, nacházející se na území České repub-
liky, pro které byl vydán kolaudační souhlas 
nebo stavby užívané před vydáním kolau-
dačního souhlasu, stavby způsobilé k užívá-
ní na základě oznámení stavebnímu úřadu 
nebo stavby podléhající oznámení staveb-
nímu úřadu a užívané, nebo stavby, pro kte-
ré bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo 
kolaudačnímu rozhodnutí podléhají a uží-
vané nebo podle dříve vydaných obecně 
závazných právních předpisů dokončené, 
byty včetně podílu na společných částech 
stavby, které jsou samostatně evidovány v 
katastru nemovitostí, (dále jen“byty“), a ne-
bytové prostory včetně podílu na společ-
ných částech stavby, které jsou samostat-
ně evidovány v katastru nemovitostí (dále 
jen“samostatné nebytové prostory“).  
Přiznání  k dani z nemovitostí podává po-
platník daně. Je-li poplatníků daně z té-
hož předmětu více, podá daňové přiznání 
pouze jeden z nich jako společný zástupce 
nebo společný zmocněnec. Podá-li daňové 
přiznání jeden z poplatníků mající vlastnic-
ká nebo jiná práva k téže nemovitosti za ce-
lou nemovitost, považuje se tento poplat-
ník za jejich společného zástupce, pokud 
si poplatníci nezvolí společného zmocněn-
ce, nebo pokud nepodají samostatně da-
ňová přiznání za své spoluvlastnické podí-
ly za podmínek uvedených v následujícím 
odstavci. 
Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího ob-
dobí podáno daňové přiznání alespoň jed-
ním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlast-
nický podíl na pozemku, (dále jen „podíl 
na pozemku“), nebo za spoluvlastnický po-
díl na stavbě, bytu nebo samostatného ne-
bytového prostoru ( dále jen „podíl na stav-
bě“), má povinnost podat daňové přizná-
ní každý spoluvlastník za svůj podíl na po-
zemku nebo za svůj podíl na stavbě samo-
statně. V tomto případě přiznává a platí kaž-
dý spoluvlastník daň ve výši svého podí-
lu na celkové dani odpovídající jeho podí-
lu na pozemku nebo stavbě. Tento postup 
však nelze uplatnit u pozemku evidované-
ho v katastru nemovitostí zjednodušeným 
způsobem. Jestliže některý ze spoluvlast-
níků pozemku nebo stavby daňové přizná-
ní nepodá, správce daně mu vyměří daň z 
moci úřední, bez předchozí výzvy k podá-
ní daňového přiznání. Obdobně se postu-
puje¨při zdaňování spoluvlastnického podí-
lu na bytu nebo samostatném nebytovém 
prostoru, jakož i spoluvlastnického podí-
lu na pozemku, u něhož je spoluvlastnictví 
podle zvláštního právního předpisu (např. 
zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve zně-
ní pozdějších předpisů) odvozeno od vlast-
nictví bytu nebo samostatného nebytové-
ho prostoru. 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 
Pro vyměření daně z nemovitostí je rozhod-
ný stav k 1. lednu zdaňovacího období /pří-
slušného kalendářního roku), na který je 
daň vyměřována. Ke změnám skutečností 
rozhodných pro daňovou povinnost, které 
nastanou v průběhu zdaňovacího období , 
se nepřihlíží. 

Poplatník daně může být fyzická nebo práv-
nická osoba.

Poplatníkem daně z pozemků je:
n vlastník pozemku. U pozemků ve vlast-

nictví České republiky je poplatníkem 
daně organizační složka státu nebo státní 
organizace, zřízená podle zvláštních práv-
ních předpisů, případně právnická osoba, 
které se právo užívání změnilo na výpůjč-
ku podle zvláštních právních předpisů

n nájemce pozemků
n u pronajatých pozemků, které jsou v ka-

tastru nemovitostí evidovány zjednodu-
šeným způsobem

n u pronajatých pozemků spravovaných 
Pozemkovým fondem ČR nebo správou 
státních hmotných rezerv, nebo u pozem-
ků převedených na základě rozhodnutí o 
privatizaci na MF

n uživatel pozemků – není –li vlastník po-
zemku znám, nebo jde-li o pozemky, je-
jichž hranice v terénu vznikly po předá-
ní pozemků jako náhradní za původní po-
zemky sloučené. 

 
Poplatník daně ze staveb je
n vlastník stavby, bytu nebo samostatného 

nebytového prostoru
n jde-li o stavbu, byt nebo samostatný ne-

bytový prostor ve vlastnictví ČR, je po-
platníkem daně organizační složka stá-
tu nebo státní organizace zřízená podle 
zvláštních předpisů, nebo právnická oso-
ba, které se právo trvalého užívání změ-
nilo ve výpůjčku podle zvláštního právní-
ho předpisu

n nájemce v případě, že se jedná o prona-
jaté stavby a samostatné nebytové pro-
story, s výjimkou staveb obytných domů 
a bytů, spravované Pozemkovým fondem 
ČR, Správou státních hmotných rezerv 
nebo převedené na základě rozhodnutí o 
privatizaci na MF. Nejsou-li uvedené stav-
by a samostatné nebytové prostory pro-
najaty nebo jedná-li se o domy či byty, 
jsou poplatníky daně tato subjekty. 

