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Zima se ohlásila v plné síle
Nejen silničáři nebo vlastníci nemovitostí měli plné ruce práce s přívaly sněhu. Zasahovat museli i hasiči, 
kteří za pomocí vysokozdvižných plošin odstraňovali ze střech nebezpečné rampouchy a převisy těžkého 
sněhu. Na snímku vlevo právě shazují sněhovou pokrývku z domů na Mírovém náměstí. Fo
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Vážení spoluobčané,
jsme na počátku nového roku, proto využívám příle-
žitosti informovat vás zde, na stránkách Hlučínských 
novin, o službě CzechPOINT. Mnozí z vás jste ji už vy-
užili, ale protože výrazně zjednodušuje a usnadňuje 
vyřizování, je užitečné si ji připomenout. 
CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál) je na Městském úřadě v Hlučíně 
využíván už dva roky a je součástí elektronizace 
veřejné správy, tzv.  eGovernmentu, která má za úkol 
přiblížit veřejnou správu občanovi. 
Tato služba redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu 
občan a veřejná správa. Umožňuje vám, občanům, 
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho 
místa tak, aby obíhala data, ne občan. Dosavadní 
praxe vás v mnoha případech nutila, abyste k vy-
řízení jednoho problému navštívili i několik úřadů, 
tam opakovaně zadávali shodná data do různých 
formulářů a podstupovali celou řadu zbytečných 
byrokratických procedur.
Na MěÚ v Hlučíně jsme vytvořili dvě kontaktní místa 
Czech POINT, a to v přízemí budov  A a C. Do zařízení 
těchto pracovišť jsme investovali 110 000 Kč, z toho 
100 000 Kč tvořila dotace. Získat zde můžete výpis
z živnostenského, obchodního či insolventního rejs-
tříku, z rejstříku trestů či katastru nemovitostí. Dále 
informace ze systému odpadového hospodářství 
(evidence provozovatelů autovrakovišť) či systému
o veřejných zakázkách.
Můžete mít také požadavky z oblasti datových schrá-
nek (např. zřízení, přidání pověřené osoby, oznámení 
o zneplatnění přístupových údajů apod.), provádí se 
zde i konverze dokumentů (převedení písemného 
dokumentu do elektronické podoby a naopak).
Czech Point v loňském roce díky kvalitní přípravě této 
agendy plně splnil naše očekávání. Za rok 2009 bylo 
na dvou pracovištích MěÚ Hlučín vydáno celkem
2 457 požadovaných výpisů. Systém umožňuje ma-
ximální využití údajů ve vlastnictví státu ve prospěch 
občana a bude se nadále rozšiřovat. 
Agendu CzechPOINTu a také jakékoliv jiné požadav-
ky můžete uplatňovat denně v úředních hodinách,  
popř. vám budou sděleny na tel.č. 595 020 211,
595 020 221. V případě potřeby je možné po domluvě 
s požadovaným úředníkem sjednat schůzku k vyří-
zení vaší záležitosti i mimo úřední hodiny.
Vážení občané, přeji vám, abyste v letošním roce měli 
s námi úředníky jen ty nejlepší zkušenosti, abychom 
s klidným svědomím mohli naplňovat náš slogan:

 OBČAN + ÚŘAD = PARTNEŘI. 

Jiřina Pudichová
tajemnice MěÚ Hlučín

Výroční, desátou Tříkrálovou sbírkou roku 
2010, kterou organizovala Charita Hlučín 
ve 25 obcích regionu Hlučínsko, byla vyko-
ledována štědrá částka 1 610 058 Kč. 
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín 
dle celostátně určeného klíče 65%, což 
představuje sumu   1 046 537, 70 Kč.
Na tomto výtečném výsledku se podílelo
i přes nepřízeň počasí skoro 300 dobrovol-
nických skupin koledníků z řad dětí i do-
spělých z celého regionu Hlučínsko. Chari-
ta Hlučín děkuje touto cestou všem, kteří 
nám v průběhu sbírky ze všech sil pomáha-
li, povzbuzovali a byli nám oporou. 
Velký dík patří starostům, místostarostům a 
zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc 
při pečetění a rozpečetění charitních kasi-
ček, informování občanů a při konečném 
sčítání vykoledovaných peněz. Vážíme si 
podpory a pomoci duchovních správců 
farností, kteří nám pomohli s propagací a 
organizací sbírky, požehnali koledníkům 
na jejich „tříkrálovou cestu“ a informovali 
své farníky o výsledcích Tříkrálové sbírky.
Srdečný dík patří všem velkým i malým ko-
ledníkům, kteří radostně přinášeli poselství 
pokoje, lásky a míru do Vašich domácností. 
Velký dík a úcta patří také Vám všem, lidem 
dobré vůle, kteří jste přijali naše koledníčky 
a přispěli jim do kasiček.          Lukáš Volný

Kateřina Krzikallová

OBEC                                    vybraná částka

Antošovice 15 254 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh 101 880 Kč

Bělá 12 666 Kč 

Hlučín - Bobrovníky  27 107 Kč

Bohuslavice 76 700 Kč

Bolatice + Borová 112 695 Kč

Darkovice 42 181 Kč

Hlučín - Darkovičky 56 754 Kč

Hať 84 022 Kč 

Hlučín - město 176 525 Kč

Chuchelná 41 075 Kč

Kozmice 62 405 Kč

Kobeřice  104 450 Kč

Kravaře + Kravaře-Kouty 200 011 Kč

Ludgeřovice 114 599 Kč

Markvartovice 25 863 Kč

Píšť 64 550 Kč

Rohov 24 199 Kč

Strahovice 30 540 Kč

Sudice 20 061 Kč

Šilheřovice 58 148 Kč

Štěpánkovice 96 606 Kč

Třebom  5 582 Kč

Vřesina 35 980 Kč

Závada 20 205 Kč

Celkem:                        1 610 058 Kč

Tříkrálová sbírka:
Půldruhého miliónu

Lednové vytrvalé sněžení a námraza způsobily 
značné nepříjemnosti jak řidičům, tak chod-
cům. Vzhledem k tomu, že do konce zimy je 
ještě daleko a situace se může kdykoliv znovu 
opakovat, chtěli bychom občany informovat o 
následujících faktech:
1) není v možnostech technických služeb ani 
silničářů, aby byly při vytrvalém sněžení vozov-
ky a chodníky neustále uklizené.  Ačkoliv je sníh 
odklízen průběžně, prosíme obyvatele Hlučína 
o pomoc při jeho odstraňování, situace je při 
vleklých sněhových přeháňkách skutečně těž-
ko zvladatelná.
2) množí se stížnosti, že je při strojovém uklíze-
ní sněhu ze silnic sníh radlicemi shrnován na 
okraj vozovek často před vjezdy domů.  Bohu-
žel není v technických  možnostech odklízecích 
strojů sníh do míst, kde jsou proluky, nenahr-

nout.  Nedělají to tedy záměrně, jinou možnost 
ale nemají. Opět proto prosíme majitele domů, 
aby vjezdy ke svým domům odklízeli sami a 
také zde parkovali svá vozidla. Pokud je necha-
jí stát na příjezdových komunikacích, znemož-
ní tak frézám a pluhům jejich úklid.
3) další častá stížnost se objevuje v souvislosti 
s neupraveným povrchem chodníku před bu-
dovou hlučínské polikliniky. Ten, stejně tak jako 
parkoviště, není v  majetku města, proto město 
za jeho úklid neodpovídá. Chodníky před poli-
klinikou jsou v soukromých rukách, parkoviště 
patří Úřadu pro zastupování státu.

Rádi  bychom ocenili práci těch, kteří uklízí 
sníh před svými domy a pomáhají tak pře-
dejít  zbytečným úrazům. Velice děkujeme.                                                       
                      (ld)

Sníh komplikuje život řidičům i chodcům
Foto: Michal Kubíček  



      [03] hlučínskénoviny

Z jednání rady města a zastupitelstva 

Krátké zprávy

Další zasedání Zastupitelstva 

města Hlučína proběhne 

25.3.2010 od 16 hod

v Kulturním domě Hlučín

Více informací najdete na 
www.hlucin.cz

a ve vývěsních skříňkách

Změna územního plánu
Zastupitelé dali zelenou 
vzniku území podnikatel-
ských aktivit, které může vy-
růst v oblasti za bývalými ka-
sárnami na výjezdu z Hlučína 
směrem na Kozmice. Tento 
bod zařadili do programu 
jednání přímo na zasedání 
zastupitelstva 14. ledna a tři-
nácti hlasy odsouhlasili. 

Bezpečnost zvýší zrcadlo
V dolní části ulice Dlouho-
veská v zatáčce u kapličky 
bude v brzké době nainstalo-
váno dopravní zrcadlo. Toto 
opatření by mělo přispět ke 
zvýšení bezpečnosti řidičů  
i chodců v dané lokalitě.

Kontejnery  
na elektroodpad
Rada města Hlučína schválila 
uzavření smlouvy o umístění 
a provozování kontejnerů na 
elektroodpad na dvoře Tech-
nických služeb v Hlučíně se 
společností Elektrowin a.s.. 
Tato služba bude občanům 
poskytována bezplatně.
Technické služby navíc z mo-
tivačního programu firmy 
Elektrowin  obdrží finanční
prostředky na nákup vyso-
kozdvižného zařízení.

Jarní prázdniny
Dětem školou povinným  
v okrese Opava, tedy i v 
Hlučíně, letos připadnou 
jarní prázdniny na týden od 
15.února. Ostravští školáci si 
pak volna užijí o týden poz-
ději. 

                      (ld)

Sníh komplikuje život řidičům i chodcům

Výtah z usnesení z 91. - 93. 
schůze Rady města Hlučína

Rada města Hlučína projed-
nala:   
 návrh „Ceníku za poskytování 

služeb na úseku pohřebnictví 
a úhrad za nájem pohřbíva-
cího místa“ za město Hlučín, 
jako jediného společníka ob-
chodní společnosti TS Hlučín 
s.r.o. a rozhodla  tento ceník 
schválit.

 „Doplnění plánu investic na 
rok 2009“ a „Plánované in-
vestice  TS Hlučín s.r.o. v roce 
2010“ za město Hlučín, jako 
jediného společníka obchod-
ní společnosti TS Hlučín s.r.o. 
a rozhodla výše uvedené 
schválit.

 zprávu zpracovatelů projek-
tu a rozhodla o pokračování 
zpracování akce „Studie vari-
antního napojení Hlučína na  

navrhovanou   přeložku sil-
nice R 56 Dolní Benešov – Os-
trava ve směru na Ostravu“ 
dle návrhu vzešlého na schůzi 
rady města dne 21.12.2009.

 požadavek na zřízení přecho-
du pro chodce u křižovatky 
ulic Rovniny x Okrajová a roz-
hodla přechod pro chodce 
v současné době nezřizovat.

