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Jiří Marzoll, policista
Vlastně si myslím, že nic zásadní-
ho nepřinese. Jen doufám, že po vol-
bách, kdy je ve sněmovně spousta 
nových tváří, tito lidé vrátí politice 

kulturu a slušnost a že se politici konečně začnou 
chovat státotvorně. Věřím, že kdyby k tomu došlo, 
přenesou slušnost, korektnost a toleranci i na ostat-
ní lidi a nám všem by se žilo zase o trošku lépe.  

Alžběta Balejková,
podnikatelka
Moje životní krédo je spokojený zá-
kazník. Jen poctivý přístup k zákaz-
níkům a poctivá práce nám, dá-li 
Bůh, zajistit přežít ten letošní rok.
Lumír Prejda,
strážník městské policie
Zdraví, štěstí a spokojenou rodinu. 
Rád bych úspěšně dokončil bakalář-
ské studium a zažil nějakou pěknou 
dovolenou.

Stanislava Stalzerová,
prodavačka
Očekávám, že budou lidi na sebe 
hodnější a celkově bude rok lep-
ší. Přeju všem lidem pevné zdraví, 
spoustu lásky a taky ať mají práci.

Eva Kseničová, knihovnice
V Novém roce bych si přála hod-
ně zdraví, štěstí a pohody pro své 
nejbližší. Očekávám nové výzvy a 
příležitosti v osobním i pracovním 

životě a mnoho spokojených a nových čtenářů v 
hlučínské knihovně.

Matěj Ostárek, student
Jsem si jistý, že rok 2014 bude mini-
málně tak úžasný, jako minulý rok. 
Doufám, že se nám podaří udělat le-
tošní 10. ročník festivalu pro všech-
ny na míru, aby na tento svátek hud-

by přišlo co nejvíce Hlučíňáků. A snad uvidím 
obecně mezi lidmi více smíchu a spokojenosti.

Kateřina Boková, ředitelka MŠ
Ráda bych měla kolem sebe dob-
ré lidi, tak jako doposud. Pracovně  
bych si přála, aby v naši opravené 
školce byly stále spokojené děti a je-
jich rodiče. 

Lenka Breitkopfová,
zástupkyně řed. ZŠ
Pohodový rok, další pozitiva...
Předsevzetí si nedávám, ale chtěla 
bych se každý den zastavit a vět-
šinu času prožívat s dcerou, rodi-

nou, radovat se s přáteli, kolegy, zvládat každo-
denní situace s úsměvem. Těším se na pětidenní 
lyžování s páťáky, inspirativní žáky, mentorová-
ní, plesovou sezonu. A hlavně vám, milí Prajzáci 
a mí blízcí, přeji zdraví.

Jaroslava Miketová,
soudkyně
Do nového roku si přeji, aby všich-
ni byli k sobě milejší a slušnější a víc 
se usmívali a měli pro ostatní pocho-
pení. Nic to nestojí a každý to ocení.

Monika Vokřinková,
mateřská dovolená
Příští rok bude pro mě plný nových 
situací. Mladšího syna čeká nástup 
do školky a mně návrat do práce. 
Především bych jej chtěla prožít 
v poklidu se svými blízkými. Na-
dále se chci věnovat rozvoji dětí v 
Montessori centru a věřím, že si děti 
spolu s rodiči u nás užijí spoustu 
pěkných chvil.

Josef  Hlubek, důchodce
Přál bych si být zdravý a přál bych 
zdraví také celé mé rodině. Byl 
bych rád, aby k sobě všichni lidi 
byli tolerantní. No a taky si přeji, 

aby mi vyšly mé plány na ten letošní rok. Zatím 
neprozradím, jaké jsou, ale určitě se mají Hlu-
číňáci na co těšit.

Charlotta Grenarová,
ředitelka gymnázia
Pro mě je nejdůležitější klid a po-
hoda v rodině a taky na pracovišti. 
Přeji si, aby všichni mí blízcí byli 

zdraví, a sobecky si přeji zdraví i pro sebe. Dou-
fám, že budu mít více času na svého vnoučka.

Na počátku stála obyčejná touha hlubšího 
poznání vlastní historie a snaha dát odpo-
věď na nesčetné otázky: Jaký měla dopad 
na obyvatele Hlučínska opakovaná změ-
na hranic? Kdo to byli optanti? S čím se 
šmuglovalo? Co bylo základním artiklem 
hauzírníků? Víte, kdo nebo co je panščer-
ky? Jaká je hlučínská identita? Co je to 
federbal? Co bylo Hühnerschlagen v Tře-
bomi? 

Na tyto a tisíce jiných otázek nabízí odpovědi 
nová expozice Muzea Hlučínska na hlučínském 
zámku s názvem „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“. 
Po více než pětiletém úsilí se konečně Muzeu 
Hlučínska plní jeho předsevzetí - nabídnout ná-
vštěvnické veřejnosti ucelený pohled na pohnutou 
a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v 
průběhu svého vývoje prodělalo. 

Čtěte dále na straně 2

S Novým rokem vstupte s námi do nové expozice o historii Hlučínska

Čtěte na str. 4 a 5

Rozpočet města
Zajímá vás rozpočet
města pro rok 2014?

Strana 9

Zápisy do škol
Přinášíme přehled
termínů zápisů do škol.
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S Novým rokem vstupte s námi do nové expozice o historii Hlučínska
Dokončení z 1. strany
„Realizace stálé expozice je společným snem ne-

jen Muzea Hlučínska, ale celého hlučínského re-
gionu. Dosud totiž chyběl celistvý pohled na dě-
jiny Hlučínska, kterým by se současně Hlučínsko 
mohlo navenek prezentovat návštěvníkům při-
cházejícím do regionu. Zároveň je to ale důležitý 
krok zvláště směrem k místní mladé generaci, aby 
si lépe uvědomila své kořeny, společensko-histo-
rické souvislosti a v rámci lepšího poznání vlast-
ní identity svoji současnou situaci a směřování,“ 
uvedl ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástec-
ký. 

„Pokud má expozice oslovit dnešní mladou ge-
neraci, musí k ní hovořit jejím jazykem. Expozi-
ce je tedy koncipovaná moderním způsobem, kte-
rý chce člověka oslovit, vtáhnout, zaujmout a to 
vše nevtíravou, zároveň však přitažlivou formou 
za použití interakce a moderní techniky,“ řekl dále 
ředitel muzea. 

Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří - příze-
mí - podkroví. Obsahem exteriérové expozice ma-
lého nádvoří je časová osa, která přibližuje složité 
peripetie historického vývoje zdejší oblasti. Dru-
hý výstavní celek je situován do přízemí bývalé 
hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsa-
hovou náplní této expoziční části je celkem šest 
tematických celků, které jsou faktografickým já-
drem expozice. Závěrečná expoziční část nazvaná 
„Paměť národa“ se nachází v podkroví hospodář-
ského objektu hlučínského zámku. Expozici pod-
kroví  tvoří část stylizační a část autentická. Jede-
náct personálních prototypů syntetizuje podobnou 

Vážení spoluobčané, 
stojíme na prahu nového roku, od kterého každý z nás něco očekává. 

Určitě se shodneme, že si většina z nás přeje zdraví a spokojenost v ro-
dině. Často se ale také hovoří o vzájemné toleranci a pochopení v širší 
společnosti, než je domácnost a rodina. V bytovém domě, na sídlišti, ve 
městě, ve státě. Každá tato úroveň má svoje podmínky, zásady a zákony. 
Když o nich mluvíme a kritizujeme je, tak je důležité v první řadě, zamys-
let se nad tím, jak je dodržovat a vytvořit si tak podmínky pro vzájemnou 
spoluexistenci. 

Všichni vnímáme jako křivdu, když nás někdo otravuje, okrádá nebo 
dokonce ohrožuje na zdraví. Já bych si do nového roku moc přál, aby-
chom my všichni Hlučíňáci udělali více pro to, aby těch negativ mezi 
námi bylo co nejméně. 