Přiznání  k dani z nemovitostí se podává 
vždy místně příslušnému správci daně, jímž 
je ten finanční úřad, v jehož obvodu územ-
ní působnosti se předmět daně nachází. 
Přiznává-li se více nemovitostí v obvodech 
územní působnosti více finančním úřadům, 
podává se daňové přiznání u každého z 
nich samostatně. 
Lhůta pro podání daňového přiznání  – 

řádného nebo dílčího přiznání, případně 
opravného přiznání, je podáno včas nejpoz-
ději dnem 31. ledna zdaňovacího období. 
Poplatník je povinen si v daňovém přiznání 
daň z nemovitostí sám vyčíslit a uvést úda-
je, jakož i další okolnosti rozhodné pro vy-
měření daně. 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ
PRO POPLATNÍKY ! 
Nepodá-li poplatník daňové přiznání  nebo 
dílčí daňové přiznání, ačkoli měl tuto povin-
nost, nebo učiní-li tak po stanovené  lhůtě 
a toto zpoždění  je delší než 5 pracovních 
dnů, vzniká  mu povinnost uhradit pokutu 
za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05% sta-
novené daně za každý následující den pro-
dlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Po-
kud by takto vypočtená částka pokuty byla 
nižší než 500,--Kč, činí výše pokuty za opož-
děné tvrzení daně 500,- Kč. 
Změnu ostatních údajů je poplatník povi-
nen oznámit finančnímu úřadu do 30 dnů 
ode dne, kdy nastala ( tj. především změnu 
údajů o poplatníkovi, případně změnu v za-
stupování, atd.). 
Přestane-li být fyzická nebo právnická  oso-
ba poplatníkem daně proto, že se v průbě-
hu zdaňovacího období změnila vlastnická 
nebo jiná práva ke všem nemovitostem v 
územním obvodu téhož správce daně, které 
u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo 
tyto nemovitosti zanikly, je povinna ozná-
mit tuto skutečnost správci daně nejpozději 
do 31. ledna následujícího zdaňovacího ob-
dobí. 

Daň  z nemovitostí je splatná: 
a) u poplatníků daně provozující zeměděl-

skou výrobu a chov ryb ve dvou stejných 
splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 
do 30. listopadu zdaňovacího období

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou 
splátkách, nejpozději do 31. května a do 
30. listopadu zdaňovacího období. 

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí 
částku 5000,- Kč, je pro všechny poplatní-
ky daně splatná najednou, a to nejpozději 
do 31.května zdaňovacího období. Ke stej-
nému datu lze daň z nemovitostí zaplatit 
najednou i při vyšší částce. činí-li u jedno-
ho poplatníka celková daňová povinnost 
z nemovitostí nacházejících se v územním 
obvodu jednoho správce daně méně než 
30,- Kč a není-li stanoveno jinak, daň se ne-
platí, avšak povinnost podat daňové přizná-
ní trvá. 
Není-li splatná  částka daně uhrazena nej-
později v den její splatnosti, počítá se za 
každý den prodlení, počínaje pátým pra-
covním dnem následujícím po dni splatnos-
ti až do dne platby úrok z prodlení. 

FÚ v Hlučíně
daň z nemovitostí

Finanční úřad informuje: Daň z nemovitostí na rok 2011 
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FORMULÁŘ K ÚHRADĚ  MÍSTNÍHO  POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních 
odpadů na jednu poštovní poukázku v roce 2011 
 
Společný zástupce ( jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):
 
Příjmení a jméno ..................................................................................................................................................................

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

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

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

      Jméno a příjmení          Datum narození
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jakékoliv následné  změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni na-
hlásit do 30 dnů od vzniku změny ( odstěhování, přistěhování, úmrtí.)
 

NUTNO ODEVZDAT NEJPOZDÉJI DO KONCE PROSINCE 2010,
JINAK NEBUDE SPOLEČNÁ ÚHRADA NA JEDNU SLOŽENKU MOŽNÁ!

Pokud budete chtít prová-
dět  úhradu poplatku za ko-
munální odpady za více osob 
na jednu společnou složenku, 
tak jako to probíhalo v minu-
lých letech, musíte nejpozdě-
ji do konce prosince 2010 vy-
plnit a odevzdat na MěÚ Hlučín, 
odbor životního prostředí a ko-
munálních služeb „FORMULÁŘ  

K  ÚHRADĚ MÍSTNÍHO  POPLAT-
KU za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na jednu poš-
tovní poukázku v roce 2011“, 
který naleznete v na této strán-
ce dole, dále je k dispozici na 
MěÚ Hlučín, odboru životního 
prostředí a komunálních služeb, 

kancelář č. A 111 a také je ke sta-
žení na webu města – levá liš-
ta – formuláře – finance – Úhra-
da místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů na jednu poštovní po-
ukázku