Rada města Hlučína rozhodla:   
 o realizaci pěší trasy vč. veřej-

ného osvětlení od křižovatky 
ul. J. Seiferta x Kosmonautů 
až po křižovatku ul. Okrajo-
vá x Dělnická v rozsahu dle 
předloženého materiálu a o 
ukončení prací  na realizaci  
chodníku mezi ul. J. Seiferta 
–Dělnická

 o uzavření Nájemní smlouvy 
s Gymnáziem Josefa Kainara, 
Hlučín, příspěvková organiza-
ce na 3. semestr a 4. semestr 
Univerzity třetího věku. 

Výtah z usnesení 29. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína

Zastupitelstvo města rozhod-
lo:
 o přijetí Zásad postupu při 
prodeji bytových jednotek 
v předloženém znění s úpravami.
 o poskytnutí dotace – zálohy a 
zavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Hlu-
čína na činnost klubu v roce 
2010 ve výši dle předloženého 
návrhu mezi městem Hlučín a 
Fotbalovým klubem Darkovičky.

Zastupitelstvo města Hlučína 
vydalo:
 v souladu s § 54, odst. 2 zák. 

č. 183/2006 Sb o územním 
plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, formou opatření obecné 
povahy změnu č. 7 územního 
plánu Hlučína.

„Ve středu dne 4. února 1920 byla odčiněna křivda spá-
chaná před 170 r. pruským dobyvatelem Bedřichem II. 
Lid slovanského původu násilně přivtělený k říši ger-
mánské vrátil se aspoň z části ku svým přátelům… Teď 
již nebudou krváceti za cizí věc. Kdyby měli hájiti zbraní 
pokoj a mír, budou tak činiti pro svou otčinu, pro zemi, 
která je nenutí, aby zapomínali na svoji mateřskou řeč.“  
(Naše Slezsko, 7. února 1920)
„Podle mírové smlouvy má Hlučínský kraj bez ohledu na 
sebeurčování právo Československé republice odstou-
pen býti. To je pro nás trpké a bolestné. My matky obě-
tovaly jsme syny své za naši Německou vlast. My ženy 
a dívky, přetrpěly jsme nevýslovná strádání pro naší Ně-
meckou vlast. My jí ani teď v její největší bídě nechceme 
opustit.“ (z dopisu hlučínských žen papeži Benedik-
tu XV.)
Krátké úryvky vystihují emotivní nálady a složitost 
situace v níž se Hlučínsko v době svého připojení 
k Československu v roce 1920 nacházelo. Vytržení 
regionu z německého prostředí a jeho následné za-
členění do nově vzniklého československého státu 
„přišlo shora“ bez dotazování se zdejších Moravců. 
Dvacet let první republiky však ukázalo, jak pro-
blematika připojení a integrace místního obyva-
telstva, která se z počátku zdála býti samozřejmou, 
je složitá, jak hluboké jsou kořeny tohoto problé-
mu. Nezačleněnost a schizofrenie myšlení bývá 
mnohdy podnes Hlučíňákům těmi „z poza vody“ 
či chcete-li „Cisaraky“ ne vždy se zlým úmyslem 
přisuzována. Konference nechce odkrývat staré 
rány. Jejím smyslem je poukázat na kořeny nezařa-
zenosti, vyčleněnosti a vytěsnění na pomezí, které 
dodnes v myslích mnohých zůstávají. Motem kon-
ference ať je hledání a nacházení vlastní identity, 
která je stejně důležitá jak pro Hlučíňáky tak Cisa-
raky. Jste srdečně zváni.

Metoděj Chrástecký 

90. výročí připojení Hlučínska k Československu
Konference 

90. výročí připojení Hlučínska 
k Československu

pořádá Muzeum Hlučínska
pod záštitou starosty města Hlučína

ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín

4. 2. 2010 Kulturní dům Hlučín

PROGRAM
(Vytištěný program konference bude k dispozici 

při vstupu do sálu.)

9.00 zahájení – kulturní vystoupení

9.15 úvodní slovo starosty 

9.30 1. příspěvek: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
„Stanovení hranic Hlučínska  po I. světové válce“
diskuze
filmový dokument – „Obsluhoval jsem barona 
Rothschilda.“

10.30 - přestávka na občerstvení (15 minut)

11.00 - 2. příspěvek:  Doc. PhDr. Pavel Kladiwa, 
Ph.D. „Obtížná integrace Hlučínska do Republiky 
československé“, diskuze

11.45 - prezentační film „Sběratel“ na podporu 
projektu stálé expozice Muzea Hlučínska: HLUČÍN-
SKO – fenomén moderní Evropy

Po ukončení konference bude v Muzeu Hlučínska 
cca 12.30 hodin zahájena výstava „Hlučínsko – ži-
vot na hranici“.
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Ve středu 16. prosince byly v Hlu-
číně nainstalovány dva nové sta-
cionární radary a to konkrétně na 
křižovatce ulic Písečná a Okrajová 
a na ulici ČSA za  křižovatkou Hor-
nická - Severní. Přístroj na ulici 
Písečná ale zřejmě nenechavcům 
vadil natolik, že byl již o pět dní 
později, v pondělí 21. prosince, 
odcizen.
Radary mají za úkol řidiče informo-
vat o okamžité rychlosti vozidla, 
což by mělo vést k jejímu snížení 
na maximální povolenou mez. Po 
odmontování jsou prakticky  bez-
cenné  a nemají pro laika jiné vy-
užití, i proto policisté nad činem 
zloděje nevěřícně kroutí hlavou.
„Kamera byla ve výšce zhruba 3,5 
metrů napájena z vedlejšího slou-
pu veřejného osvětlení, takže do-
tyčný musel mít i  základní vědo-
mosti z oblasti elektriky. Na místě 
po něm zůstalo jen několik stop 
a kleště, kterými radar ze sloupu 
sundal,“ popsal událost  Luděk 
Olšovský, velitel Městské policie 
Hlučín.
Cena jednoho radaru, které zakou-
pilo město Hlučín, je 43 200 Kč.  
Oba přístroje jsou pojištěny, vznik-
lá škoda byla proto uhrazena z po-
jistky a město již zakoupilo radar 
nový. Ten bude  ihned po skončení 
mrazů nainstalován na stejné mís-
to, nyní ale již zabezpečený proti 
vandalismu a krádežím.
„Případ krádeže šetří obvodní 
oddělení policie ČR v Hlučíně, pa-
chateli hrozí za trestný čin krádeže 
trest odnětí svobody od tří měsíců 
do tří let či peněžitý trest,“ dodává 
na závěr Olšovský. 

(ld)

Radar se již brzy 
vrátí na své místo

1. Specifikace grantu
Maximální částka grantu na jeden projekt činí 
30 000,- Kč. Minimální částka není stanovena.

2. Okruh oprávněných žadatelů
- občanská sdružení,
- humanitární organizace,
- jiné právnické a fyzické osoby působící na úze-
mí města Hlučína 
O grant nemohou žádat příspěvkové organiza-
ce města Hlučína.

3. Požadavky na projekt (akci)
Grant je určen na podporu různorodých nevý-
dělečných kulturních, sportovních a dalších ak-
tivit určených pro veřejnost, které se vyznačují 
svou jedinečností a zviditelňují město Hlučín 
navenek.  Podpořeny budou aktivity realizo-
vané na území města Hlučína v období od 1. 1. 
2010 do 31. 12. 2010. Grant se uděluje na akci 
v maximální výši 80 % skutečných celkových 
nákladů.

4. Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. 
února 2010 zaslané doporučenou poštou na 
níže uvedenou adresu či doručené na podatel-
nu MěÚ Hlučín, případně doručené prostřed-
nictvím datové schránky. U žádostí zaslaných 
poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí do-
ručených na podatelnu, razítko z podatelny.

Městský úřad Hlučín
Odbor školství a kultury
Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín

Kontaktní osoba:
Ing. Silvie Thielová
Tel: 595 020 293
E-mail: thielova@hlucin.cz
www.hlucin.cz

5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, 
který se sestává z:

- vyplněného formuláře „Žádost o poskytnu-
tí grantu z rozpočtu města Hlučína“ obecná a 
specifická část, podrobný rozpočet projektu
(formulář žádosti je k dispozici na interneto-
vých stránkách města Hlučína – v menu „Gran-
ty, dotace a půjčky“ nebo v menu „Potřebuji si 
vyřídit“ – „Finance – poplatky, půjčky, dotace, 
granty“)
- kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvo-
ření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, 
živnostenský list, apod.)
- čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po 
lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, 
České správě sociálního zabezpečení, finanční-
mu úřadu a rozpočtu města Hlučína
Žadatelé předkládají své projekty v zalepené 
obálce.

6. Výběr projektů
Obálky s projekty jsou otevírány na podatelně 
MěÚ Hlučín a opatřeny podacím číslem. For-
mální náležitosti a přijatelnost předložených 
žádostí jsou posouzeny určenými pracovníky 
Odboru školství a kultury. O formálním pře-
zkumu a o přijatelnosti projektu je vyhotoven 
písemný zápis. Podané projekty, které projdou 
posouzením formálních náležitostí a přijatel-
nosti, budou posuzovány grantovou pracovní 
skupinou. Při hodnocení projektů bude kladen 
důraz zejména na kvalitu zpracování žádosti, 
výše spolufinancování projektu žadatelem a
obsahový soulad projektu s podmínkami gran-
tu. Posouzení projektů grantovou pracovní sku-
pinou proběhne dle hodnotící tabulky, kterou 
schvaluje rada města pro daný rok a která je 
závazná pro všechny členy grantové pracovní 
skupiny. Grantová pracovní skupina předloží 
radě města návrh projektů k udělení grantů, a 
to v žadatelem požadované částce. (Výjimku 
může tvořit projekt, který je navržen grantovou 
pracovní skupinou k financování jako poslední
a požadovaná dotace přesahuje výši rozpočtu 
určenou pro granty v roce 2010. V tomto pří-
padě má Rada města Hlučína pravomoc zkrátit 
požadovanou výši dotace).

Rada města Hlučína vyhlašuje

VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

na poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2010 na podporu Místní agendy 21 
- kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro hlučínskou veřejnost, popřípadě 

propagují město Hlučín v souladu se Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací a grantů
z rozpočtu města Hlučína v platném znění

V pátek 5. března 2010 proběh-
ne v obřadní síni MěÚ Hlučín ve 
14.30 a 15.30 hod. slavnostní 
přivítání nových občánků měs-
ta Hlučína. Obřadu se mohou 
zúčastnit pouze předem při-
hlášené děti. Rodiče přihláše-
ných dětí obdrží s předstihem 
k tomuto obřadu pozvánku. 

Maminky, máte-li i vy zájem zú-
častnit se se svým miminkem 
dalšího vítání občánků, které  
připravujeme pro děti naroze-
né od 1.7.2009 s trvalým poby-
tem na území města Hlučína a 
jeho částí Bobrovníků a Darko-
viček, dostavte se  osobně  na 
matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8.00 

SDĚLENÍ RODIČŮM: Vítání občánků - 17.00 hod.; Út, Čt 8.00 - 14.00 
hod.) a doložte, k ověření těch-
to skutečností, originál rodného 
listu dítěte a svůj platný občan-
ský průkaz. 
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni po-
zvánkou. Bližší informace na te-
lefonním čísle 595 020 224, 595 
020 283.