Vedení města se bude snažit řešit problémy, které mu řešit přísluší. Řa-
dím k nim například parkování stále rostoucího počtu aut. Naší předkové 
vystavěli město, tak jak uměli a mohli. Povozy neparkovali na ulici, ale 
ve dvoře. Dnes je situace poněkud jiná, jak s bydlením, tak s počtem 
aut, a tak když mě požádá občan o pomoc ve sporu se sousedem, který 
parkuje auto, místo ve dvoře, na ulici a omezuje ho ve výjezdu, musím 
mu dát za pravdu. Soused parkuje v rozporu se zákonem a tak tam pošlu 
městskou policii. Soused mi ale vzkáže, že městská policie zbytečně šika-
nuje lidi, místo toho, aby je chránila. Co na to říct? Pokud bych zjistil, že 
strážník někoho neprávem šikanoval, potrestám ho. Pokud ale strážník 
vyřeší problém se sousedem, který se nepřizpůsobil podmínkám života 
ve svém okolí, tak strážníka pochválím. 

Tímto způsobem jsou vážně ohroženi občané sídliště OKD na ulici Se-
verní a na sídlišti Rovniny na ulici 28. října. Těmito ulicemi neprojedou 
v nočních hodinách kvůli parkujícím autům hasiči k hořícímu bytu nebo 
zachránit život člověka v ohrožení. Ze zákona je starosta zodpovědný 
za průjezdnost ulic města. Moc mě to tíží a byl bych rád, kdyby se to 
výstavbou nových parkovišť povedlo letos vyřešit.

Dalším problémem v oblasti bezpečnosti občanů jsou narůstající po-
čty vykradených domů, bytů, sklepů a garáží. Občané na mě apelují, 
abychom jejich majetek více ochránili. Městská policie nedokáže uhlídat 
všechny domy. Zloději si hlídají okolí své zlodějské činnosti a hlásí si 
telefonem, ve které části města se strážníci zrovna pohybují. Policie pak 

může na zavolání zloděje chytit nebo ze záznamu kamer zjistit, kdo se ve 
které části města pohyboval v době činu. 

Nedávno volal ráno na policii občan, že ho v přízemí domu vykradli 
zloději. V noci, během spánku. Bohužel je v takovém případě obvyklé, že 
zloději vlezou do domu oknem sklepa nebo garáže, které je pootevřené 
na ventilaci. Způsobů ohrožení, obtěžování a okradení lidí je mnoho. 
Možnosti policie jsou dané prostředky, které mají k dispozici a dalšími 
podmínkami po činnost. Apeluji na vás všechny, abyste nebyli lhostejní 
ke svému okolí, podezřelou činnost hlásili policii ihned a zapamatovali 
si popis podezřelého. Pomůžete tím s jeho hledáním. Pořádáme besedy 
pro občany, na kterých se mluví o způsobech vloupání a ochraně proti 
lumpům. Nicméně zájem občanů je minimální. Kontrolami jsou neustále 
nalézány odemčené dveře do bytových domů a pootevřená různá okna.

Vážení spoluobčané, 
každý z nás má problémy, které nám kazí životní pohodu. Snažme se 

problémy řešit, předcházet jim a nepřidělávat je sobě ani jiným. I toto 
jsem si do nového roku přál, když jsem zvonil na náměstí v malé zvo-
ničce. Všem nám přeji, aby se to naplnilo. A také přeji v roce 2014 všem 
mnoho zdraví, pohodu a žádné nepříjemnosti.

Pavol Kubuš 
starosta

společenskou osudovost obyvatel Hlučínska. Pří-
značnými se tak stávají osudy havíře, „mulaře“, 
„hauzírníka“, zbytkového statkáře, řeholnice a 
dalších. Autentická část je postavena na projek-
ci filmového dokumentu, který představuje jedi-
nečné životní osudy zdejších obyvatel. Vše pak 
dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje do-
jem dávno zašlých dob, malých pokladů na které 
padl prach, nažloutlých milostných dopisů a za-
pomenutých hraček. Tématem jsou osudy a příbě-
hy obyčejných lidí. Vystaveny jsou jejich osobní 
předměty, fotografie, dokumenty apod.

Nenechte si ujít příležitost nechat se vtáhnout 
do jedinečného příběhu hlučínské historie, který 
Vám poutavou formou přiblíží důvody současné 
rázovitosti regionu a jeho obyvatel!

Slavnostní otevření expozice „Kdo jsou lidé 
na Hlučínsku“ proběhne v sobotu 11. 1. 2014 
v 16 hodin.
 

Expozice je realizována díky žádosti Města Hlu-
čína a finanční podpoře z Evropských fondů pro-
střednictví programu ROP Moravskoslezsko.
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Tabulka účelů pro poskytnutí půjček 
Poř. 
číslo

Název / účel Dům /
byt

Lhůta
splatnosti

Úrok 
p. a.

Horní
hranice půjčky

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

na 1 dům 4 roky 3% do 80 tis. Kč

2. Stavební úpravy WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě nebo domě na 1 byt 4 roky 3% do 100 tis. Kč
3. Dodatečná izolace domu proti vodě – starší dům 10 let na 1 dům 5 let 3% do 150 tis. Kč
4. Zřízení plynového, dřevoplynového, solárního apod. vytápění (včetně vytápění pomocí te-

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

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

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

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

Obnova (i s případným zateplením) fasády včetně oplechování a použití lešení – plocha fasády 
v m2 obvodového pláště budovy bez výplní (oken, dveří):
   do 300 m2  na 1 dům 8 let 3%

do 300 tis. Kč

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

Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Rada města Hlučína na své schůzi, konané dne 6. 1. 2014, 
rozhodne o vyhlášení

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

z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína pro rok 2014,

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

Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do 7. 3. 2014 na odbor financí MěÚ Hlučín. Požadované tiskopisy žádostí budou jednak 
k dispozici od 7. 1. 2014 u informátorky, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách http://www.
hlucin.cz/, záložka „Formuláře“ - část „Finance - poplatky, půjčky, dotace, granty“, formulář „Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“.
Statut Fondu rozvoje bydlení města Hlučína, ve znění dodatku č. 1,  je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na inter-
netových stránkách www.hlucin.cz, záložka „Granty, dotace a půjčky“ - část „STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA“.

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

Na základě zasedání Rady města plní-
cí funkci valné hromady VaK s.r.o. byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny 
nové ceny vodného a stočného platné od 
1. ledna 2014.

Ceny vodného a stočného pro rok 2014 tedy činí:
Voda pitná (vodné)     35,32 Kč/m3 s DPH
Voda odvedená (stočné)     34,58 Kč/m3 s DPH
Celkem        69,90 Kč/m3 s DPH

Proti cenám roku 2013 dochází k navýšení vod-
ného a stočného o 1,38 Kč s DPH, tj. o 2 %. 

Pro zajištění povinnosti obnovy a rozvoje vo-
dohospodářské infrastruktury plánují Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o., na rok 2014 realizaci 
nezbytného rozsahu oprav vodovodních a kana-
lizačních sítí ve výši 10,5 milionů korun. Opravy 
na kanalizačních sítích proběhnou na ulicích Se-
verní, Vinohradská, B. Němcové a to v celkové 

výši 6,2 mil. Kč. Vodovodní sítě budou oprave-
ny na ulicích Osvoboditelů, Rovniny-Vrablovec a 
Pekařská-Jana Nerudy za 4,3 mil. Kč.

Dalších více jak 6,2 milionů korun tvoří zdro-
je pro investice do vodohospodářského majetku. 
Kromě splátky úvěru na stavbu Rozšíření kanali-

zace Hlučín - Rovniny a intenzifikace ČOV Hlu-
čín - Jasénky, bude aktualizována projektová do-
kumentace „Odkanalizování městské části Hlučín 
– Darkovičky“. Dále bude vybudován nový vodo-
vodní řad na ulici Jasénky a U Vodárny, a to v cel-
kové výši 2,25 milionů korun.         Josef Tomíček

Ceny vodného a stočného pro rok 2014
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Město plánuje na letošní rok vyrovnaný rozpočet
Zastupitelstvo města Hlučína na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet města 
na rok 2014. Byl schválen vyrovnaný rozpočet se zapojením části zůstatku finančních 
prostředků rozpočtového hospodaření roku 2013:

Celkové zdroje ve výši 212.317.749 Kč, z toho příjmy celkem ve výši 196.660.760 Kč, financování ve 
výši 15.656.989 Kč a výdaje celkem po konsolidaci ve výši 212.317.749 Kč. Financování, to je částka, 
vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrov-
nává rozpočet. 

PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 170.641.160 Kč Běžné výdaje 172.613.911 Kč
Dotace 26.019.600 Kč

Kapitálové výdaje 39.703.838 KčFinancování
(prostředky z roku 2013
splátky jistin úvěru a půjček)

21.761.101 Kč
-6.104.112 Kč

Celkem zdroje 212.317.749 Kč Celkem výdaje 212.317.749 Kč

Příjmy celkem včetně financování:
z toho

212.317.749 Kč

1. daňové příjmy 145.724.000 Kč 68,6 %
2. nedaňové příjmy 23.655.160 Kč 11,1 %
3. kapitálové příjmy 1.262.000  Kč 0,6 %
4. přijaté dotace 26.019.600 Kč 12,3 %
7. financování 15.656.989 Kč 7,4 %
Výdaje celkem:
z toho

212.317.749 Kč 

5. běžné výdaje 172.613.911 Kč 81,3 %
6. kapitálové výdaje 39.703.838 Kč 18,7 %

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2014
1. Územní plánování 500.000 Kč 0,2 %
2. Opravy kulturních památek 900.000 Kč 0,4 %
3. Městská policie 8.405.600 Kč 4,0 %
4. Vnitřní správa 56.086.750 Kč 26,4 %
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

5. Požární ochrana - dobrovolná část 1.595.500 Kč 0,7 %
6. Sociální výdaje z rozpočtu města  127.500 Kč 0,1 %
7. Údržba města 22.651.000 Kč 10,7%
8. Komunální odpady 12.205.000 Kč 5,8%
(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou 6.700,- tis. Kč) 

9. Bytový a nebytový fond 15.835.300  Kč 7,5%
10. Rezerva ve Fondu reprodukce majetku
příspěvkových organizací města Hlučína

913.807 Kč 0,4% 

11. Dobrovolné svazky obcí 492.000 Kč 0,2%
12. Dotace poskytované z rozpočtu města 4.800.000 Kč 2,3%
(finanční prostředky budou rozděleny na základě žádostí sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím)

13. Úroky z přijatých úvěrů 600.000  Kč 0,3%
14. Příspěvkové organizace 19.700.000  Kč 9,3%
(Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, 
Dětská rehabilitace, Domov pod Vinnou horou)

15. Granty poskytované z rozpočtu města 300.000 Kč 0,1%
(uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k předložení projektů na poskytnutí grantů a proběhnutí 
výběrového řízení)

16. Univerzita třetího věku   38.000 Kč 0,02%
17. Doprava 6.439.500 Kč 3,0%
(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy)

18. Školství 18.853.754 Kč 8,9%
(MŠ Severní, Cihelní, ZŠ Hlučín-Rovniny, dr. M. Tyrše, Hlučín, Hornická,  Hlučín-Darkovičky, Hlučín-Bobrovníky)

19. Investice 39.703.838 Kč 18,7%
20. Ostatní 2.170.200 Kč 1,0%
CELKEM 212.317.749 Kč 100,0%

Žádosti o dotace z rozpočtu
města v roce 2014
Součástí schváleného rozpočtu běžných 
výdajů města Hlučína na rok 2014 je část-
ka 4,8 mil. Kč, účelově určená na veřej-
nou finanční podporu z rozpočtu města 
Hlučína, poskytovanou žadatelům for-
mou dotace.

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

Vyplněné formuláře žádosti musí být podány 
do 15. 2. 2014 na odbor financí Městského úřa-
du Hlučín.               

Požadované tiskopisy žádostí budou od 2. 1. 
2014 k dispozici na odboru financí Městského 
úřadu Hlučín, nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.hlucin.cz, záložka „Formuláře“ - 
část „Finance - poplatky, půjčky, dotace, granty“, 
formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučína“.

Zásady pro hodnocení a poskytování dotací a 
grantů z rozpočtu města Hlučína jsou k nahlédnu-
tí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo 
ke stažení na internetových stránkách http://www.
hlucin.cz/, záložka „Granty, dotace a půjčky“ - 
část „Zásady pro hodnocení a poskytování dotací 
a grantů z rozpočtu města Hlučína.

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

Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

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

Hlučín za  minimální kupní cenu ve výši 360.000 Kč.

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

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

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

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

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

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

Prohlídka bytu se zájemce uskuteční dne
23. ledna 2014.

Bližší informace budou zájemcům poskytnuty
na odboru městského majetku MěÚ Hlučín 

tel.: 595 020 266, e-mail: pavlikova@hlucin.cz.
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Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“

Správa v lesním hospodářství 60.000 Kč 0,3%
Údržba komunikací – zimní údržba 2.300.000 Kč 10,1%
Čištění města 3.060.000 Kč 13,5%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000 Kč 0,1%
Deratizace 85.000 Kč 0,4%
Údržba hřbitovů 1.150.000 Kč 5,1%
Likvidace černých skládek 40.000 Kč 0,2%
Záchytná stanice pro psy 185.000 Kč 0,8%
Péče o veřejnou zeleň 6.640.000 Kč 29,3%
Opravy čekáren, mobiliář 175.000 Kč 0,8%
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 663.000 Kč 2,9%
Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4.300.000 Kč 19,0%
Opravy a údržba komunikací včetně dopravních značek 2.880.000 Kč 12,7%
Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží 1.000.000 Kč 4,4%
Informační systém na autobusovém nádraží 88.000 Kč 0,4%
CELKEM 22.651.000 Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „19. Investice“:

Doplatek kupní ceny za bytový dům Severní 2, Hlučín 5.000.000 Kč 12,6%
Výkupy pozemků 400.000 Kč 1,0%
Pořízení služebního automobilu Městská policie 270.900 Kč 0,7%
Pořízení služebního automobilu Městský úřad 256.000 Kč 0,6%
Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje 500.000 Kč 1,3%
Investice do městské části Bobrovníky 1.000.000 Kč 2,5%
(v roce 2014 Osadní výbor Bobrovníky doporučil celou částku použít na realizaci akce Chodník z Malánek na Březiny)

Investice do části Hlučín - Rovniny 1.000.000 Kč 2,5%
Investice do městské části Darkovičky 1.000.000 Kč 2,5%
Investice do části Hlučín - OKD 1.000.000 Kč 2,5%
(u výše uvedených tří položek bude záležet na vyjádřeních osadních výborů, které investice nebo opravy doporučí v roce 
2014 k realizaci)

Výstavba chodníků hřbitov Hlučín – centrum 316.000 Kč 0,8%
Rekonstrukce ul. Promenádní, Hlučín 4.009.938 Kč 10,1%
Projektové dokumentace 500.000 Kč 1,3%
Mobilní kamerový systém Hlučín 250.000 Kč 0,6%
Parkoviště na ul. Dukelská u ZŠ Rovniny 3.000.000 Kč 7,6%
Zateplení objektu dětské rehabilitace, ul. Hluboká 5.274.000 Kč 13,3%
Zateplení objektu MŠ Cihelní Hlučín 4.259.400 Kč 10,7%
Rekonstrukce zahrady MŠ Darkovičky 2.257.000 Kč 5,7%
Zateplení objektu MŠ Bobrovníky 2.888.000 Kč 7,3%
Zateplení objektu Na Závodí 2 (bývalé agitační středisko Rovniny) 1.810.600 Kč 4,6%
Půdní vestavba na ul. Opavská 23 Hlučín 1.750.000 Kč 4,4%
Rekonstrukce chodníku na ul. Písečná Hlučín 800.000 Kč 2,0%
Zateplení objektu Základní umělecké školy Hlučín 350.000 Kč 0,9%
Projektová dokumentace na akci 
“Zateplení zadní části Kulturního domu Hlučín nad jevištěm“