Odbor ŽPaKS

Společná úhrada poplatku za komunální 
odpady v roce 2011 za více poplatníků 

Separace 
nápojových 
kartonů

Nápojové  kartony - krabice od 
džusů, mléčných výrobků, vín 
apod. se staly běžnou součástí 
našeho života. Po dohodě se 
svozovou firmou Marius Peder-
sen a.s. byla v měsíci červnu le-
tošního roku zahájena jejich se-
parace. Ve městě Hlučín se nyní 
tyto nápojové kartony sbírají 
společně s plasty, tj. do žlutých 
kontejnerů nebo pytlů.
Přesto však spousta těchto kar-
tonů doposud končí v popelni-
cích se směsným komunálním 
odpadem. To je však škoda, 
protože nápojové kartony lze 
dále zpracovávat. Svážejí je do 
papíren  a desky a panely, které 
se z nich vyrábí, lze použít jako 
izolační nebo stavební prvek 
pro rekonstrukci bytového já-
dra, půdní vestavby, jako obklad 
vnitřní i vnější nebo jako zatep-
lení či ztracené bednění.
Další využití nápojových kar-
tonů je však možné pouze za 
předpokladu, že je budeme 
sbírat odděleně podobně jako 
plasty či papír a před vhozením 
do kontejneru je vypláchneme, 
neboť i po svém vyprázdnění 
obsahují zbytky původních ná-
pojů. Nápojové kartony začíná 
separovat čím dál tím více obcí.
Separace nápojových kartonů a 
jejich další recyklace je i finanč-
ně podporována společností 
EKO-KOM a.s. (obdobně to je 
u třídění papíru, plastu a skla). 
Takže vás všechny vyzýváme 
– separujte nápojové kartony 
a ukládejte spolu s plasty.  Do 
směsného komunálního odpa-
du opravdu již nepatří! 

Odbor ŽPaKS 

"
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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

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
IV. čtvrtletí 2010

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodi-
nou ráno v den svozu!

Termíny svozu: 

středa 1. prosinec 2010 svozová oblast C

středa 15. prosinec 2010 svozová oblast A

středa 29. prosinec 2010 svozová oblast B

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

Kurz znakového jazyka
Poradenské  a informační centrum pro sluchově postižené se 
sídlem v Ostravě, nabízí občanům Hlučína a okolí výuku zákla-
dů znakového jazyka v kurzu akreditovaném MŠMT pro pracovní 
činnost „Asistent/ka/ neslyšících“. Během tří let by měl absolvent 
získat dovednosti v základní komunikaci s neslyšícími při vyřizo-
vání jejich záležitostí na úřadech, u lékaře apod.
1. ročník kurzu znakového jazyka bude probíhat od 4. ledna 2011 
v ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za kulturním domem), vždy v úterý od 
16:30 do 18:15 hod.
Bližší  informace ke kurzu znakového jazyka získáte kontaktem 
na picsp@seznam.cz, telefon: 724 996 859 – pí Kubicová.

Zima se nám opět nezadržitelně blíží, a s ní 
bohužel i výrazné zvýšení znečištění ovzdu-
ší. Ze všech zpráv o stavu životního prostře-
dí bohužel zcela jednoznačně vyplývá, že se 
již několik let stav ovzduší, zejména v Mo-
ravskoslezském kraji, po jeho přechodném 
zlepšení před několika lety, opět výrazně 
zhoršuje.
Nejhorší situace je v zimním období, kdy 
přichází topná sezóna a časté inverze. Zne-
čištění ovzduší  v Moravskoslezském kraji je 
způsobeno nejen velkými zdroji znečištění 
ovzduší Ostravské aglomerace a dálkovými 
přenosy emisí z Polska, ale nemalou měrou  
i malými zdroji znečištění ovzduší – lokál-
ními topeništi. V ovzduší se výrazně zvyšují 
zejména  emise tuhé (polétavý prach), emi-
se oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusíku (NOx)  
a oxidu uhelnatého (CO). V důsledku  cen 
zemního plynu a elektrické energie se část 
domácností opět vrátila, buď zcela nebo 
částečně, od ekologicky šetrného topení, k 

topení uhlím nebo dokonce uhelnými kaly. 
A bohužel nejen to – někteří občané zcela 
bezohledně a trestuhodně spalují dokonce 
i odpady – plasty, igelity, PET lahve, lakova-
né dřevo, dřevotřísku, textil apod. V Hlučíně 
má každý občan možnost a podle obecně 
závazné vyhlášky i povinnost, odpady třídit 
a v žádném případě je nespalovat. Přesto je 
někdo  schopný do kotle hodit doslova vše. 
Nemyslím, že je to ve snaze ušetřit, spíše si 
myslím, že je to z lenosti odpad třídit a z ne-
znalosti důsledků spalování odpadů. Pokud 
někdo z vás do kotle hází tyto odpady, do 
ovzduší se nedokonalým spalováním v lo-
kálních topeništích uvolňují látky velmi je-
dovaté, dráždivé, často i karcinogenní, které 
musíme dýchat všichni  a které jsou zdraví 
enormně škodlivé!
Někdo si myslí, že spalovat lze veškeré dře-
vo a že se vždy jedná o ekologické palivo. 
Ale ani lakovaná, barvená a jinak upravova-
ná dřeva nebo překližky  do kotle nepatří, 