Technické služby Hlučín hodlají 
v letošním roce zakoupit moni-
torovací systém. Zařízení  za cca 
300 tisíc korun by mělo přispět ke 
zprůhlednění kontroly spotřeby 
pohonných hmot i pohybu vozidel 
po městě.  Dalších 700 tisíc chtějí 
investovat do nákupu dvou malých 
užitkových  automobilů , za 400 ti-
síc pak pořídí velkoplošnou sekač-
ku se stranovým výhozem.
Všechny tyto plánované investice 
budou finančně v plné výši uhra-
zeny z finančních prostředků TS
Hlučín. s.r.o. 

(ld)

Nakoupí novou 
techniku
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OKÉNKO STRÁŽNÍKA
Během měsíce ledna se vzhledem k počasí  
městští strážníci intenzivně zabývali kon-
trolou střech budov a upozorňovali  
jejich majitele na odstranění sněž-
ných převisů a ledových ram-
pouchů.

  Na Štědrý den, ve čtvrtek  
24.12., v době kolem 4:30 
hodin ráno byl na parko-
višti Bochenkova zadržen 
muž z Ostravy, který se 
vloupal do objektu rych-
lého občerstvení.  Stráž-
níci jej zajistili přímo v 
bufetu a předali Policii 
ČR. 
  O den později asi 10 
minut po půlnoci musela 
hlídka zakročit při rozepři tří 
mladíků, kteří se vzájemně 
slovně a fyzicky napadali. K in-
cidentu došlo na ul. Zámecké 
před kostelem sv. Jana Křtitele. 
Věc byla předána příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.
  Dne 29.12. zhruba hodinu po 
půlnoci zadržela hlídka městské 
policie spolu s policisty ČR  přímo  na místě činu 
muže z Ostravy, který se vloupal do restaurace 
Pivovar na ulici Pode Zdí. Jednalo se o pachate-
le, který již spáchal více trestných činů.
  V úterý 12. ledna byli v 17:20 hodin přivoláni 
městští strážníci do prodejny potravin Centrál 
v Hlučíně na Mírovém náměstí. V prodejně byl 
zadržen pachatel drobné krádeže, který odcizil  
zboží v hodnotě cca 700,- Kč. Muž z Ostravy se 
s lupem pokusil utéci. Vzhledem k podezření ze 
spáchání trestného činu, byla na místo přivolá-
na hlídka Policie ČR. 

V úterý 19. ledna proběhla v Zámeckém 
klubu beseda s názvem Člověk a pes ve 
městě.
Diskutovalo se o problému, který trápí 
řadu Hlučíňanů, a který označili na veřej-
ném fóru v roce 2009 jako druhý nejpal-
čivější ve  městě -  bezohledné chování 
majitelů psů, kteří nechávají své miláčky 
pobíhat volně bez vodítek a neuklízí po 
nich exkrementy. 
„V evidenci máme v současné době cel-
kem 1545 psů,“ uvedla v v rámci diskuse 
Soňa Prášková, vedoucí Oddělení životní-
ho prostředí MěÚ Hlučín. Město sice ročně 
vybere na poplatcích cca 345 tisíc, výdaje 
ale tyto příjmy značně převyšují. 
„Financujeme nejen projekt EKO-PACK 
– tj. stojany na sáčky na psí exkrementy a 
doplňování těchto sáčků, ale také provoz 

záchytné stanici v Hlučíně či pobyt psů v 
útulku v Opavě.  Další náklady se vztahují 
také na práci Městské policie, která pro-
vádí odchyt psů a kontroluje dodržování 
vyhlášky a na úklid města, kde se samo-
zřejmě uklízí i psí exkrementy,“ vysvětlila 
Prášková
Na besedě, která byla snímána místní tele-
vizí, se hovořilo dále o tom, jak psa zaevi-
dovat, jaká je výše poplatku a kdo od nich 
může být osvobozen či o organizacích, 
které se zabývají kynologickým výcvikem. 
MVDr. Petr Gajdošík zde hovořil také o 
nutnosti očkování a dalších veterinárních 
opatřeních. Vedoucí strážník městské po-
licie Luděk Olšovský pak o sankcích, které 
hrozí majitelům psů při porušování záko-
nů a obecně závazné vyhlášky.    

           (ld)

Chov psů ve městě má svá pravidla

Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby 
na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k 
tomu určených a označených, volně nepobí-
hal nebo se nepohyboval, zejména je povinen  
vést psa na vodítku a v případě potřeby nasadit 
psovi náhubek.
a) veřejným prostranstvím se rozumí – ná-

městí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory  přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívá-
ní, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru

b) chovatelem je každý, kdo psa vlastní nebo 
drží, anebo je pověřen se o něj starat,  ať již 
za úplatu nebo  bezplatně, a to i na přechod-
nou dobu

Volný pohyb psů je dovolen pouze v těchto 
vymezených místech: 
- na OKD – na pozemku mezi Teplem Hlučín 
s.r.o. a komunikací
- na Rovninách – na pozemku za marketem 
Hruška směrem ke Kulturnímu domu 
Oba pozemky jsou označeny cedulkami: poze-
mek pro volné pobíhání psů
Na všech ostatních plochách musí být pes na 
vodítku.

Majitel je povinen po svém psu uklidit vždy 
exkrementy  - zákon č. 200/1990  Sb., přestup-
kový zákon (47 d).

Stojany se sáčky na psí exkrementy EKO-PACK 
jsou umístěny na vytypovaných 13 místech v 
Hlučíně, papírové sáčky s papírovou lopatičkou 
se sem pravidelně doplňují.

Majitelé psů však na uklizení psích exkremen-
tů mohou použít i jakýkoliv např. mikrotenový 
sáček a psí exkrement dát do běžného odpad-
kového koše. Je to tzv. ostatní odpad, ne nebez-
pečný a ukládá se spolu s dalším komunálním 
odpadem na skládku SOMA Markvartovice

Porušení povinností stanovených obecně zá-
vaznou vyhláškou lze postihovat jako přestu-
pek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný 
čin.
 
Řízení ve věcech přestupků nebo jiných správ-
ních deliktů podle této obecně závazné vyhláš-
ky provádí orgány města Hlučína.
 
Úplné znění vyhlášky na www.hlucin.cz v 
rubrice městský úřad / právní předpisy obce.

Výtah z Obecně závazné vyhlášky  č. 3/2006, kterou se stanoví pravidla pro po-
hyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
na území města Hlučína

Druhý ročník Vánočního běhu Hlučínem se ko-
nal 26. 12. 2009 ve 14 hodin. Start a cíl byl na 
hlučínském náměstí a trasa zavedla běžce do 
stejných míst jako v loňském roce. Na start při-
šlo 47 běžců, z toho 9 žen. Vítězem se stali v ka-
tegorii mužů Robert Antczak a v kategorii žen 
Marie Janošová. Mezi běžci do 15 let byl nejlep-
ší Jan Janoš, který v celkovém pořadí obsadil 
6. místo. Konečné výsledky jsou přístupné na 
http://vbh.xf.cz. Problémy při organizaci běhu 
si pořadatelé uvědomují a udělají maximum 
pro jejich odstranění. Těšíme se na shledání se 
všemi příznivci běhu při dalším ročníku.                           

Petr Martiník

Vánoční běh Hlučínem
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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 – 15 hod.

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

MŠ na adrese Hlučín-Bobrovníky, Požárnická 42, která je sou-
částí Základní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky:  stře-
da 10. 3. 2010 v době od 9 hod. – 15 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 hod. – 15 hod.

MŠ Severní: středa 10. 3. 2010 od 9 hod. – 11 hod., 13 - 15 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.

V době, kdy vycházejí tyto řád-
ky, mají prvňáčci, kteří přišli k 
zápisu do ZŠ v Hlučíně Darko-
vičkách, v kapse rozhodnutí o 
přijetí ke školnímu vzdělávání. 
Tak se to totiž dnes dělá. Ale jak 
je v titulku uvedeno, zápisem to 
nekončí. Ale ani nezačíná. První 
velká návštěva dětí z místní ma-
teřské školy proběhla již začát-
kem prosince. Tehdy si budoucí 
prvňáčci vyzkoušeli výuku spo-
lečně s těmi současnými. A při 
té příležitosti všichni nadšeně 
slíbili, že se v novém školním 
roce stanou našimi žáčky.
Teď už se na budoucí prvňáčky 
těšíme znovu, a proto pro ně 

připravujeme další společná se-
tkání. Po tři odpoledne budou 
přicházet na návštěvy do školy 
společně s rodiči. Ti malí si nejen 
vyzkoušejí, jak se sedí v lavici, 
ale budou si se svými budou-
cími učitelkami také povídat, 
hrát, kreslit… Zkrátka si začnou 
pomalu a radostně zvykat na 
pobyt ve škole. Proto jsme také 
tuto sérii návštěv nazvali „Hurá, 
budu školákem“. Rodiče se zase 
seznamí s tím, jak mohou dítě-
ti s nástupem do školy pomoci, 
jak ho společně s námi provést 
první třídou tak, aby pro ně ško-
la byla hlavně potěšením.

Eva Blažková 

Zápisem to nekončí

Letitou tradicí naší školy jsou 
přípravná odpoledne ,,HRAJE-
ME SI NA ŠKOLU- ŠKOLA HROU’’. 
Setkání jsou určena předškolá-
kům, kteří tak mohou zažít pra-
vou školní atmosféru. Zábavnou 
formou si hrajeme s barvami, 
čísly, rozšiřujeme slovní zásobu, 
kreslíme, zpíváme, cvičíme, po-
znáváme okolí školy a přebírá-

me roli školáka. K tomu máme 
žákovskou knížku ve formě ak-
tovky s veselými zvířátky. A kdy 
se letos setkáme poprvé? Začí-
náme od února každou posled-
ní středu v měsíci ve 13 hodin. 
Přijďte mezi nás, těšíme se už na 
vás!