100.000 Kč 0,2%

Rekonstrukce vstupní haly dětské rehabilitace 250.000 Kč 0,6%
Chodník z Malánek na Březiny 800.000 Kč 2,0%
MŠ Hlučín, Severní, plot + herní věž na zahradu MŠ Beneše 160.000 Kč 0,4%
Základní škola Hlučín-Rovniny, robot do školní jídelny 162.000 Kč 0,4%
Výpočetní technika MěÚ - kapitálové výdaje 340.000 Kč 0,9%
CELKEM 39.703.838 Kč 100,0%

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

Výtah z usnesení z 88. - 89. schůze
Rady města Hlučína
Rada města Hlučína:
n projednala žádost Charity Opava o poskyt-

nutí finanční podpory a rozhodla žádosti 
nevyhovět.

n schválila za město Hlučín, jako jediného 
společníka obchodní společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Hlučín, s.r.o. v rámci vý-
konu působnosti valné hromady této spo-
lečnosti  kalkulaci nákladů na pitnou a 
odkanalizovanou vodu na rok 2014.

n schválila Smlouvu o poskytnutí podpory 
z Operačního programu Životní prostředí 
na akci „Zateplení objektu školní družiny 
Hornická“.

n schválila Smlouvu o poskytnutí podpory z 
Operačního programu Životní prostředí na 
akci „Stavební úpravy MŠ na ul. Severní“.

n rozhodla schválit přijetí dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí na akci 
„Výsadba izolační zeleně zámek Hlučín“.

Výtah z usnesení 28. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína
Zastupitelstvo města Hlučína:
n rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnu-

tí dotace z rozpočtu města Hlučína na tře-
tí etapu akce „Regenerace kostela sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně“ v roce 2014.

n schválilo rozpočtový výhled města Hlučína 
na rok 2015 – 2020.

n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2013, o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění,  využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

n schválilo Střednědobý plán sociálních slu-
žeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 
na období 2014 – 2017.

Burza práce a rekvalifikací 
Nemáte práci? Hrozí vám ztráta práce? 
Chcete změnit kvalifikaci?

Udělejte si představu o pracovních příležitos-
tech. Poznejte možnosti rekvalifikačních kurzů v 
dělnických i technických profesích, v administra-
tivě i službách. Navštivte Burzu práce a rekvalifi-
kací s nabídkami poradenských center na jednom 
místě. Akci opět pořádá DTO CZ ve spolupráci s 
Úřadem práce v Ostravě. Burza se koná 6. února 
2014 od 10.00 do 17.00 hod. v DTO CZ (Marián-
ské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory, naproti 
bývalému Telecomu). Vstup pro všechny zájem-
ce zdarma.

WC na městském hřbitově
Město Hlučín reagovalo na požadavky ob-
čanů zajistit WC na městském hřbitově v 
Hlučíně. 

Výstavba WC by byla zcela neekonomická, ale 
od prosince letošního roku mají návštěvníci hřbi-
tova  možnost bezplatně využít v případě potře-
by WC v Pizzerii Zlatý časy. Majitel pizzerie, pan 
Jiří Zajíček, vyšel městu vstříc a uzavřel s městem 
smlouvu o zajištění této služby.

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

V této částce je zahrnut nejen svoz směsného 
komunálního odpadu, ale i svoz velkých kusů, 
svoz separovaných plastů, skla a papíru, nákla-
dy na provoz sběrného dvora na u. Markvartovic-
ká, svoz BIO odpadu v rámci pilotního projektu v 
Darkovičkách a možnost ukládaní biologicky roz-
ložitelného odpadu zdarma na Sběrném dvoře TS 
Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická. Vybrané po-
platky zdaleka plně nekryjí náklady na odpadové 
hospodářství města. Město bude v roce 2014 svoz 
odpadů dotovat částkou přes 3 miliony korun.

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

individuální rekreaci.
l cizinci, kteří mají na území České republi-

ky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na 
dobu delší než 90 dnů, kteří pobývají na úze-
mí České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců a kterým byla udělena mezinárodní 
ochrana nebo dočasná ochrana.

l majitelé bytu nebo rodinného domu, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická oso-
ba.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je 
splatný od 1. 2. 2014 do 31. 5. 2014. Po tomto ter-
mínu bude v souladu s vyhláškou a zákonem zvý-
šen poplatek na 1,3 násobek! (proto všechny ob-
čany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak 
výraznému nárůstu výše poplatku).

Od platby v roce 2014 jsou osvobozeni:
l všechny děti narozené v roce 2014
l občané, kteří se jednoznačně prokazatelně 

zdržují mimo území České republiky po celý 
kalendářní rok 2014

l ti, kdo jsou uživateli sociálních služeb v do-
mově pro osoby se zdravotním postižením 
Fontána  a  domova pro seniory Domova U 
jezera 

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

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

Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliš-
tě ani trvalé bydliště na ohlašovně MěÚ Hlučín,  
není důvodem k úlevě či osvobození od poplatku.

Platba poplatku:
Hotovostní i bezhotovostní platby lze provádět 

od 1. 2. 2014 na pokladně MěÚ Hlučín v příze-
mí budovy B na Mírovém  náměstí č. 24 pouze po 
předložení složenky. 

V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez slo-
ženky, musíte nahlásit jméno, příjmení a datum 
narození osob, za které bude poplatek odveden. 

Svozové známky, pytle na plastové odpady a pa-
pírové odpady pro pilotní projekt se budou vy-
dávat v přízemí budovy B na Mírovém náměs-
tí 24 kancelář číslo B004 a to pouze od 1.2. do 
31.3.2014. Budou vydávány i těm občanům, kteří 
budou platit poplatek i po 31.3.2014. 

Složenky budou do Vašich poštovních schránek 
doručeny v průběhu  měsíce ledna. V případě, že 
složenku ve své schránce nenajdete (např. z dů-
vodu  neoznačených schránek apod.), kontaktujte 
odbor životního prostředí a  komunálních služeb, 
tel.: 595 020 219, p. Vjačková, Dis. Upozorňuje-
me, že poplatek je nutno zaplatit i v případě, že 
jste složenku neobdrželi!

Poplatky za komunální odpad na rok 2014 Provozní doba pokladny na MěÚ Hlučín:
Pondělí              8:00 - 11:30       12:30 - 17:00  
Úterý                 8:00 - 11:30       12:30 - 14:00
Středa                8:00 - 11:30       12:30 - 17:00
Čtvrtek              8:00 - 11:30       12:30 - 14:00
Pátek                 8:00 - 11:00

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

Provádět jednorázové platby na jeden variabil-
ní symbol za více osob lze pouze v případě, že na 
MěÚ Hlučín byl v prosinci 2013 odevzdán formu-
lář k úhradě, ve kterém byl určen jeden společný 
zástupce poplatníků.         

Svozové známky vydávané v roce 2013 platí již 
bez časového omezení. Proto  se letos známky bu-
dou vydávat pouze těm, kteří si v loňském roce 
známku nevyzvedli nebo ji mají poškozenou nebo 
se jedná o nové poplatníky. Žádáme všechny, aby 
měli popelové nádoby označeny platnými znám-
kami a předešli tak případným problémům s je-
jich vývozem.

Úplné znění obecně závazných vyhlášek města, 
které řeší odpadové hospodářství najdete na strán-
kách www.hlucin.cz/městský úřad/právní předpi-
sy obce:
l OZV č.9/2012 o místním poplatku za provoz 

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

l OZV č.11/2012 kterou se stanoví systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
na území města Hlučína, včetně jejich rozlo-
žitelné složky a systému nakládání se staveb-
ním odpadem. 

Odbor ŽP a KS

To, že zahrádkáři nemají volno ani v době, kdy jsou zahrady pokryté sněhem, ukázali bobrovnič-
tí zahrádkáři na tradičním vánočním posezení. To se konalo 8. prosince 2013 v místním kulturním 
domě. Zájem o výstavu byl velký a tak se tady během dne vystřídalo více jak 150 návštěvníků.