protože se jedná rovněž o odpad, ke spalo-
vání v lokálních topeništích zcela nevhodný.
Je bohužel pravda, že podle stávající platné 
legislativy se v současné době jen velmi ob-
tížně takovéto jednání a porušování zákona 
a vyhlášky dokazuje, zejména pokud se jed-
ná o rodinné domky. Ale při jeho prokázá-
ní hrozí podle vyhlášky fyzickým osobám 
pokuta až do výše 30 tis. Kč a právnickým 
osobám podle zákona dokonce až do výše 
několika desítek nebo set tisíc.    Odpady lze 
spalovat pouze ve spalovnách komunálních 
či průmyslových odpadů, kde  je zaručená 
vysoká spalovací teplota po celou dobu 
spalovacího procesu a účinné čištění spalin.
Proto znovu, tak jako každoročně, vyzý-
váme všechny majitele nemovitostí a pro-
vozovatele kotelen – spalujte v kotlích jen 
paliva pro daný kotel určená, odpady třiďte 
a ukládejte tam, kam patří a nezhoršujte 
ovzduší sami sobě, svým dětem  ani nám 
všem ostatním.                           Odbor ŽPaKS

Lokální, drobné zdroje způsobují velké  znečištění ovzduší 

Desítky milovníků koláčů a dob-
ré zábavy se v neděli  24. října 
těšily na tisíce koláčů různých 
náplní od výrobců koláčů z Hlu-
čínska. 
Jak se stalo již tradicí, pořádalo 
Kulturní centrum Hlučín - stře-
disko Kulturní dům, počtvrté 
Koláčobraní. Při hudební pro-
dukci EVA bandu a kávě, čaji, 

resp. vínku si občané všech 
věkových kategorií zpříjemnili 
povolební neděli nejen konzu-
mací, ale i tancem. 
Na páté Koláčobraní, které bude 
v roce 2011 spojeno s oslavami 
50 let KD Hlučín, slíbili pořada-
telé s pekaři pro spokojené ná-
vštěvníky překvapení.

Miroslav Houžvička

Čtvrté Koláčobraní se povedlo

Tip na vánoční dárek
„Cestou osudu a náhody“ – I. část (cesto-
pisná publikace rodáka ze Štěpánkovic 
Romana Vehovského, která popisuje jeho 
osudy a cestu, kdy se sám vydal s bato-
hem na zádech přes Indii do Austrálie. 
Kniha je doplněna ojedinělými autorový-
mi fotografiemi.)
Beseda s autorem této knihy o jeho 
cestách bude 3. února 2011 v Muzeu 
Hlučínska.



Blíží se oslavy konce starého a za-
čátku Nového roku a s tím spoje-
ný nákup zábavné pyrotechniky. 
O tom, že pyrotechnika je ne-
bezpečná a může i zabíjet, urči-
tě  většina z nás již slyšela. Nej-
větší nebezpečí přitom i nadále 
představují podomácku vyrobe-
né pyrotechnické výrobky, kte-
ré jsou častou příčinou vážných 
poranění. Pyrotechnické výrob-
ky dnes můžeme nakoupit v nej-
různějších obchodech, stáncích 
a na tržnicích. Jsou rozděleny do 
několika tříd nebezpečnosti, při-
čemž třída nebezpečnosti musí 
být na obalu výrobku označena.
Pyrotechnické výrobky I. třídy 
nebezpečnosti lze nakoupit ve 
většině obchodů a stánků. Jedná 
se především o prskavky, pistolo-
vé kapsle, bouchací kuličky, třas-
kavé proužky a jiné. Tyto výrob-
ky se mohou prodávat osobám 
mladším 18 let, které je mohou 
rovněž odpalovat.
Pyrotechnické výrobky II. třídy 
nebezpečnosti se smí prodávat 
pouze osobám starším 18 let a 
navíc pouze v pevných (kamen-
ných) obchodech. Nesmí se pou-
žívat v blízkosti nemocnic, ozdra-
voven, škol, domovů důchodců 
atd. Do uvedené třídy můžeme 

zařadit minivýbušky, rakety, pe-
tardy, dýmovnice, barevné dýmy 
a další.
Pro prodej pyrotechnických vý-
robků III. třídy nebezpečnosti 
je zapotřebí při koupi předložit 
průkaz odpalovače ohňostrojů, 
který vydává Český báňský úřad 
a patří sem např. dělové rány, 
různé druhy raket.
Pro výrobky IV. třídy nebezpeč-
nosti platí přísná bezpečnostní 
opatření a k jejich zakoupení a 
realizaci je třeba zpracovat pro-
jekt, který schválí Český báňský 
úřad.
Pro vlastní  bezpečnost je nutné 
kupovat a používat pouze výrob-
ky s návodem výrobce v českém 
jazyce, který upravuje základ-
ní zásady bezpečné manipula-
ce. Používání pyrotechniky v by-
tech a uzavřených prostorách je 
zpravidla zakázáno. Pyrotechnic-
ké výrobky musí být uskladně-
ny mimo dosah dětí. Pro všech-
ny třídy nebezpečnosti platí: po-
užívejte je tak, aby nedocházelo 
k ohrožení zdraví a majetku. S vý-
robky manipulujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých před-
mětů, stavebních objektů, zapar-
kovaných aut nebo stromů. Při 
použití vždy dodržujte bezpeč-

hlučínskénoviny [10]