Paní učitelky ze Základní 
školy Hlučín, Hornická

Příprava na vstup do 1. třídy

Oddíl házené Hlučín stále pro-
vádí nábor děvčat a chlapců 
narozených v roce 1996, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001. 
Zveme vás  každou středu a pá-
tek od 16.30 do 18.00 hod. do 
Sportovní haly v Hlučíně.  
Sportovní oděv na převlečení a 
sportovní obuv (s bílou podráž-
kou) s sebou!! 
Informace u trenérů jednotli-
vých družstev v době tréninků 

na Sportovní  hale v Hlučíně, 
 ul. Tyršova 5a: p. Josef Janoš - 
tel: 606 853 063  (trenér žaček), 
josefjanos@seznam.cz, p. Šviho-
ra Jiří - tel: 775 719 445 (trenér 
žaček), jirisvihora@seznam.cz, 
pí. Slívová Šárka - tel: 775 956 
305 (trenérka minižáků), sarka.
slivova@seznam.cz, p. Schmack 
Martin - tel: 604  361 048  (or-
ganizační pracovník oddílu), 
schmack@seznam.cz.          (sch)

Vážení spoluobčané,
popřát jubilantům je zvykem  
v našem městě již řadu let. 
Vzhledem k platnosti zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů a zákona č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných čís-

lech a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, není 
možné využívat údaje z informač-
ního systému evidence obyvatel 
pro jiné účely než stanoví zákon. Z 
tohoto důvodu se na vás obrací-
me touto cestou. Chcete-li popřát  
někomu ze svých příbuzných  
či blízkých s trvalým pobytem 

na území města Hlučína a jeho 
částí Bobrovníků a Darkoviček k 
významnému životnímu jubileu  
80 a více let a přejete si, abychom 
se i my, pracovníci MÚ Hlučín, 
osobním blahopřáním  připojili 
ke gratulaci, dostavte se, prosím, 
na matriku k vyplnění  potřebné-
ho formuláře (Po, St 8 – 17 hod.; 
Út, Čt 8 - 14 hod.). Totéž platí  i v 
případě, že chcete významnou 

životní událost (narození, man-
želství, úmrtí) zveřejnit  v Hlučín-
ských novinách. 
U starších občanů, kteří se ne-
budou moci sami dostavit na 
městský úřad mohou vyzvednout 
formulář jejich rodinní příslušníci 
nebo přátelé. Bližší informace bu-
dou podány na tel. č. 595 020 224 
nebo 595 020 283.

matrika MěÚ Hlučín   

Nábor do hlučínské házené

Společenský ples města se povedl

Desítky návštěvníků se v sobotu 23. ledna skvěle bavily na Plese města Hlučína, který se také letos 
konal v místním v Kulturním domě. K tanci i poslechu hrála po celý večer skupina Raffael band a
Cimbálová muzika Tolar.                    Foto: Michal Kubíček

Nahlášení životního jubilea 



Nebezpečí nehrozí jen u plochých střech, sníh může napáchat škodu i u šikmých.                                                                                            
                                                                                                                                        Foto: Jarmila Harazinová
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Zápisem to nekončí

K pravé „ladovské zimě“ patří 
pořádná sněhová nadílka, která 
přináší radost zejména dětem. 
Dospělým mnohdy přináší sta-
rosti a to zejména majitelům 
nebo provozovatelům objektů 
s plochou střechou. V zimním 
období, kdy nastane doba s 
intenzivním sněžením, může 
vzniknout reálné riziko zvýše-
ného zatížení střechy z důvodu 
těžkého sněhu. 
Je nutné si uvědomit, že vlast-
níci staveb popř. jejich uživate-
lé jsou povinni stavby udržovat
v takovém stavu, aby byly bez-
pečné. 
Pokud není v silách vlastníka 
budovy sníh z ploché střechy 
odstranit, je možno využít slu-
žeb firem, které nabízejí tyto ko-
merční služby. 
Hasičský záchranný sbor Mo-
ravskoslezského kraje usnadnil 
hledání vhodných komerčních 
firem uveřejněním seznamu fi-
rem na shazování sněhu a ledu 
ze střech, tyto informace jsou 
k dispozici na stránkách www.
hzsmsk.cz. 
Hasiči nejsou určeni k úklidu 
střech. Hasiči mohou vyjet pou-
ze v případech, kdy hrozí bezpro-
střední nebezpečí, tedy přímé 

ohrožení osob, zvířat a majetku. 
Jejich činnost spočívá pouze 
v odstranění bezprostředního 
nebezpečí tj. například odstra-
nění části sněhu či rampouchů 
ze střechy. Hasičské jednotky, 
byť mají vhodnou techniku, 
musí být připraveny vyjet k zá-
važnějším zásahům, a tedy ne-
mohou suplovat služby firem. 
Upozorňujeme, že dosud ne-
hrozí žádné bezprostřední ne-
bezpečí destrukce střech kvůli 
velké hmotnosti masy sněhu. 
Vzhledem k vývoji počasí by se 
ale situace mohla změnit - přes-
něji při střídání tání a opětovné-
ho namrzání jednotlivých vrstev 
sněhu. V zimní sezóně let 2005-
2006 takové střídání počasí způ-
sobilo v Moravskoslezském kraji 
desítky poničených střech.
Doporučuje, aby v případě in-
tenzivního sněžení majitelé 
a provozovatelé objektů ve 
vlastním zájmu provedli násle-
dující opatření:
• Z preventivních důvodů je po-
třeba ze střech pravidelně od-
straňovat sníh, aby se nenahro-
madila silná vrstva nadměrně 
zatěžující střešní konstrukci.
• Pozorovat stav střešní kon-
strukce, zejména zda se neob-

Sníh a plochá střecha 

jevují praskliny, neobvykle pro-
hnutá střecha apod. a daný stav 
konzultovat s odbornou osobou 
(statikem).
• Odstranit převislý sníh a ram-
pouchy, které mohou svým pá-
dem ohrozit kolemjdoucí  osoby 
nebo majetek. Pokud nelze pro-
vést, označit chodník v takovém 
prostoru alespoň  výstražnými 
cedulemi a zabezpečit odstra-
nění.  
Lze konstatovat, že zvýšené ri-
ziko se v této souvislosti týká 
zejména stavebně a konstrukč-

ně lehčích objektů (např. nafu-
kovací haly, lehké ocelové haly 
s textilním opláštěním) a vel-
koplošných objektů, které mají 
rovné střechy (např. sklady, vý-
robní haly, velké obchody). 
Své odpovědnosti by si měli být 
vědomi zejména vlastníci nebo 
provozovatelé objektů, kde se 
obvykle zdržuje větší množství 
lidí (obchody, školy, nemocnice, 
stadiony, průmyslové objekty 
apod.). 

Petra Magerová
HZS MSK ÚO Opava

Dnem 15. září 2009 nabyla účinnosti hlavní 
část nové vyhlášky Ministerstva dopravy, 
která mimo jiné přináší změny v povinné vý-
bavě motorových a přípojných vozidel, která 
jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve 
Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. 
a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.
Hlavní změny v povinné výbavě motorových 
a přípojných vozidel, která jsou registrována 
v ČR, lze shrnout následovně:

1. Změny v povinnosti mít ve vozidle re-
zervní pneumatiku (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pne-
umatiky, jež budou vybavena prostředky pro 
bezdemontážní opravu pneumatik, popřípa-
dě k nimž je uzavřena smlouva na nonstop 
asistenční služby po celé ČR, nemusí být vy-
bavena rezervní pneumatikou. Osobních vo-
zidel uvedených do provozu před 15. zářím 
2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, 
pokud s nevybavením vozidla rezervní pneu-
matikou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě 
pokud jsou stejná vozidla (vozidla stejného 
typu) uváděna na trh bez rezervních pneu-
matik.
2. Náhradní žárovky u motocyklů
Počínaje 15. zářím 2009 nemusí být moto-
cykly registrované v ČR vybaveny náhradní-

mi žárovkami. Postačí, pokud motocykly bu-
dou vybaveny minimálně jednou náhradní 
pojistkou. 

3. Nové požadavky na autolékárničky
Od 15. září 2009 se zavádějí autolékárničky 
s novým povinným obsahem, který mimo 
jiné zahrnuje i leták o postupu při zvládání 
dopravní nehody. Neznamená to však, že by 
všechny starší lékárničky musely být ihned 
vyměněny. Podle přechodného ustanovení 
vyhlášky bude totiž až do 31. prosince 2010 
možné, aby všechna vozidla (stará i nově 
uváděná do provozu) byla vybavena pouze 
lékárničkou podle dosavadní vyhlášky. Tepr-
ve od 1. ledna 2011 bude ve všech vozidlech 
registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, 
povinná lékárnička, která odpovídá poža-
davkům novelizované vyhlášky, tj. včetně je-
jího doplnění letákem o postupu při zvládání 
dopravní nehody.

4. Reflexní vesty
Od 1. ledna 2011 budou všechna motorová 
vozidla registrovaná v ČR povinně vybavena 
jednou reflexní vestou, resp. jiným oděvním 
doplňkem s označením z retroreflexního ma-
teriálu (např. šlemi). Tato povinnost se bude 
týkat i motocyklů.

Novinky v povinné výbavě vozidelNovinky v povinné výbavě vozidel

Požadavky na povinnou výbavu se netýka-
jí cizozemských vozidel, neboť požadavky 
na povinnou výbavu se podle Úmluvy o 
silničním provozu (Vídeň, 1968) řídí pod-
le požadavků platných ve státě, v němž je 
vozidlo registrováno.
V některém z příštích čísel vás budeme 
informovat o povinné náplni lékárniček v 
motorových vozidlech.

(red)
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Již čtvrtý rok Hlučínský smíše-
ný sbor (HSS), v počtu 20 - 22 
zpěváků, pracoval pod vedením 
sbormistryně Mgr. Barbory Bort-
lové z Markvartovic. 
Rok 2009 zahájil sbor Novoroč-
ním koncertem v chrámu Sv. Mi-
kuláše v Ludgeřovicích dne 11.1. 
2009.  Za varhanního doprovodu  
Tomáše Anderky a houslového 
doprovodu  učitelek  Evy Cha-
mrádové a Andrey Poštulkové ze 
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín 
zazpívali  vánoční koledy a další 
církevní skladby členové Hlučín-
ského smíšeného sboru a Smí-
šeného pěveckého sboru Gym-
názia Josefa Kainara v Hlučíně 
pod vedením Mgr. Anny Veselé. 
Sborové zpěvy, sólová vystou-
pení sopránistek Zlaty Krautové 
a Světlany Ličkové, stejně jako 
varhanní skladby v podání stu-
denta církevní konzervatoře v 
Opavě T. Anderky měly u poslu-
chačů velký úspěch.  
Koncem měsíce ledna 2009 byli 
zástupci HSS pozváni do Čes-
kého rozhlasu Ostrava, kde v 
pořadu  Artura Kubici  „Rozhla-
sová rodinka“ sbormistryně a  
zástupci sboru přiblížili poslu-
chačům historii sboru, jeho ná-
plň, úspěchy i starosti v hledání 
nových členů. Tato relace byla v 
průběhu roku odvysílána něko-
likrát, čímž nám ČRO pomohl k 
propagaci naší činnosti. 
Na Velikonočním koncertu  19.4. 
2009 ve farním kostele Sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně zaznělo v plné 
kráse slavné Händelovo Ora-
torium Mesiáš. Za doprovodu  
Komorního orchestru Vejvanov-