 Ti si mohli kromě tradičních vánočních ozdob prohlédnout i 40 betlémů. Samozřejmě, že nemohl 
chybět vánoční stromeček a malé občerstvení. No a jak je v Bobrovníkách zvykem, tak po víkendu 
si celou výstavu přišly prohlédnout i děti z místní školy.

(mp)

Bobrovničtí zahrádkáři neodpočívají ani v ziměDen otevřených
dveří na gymnáziu
V úterý 19. listopadu 2013 jsme na naší 
škole přivítali zájemce o čtyřleté nebo šes-
tileté studium. Pro žáky základních škol z 
celého regionu a jejich rodiče byly po celý 
den otevřeny všechny odborné učebny. 

Uchazeči o studium si sami mohli vyzkoušet 
chemické a fyzikální pokusy, práci s mikrosko-
pem, s interaktivní tabuli, zahrát si logické hry, 
prohlédnout si různé projekty studentů. Dověděli 
se spoustu informací o studiu na gymnáziu od pe-
dagogů v odborných učebnách i studentů, kteří je 
po škole prováděli. Také se hlásili do přípravných 
kurzů k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy pořáda-
jí naši učitelé již několik let.

Z ohlasů návštěvníků usuzuji, že tradiční akce 
byla velmi úspěšná a setkala se s velkým ohlasem. 
Děkuji všem pedagogům a studentům, kteří se na 
organizaci dne otevřených dveří podíleli.

Kdo ze zájemců o studium nestihl přijít, může 
naši školu navštívit 28. ledna 2014, kdy pořádáme 
další den otevřených dveří od 16:00 do 18:00 ho-
din, a po domluvě kdykoliv.
   Helena Kapounová
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Město Hlučín, ve spolupráci s Komisí pro 
tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a 
Komisí pro kulturu a školství, vyhlašu-
je výzvu na nominaci ocenění jednotliv-
ců, kolektivů a výrazných osobností, kteří 
v roce 2013 významným počinem na poli 
kulturním, sportovním či v jiné oblasti ve-
řejného života přispěli k obohacení života 
ve městě Hlučíně.

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

2013
b) Sportovní kolektivy – za přínos v oblasti spor-

tu v roce 2013
- Navržení sportovci ve výše  uvedených 
sportovních kategoriích musí startovat v 
době, kdy dosáhli nejlepšího výkonu nebo 
umístění v roce 2013 za sportovní oddíl nebo 
klub se sídlem ve městě Hlučíně.
- Sportovní výkon, nebo dosažené sportovní 
výsledky za rok 2013 budou doloženy odka-
zem na oficiální webové stránky nebo jiným 
průkazným způsobem.

c) Jednotlivci – za přínos v oblasti kultury v roce 
2013

d) Soubory – za přínos v oblasti kultury v roce 
2013

- Navržení jednotlivci a soubory ve výše 
uvedených kategoriích z oblasti kultury musí 

dlouhodobě tvořivě působit v oblasti kultu-
ry nebo dosáhli vynikajících úspěchů v umě-
leckých soutěžích (přehlídkách, festivalech) 
nebo dlouhodobě reprezentují město Hlučín.

e) „Výrazná osobnost roku 2013 ve městě Hlučí-
ně“ – za významný přínos v jakékoliv oblasti 
veřejného života ve městě Hlučíně v roce 2013

Návrhy na ocenění 
Návrhy na ocenění mohou podávat tělovýchov-

né jednoty, sportovní kluby, školy a školská zaří-
zení, kulturní a ostatní organizace mající sídlo na 
území města Hlučína a jeho městských částí Bob-
rovníků a Darkoviček a také občané města a měst-
ských částí.

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

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

U kateogorie e) - „Výrazná osobnost roku 2013 
ve městě Hlučíně“ - se oceňuje pouze jedna osoba. 
Zde pořadí není.

Své návrhy na ocenění zasílejte na předepsa-
ném formuláři nejpozději do 31. 1. 2014 na adre-
su: Městský úřad Hlučín, odbor školství, Mírové 
náměstí 24, 748 01  Hlučín, případně elektronicky 
na e-mail: rezacova@hlucin.cz 

Návrh na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností ve městě Hlučíně
Nominovaný
Jméno, příjmení
Název organizace
Datum narození
Adresa bydliště/
Sídlo organizace

Kategorie
Zdůvodnění
návrhu na ocenění:

V                                  dne
Navrhovatel ocenění:
Jméno a příjmení:
Adresa:

Podpis (razítko):

Nominujte osobnost nebo kolektiv roku
Ve městě 
se stále ob-
jevují pří-
pady vy-
kradených 
automobi -
lů. Městská 
policie pro-

3. ročník charitativního
florbalového turnaje
Dopoledne 28.11.2013 pořádala ZŠ dr. M. 
Tyrše ve sportovní hale již  3. ročník cha-
ritativního florbalového turnaje. Výtěžek 
z této akce je již tradičně určen pro  děti v 
Klokánku v Dolním Benešově. Tentokrát 
jsme pozvali také soupeře ze ZŠ v Dolním 
Benešově a  Klokánek vytvořil svůj vlast-
ní  tým. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 
družstev (7 v mladší a 8 ve starší katego-
rii).

Ve skupině se utkal každý s každým a dva nej-
lepší týmy si nakonec zahrály o vítěze.

V kategii 6. a 7. ročníků vyhrál The Stisk (tým 
ze 7.A  - Robin Vitásek, Šimon Hluchník, Maty-
áš Starý, Štěpán Kania, Jan Kodeš, Tadeáš Nytra).

Ve starší kategorii vyhrál FBC Masters (9. ročník 
– Matěj Lampart, Patrik Balgar, Jakub Múdrik, 
Dominik Pekara, Adam Beinhauer, Michal Tka-
čík).

Vstupné bylo dobrovolné, přispěli hráči, diváci, 
žáci, učitelé i rodiče. V prvním ročníku jsme vytě-
žili pro děti 1550 Kč, v druhém ročníku 2210 Kč. 
Letos se můžeme pochlubit celkem nejvyšším vý-
těžkem z  charitativního florbalového turnaje, vy-
brali jsme celkem 3100 Kč. Vytěžené peníze byly 
slavnostně předány tetám a dětem z Klokánku dne 
19. 12. 2013 v evangelickém kostele před vánoč-
ním vystoupením našich žáků. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli podpořit 
dobrou věc.

Lenka Nováková, Ondřej Krupa
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Auto není trezor 

to vyzývá všechny občany, aby nenechá-
vali v autech viditelně ležet věci, které by 
mohly přilákat pozornost zlodějů.

Ke vloupání dochází prakticky po celý den. V 
nočních hodinách se jedná převážně o parkoviště 
na sídlištích. Problémovými jsou např. parkoviště 
na ulicích Dukelská, ČSA nebo J. Seiferta.  

Bohužel ani vykradené auto v centru za bílého 
dne není výjimkou. Svědčí o tom  poslední případ 
ukradené tašky ze zaparkovaného auta u kulturní-
ho domu. Obdobná je situace u nákupních center.

Pachatelé mnohdy velmi brutálně kamenem roz-
bijí okno a ukradnou věci, které vidí na sedadle. 
Celá akce trvá řádově několik vteřin a dopadení 
pachatele je prakticky nemožné. Zloději mnoh-
dy ani nevědí co v tašce, která leží na sedadle, je. 
Škoda způsobená na autě je často vyšší než cena 
ukradených věcí.

Dávejte si proto pozor na své věci. Ušetříte si tak 
čas, peníze a hlavně spoustu zbytečných starostí.

(mp)
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Město Hlučín připravuje v rámci svého  projektu  Hlučín zdravé město již 6. ročník fotografické 
soutěže  u příležitosti  Dne stromů. V letošním roce téma soutěže  měníme a rozšiřujeme na veške-
rou živou i neživou přírodu. 