Oslavy konce roku a pyrotechnika nostní pravidla uvedená v ná-
vodu pyrotechnického výrobku. 
Období používání pyrotechnic-
kých výrobků je obdobím trau-
matu také pro naše zvířecí miláč-
ky. Na tuto skutečnost je nutné 
pamatovat a věnovat jim zvýše-
nou péči.

 Několik rad na závěr:

n při nákupu se vyhýbejte po-
chybným prodejcům

n výrobky kupujte jen v původ-
ním balení výrobce, s označe-
ním třídy nebezpečnosti

n manipulujte s výrobky podle 
návodu

n po nákupu uschovejte pyro-
techniku v chladnu a v suchu, 
nikdy ne v blízkostí topení, ka-
men nebo jiných zdrojů tepla

n uchovávejte pyrotechnické 
výrobky mimo dosah dětí

n nepoužívejte podomácky vy-
robenou a neschválenou py-
rotechniku

n nemiřte na sebe ani na ostatní
n nepoužívejte pyrotechnické 

výrobky pod vlivem alkoholu
n nesbírejte nevybuchlé petar-

dy a nesahejte na ně
n dodržujte bezpečnostní pravi-

dla a výrobky likvidujte podle 
návodu výrobce.

HZS MSK

V sobotu 9.10.2010 do Hlučí-
na přijelo 7 záchranných týmů 
(psovod-pes) z celé České re-
publiky.  Záchranáři se svými 
psy přijeli prověřit své znalosti a 
schopnosti při tzv, plošném vy-
hledání (dle podmínek nejvyšší 

zkoušky v plošném vyhledání 
mezinárodního zkušebního 
řádu - kategorie RH-FL B).
Úkolem každého týmu bylo pro-
hledat během 20min plochu o 
rozměrech 100x300m v hlučín-
ské pískovně, kde se za ranní 

Záchranářští psi z celé republiky závodili v Hlučíně

Tradiční pečení 
s paní Schlossarkovou
„Svatý Martin na bílém koni při-
jíždí.“ Toto rčení znamenalo, 
že obvykle o sv. Martinu zača-
lo sněžit. Svátek svatého Mar-
tina, 11. listopadu, byl a je jed-
ním z nejoblíbenějších svát-
ků roku. Děti i hospodáři čekali 
na první sníh, hospodyně pekly 
posvícenskou martinskou husu 
a martinské rohlíky nebo kolá-
če a pilo se svatomartinské víno, 
prostě posvícení jak se patří.  
Sníh by sice ještě padat nemu-
sel, víno jsme si v našem věku 
dát nemohli, husu z nedostat-
ku času jsme si nepekli, ale pře-
sto jsme na ZŠ dr. Tyrše slavi-
li. Děti, paní učitelky i paní ředi-
telka pod dozorem naší patron-
ky Jany Schlossarkové a výbor-
né cukrářky paní Jany Gajdo-
vé pekly 10. 11. hlučínské kolá-
če. Hodně jsme si to užili a na-
učili se, jak upéct pravý hlučín-
ský koláč. Koláče byly velmi pěk-
né a chutné. Ti, kteří zůstali po 
dlouhém a voňavém pečení až 
do konce, si mohli vyslechnout 
krásné povídání paní Schlossar-
kové.             Denisa Kačmařová

Diana Wallná
9.B ZŠ dr. M. Tyrše

husté mlhy „ztratily“ tři osoby. 
Při hledání se psovod pohybu-
je pouze po středové ose, pes 
prohledává terén podle poky-
nů psovoda. Hodnotí se chuť a 
ochota psa pracovat, vzájemná 
souhra psa a psovoda, intenzita 
a přesnost označení nalezené 
osoby a počet nalezených osob. 
Po vykonání speciálu záchranné 
týmy čekalo na cvičišti přezkou-
šení v poslušnosti a dovednosti 
(překážky). Domácí barvy hájila 
MVDr. Veronika Smějová, členka 
Záchranné brigády kynologů 
Moravskoslezského kraje. Zá-
vod posuzoval pan Karel Pav-
lík z Bruntálu. Kolegy záchra-
náře z České republiky přijeli 
okouknout i kolegové z Polska. 
Závod, který je pořádán na po-
čest dlouholetého kynologa a 
hlučínského rodáka Oldřicha 
Dvoroka (1941-2000), zaklada-
tele II. Československé brigády 
záchranných psů, podpořilo 
město Hlučín prostřednictvím 
upomínkových předmětů pro 
závodníky.