ský pod taktovkou Jana Dajče 
smíšené sbory Hlučína, Kobeřic 
a Dolního Benešova  zapěly vý-
běr z Oratoria. Sólová vystoupe-
ní sopránistek Marty Jiráskové 
a Sylvy Pivovarčíkové ze ZUŠ 
Hlučín doplnil nádherný bas 
Petra Urbánka z NDMS v Ostra-
vě, recitaci bravurně přednesla 
biskupka Církve husitské Jana 
Šilerová. Znovu bylo Oratorium 
předvedeno s opětovně vel-
kým úspěchem v Husově sboru 
v Rychvaldě  dne 26.4.2009. 
V koncertní činnosti Hlučín-
ský smíšený sbor pokračoval 
24.5.2009 na festivalu pěvec-
kých sborů „Moravskotřebovské 
arkády“ v Moravské Třebové. Na 
nádvoří zámku, který je součástí 
městské památkové rezervace, 
poprvé zazněly Slezské písně z 
oblasti Hlučínska. Klavírní do-
provod zajistila učitelka ZUŠ 
Hlučín Karin Basovníková. Tímto 
vystoupením jsme důstojně re-
prezentovali město Hlučín i náš 
region a zároveň přispěli z vý-
těžku festivalu na pomoc handi-
capovaným dětem. 
Na přání rodiny v červenci 2009 
členové HSS zazpívali při po-
hřební mši ve farním kostele a 
následně u rodinného hrobu. 
Odešel jeden ze zakladatelů na-
šeho sboru, výrazný bas,  znalec 
vážné hudby, osobnost kulturní-
ho života města a náš dobrý ko-
lega  Bernard Bedrunka.  Bylo to 
nejsmutnější vystoupení sboru 
v jeho historii.
Po prázdninách jsme začali s ná-
cvikem písní hlučínské básnířky a 
spisovatelky Jany Schlossarkové 

v  našem nářečí, které zhudebnil 
ostravský skladatel a pedagog 
Leon Juřica a také s přípravou 
na novoroční koncert.
S písněmi „My vime svoje“, „Děči“ 
a „Haviř“  a dalšími písněmi z na-
šeho regionu vystoupil sbor na  
Benefičním pohodovém večeru
v rámci Adventní neděle s Ja-
nou Schlossarkovou 20.12.2009 
v Kulturním domě v Hlučíně 
spolu s dalšími hosty, kteří ten-
tokrát hráli a zpívali pro radost 
paní Janě. Nečekanou odměnou 
nám byla její písemná pochvala 
a poděkování.   
Nový rok Hlučínský smíšený 
sbor spolu se svými hosty přiví-
tal Novoročním koncertem 10.1. 
2010 v kostele Sv. Jana Křtite-
le v Hlučíně. V neděli Hlučín a 
okolí  přikryla vysoká sněhová 
peřina a hustě sněžilo celý den, 
což odradilo spoustu stálých 
návštěvníků a způsobilo nema-
lé problémy účinkujícím dostat  
se včas do kostela ke generální 
zkoušce. Přesto všichni, kteří do 
kostela  přišli, mezi nimi také 
starosta města Hlučína Ing. Ber-
nard Ostárek s chotí a poslanec 
Parlamentu ČR Ing. Pavol Kubuš 
s chotí, určitě nelitovali. Novo-
roční koncert se plně vydařil, 
pozorní posluchači odměnili 
všechny vystupující nadšeným 
potleskem.  Program zahájil Dět-
ský pěvecký sbor SLUNÍČKO při 
ZŠ Hlučín–Rovniny, pod vede-
ním sbormistryně Mgr.Veroniky 
Kadlecové, za doprovodu učitel-
ky ZUŠ K. Basovníkové. Duo pro 
housle  a violoncello zahráli žáci 
ZUŠ  Barbora  Jirásková a Marek 

Lipus. Vystoupení Hlučínského 
smíšeného sboru doprovodi-
ly varhany, na které precizně 
zahrál také sólové skladby 
T. Anderka, houslový doprovod 
sboru zazněl v podání učitelek 
ZUŠ P.J. Vejvanovského Hlučín 
A.Poštulkové, E. Chamrádové a 
žákyně Kláry Harazinové , sólové 
party procítěně zazpívala sopra-
nistka sboru Světlana Ličková. 
Nádherné skladby, písně a ko-
ledy v podání obou sborů a só-
listů i závěrečná společná píseň 
„Narodil se Kristus Pán“, kterou 
si všichni účinkující i posluchači 
koncertu s chutí zazpívali, byly 
příjemným kulturním zážitkem 
a pěkným vstupem s hudbou  
a písní do roku 2010.  
Hlučínský smíšený sbor děku-
je za finanční dotaci na činnost
sboru v r. 2009 městu Hlučín, za 
finanční příspěvek na cestu do
Moravské Třebové Ing. Pavolu  
Kubušovi, za dobrou spoluprá-
ci v průběhu roku vedení ZUŠ 
P.J. Vejvanovského, Kulturnímu 
centru Hlučín a sborům našeho 
regionu, které s námi zpívaly při 
společných vystoupeních. 
Do Nového roku 2010 přeje Hlu-
čínský smíšený sbor všem svým 
příznivcům pevné  zdraví, štěstí 
a mnoho hodnotných umělec-
kých zážitků.
Přijďte zpívat  s námi pro radost 
sobě i druhým – přijďte posílit 
náš sbor  a omladit naše řady, 
rádi mezi sebou uvítáme kaž-
dého nového zájemce. Zkoušky 
jsou každé úterý v KD v Hlučíně 
v 17 hod.          Helena Dudková 

Jak si vedl Hlučínský smíšený sbor?  Bilancujeme....

Také hlučínské základní školy 
mají možnost získat peníze ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie. Každá škola má možnost 
na realizaci jednoho projektu 
vyčerpat 300 tisíc a k tomu na 
každého žáka cca 4200 korun, 
což dává školám obrovské mož-
nosti. Ministerstvo školství při-
pravilo jednoduchou šablonu, 
která nahradí složitý systém zís-
kávání dotací. 
Ředitelé škol a pedagogové, 
kteří projevili zájem o informa-
ce jak získávat evropské dotace, 
měli možnost v úterý 26. ledna 
v budově moravskoslezského 
krajského úřadu projít kurzem, 

který ukazoval, jak bez problé-
mů připravit projekt a získat tak 
pro svoji školu peníze. Minister-
stvo navíc připravuje speciální 
telefonní linku, která by měla 
zvládat nápor zájemců.
„Dotace pro základní školy 
budou čerpány z Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Připravili 
jsme celkem dvacet dva šablon, 
které se týkají různých oblastí. 
To podle toho, jaký typ projek-
tu potřebuje škola zrealizovat,“ 
přibližuje pro Hlučíské noviny 
podstatu projektu vrchní ředitel 
strukturálních fondů minister-
stva školství Jan Vitula. 

„Naší snahou je, abychom ško-
lám ušetřili co nejvíce adminis-
trativní zátěže a také, aby si za 
velké peníze nemuseli najímat 
agentury na zpracování projek-
tů,“ dodává ředitel Vitula 
Celkově je v operačním progra-
mu k dispozici dohromady čtyři 
a půl miliardy korun. Tato suma 
je rozpočítána tak, že na každou 
základní školu v České republi-
ce mimo hlavního města Prahy 
vychází průměrně milion a půl. 
Školy si mohou vybrat ze sedmi 
oblastí, které budou z operační-
ho fondu podpořeny. 
Jedná se například o čtenářskou 
a informační gramotnost, cizí 

jazyky, využívání informačních 
technologií, matematiku, pří-
rodní vědy, finanční gramotnost
a inkluzivní vzdělávání. 
„Určitě je to pro školy v Morav-
skoslezském kraji výzva,“ říká 
vrchní ředitel Jan Vitula. 
Smyslem těchto klíčových témat 
je, aby se pomocí projektů škola 
mohla zaměřit na individualizaci 
výuky, vytváření nových vzdělá-
vacích materiálů, vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, nebo 
například na zapojení psycholo-
gů a vytvoření primárně preven-
tivních programů na škole.

(mk)

Základní školy mohou získat z Evropy statisíce korun
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Rada města Hlučína vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É   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 poskytnu-
tou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených 
pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich 
staveb použít;
 které vlastní budovy na území města Hlučína, požádat o 
půjčku z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlu-
čína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle 
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch 
těchto budov použít.

Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být po-
dány 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 Městské-
ho úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových strán-
kách www.hlucin.cz.

Úplné znění Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvo-
je bydlení města Hlučína a Fondu na opravy a rekonstruk-
ci 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, budo-
va B, 1. poschodí č. dv. B154 nebo B152 (pí. Antončíková, Ing. 
Šoferová), tel. č. 595 020 313, 595 020 204.

Ing. Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Valentýn na ledě
Již podruhé proběhne v kravař-
ském Buly centru Valentýnské 
bruslení. Tentokrát se můžete 
do Kravař vydat v pátek 12. úno-
ra od  9.15 do 11 hodin.  Akce je 
určena pro žáky ZŠ dr. M. Tyrše 
a jejich rodiče, prarodiče, souro-
zence… Přijďte si s námi zabrus-
lit a zasoutěžit o nejoriginálnější 
pokrývku hlavy,“ lákají příznivce 
bruslení organizátoři.           (red)

Základní škola dr. Miroslava Tyr-
še pořádá ve středu 10. února 
2010  v 15.30 hodin ve školní tě-
locvičně Maškarní bál. 
Zváni jsou jak školáci, tak zejmé-
na předškoláci. Víly, vodníci, kov-
bojové, námořníci, kosmonauti, 
kouzelníci a další maskovaní 
jsou jen vítáni. Všichni přítomní 
se mohou těšít na zábavu, tanec, 
soutěže a hry.                          (red)

Maškarní bál

V KD Hlučín se konal v neděli 17. ledna „Velký dětský maškarní ples“ tra-
dičně s Hopsalínem a tentokrát netradičně jej zahajovaly malé mažoret-
ky Paprsky ze ZŠ Rovniny.  Účast rodičů s dětmi předčila všechny minulé 
ročníky, což potvrzuje velmi dobrou volbu programu pořadateli - Kultur-
ního centra Hlučína - střediska Kulturní dům. Spokojenost dětí je pro ně 
tou nejlepší odměnou.                     Foto a text: Miroslav Houžvička