Pravidla soutěže
Název soutěže: PŘÍRODA  V  DETAILU
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1.1.2014 do 31.10.2014

n Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, ná-
rodnosti a vyznání

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

n Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených  internetových stránkách Kultur-
ního centra  Hlučín 

Do soutěže lze zasílat pouze fotografie s přírody zaměřené na detail 
n Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px
n Fotit můžete od  data vyhlášení soutěže  do 31. října 2014
n Každý fotograf může  poslat do soutěže maximálně 15 fotografií 
n Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JEPG v termínu od 1.10.2014 do 31.10.2014
n Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora
n Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora. 
n Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslovení
n Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci 

připravované výstavy ke Dni stromů
n Všichni autoři snímků obdrží  pamětní grafický list a  3 nejúspěšnější obdrží věcné ceny
n Hodnotí se nejen kvalita fotografie, ale i její obsah k danému tématu
n V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu bude toto možné pouze 

za písemného souhlasu autora 
 

Podmínky soutěže  a jakékoliv dotazy blíže vysvětlí: RNDr. Soňa Prášková,
odbor životního prostředí a nebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín  

První adventní neděli, 1. 12. 2013, si obča-
né našeho města a jeho přilehlých částí na 
zcela zaplněném hlučínském náměstí po-
slechli příjemný kulturní program, obdi-
vovali krásně rostlý, vyzdobený vánoční 
strom a také novinku - originálně ozdo-
bený velkoplošný adventní věnec kolem 
kaštanů v centru náměstí, spolu se zvo-
ničkou pro štěstí.

Mnoha občany obdivovaný věnec vznikl z ini-
ciativy pana Josefa Hlubka a jeho obětavých přá-
tel a pomocníků. Pan farář Martin Šmíd požehnal 
na náměstí farníky přinesené adventní věnečky a 
rozsvítil s pomocí pana J. Hlubka první svíci na 
velkém věnci. 

Zvonek pro štěstí zvonil téměř nepřetržitě a 
stánky s občerstvením i světelnými dekorace-
mi byly obleženy dospělými i dětmi.  Atmosfé-
ra na náměstí vyvrcholila obdivným a nadšeným 
„ ááách“ při slavnostním rozsvícení překrásného 
vánočního stromu.

Díky za zpříjemnění adventního času…
Druhou adventní neděli, 8.12. 2013, ozdobil 

naše město bělostný sníh a tím potvrdil, že se vá-
noce už opravdu blíží. Odpolední „Adventní kon-
cert pěveckých sborů“ ve farním kostele Sv. Jana 
Křtitele, který byl do posledního místečka zaplně-
ný pozornými a vděčnými posluchači, potvrdil, že 
duchovní hudba nezastupitelně patří k životu na-
šeho města. 

V programu koncertu vystoupily „Pěvecký sbor 
ZUŠ P.J.Vejvanovského, Hlučín“ pod taktovkou 
Sylvy Pivovarčíkové, „Pěvecký sbor Gymnázia J. 
Kainara, Hlučín“, který řídí Anna Veselá, „Pěvec-
ký sbor SLUNÍČKO, ZŠ Rovniny“ se sbormist-
ryní Veronikou Kadlecovou a „Hlučínský smíše-
ný sbor“ spolu s „Pěveckým sborem P.C.Lelka“  z 
Dolního Benešova pod taktovkou Barbory Bortlo-
vé. Připravený program jednotlivých sborů, včet-
ně vystoupení sólistů, svěží dětské i zralé dospělé 
hlasy, byly posluchači oceněny nadšeným potles-
kem. Závěrem zazněl nádherný zpěv všech sbo-
rů dohromady, kdy nastoupilo téměř sto zpěváků 

Adventní věnec a jeho čtyři svíčky – světlo 
ozařující plamenem lásky každého člově-
ka – symbolizují očekávání narození Ježí-
še Krista. Velký adventní věnec na Míro-
vém náměstí v Hlučíně spojil lidi různých 
povolání, charakteru, vyznání, věku, je-
jichž modlou není honba za penězi, ale 
učinit něco dobrého a pěkného pro spolu-
občany a společně se připravit na Vánoce 
a zároveň i připomenout křesťanské ko-
řeny naší společnosti.

Na sestrojení adventního věnce a rozsvícení čtyř 
svící po čtyři týdny obětovali svůj čas, práci, ma-
teriál, zručnost, kreativitu a nadšení občané, kteří 
darovali túje, smrky, jedle, dřevo, krytinu na zvo-
ničku, ozdoby, osvětlení, podíleli se na sestrojení 
a vyzdobení věnce a na nádherné atmosféře neděl-
ních podvečerů. Mnoho z nich si pro svou skrom-
nost nepřeje zveřejnění, ale proč je nepochválit? 
Patří mezi ně děti ze ZŠ Darkovičky, ZŠ Hornic-
ká, ZŠ Rovniny, ženy z výtvarného klubu PICA-
SO, mladí muži z florbalového družstva, Pila Vin-
ná hora, klempířství Karel Břemek, stolařství Petr 
Stříbný, elektro Jan Herrmann, hudba Oldy Hru-
bého, dětský sbor Sluníčko a Scholička, ozvučení 
DJ Libor Weiss, doprava Dušan Gacík a mnoho 
dalších. Všem, kteří se jakkoli podíleli na advent-
ním věnci, děkuje 

Josef Hlubek

Koho spojil adventní věnec

před oltář chrámu, aby předvedlo dvě působivé 
skladby současných mistrů „Ameno“ E. Leviho 
a „Veni Domine“ P. Vaculíka. Srdečné poděko-
vání za úchvatnou podívanou a krásné provedení 
skladeb jak starých, tak i současných mistrů, patří 
všem účinkujícím a vedení ZUŠ navíc za jistě vel-
mi náročnou organizaci koncertu. 

Program druhé adventní neděle pak pokračoval 
pro zpěváky podvečerním „Adventním  koncer-
tem“ ve farním kostele Sv. Martina v  Dolním Be-
nešově a pro  ostatní občany Hlučína na zasně-
ženém náměstí. Tam je přivítala dechová hudba 
„Hlučíňanka“ pod taktovkou Oldřicha Hrubého, 
rozsvícený, dominantní vánoční strom i pár stán-
ků s občerstvením pro zahřátí. Starosta Pavol Ku-
buš za asistence Josefa Hlubka rozsvítil druhou 
svíci na velkém adventním věnci. Pak už se všich-
ni rozešli za svými předvánočními povinnostmi. 

Jménem spokojených občanů chci poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o krásnou předvánoční 
výzdobu náměstí a okolních ulic, výzdobu farního 
kostela i přípravu programu jednotlivých advent-
ních nedělí.                                Helena Dudková 
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Žába v ledu dokáže přežít celou zimu. Je 
to proto, že jí nezamrzne krev v těle. Koč-
ky mají přes 100 typů hlasů, psi jen 10. 
Krysy vydrží bez vody déle než velbloudi.

Pro děti i jejich rodiče připravilo Montesso-
ri centrum Hlučín nové kurzy, ve kterých se do-
zví řadu zajímavých informací. Začínají v únoru 
v nových prostorech na ulici Úzká 174 (bývalé 
Šik fitness), poblíž autobusového nádraží. Jeden 
z nových kroužků se jmenuje Příroda kolem nás 
a je určen dětem ve věku 2-4 let. Lektorovat jej 
bude Lenka Gavlovská, která má s prací s dětmi 
dlouholeté zkušenosti. V úvodu se děti seznámí 
s rokem a ročními obdobími a další lekce budou 
tematicky zaměřeny a zpestřeny zajímavými po-
kusy - v zimě to budou pokusy s vodou, sněhem, 
ledem, na jaře si děti něco zasadí, seznámí se s 
mláďaty zvířat a koloběhem života v přírodě. Děti 
se naučí chápat, jak to v přírodě funguje, co vše je 
před tím, než vyroste třeba jahoda. Proč je důleži-
té každé počasí. Co se to vlastně kolem nás děje a 
čeho jsme součástí.