Foto: Petr Svoboda

S rodiči budoucích prvňáčků se 
u kulatého stolu setkají pedago-
gové Základní školy  dr. Mirosla-
va Tyrše. V úterý 7. 12. 2010  ve 
třídě 1. A  od 8.45 hod  se mo-
hou rodiče  zúčastnit výuky  ja-
zyka českého, jazyka anglického 
a matematiky, v odpoledních 
hodinách (15.30 hod) pak pose-
zení u kulatého stolu s prohlíd-
kou školy a školní družiny.

(mk)

Kulatý stůl 
na Tyršovce

Vedení  Základní školy dr. Mi-
roslava Tyrše a Sdružení  rodičů 
vás srdečně zve na společné 
bruslení žáků, rodičů a peda-
gogů  v BulyAréně v Kravařích  
ve čtvrtek 9. 12. 2010 od 16 do 
17 hod.  Těšíme se na společné 
sportovní setkání.  
Přeji  příjemnou zábavu.

Ivana  Staňková
ředitelka

Bruslení pro 
školáky i rodiče



Dům dětí a mládeže 
 v Hlučíně 
     pořádá 

  
 Mikulášovo nadělení 

 

v neděli 5.12.2010 v 15.30 hodin 
a  v 17.00 hodin  

 
 Pokud chcete obdarovat své 

děti prostřednictvím Mikuláše,  
doneste balíčky označené 
jménem dítěte nejpozději 
v pátek 3.12.do 12 hodin. 

                 Počet míst je omezen! 
Tato nadílka je spojena s prodejní výstavou  

 výrobků z patchworku. 
  

Bližší informace na tel.č. 595 041 156 



Pořad bohoslužeb o Vánocích 2010
v ŘK farnosti Hlučín

Sv. Jan Křtitel Darkovičky Domov u 
jezera

Pátek 24. 12. 2010 - 
Štědrý den 

15.30 a 24.00 21.00 14.00

Sobota 25. 12. 2010 - 
Boží hod vánoční 

7.15, 8.30, 
10.00 

8.00, 10.00 * * *

Neděle 26. 12. 2010 - 
Svátek sv. Rodiny 

7.15, 8.30, 
10.00 

8.00, 10.00 16.30

Pondělí  27. 12. 2010 - 
svátek sv. Jana 

6.45 17.00 * * *

Úterý 28. 12. 2010 - 
Svátek sv. Mláďátek 

6.45 * * * * * *

Středa 29. 12. 2010 - 
Pátý den v oktávu 

6.45 17.00 * * *

Čtvrtek 30. 12. 2010 - 
Šestý den v oktávu 

6.45 * * * * * *

Pátek 31. 12. 2010  - 
Sedmý den v oktávu 

16.30 17.00 * * *

Sobota 1. 1. 2011 - 
Slavnost Panny Marie 

8.30, 10.00, 
17.00 

8.00, 10.00 15.00

Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín, tel.: pokladna: 558 270 100,
kulturní dům: 595 043 397, www.kc-hlucin.cz

Dům dětí  a mládeže Hlučín
Zámecká  6, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 156
e-mail: ddmhlucin@seznam.cz, www.ddmhlucin.zde.cz

Sportovně rekreační areál – sportovní hala, stadion
Tyršova 5a, 748 01 Hlučín, tel.: 595 043 677, 595 043 690, email: 
srahlucin@volny.cz, www.sra-hlucin.cz

Kino Mír Hlučín
Ostravská 624/51a, tel.: 595 041 074, 733 712 991 

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, 748 01 Hlučín, tel.: 595 041 617
mail: muzeum.hlucinska@seznam.cz, www.muzeum.hlucin.com

hlučínskénoviny [11]

Nabídka vánočních dárků
Dědictví – Eva Tvrdá (3. vydání)
Upomínkové  dárky a PF z keramiky  

Vánoční otvírací doba v muzeu: 
24. 12. zavřeno
25. – 30. 12.  /9 – 11.30 hod., 14 – 17 hod./
31. 12.  /9 – 11.30 hod./
1. 1.  /14 – 17 hod./

Bowling, pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/
hřiště,  objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690 

Utkání II. volejbalové  ligy mužů

4. 12. 10.00 TJ Hlučín – Volejbal Vyškov

11. 12. 10.00 TJ Hlučín – Sokol Palkovice

18. 12. 10.00 TJ Hlučín – TJ Holubice

3.12. 
17.00

KLUB DRÁTOVÁNÍ - informace Božena Kladivová, tel.: 
595041156

4.12.
14.00

VÁNOČNÍ  DÍLNA DRÁTOVÁNÍ - určeno dětem i do-
spělým, informace Božena Kladivová, tel.: 595041156

5.12.
15.30
17.00

MIKULÁŠOVO NADĚLENÍ, pokud chcete obdarovat 
své děti prostřednictvím Mikuláše, doneste balíček 
označený jménem dítěte nejpozději v pátek 3.12. do 
12:00h do DDM. 