Hopsalín bavil děti

Dovolte, abychom vás seznámili 
s předpokladem  plánovaných 
oprav a investic  VaK Hlučín, 
s. r. o. v  roce 2010. Předložený 
návrh podléhá schválení Valné 
hromady společnosti v dubnu 
2010.
V roce 2010 budeme rovněž po-
kračovat v činnostech spojených 
s důležitými opravami a investi-
cemi na objektech v majetku a 
správě naší společnosti.  Zmíní-
me zde ty nejvýznamnější.
Na vodovodních řadech před-
pokládáme práce v těchto lo-
kalitách: ulice Křivá  313 bm, 
Vrablovec ve směru na Malánky  
350 bm, ul. Hornická  200 bm, ul. 
Malánky    150 bm,  ul. Osvobo-
ditelů 127 bm, ul. ČSA  260 bm, 
ul. Dr. Ed. Beneše 195 bm. 
Na kanalizačních řadech před-
pokládáme práce v těchto lo-
kalitách: ulice  Křivá 330 bm, 
ul. ČSA sanace vložkováním  
184 bm, ul. Opavská oprava  od-
lehčení  160 bm.
Závěrem zmíním nejnáročnější 
stavbu a to zahájení „Intenzifi-
kace čistírny odpadních vod a 
výstavbu kanalizace na ul. Rov-
niny“ v září 2010. Tato stavba 
bude spolufinancována s pro-
středků fondů Evropské unie 
prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí. Podrob-
nější investiční náročnost bude 
známa po výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby.
Jediným zdrojem financová-
ní veškeré činnosti Vak Hlučín,  
s. r. o. je vodné, stočné a příjmy 
z tzv. vlastní činnosti např. zho-
tovení přípojek, čištění potru-
bí, likvidace odpadních vod ze 
žump a septiků, nájemné. 
V roce  2010 plánujeme příjmy 
ve výši 35 mil. Kč. Investice a 
opravy jsou plánovány ve výši 
16,3 mil Kč. tj. 54 % z příjmů. 
Z uvedeného lze jednoznač-
ně vyvodit, že společnost vra-
cí svým zákazníkům vybrané 
příjmy  v nadprůměrné výši  
s jediným cílem zlepšovat za-
nedbanou infrastrukturu, tím 
zkvalitnění služeb a zachování 
možnosti řádně provozovat ob-
jekty na vodovodech a kanaliza-
cích pro další generace.  
V loňském roce jsme pro vás 
připravili novou verzi webo-
vých stránek www.vakhlucin.
cz, na kterých je mimo důleži-
tých informací, rovněž umístě-
na i fotogalerie nejdůležitějších 
prováděných oprav a investic 
na vodovodních a kanalizačních 
řadech.   

Josef Tomíček

Plány Vak Hlučín v roce 2010

Změna termínu vernisáže
V soutěžním vytištěném kalendáři pro návštěvníky muzea je uve-
den plánovaný termín zahájení vernisáže výstavy „Předjaří v muzeu 
(ohlédnutí za tvorbou současných i bývalých žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ Hlučín)“ 16. února. Termín zahájení výstavy je z technických 
důvodů přesunut na 23. února 2010.                                                    (ic)

Dokument „Proměny“, který by měl 
mapovat historii a současnost vý-
stavby ve městě připravuje pěta-
dvacetiletý Zdeněk Lagan z Hlučína. 
„Zajímají mne především fotografie
z výstavby sídliště na Rovninách, 
školy, školky, výstavba Kaskády, 
ulice Dukelská, J. Seiferta, Písečná, 
28. října. Může to být ale klidně i 

jakákoliv výstavba v Hlučíně, ať 
už občanská vybavenost nebo ro-
dinné domy. Zajímavé jsou hlavně 
starší fotografie, rád si je ofotím,“
říká mladý nadšenec. Pokud něco 
podobného ve svých archivech 
máte, můžete ho kontaktovat třeba 
mailem na lagan@seznam.cz nebo 
telefonem 731205418.               (mk)

Mladík mapuje proměny Hlučína
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Leden
Převzetím praporu a slavnost-
ním nástupem zahájili 6.ledna 
své působení v hlučínských ka-
sárnách příslušníci Záchranného 
útvaru Hasičského záchranného 
sboru České republiky. Ten se 
transformoval ze  157. záchran-
ného vojenského útvaru, který v 
Hlučíně působil téměř 90 let. 

Dne 27. ledna proběhl v Muzeu 
Hlučínska  slavnostní křest kni-
hy „Hlučínsko, Valticko, Vitoraz-
sko“. Publikaci, která srovnává 
podobnou minulost těchto re-
gionů, sepsal ředitel Muzea Hlu-
čínska Metoděj Chrástecký.

Únor
Pracovníci Městského úřadu 
Hlučín převzali 4. února v Olo-
mouci ocenění „Organizace zvy-
šující kvalitu veřejné služby“ za 
rok 2008. Tu městu za zlepšení 
kvality služeb vůči občanům 
udělilo Ministerstvo vnitra ČR. 

Březen
Ve středu 18.března proběhla 
v obřadní síni MěÚ slavnostní  
imatrikulace studentů Univer-
zity třetího věku. Do historicky 
prvního ročníku bylo zapsáno 
celkem 40 studentů starších  55 
let, na které během dvouletého 
studia postupně čekají předmě-
ty práce s počítači, cizí jazyk, 
právo a  ochrana životního pro-
středí. 

V Evangelickém kostele v Hlu-
číně  byli  23. března slavnostně 
oceněni  osobnosti  a repre-
zentanti města Hlučína  za rok 
2008. V kategorii reprezentanti 
města zvítězil vodní lyžař  Jan 
Miketa, mezi kolektivy bylo nej-
úspěšnější  Tenisové družstvo 
dospělých TC Hlučín. Cenu za 
občanskou angažovanost pře-
vzala JUDr.  Jaroslava Miketová., 
za celoživotní činnost v oblasti 
sportu pan  František Košař. 

Ve středu 25. března proběhlo 
v obřadní síni MěÚ Hlučín  usta-
vující zasedání Dětského parla-
mentu. To je složeno z 21 dětí  
vybraných ve volbách  ze  ZŠ 
Rovniny, ZŠ Hornická, ZŠ Dr. M. 
Tyrše a Gymnázia J. Kainara.

Duben 
Více než  tři stovky tanečníků s 
celé České republiky i ze zahra-
ničí se sjely o víkendu 4. a 5.dub-
na do hlučínského kulturního 
domu na  již tradiční soutěž s 
názvem  Hlučínská lilie. Přehlíd-
ka  tanečního umění se tady v 
loňském roce konala jubilejně 
po pětadvacáté.

Již podruhé se do našeho města 
sjeli  pekaři z celého Hlučínska. 
19. dubna se Kulturní dům díky 
druhému ročníku Koláčobraní  
opět po roce rozvoněl sladkou 
vůní koláčů  nejrůznějších  ná-
plní.

Květen
5. května byla v blízkosti kultur-
ního domu slavnostně otevřena 
nová Klidová zóna, která bude 
sloužit místním dětem a jejich 
maminkám. Na zelení osázené 

ploše mohou využívat řadu hra-
cích a sportovních prvků - sklu-
zavky, prolézačky, pískoviště, 
houpačky či tabule na kreslení. 

Slavnostním přestřižením pás-
ky byla 11. května uvedena do 
provozu Dlouhoveská ulice, je-
jíž rekonstrukce stála téměř 32 
milionů korun. Na podzim byly 
poté opraveny uličky, které na 
ulici Dlouhoveskou navazují. 

Třetiligový FC Hlučín podepsal  
13. května smlouvu o spolupráci 
s vedením pražské Slavie. Český 
fotbalový mistr bude v Hlučíně 
především vyhledávat mladé 
talenty,spolupráce bude probí-
hat také formou oboustranné 
výměny hráčů.

Po dvou letech se 23. května v 
areálu bývalého českosloven-
ského opevnění v Hlučíně –Dar-
kovičkách opět konala vzpo-
mínková akce k výročí květnové 
mobilizace v roce1938 a konce 
druhé světové války o sedm 
let později. Tisíce návštěvníků 
shlédlo ukázku boje o pevnost, 
pilotování armádních letounů, 
výcvik služebních psů či likvida-
ci velitelského stanoviště nepří-
tele.

Červen
Instituce zabývající se volnoča-
sovými aktivitami či vzdělává-
ním handicapovaných osob a 
poskytovatelé sociálních služeb 
z Hlučína a okolí se 3. června 

představili na Mírovém náměs-
tí. Vůbec poprvé tady proběh-
la akce s názvem „Ruku v ruce 
aneb Den sociálních služeb a 
zdraví“, která přilákala stovky 
návštěvníků. 

Město Hlučín uzavřelo 3.června 
„Dohodu o vzájemné spoluprá-
ci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku“ 
s Policií ČR. Jejím účelem je 
zkvalitnit, zjednodušit a sjedno-
tit vzájemnou spolupráci mezi 
oběma stranami . Ty se budou 
např. spolupodílet se na preven-
tivně – bezpečnostních akcích, 
či provádět společné průzkumy 
spokojenosti občanů.

Žijící legendy  světového stolní-
ho tenisu předvedly 25. června 
své umění ve sportovní hale. 
Exhibiční zápas zde kromě bý-
valých českých špiček sehráli 
také švédské hvězdy Jan Ove 
Waldner a Jörgen Persson. 

Červenec
12. července  se na hlučínském 
Mírovém náměstí  konal první 
ročník Festivalu kultury  Hlučín-
ska. Na přehlídce se vystřídaly 
desítky pěveckých a tanečních 
folklórních souborů z jednotli-
vých obcí regionu, k vidění bylo 
i netradiční vystoupení  muž-
ských mažoretek. 

V polovině července byla za-
hájena rekonstrukce bašty č.5  

Co přinesl rok 2009 v Hlučíně?
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před Základní uměleckou ško-
lou. Zbytky městského opevně-
ní z 16. století byly do konce září 
postupně očištěny a znovuosa-
zeny  starými cihlami a kamen-
ným zdivem.

Srpen 
Na přelomu července a srpna 
se  již popáté  rozduněl  areálem 
hlučínského jezera mezinárod-
ní rockový  festival Štěrkovna 
Open Music. Během dvou dnů 
se zde představilo 15 interpre-
tů, mezi nimi Peter Nagy,Jana 
Kirschner, Mig 21 či finská sku-
pina Waltari.

Září
Město Hlučín vyhlásilo 5. září 
veřejnou sbírku na pomoc 
obětem záplav v měsíci červnu 
2009. Výtěžek byl  na konci pro-
since odeslán do obce Kunín na 
Novojičínsku.

V neděli 6. září se tak jako kaž-
doročně konal v areálu hlučín-
ského jezera tradiční krmáš.

4 - 6. září  proběhl na hlučínské 
štěrkovně finálový závod České-
ho poháru ve wakeboardingu  
pod názvem X-cup 2009 . Sjely 
se zde nejen špičky z celé ČR, ale 
i okolních států.

Již po třetí proběhla na Mírovém 
náměstí soutěž v simulaci zása-
hové činnosti Hlučín Cup 2009, 
kterou uspořádal  12. září  sbor 
místních dobrovolných hasičů 
Hlučín ve spolupráci s městem.
Napínavé a dynamické klání 
dvoučlenných družstev si nene-
chaly ujít desítky diváků.

Ve dnech 16. - 26. září. 2009  se  
město  stalo  hostitelem  3. roč-
níku mezinárodního flétnového
festivalu „In Bona Fidae“. Sklad-
by  Mozarta, Bartóka či   Karla a 
Johanna Stamitzů si lidé mohli 
vychutnat v prostorách kostela 
sv. Jana Křtitele. 

Říjen
Po celý říjen probíhala rekon-
strukce vozovky na silnice I/56. 
Povrch se opravoval po celém 
úseku průjezdu městem, což 
značně komplikovalo dopravu. 
Silnice byla postupně vyfrézo-
vána a poté byl položen nový 
koberec.