Montessori není pouze práce na koberečku s po-
můckami, třebaže je budou děti v kroužcích čas-
to používat, ale zkoumání a objevování. Uplatnění 
natrénovaných činností a vědomostí v každoden-
ním životě. Příkladem je také nový kroužek Kos-
mická výchova, který je určen pro děti ve věku 
3-6 let. Kosmická výchova zahrnuje témata obsa-
žená v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpi-
su, dějepisu, ale i v chemii, fyzice a ve společen-
ských a kulturních vědách. Děti se zde seznámí 
se Zemí na které žijí, a to nejprve z pohledu celé-
ho vesmíru (sluneční soustava), poté se Zemí jako 
planetou (kontinenty, moře), poznají blíže jednot-

Děti v Hlučíně mohou využít nové herny a zajímavé kroužky

livé kontinenty (kdo tam žije, jaké je tam podnebí, 
hory, jezera), seznámí se s Evropou, ČR a hlav-
ním městem - Prahou. Cílem kroužku bude přiblí-
žit dětem planetu Zemi, aby ji poznaly a chtěly se 
o ni starat a chránit ji. 

Věděli jste například, jak by v porovnání se ze-
měkoulí vypadala všechna voda na světě? Od-
pověď naleznete na našich webových stránkách 
nebo na FB.

Naše bohatá novoroční nabídka zahrnuje dále 
kroužek pro předškoláky, kroužek Pohyb, hudba, 
tvoření, Minikluby a Kluby, které budou probí-

hat ve stejném formátu jako vloni. Každé pondělí 
bude k dispozici také Montessori otevřená herna. 
Program je doplněn o jakýsi předstupeň školky, 
tzv. Miniškoličku, která bude probíhat dvakrát 
týdně.

Další informace ke kroužkům naleznete na www.
montessori-hlucin.webnode.cz.

Rádi bychom Vám popřáli do nového roku mno-
ho krásných okamžiků a chvil v přítomnosti va-
šich dětí či vnoučat, hodně lásky a pokory k ži-
votu. 

Tým Montessori centra Hlučín

ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky - pondělí 20. 1. 
2014 v době od 14:00 -18:00 hod.

Základní škola Hlučín-Rovniny - neděle 19. 
ledna 2014 od 9:30 do 17:00 hod. v prostorách 
prvních tříd.

Pokud máte zájem o prohlídku školy s komen-
tářem, zveme vás ve čtvrtek 16. ledna 2014 v 
16.00 hod., sraz u hlavního vchodu školy, popř. 
je možno se domluvit individuálně. (kontakty 
na www.zsrovniny.cz)

Základní škola dr. Miroslava Tyrše - čtvrtek 
16. 1. 2014 v době od 15:00 do 18.00 hod., pá-
tek   17. 1. 2014 v době od 14:00 do 17:00 hod.

Základní škola Hlučín, Gen. Svobody 8, 
příspěvková organizace, škola je určena dě-
tem se zdravotním postižením a autismem - úte-
rý 28.1.2014 v době od 8:00 do 15:00 hod.

Rodiče se dostaví do školy s dítětem. S sebou 
si vezmou rodný list dítěte a svůj občanský prů-
kaz.

Základní škola Hlučín, Hornická 7, s rozší-
řenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů - ve středu 15. 1. 2014 od 14:00 do 
18:00 hodin, ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 13:00 do 
16:00 hodin

Den otevřených dveří v 1. třídách:
Přijďte se podívat v úterý 7. ledna 2014 v době 

od 9:30 do 10:30 hodin, co všechno jsme zvlád-
li za 1. pololetí školního roku v učebních před-
mětech matematiky, prvopočátečního čtení a 
psaní, anglického jazyka. 

Rádi vám ukážeme, jak se nám daří při obje-
vování nových, praktických dovedností v hodi-
nách pracovních činností a výtvarné výchovy.

Od února organizujeme pravidelná setkání 
učitelek 1. tříd a předškoláků nazvaná Hrajeme 
si na školu - škola  hrou. Děti se na nich zábav-
nou formou připravují na vstup do 1. třídy.

ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky - čtvrtek 30. 1. 
2014 v době od 12:30 do 17:00 hod.

Co ve škole nabízíme ?
• bezpečné prostředí a otevřenou komunika-

ci,
• aktivní metody výuky a kooperativní vy-

učování,
• angličtina jako povinný předmět od 1. tří-

dy,
• důraz na rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti,
• provoz školní družiny od 6:30 do 16:30,
• bohatou nabídku zájmových kroužků a 

školních aktivit (školy v přírodě, lyžařské 
kurzy, projektové dny apod.)

Knihovna rozšiřuje otevírací dobu
Od ledna 2014 platí v Městské knihovně 
Hlučín rozšířená otevírací doba:

Pondělí  8 - 12 13 - 17
Úterý  8 - 12 13 - 17
Středa  8 - 12 13 - 17
Čtvrtek  8 - 12 13 - 18
Pátek  zavřeno
Děkujeme vám za projevenou přízeň v roce 2013 

a věříme, že nás budete rádi navštěvovat i v no-
vém roce. Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a po-
hody a ať si vždy najdete čas na dobrou knihu.

Kolektiv hlučínské knihovny 

Návštěva dětí z mateřských škol na ZŠ dr. 
M. Tyrše patří k tradičním předvánočním 
akcím. Tentokrát školu navštívilo 60 dětí 
z mateřinek. 

V připraveném programu prožili malí předško-
láci vánoční příběh doplněný koledami, v tělo-
cvičně lovili kapříky, sbírali šupiny, které společ-
ně s žáky nalepili a vytvořili velikého kapra. Také 
se naučili píseň o Mikuláši a čertovi a za pomoci 
starších školáků si postavičky čerta nebo anděla 
vyrobili z papíru. Výrobky si  odnesli na památ-
ku. Dvouhodinové setkání  bylo příjemné a splnilo 
svůj účel. Děti se hravou formou seznámily s pro-
středím školy, do které mohou přijít již v lednu k 
zápisu.                                         Dagmar Blahová

Mateřinky na výzvědách

Zápis dětí do 1. třídy základních škol



Chcete zmoudřet? Můj ty světe, otevřete 
knížku - čtěte! V tomto duchu, ve společ-
nosti knih strávily děti školy jedno páteč-
ní dopoledne. Proběhlo projektové vyučo-
vání na téma „KNIHA“. 

Žáci pozorně poslouchali příběhům, pověstem, 
pohádkám, bajkám předčítaným učiteli ve vytvo-
řeném čtenářském koutku, kde nechybělo pohodl-
né křeslo, svíčky, čaj…

Na promítacím plátně zase zhlédli příběh o tom, 
jak kniha vzniká, navštívili Městskou knihovnu v 
Hlučíně. Na závěr si sami zkusili stát se aspoň na 
chvíli spisovateli, básníky či ilustrátory. Zdařilým 
výstupem jsou společné výtvory dětí – leporela, 
sbírka básniček  i vyprávění umístěná na výstavce 
ve vestibulu školy.

Jaké byly další mimořádné zážitky? Určitě se-
tkání zdravotně postižených dětí na akci s ná-
zvem „Děti dětem“ v Dolním Benešově. Deset 
žáků školy  soutěžilo, tancovalo, hodovalo, zkrát-
ka dobře se bavilo. Za pozvání a skvělý program i 
pohoštění organizátorům děkujeme.

Jiným zpestřením  bylo Mikulášské dopoledne. 
Pro své mladší kamarády si program připravili 
nejstarší žáci. V perfektním mikulášském, anděl-
ském  i čertovském převleku  humorně předčítali 
prohřešky, ale i úspěchy menších dětí. Odměnou  
všem byla malá sladkost. 

A co nás čeká nyní? Vánoce a nový rok 2014. 
Přejme si ho všichni  prožitý v pohodě se splněný-
mi přáními a sny.                  Marcela Vyhlídalová

ředitelka školy 
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V poslední době jsem slýchal při kontaktu 
s občany Hlučína opakované stížnosti na 
zloděje, kteří jim kradou věci ze sklepních 
boxů v panelových domech. Tyto stížnos-
ti  směřovaly i na bedra státní potažmo 
městské policie.