6.12.
15.00 

VÁNOČNÍ  DÁREČKOVÁ DÍLNA, pro děti od 6 let a 
mládež, přijďte vyrobit sobě a svým blízkým origi-
nální dárečky, cena: 50,- Kč - přihlášky a platba pře-
dem, tel.: 595041156 - Lucie Holaňová Ocelková

10.12.
16.00

KLUB PATCHWORK, srdečně zveme všechny šikovné 
ženy a dívky

11. - 12.12. VÁNOČNÍ  VÝLET DO PRAHY A KUTNÉ HORY - pro 
dospělé a rodiče s dětmi. Odjezd: 11.12. v 4:30h od 
DDM Hlučín, cena: 800,- Kč. Cena zahrnuje: dopravu 
autobusem tam i zpět, ubytování (25 min od centra 
Prahy), průvodce po památkách. Přihlášky a platba 
předem, tel.: 595041156 - Lucie Holaňová Ocelková

15. – 16.12. HRAVÉ  VÁNOCE - vánoční hrátky pro děti z kroužků, 
děti, které  mají kroužky v pondělí a úterý, přijdou 
ve středu 15.12., děti, které  mají kroužky ve středu 
a čtvrtek, přijdou ve čtvrtek 16.12. Přezůvky s sebou

5. 12. 16.00 Adventní koncert: Lubomír Brabec, Daniel Hůl-
ka a soubor Sluníčko ZŠ Rovniny

12. 12. 15.00 Vánoční zvonky štěstí – nádvoří hlučínského 
zámku

17. 12. 9.00 a 
10.30

Michal Nesvadba – představení pro děti z MŠ 
a ZŠ

19. 12. 17.00 Pohodový podvečer s Janou Schlossarkovou – 
EK

20. 12. 19.00 SCREAMERS – Vánoční speciál 2010   

Připravujeme na leden: 

8. 1. 
2011

19.00 PLES MLADÝCH - předprodej na Ples mladých 
od 3. ledna  

1. 12. 17.00 a 
19.30

Občanský průkaz
film ČR, komedie, drama. MP od 12 let

10. 12. 17.00 Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
film USA, rodinný. MP

11. 12. 15.00 Pohádky pod sněhem
animované pásmo pohádek.  MP

16. 12. 18.30 Habermannův mlýn
film ČR, Rakousko, Něm. Drama. MP od 12 let

18. 12. 15.00 Pásmo pohádek pro děti s překvapením  

Vánoční
Běh
Hlučínem
V neděli 26.12. ve 14:00
Start a cíl před radnicí
Běh ulicemi města
Délka trasy 4 km



n Prodám 3+1 u Gymnázia. Tel.: 605 438 

266. 

n Prodám byt 2,5 + 1 v Hlučíně, cena 

748 000 Kč. Tel. č. 723 235 197, RK ne. 
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řádková inzerceOkénko

čtenářů

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín.  On-line na stránkách www.hlucin.cz. Za vydavatele zodpovědný: Ing. 
Pavol Kubuš, starosta města, Městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz. 
Redakční rada: Ing. Pavol Kubuš, Mgr. Jana Poláchová, Ing. Růžena  Hanslíková, Mgr. Lada Dobrovolná,  Mgr. Zdeněk Kačor a  
Mgr. Metoděj Chrástecký, Mgr. Michal Kubíček – šéfredaktor. 
Grafika, sazba, redakční úprava: PRONETmedia, s.r.o., Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava, e-mail: redakce@hlucinskenoviny.cz. 
Distribuce zdarma do schránek. Vychází v nákladu 5600 ks. Výtisk zdarma. Nevyžádané příspěvky se nevrací, redakce není povinna 
všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Formát zasílaných příspěvků: DOC (MS Word) na email: redakce@hlucinskenoviny.cz. Za 
informace na stránkách Volný čas a pozvánky odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent.  
Objednávky plošné inzerce na telefonním čísle 732 736 468, po předchozí domluvě na e-mailu reklama@hlucinskenoviny.cz. 
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 12.12.2010. 

tiráž hlučínskénoviny                                 www.hlucinskenoviny.cz

hlučínskénoviny
ročník 15 | číslo 12 | prosinec 2010 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně | www.hlucin.cz

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku 2011 

přeje všem redakce Hlučínských novin

Místo kytičky

Vážený pane starosto,

chtěla bych touto cestou pochválit práci strážní-
ků městské policie.
Dne 30.10.2010 jsem během pobytu v rodném 
městě Hlučíně ztratila doklady od automobilu, 
aniž jsem si toho všimla. O to větší bylo mé pře-
kvapení, když mi ještě týž den byly vráceny díky 
neznámému nálezci, který mé doklady odevzdal 
na policii ČR a díky práci městské policie, která 
vypátrala místo bydliště mých rodičů, kde jsem 
o tomto víkendu pobývala.
Všichni výše jmenovaní mi tak ušetřili spoustu 
běhání a problémů s vyřizováním nových dokla-
dů. Ještě jednou za jejich ochotu, práci a profesi-
onální jednání děkuji.

Mgr. Michaela Kajerová
Třeboň

Valerie Cymorková

Vánoce, svátky lásky a míru 
 
K zemi se vznášejí bílé vločky sněhu,
Všude kolem je mír, ticho a pohoda,
V rodinách zavání cukroví - vanilka,
Pod stromečkem čeká  bohatá nadílka. 