Pracoviště Czech Point na hlu-
čínském městském úřadě byla 
vyhodnocena jako nejdynamič-
tější v celé České republice. Za 
největší počet  výpisů během 
prvního měsíce fungování získal 
úřad sošku Zlatého eGONa. Na 
slavnostním galavečeru 5.října 
v Brně  navíc Lenka Hubertová 
z z MěÚ Hlučín vybojovala také 
titul první vicemiss Czech Point.

14. října byl za účasti vrchního 
zemského rabína Efraima Sido-
na slavnostně znovuotevřen ži-
dovský hřbitov , který  byl v Hlu-
číně založen již v roce 1814. Za 
války byl hřbitov Němci zdevas-
tován. Náhrobky, které nacisté 
nechali odvést, se nyní vrátily na 
svá místa.

Listopad
Na vytipovaných přechodech 
začali 9. listopadu pomáhat při 
přecházení silnice dobrovolníci 
z řad nezaměstnaných. Jejich 
úkolem není zbytečně zastavo-
vat auta, ale spíše usměrňovat 
děti na přechodech a pomáhat 
jim či starším spoluobčanům 
bezpečně přejít.

17. listopad 1989, den, kdy vyšli 
studenti z pražského Albertova 
k Národní třídě, kde je zastavil 
kordon příslušníků Sboru ná-
rodní bezpečnosti, odstartoval 
transformaci naší země od ko-
munismu k demokracii. Kulaté 
výročí ve fiktivních vzpomín-
kách malého chlapce, pohlížející 
na události před 20. lety, připo-
menulo v komponovaném au-
diovizuálním představení „Hlu-
čín 20 let od Sametu“ v KD také  
hlučínské Kulturní centrum.

Prosinec 
Hned dvě petice týkající se změ-
ny územního plánu obdrželi 
počátkem prosince hlučínští za-
stupitelé. Zatímco první z nich 
souhlasila se změnou území za 
bývalými kasárnami na území 
podnikatelských aktivit a pod-
porovala tak případnou výstav-
bu supermarketu, signatáři dru-
hé byli naopak ostře proti.

15. prosince schválilo zastupitel-
stvo vyrovnaný rozpočet na rok 
2010. V něm bude město hospo-
dařit s částkou cca 192 milionů 
korun.                                          (ld)

Co přinesl rok 2009 v Hlučíně?
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 Prodám stavební pozemek v Hlučíně. Tel.: 777 010 444.
 Prodám dr. byt 2+1, 50 m2, ul. ČSA. Dům po rekonstrukci, 

plast. okna, zateplení, nový výtah. Byt v pův. stavu. Cena 910 
000,-. Tel. 737 625 945.

 Prodám dr. byt 2+1 na Rovninách. Cena: 850 000,-. Tel.: 604 
812 676.

 Děkujeme všem občanům, kteří podpořili petici proti výstav-
bě nového nákupního centra. Petiční výbor.

6. 2. 8.00 – 19.00 Házená - Mistrovské utkání ml. žaček

7. 2. 9.00 – 15.00 Hlučín – Sokol Poruba: Krajský přebor ju-
niorek ve volejbalu

13. 2. 8.00 – 16.00 IV. ročník turnaje Kooperativa cup v malé 
kopané

14. 2. 8.00 – 18.00 DFC Hlučín: Slezský pohár žen v kopané

20. 2. 9.00 – 15.00 Hlučín – VŠB Ostrava: II. liga volejbalu 
mužů  

20. 2. 15.00 – 19.00 Hlučín – Havířov: UP14 – mistrovské utká-
ní v basketbalu

21. 2. 9.00 – 15.00 Hlučín – Slezan Orlová: Krajský přebor ju-
niorek ve volejbalu

27. 2. 8.00 – 18.00 DFC Hlučín: Slezský pohár juniorek v ko-
pané

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

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

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.

Od 23.2                       Předjaří v muzeu, ohlédnutí za tvorbou 
                                      současných i bývalých žáků ZUŠ Hlučín

Kdy, kde, kam v únoru 2010
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

5. 2. 19.00 Ples ZŠ Rovniny

  6. 2. 20.00 Country bál s Karavanou

  7. 2. 14.00 Dětský maškarní ples s SDH

13. 2. 20.00 Valentýnský ples – pořádá agentura Vá-
lek&Válek

19. 2. 19.00 Ples seniorů

20. 2. 20.00 Ples SDH

24. a 25. 2. 9.00 a 
10.30 

Představení s Pavlem Novákem – pro školy

26. 2. 19.30 Ples ZŠ Hornická

27. 2. 20.00 Pochování basy – maškarní bál SDH

Připravujeme:

9. 3. 19.00 ČESKÉ NEBE – Divadlo Járy Cimrmana

5. 2. 17.00 Mikulášovy patálie
6. 2. 17.00 Mikulášovy patálie
7. 2. 15.00 Mikulášovy patálie
Film Francie, Belgie – rodinná komedie. V českém znění. MP
6. 2. 19.30 Zombieland
7. 2. 17.00 Zombieland 
Film USA – hororová komedie. MP od 15 let.
20. 2. 17.00 Princezna a žabák
21. 2. 15.00 Princezna a žabák
Film USA – rodinný animovaný. V českém znění. MP 
20. 2. 19.00 Sherlock Holmes 
21. 2. 17.00 Sherlock Holmes 
Film USA – dobrodružný. MP od 12 let.

15. – 19. 2.  Příměstský tábor

Se spaním, pro děti od 6 do 9 let. Celotáborová hra Zimní olym-
piáda, hry, soutěže, bobování, výtvarná činnost. Cena 1 600,- Kč. 
Informace: studena@ddmhlucin.cz

5. 2. O hadech s hady

Přírodovědná beseda. Přihlášky předem v DDM. Sraz v 14.20 v 
DDM Hlučín. Informace: novosadova@ddmhlucin.cz

8. 2. Chceš být In? – líčení a péče o pleť

Pro dívky ve věku 13 až 19 let. V DDM Hlučín od 16.00 do 18.00, 
poplatek 30,- Kč. Přihlášky a platba předem v DDM do 5.2. Infor-
mace: kladivova@ddmhlucin.cz

12. 2. Klub patchwork

Od 16.00 v DDM. Srdečně zveme všechny šikovné ženy a dívky.
Informace: DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

22. 2. Chceš být In? – vlasový styling

Pro dívky ve věku 13 až 19 let. V DDM Hlučín od 16.00 do 18.00, 
poplatek 30,- Kč. Přihlášky a platba předem v DDM do 5.2. Infor-
mace: kladivova@ddmhlucin.cz

27. 2. Turnaj ve stolním tenise

Soutěž o pohár, pro všechny děti ve věku od 7 let a mládež, kte-
ré si chtějí zahrát stolní tenis. Rozdělení bude do kategorií podle 
věku. V KD Darkovice, prezentace od 8.00, startovné 50,- Kč. Pálku 
a přezůvky (s nešmouhavou podrážkou) s sebou. Přihlášky a plat-
ba předem v DDM. Informace: Božena Kladivová, kladivova@d-
dmhlucin.cz

Místo kytičky

Přivítali  jsme:
Matyáš Konior *2009
Šimon Guřan *2009
Anežka Široká *2009

Jubilanti:
Alžběta Kroutilová *1923
Jiřina Bazalová *1926

Gertruda Pawlíková *1928
Květoslava Mošová *1929
Vlastimil Kupka *1929
Anna Miksová *1924
Hildegarda Drobková (dříve 
Gacíková) *1925

Rozloučili jsme se:
Zdeněk Řehák *1931
Anna Březovská  *1932
Vlasta Hahnová *1923
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Bojovali
se sněhem a vyhráli

V neděli 10.1. jsme se pro-
budili do deštivého počasí, 
které přešlo v nádherné La-
dovské sněžení. 
Z nebe padaly vločky, jako 
by se nahoře roztrhla peřina. 
Do pondělního rána napadlo 
téměř tolik sněhu, jako v mi-
nulých letech za celou zimu. 
Naše technické služby vyjely 
se svou technikou,  ale zákon 
schválnosti nespal. Dva trak-
tory se porouchaly v době 
nejpotřebnější. Na pomoc 
musely přijet mechanizmy 
místních podnikatelů. Tyto 
spojené síly dokázaly do 
pondělního večera zprovoz-
nit naše komunikace ke spo-
kojenosti většiny občanů. Za 
to patří organizátorům i řidi-
čům velký  dík.
Pochopitelně,  že někteří 
obyvatelé měli výhrady,  že 
se jim nahrnul sníh až na 
chodník. Ale i jim patří po-
děkování,  že chodníky před 
svými domy uklidili, až na 
malé výjimky. Chtěl bych při 
této příležitosti upozornit 
některé naše občany, aby po 
projetí škrabky  neházeli sníh 
zpět na silnici a neznevážili 
tak práci těch, co se starají  o 
dobrou průjezdnost našich 
silnic. Vždyť v současné době 
má auto téměř každá rodina. 
Ještě jednou dík těm,  kteří 
udržují naše silnice a chod-
níky stále průchodné, i když 
už  nyní patří městu.

Občan J.H 

OKÉNKO
NAŠICH
ČTENÁŘŮ

Již spousty let všechny proda-
vačky řeznictví paní Miseciusové, 
které se nachází na Mírovém ná-
městí v Hlučíně, mile zpříjemňují 
zákazníkům adventní dobu. V 
našem městě je to opravdu oje-
dinělá akce – od rána nabízejí (sa-
mozřejmě zdarma) zákazníkům 
výborné svařené víno + plný stůl 
ochutnávek svého zboží, které v 
žádném supermarketu nenajde-
te. Nikde nedostanete tak čerstvé 
a poměrně levné zboží, a to navíc  
bez bombastické reklamy. Škoda, 
že tu již není mezi námi pan Prav-
da, který se svou dechovkou ně-
kolik let pravidelně tuto sváteční 
atmosféru podkresloval vánoční-
mi koledami. Jménem všech spo-
kojených zákazníků bych  ráda 
celému kolektivu této prodejny 
popřála do dalšího roku hodně 
zákazníků, kteří si plně uvědo-
mují, že takovéto obchůdky jsou 
svou atmosférou nenahraditelné 
a neměly by zaniknout. 

Marie Drobíková 

Pochvala za vytvoření 
milé adventní 
atmosféry během 
Zlaté neděle Srdce

Zvon i já své srdce má,
ve věži jedno zvoní,
v člověku druhé buší.
Obě pak hledají a brouzdají očima
po duši člověka,
zda jej slyší i ta láska vzdálená.

Odcházíš
Neslyším ve zvonu srdce bít,
neslyším nic, jen klid.
Dvě srdce,
každé je pro duše lidské,
jedno bronzové do zvonu buší,
druhé Božské, člověku pro život 
darované                                                                                  
s touhou nejen po lásce, pohlazení
i k zapoměmí.

Pokud srdce, zvon lásky 
nerozechvěje,
prázdnota člověka pohlcuje
a marnost, snažení nic nezmění,
jen ticho v osamění.
Je lépe mít lásku a jen klid, 
nebo slyšet  zvony vyzvánět? 

Rudolf Schoffer

Básně inspirované 
hlučínskými
kostelními zvony

Pomozte jim 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

Německý ovčák TIM, pes, starý 
4 až 5 let, prošel zřejmě částeč-
ným kynologickým výcvikem. 
Byl nalezen na ul. Markvarto-
vická, u benzinové pumpy dne 
4.12.2009 

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

Pes ALEX, rezavý kříženec vhod-
ný k RD, nalezen 30.3.2009 na ul. 
Květná, Hlučín

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 ul.  
ČSA, Hlučín dne 1.10.2009

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

Lidé, přibližně kolem 4. tisíciletí p.n.l, si začali všímat, že se v přírodě 
opakují určité jevy. Začali je zaznamenávat na různé hliněné nebo 
kamenné tabulky. U kolébky moderních kalendárií stojí starověký 
Řím, kterému vděčí kalendář i za své jméno. (Calendarium byla kniha 
dlužníků zvaná Kalendál, tj. první den každého měsíce, kdy bylo třeba platit 
úroky z dluhů)
Později se v ní začala objevovat křestní jména. V našich zemích byly 
sepisovány kolem roku 1260 a jejich úroveň byla překvapivě vysoká. 
V pozdějších kalendářích se připojovaly tzv. pranostiky. Jelikož pře-
vládalo zemědělství, tak pochopitelně psaly o počasí a přírodních 
jevech, hlavně k zemědělským pracím.   
Tak například na leden: Sněhu dost, však mohou být i deště, po dnech mír-
ných přijde zima ještě. Byť i jasný nastával již čas, přece uvidíme chmury zas. 
Na 22.1.: Slunce na den Pavla obrácení značí obilíčka rozmnožení. 25.1.: 
Stále mírná povětrnost v lednu, chystá nám únor zimy bednu. Na únor: Je-li 
notná chumelenice na Hromnice, vesele se dívá rolník do světnice. Na Hrom-
nice krásný den, předpovídá pěkný len. Kolik hustých mhlí si únor splete, tolik 
lijavců mít budem v létě. 
Příště něco z kroniky povětrnosti.  

Josef Hlubek 

Co nám říkají staré kalendáře
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S koncem roku 2009 ukončil ak-
tivní službu velitel profesionál-
ních hasičů v Hlučíně, pan npor. 
Josef Daněk. Na věšák tak pově-
sí svůj hasičský mundůr, který 
denně oblékal více než 40 let.
 „Já jsem nastoupil k tehdejšímu 
veřejnému požárnímu sboru, 
dnes hasičskému záchrannému 
sboru, 1. července 1969, a to 
jako řadový požárník v Opavě. 
Předtím jsem byl dobrovolný 
hasič, ale vyučený jsem strojní 
kovář, už při zaměstnání jsem 
pak ještě vystudoval střední 
průmyslovou školu strojní v 
Opavě,“ vzpomíná Daněk na své 
začátky.
„Když přišla ta nabídka jít ke 
sboru, neváhal jsem, i když jsem 
šel platově hodně dolů,vždycky 
mě to lákalo. Tenkrát jsme ještě 
měli uniformy s kravatou z mod-
rého štruksu a v létě pláteňáky, 
o rozdílu dnešního a tehdejšího 
technického vybavení ani ne-
mluvím,“ dodává.
Po revoluci v roce 1989 se Josef 
Daněk stal velitelem HZS v Opa-
vě, v roce 2003 přešel na vedoucí 

místo do Hlučína. Největší oheň, 
se kterým tady bojoval, byl  po-
žár autosalonu v roce 2006. 
Požáry ale podle něj už dávno 
netvoří jádro práce hasičů: „Na 
oheň, i když se chová pokaždé 
jinak, si člověk svým způsobem 
zvykne, už ví, co má v dané si-
tuaci dělat. Nejhůř na psychiku 
působí asi dopravní nehody, 
které nás bohužel v posledních 
letech zaměstnávají nejvíce. 
Jezdíme k nim jako záchranáři, 
spousta lidí bývá zaklíněna ve 
vozech, likvidujeme i ropné a 
jiné látky, které třeba vytečou 
z aut. Počty zásahů  hasičů u 
dopravních nehod  stouply od 
roku 1989 celostátně o  400%. 
Vím, aut bylo před dvaceti lety 
samozřejmě mnohem méně, i 
tak je to ale alarmující číslo.“
V Hlučíně hasiči často zasahují 
také na štěrkovně, kde se po-
hybují doslova na tenkém ledě: 
„Ochranáři zavolají, že jsou tam 
300 metrů od břehu přimrzlé la-
butě, nikdo  na ten led nechce 
vstoupit. Naši kluci se musí dr-
žet na laně, protože se to může 

Na neformálním setkání poděkoval panu Daňkovi za práci u sboru také starosta města Hlučína.  
                                                                                                                                                 Foto: Petr Gattnar

Na hasičské stanici v Hlučíně, 
na ul. Celní, slouží a pracují do-
hromady profesionální a dobro-
volní hasiči. Profesionální hasiči 
spadají pod Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK), územní odbor Opa-
va. Slouží ve třech směnách 
(A,B,C) po 24 hodinách. Na smě-
ně slouží při plném počtu 5 ha-
sičů. Minimální početní stav na 
směně jsou 4 hasiči. Dobrovolní 
hasiči jsou členy Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Hlučín,  
která je zřízená městem. Svolá-
váni jsou podle potřeby.
Každá mimořádná událost hlá-
šená prostřednictvím tísňových 
linek 150 nebo 112 na operační 
středisko hasičů je okamžitě vy-
hodnocena a operační důstojník 
rozhodne o tom, které jednotky 
vyjíždějí. Rozdělení hasebních 
obvodů příslušných stanic se 
řídí poplachovým plánem HZS 
MSK. 
Každá událost je podle rozsahu 
označena jedním ze čtyř tzv. 
poplachových stupňů. Např. při 
požáru objektu ve městě Hlučín 
v I. nebo II. stupni požárního po-
plachu jsou na místo události 

O hlučínských hasičích 

Požáry hasí už více než čtyřicet let

kdykoliv pod nimi propadnout, 
jsou to opravdu nebezpečné 
zásahy.“   
Pan Josef Daněk, který celý ži-
vot prožil v Opavě, má 4 děti a 
6 vnoučat.
„Z dětí to nechytlo nikoho, ale 
dvě vnoučata jdou v dědových 
šlépějích: devítiletý vnuk a je-

denáctiletá vnučka jsou u dob-
rovolných hasičů. Já sám u dob-
rovolníků taky zůstávám, léta 
jsem byl u sboru v Opavě- Kate-
řinkách a teď jsem v Mladecku. 
Tam mám chalupu, kde si budu 
v důchodu užívat,“ dodává na 
závěr s úsměvem.

Lada Dobrovolná

Počátkem ledna převzal ve-
lení nad hlučínskými hasiči. 
npor. Ing. Petr Serafín. Pochází 
z Ostravy, kde po absolvování 
Sportovního gymnázia vystu-
doval Vysokou školu báňskou 
- Technickou univerzitu, obor 
Technika požární ochrany a 
bezpečnost průmyslu.
„Již za doby studia na VŠB – TU 
Ostrava jsem se stal příslušní-
kem Hasičského záchranného 
sboru, sloužil jsem na cent-
rální požární stanici v Ostravě 
- Zábřehu. Po ukončení studia 
jsem necelý rok pracoval na 
požární stanici v  Plzni – Košut-
ka jako hasič a později velitel 
družstva. V březnu roku 2005 
jsem nastoupil na požární 
stanici v Opavě, nejprve jako 
hasič a poté opět jako velitel 
družstva,“ popisuje Serafín 
dobu, než nastoupil na stanici 
v Hlučíně.
Se svou ženou a čtyřletým sy-
nem Petrem stále žije v Ostra-
vě. Po práci relaxuje nejraději 
hokejem nebo jinými sporty, 

má rád hudbu a ve volných 
chvílích často vyráží s rodinou 
na hory a na výlety po České 
republice.
„Chtěl bych navázat na dobrou 
práci mého předchůdce pana 
Daňka a rozvíjet dále spolu-
práci s městem Hlučín a obce-
mi v hasebním obvodě požární 
stanice Hlučín. Zároveň bych 
chtěl, aby naše jednotka i na-
dále poskytovala profesionální 
pomoc všem, kteří ji budou 
potřebovat, i když bych jim sa-
mozřejmě přál, aby ji potřebo-
vali co nejméně,“ dodává Petr 
Serafín na závěr.                  (ld) 

Hlučínskou jednotku povede 
Petr Serafín vyslány jednotky profesionál-

ních hasičů z Hlučína, dobrovol-
ní hasiči z Hlučína, Bobrovníků, 
Darkoviček. V dalších stupních 
poplachu můžou být povolány 
jednotky SDH z Dolního Bene-
šova, Vřesiny u Hlučína, Mark-
vartovic, Dobroslavic, Plesné a 
Hošťálkovic. 
Dobrovolní hasiči z Hlučína 
mají ve svém hasebním obvodu 
např. Darkovičky, Bobrovníky, 
Děhylov, Kozmice, Markvartovi-
ce, Dobroslavice, Dolní Benešov, 
Vřesinu, Ludgeřovice, Darkovice 
a samozřejmě Hlučín. Seznam 
obcí a měst hasebního obvodu 
není limitován, tzn. že na příkaz 
operačního střediska hasičů 
mohou dobrovolní hasiči vyjet 
k mimořádným událostem i do 
jiných obcí – mimo svůj rajón, 
jak tomu bylo například při po-
vodních na Novojičínsku.

(mt)



placená inzerce

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

staré permanentky platí do

28. 2. 2010

cena 8,-/mincena 8,-/min





Sleva bude uplatněna po předložení tohoto 
inzerátu. Platí do konce února 2010.
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SLEVA 30%
na zimní kolekce značek

PŮJČOVNA LYŽÍ A SERVIS
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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



Zaplaceno státem a výrobcem.

Stačí jen umýt.

OKNA DECPLAST (ENERGY OKNA) 
JSOU IDEÁLNÍ PRO DOTACE

NYNÍ NAVÍC SE SLEVOU AŽ 50 %
Máme pro vás důležité informace, jak úspěšně získat 
dotace! Stavte se u nás. Sdělíme Vám podrobnosti.

OSTRAVA - Vítkovická 3299/3A, +420 597 454 702, e-mail: ostrava@dec-plast.cz
HAVÍŘOV - U Stromovky 34, +420 596 812 032, e-mail: havirov@dec-plast.cz
PŘÍBOR - Místecká 286, +420 556 720 250-2, e-mail: pribor@dec-plast.cz

KRNOV - Revoluční 42, +420 554 610 175, e-mail: krnov@dec-plast.cz

www.decplast.cz
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