Na našem náměstí stromek krásně září,
Jsou tady Vánoce- svátky nejkrásnější,
Lidé kolem chodí s úsměvem na tváři,
A oči všech dětí, se štěstím rozzáří. 

V Betlémě na slámě spinká Jezulátko,
Oslík mu svým dechem hřeje zkřehlé ručky,
Celý svět Křesťanů  se těší té zprávě,
Vítej nám Ježíšku, nejmilejší, maličký! 

A když se za okny pomalu zešeří,
Rodina si sedá k vánoční večři,
Pokojem zaznívá Tichá  a svatá noc,
Tajně utíráme slzičku na tváři. 

Světlo a svíčky září- třpytí se ve víně,
Sváteční pohoda, štěstí  v lidském srdci,
Ten pocit slavnostní  dlouho nepomine.
Veselé Vánoce- všem lidem v HLUČÍNĚ!

      [12] hlučínskénoviny

Přivítali  jsme:
Pospíšil Richard *2010
Krátký Josef *2010
Ticháček Radim *2010 

Jubilanti:
Kovalová Regina *1930
Richtrová Marie *1922
Kubová Marie *1927
Červencová Viola*1926
Kaštovský Jan *1921
Menšík Jan *1928
Lička Pavel *1925
Skučková Dagmara *1960
 
Rozloučili jsme se:
Philippová Marie *1920
Jan Křížek  *1953

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se 29. 
10. 2010 ve smuteční síni v Hlučíně-Březi-
nách, zúčastnili posledního rozloučení s na-
ším manželem, synem, tatínkem, tchánem, 
dědečkem, bratrem, švagrem a strýcem, pa-
nem Janem Křížkem z Hlučína. Všem rovněž 
děkujeme za projevy soustrasti a květinové 
dary. Dále bychom chtěli poděkovat panu 
faráři P. Mgr. Martinu Šmídovi za důstojný 
obřad a velmi procítěná slova, která prone-
sl při mši svaté. Rovněž děkujeme pohřební 
službě Breuer s. r. o. za poskytnutí příkladných 
služeb.

Zarmoucená  rodina

Leden:

7. 1. 20.00 PLES FOTBALISTŮ

8. 1. 19.00 PLES MLADÝCH

14. 1. 19.30 PLES ZŠ HORNICKÁ

15. 1. 20.00 PLES GYMNÁZIA J. KAINARA

16. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM

22. 1. 20.00 PLES MĚSTA

29. 1. 20.00 PRVNÍ HLUČÍNSKÝ ROCK´N´ROLLOVÝ  
PLES

Únor:

4. 2. 19.30 ZŠ ROVNINY

5. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU

6. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES S SDH

12. 2. 20.00 PLES SDH

18. 2. 19.00 PLES SENIORŮ

19. 2. 20.00 HELAX REPLAY RETRO DISCO PLES

26. 2. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY SDH 

Březen:

12. 3. 19.00 PLES MLADÝCH – TAK TROCHU JINAK

Plesová sezóna v Kulturním domě Hlučín 



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

realizace a údržba zahrad
řez ovocných stromků,

kácení stromů,
prodej vánočních stromků

a adventní vazby 

www.zahradnictvi-michna.cz

Nabízím
k pronájmu

garáže
pro nákladní 

i osobní
automobily na 
ul. U Stadionu. 
Cena dohodou. 
tel.:732848764  

Vyrobíme vám ziskové WWW stránky do jednoho týdne

Akční cena 9999,- ze vaše 
www stránky nebo eshop...
VÁNOČNÍ AKCE
1. ROK PROVOZU ZDARMA*

Volejte ještě dnes 60348 78 48 nebo email kubicek@pnm.cz
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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

Vývoz  žump
Nabízí firma Tomáš Hájovský Gras Servis               

 

Pro objednání této služby volejte na číslo 603 529 831 
Dále nabízíme:
 Kácení stromů ve ztížených podmínkách
 Pronájem montážních plošin
 Zahradnické práce
 Likvidaci odpadu v naší kompostárně

AdresA: TyršovA 5A, Hlučín
Tel.: 595 043 677
emAil: srAHlucin@volny.cz
www.srA-Hlucin.cz
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KOLEKTIV LÉKÁRNY U HRADEB
Vám rád pomůže s výběrem vánočních dárků pro vaše blízké. 

Vyberte si z veliké nabídky vánočních balíčků
 · vitamínových
 ·  kosmetických
 · tonometrů
 · čajových dárkových kazet

Od 25.listopadu můžete také zakoupit vybrané produkty 
z programu MOJE LÉKÁRNA za zvýhodněnou cenu !!!

Seznam akčních produktů naleznete na letáčcích v naší lékárně!

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, 
PLNÉ POHODY  A SPOKOJENOSTI.

Kolektiv Lékárny U hradeb

LÉKÁRNA
U HRADEB
LÉKÁRNA
U HRADEB

Otevírací doba:  po-pá 7:30 – 18:00
                                 so  8:00 – 12:00

www.lekarnauhradeb.cz
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