Je pravdou, že i Policie ČR zaznamenala opaku-
jící se případy, kdy se pachatel vloupal buď přes 
pootevřené sklepní okno nebo přes uzamčené 
dveře sklepního boxu (většinou visacím zámkem 
a petlicí) do samotného sklepního boxu, odkud 
odcizil zpravidla jedno, někdy i dvě jízdní kola. 

Samozřejmě nejsme touto situací potěšeni a roz-
hodli jsme se pro provedení bezpečnostního opat-
ření ke zjištění skutečného stavu a případné za-
držení pachatele. Policie ČR provedla společně s 
Městskou policií Hlučín bezpečnostní opatření na 
teritoriu města Hlučín, jehož výsledky byly pro 
mne osobně alarmující.

Již první večer při kontrole lokalit s panelový-
mi domy jsme zjistili, že mnoho vstupních dveří 
do bytových domů není vůbec uzavřeno a kdoko-
liv tak má přístup do společných prostor. Zloděj 
se bez jakýchkoliv problémů může dostat ke dve-
řím sklepních boxů, které jsou zajištěny jen petli-
cí s visacím zámkem. Můžete mi věřit, že už pro 
mírně zkušeného zloděje takové zabezpečení není 
žádný problém. Navíc, pokud za dveřmi (často la-
ťovanými) vidí cennou trofej v podobě značkové-
ho jízdního kola nebo elektronářadí. V některých 
společných prostorách (na chodbách, v mezipat-
rech a na schodištích) jsme našli volně odstavená 
jízdní kola nebo dětské kočárky. Při venkovní ob-

chůzce kolem domů jsme zjistili, že mnoho sklep-
ních oken nechávají majitelé pootevřeno v poloze 
na ventilaci. Pokud je ještě okno vybaveno pouze 
čirým sklem, není pro zloděje nic snazšího, než 
si pootevřená sklepní okna obejít a jen pohledem 
do sklepa si vybrat svoji kořist. Majiteli pak dru-
hý den zbydou jen oči pro pláč.  Situace byla ve 
všech lokalitách víceméně stejná.  

Co tedy navrhnout? Ochrana vlastního majet-
ku je především v rukou majitele. Není možné se 
spoléhat ve všem na policii, neboť ta nemůže být 
všude. Pokud budou majitelé bytových domů do-
držovat alespoň základní bezpečnostní pravidla, 
situace se brzy zlepší. Mezi to základní by měly 
patřit uzavřené a kvalitní vchodové dveře. Také 
vstupy do sklepních boxů by měly být lépe zajiš-
těny. Vždyť v nich mnohdy máme věci v hodnotě 
mnoha desítek tisíc korun. A co okna? Doporučo-
val bych vyměnit čiré sklo za drátosklo a okna na 
noc vždy uzavírat. Zabráníme tím nechtěným po-
hledům i návštěvám. A ještě něco. Pokud jste ma-
jiteli jízdního kola nebo jiné cenné věci, založte 
si někde údaj o výrobním čísle kola případně jiné 
věci. Může nám to pomoci při jeho dohledání a 
jednoznačné identifikaci.      

Jak bezpečnostní opatření dopadlo? Kromě toho, 
že jsme zjistili spoustu nedostatků, na jejichž od-
stranění bychom měli společně zapracovat, se 
nám podařilo zadržet dva pachatele, kteří se vlou-
pali do zahradní chatky a zajistili jsme i odcize-
né věci.

npor. Ing. Jiří Marzoll
vedoucí obvodního oddělení PČR Hlučín

Několik slov ke krádežím ze sklepních boxůTřídenní výjezd žáků 
„Člověk a technika“
Základní škola dr. Miroslava Tyrše spolu-
pracuje v letošním školním roce se Střed-
ní průmyslovou školou elektrotechniky a 
informatiky z Ostravy (Kratochvílova 7) 
v rámci projektu „Podpora přírodověd-
ného a technického vzdělávání v Morav-
skoslezském kraji“. 

Žáci 9. ročníku tráví každý týden dvě vyučovací 
hodiny na zmíněné střední škole, kde probíhá vý-
uka fyziky pod vedením středoškolských pedago-
gů s využitím moderní techniky a výukových po-
můcek. Náplň je soustředěna na praktické využití 
fyzikálních poznatků a naši deváťáci mají šanci 
nakouknout už letos pod pokličku života, studia 
a dění na střední škole, což je pro ně v posled-
ním ročníku základního vzdělání maximálně cen-
ná zkušenost. Součástí projektu jsou také tematic-
ké výjezdy žáků za technickými zajímavostmi a 
výrobními podniky v České republice. Žáci se se-
znamují s chodem továren, s profesemi, které se 
podílejí na výrobě, s náročností různých povolání 
a mají možnost si uvědomit, že technické vzdělání 
je v současné době na trhu práce žádané.

Během třídenního výjezdu, který absolvovali v 
prosinci, viděli výrobu transformátorů a rozvadě-
čů ve firmě ABB Brno, chod ekologické farmy v 
Pelhřimově, muzeum Škoda a výrobu aut továrny 
v Mladé Boleslavi, provoz vodní elektrárny na Vl-
tavě, architektonicky působivou Národní technic-
kou knihovnu a nakonec také expozici Národního 
technického muzea v Praze. O ubytování a stravu 
bylo postaráno na nově zrekonstruovaných vyso-
koškolských kolejích ČVUT a příjemným zpest-
řením byla také procházka po nábřeží Vltavy od 
ostrova Štvanice ke Karlovu mostu či večerní ná-
vštěva předvánočních trhů na Staroměstském ná-
městí. Veškeré náklady žáků spojené s pobytem, 
dopravou a vstupným do objektů byly plně hraze-
ny z projektu.

Nezbývá, než se těšit na další spolupráci i v dru-
hém pololetí školního roku a na druhý výjezd, kte-
rý se uskuteční v měsíci květnu. 

Monika Tomisová, vyučující 9.B 
Veronika Šupíková, vyučující fyziky

Stonožka je název mírového hnutí „Na 
vlastních nohou“, které pomáhá dětem 
ze zemí zasažených válečným konfliktem. 
Děti pomáhají prostřednictvím Stonožky 
dětem už od roku 1990, kdy byla tato hu-
manitární organizace založena Češkou ži-
jící v Norsku – Bělou Jensen. 

Děti malují vánoční přání, získávají finanční 
prostředky organizováním sbírek na pomoc ne-
mocným a postiženým dětem v Česku i v jiných 
zemích světa. Stonožkové hnutí má své patrony 
mezi významnými světovými i českými osobnost-
mi. V jeho činnosti mu velmi pomáhají Generální 

Za Stonožkou do Prahy

Vítání občánků v lednu
Vážení rodiče, dne 24. ledna se uskuteční 
slavnostní vítání nově narozených hlučín-
ských občánků. 

Slavnostní vítání se týká předem přihlášených 
dětí narozených od 1. 5. 2013, s trvalým pobytem 
na území města Hlučína a jeho městských částí 
Bobrovníků a Darkoviček.

Máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým mimin-
kem slavnostního obřadu, dostavte se osobně na 
odbor školství a kultury MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 
– 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 – 14:00 hod.) a doložte, 
k ověření těchto skutečností, originál rodného lis-
tu dítěte a svůj platný občanský průkaz. O přesné 
době konání akce budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni pozvánkou. Bližší in-
formace získáte na telefonním čísle 595 020 293, 
Petra Řezáčová, případně e-mailem na adrese re-
zacova@hlucin.cz.

Prosincové zážitky žáků základní školy Gen. Svobody

štáb AČR a Ministerstvo obrany ČR.  Práce paní 
Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát 
oceněna.  

Žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše a jejich vyučující 
pořádají každoročně akce v režii hnutí Stonožka a 
také letos navštívila vybraná skupinka žáků „sto-
nožkovou“ mši v Katedrále sv. Víta na Pražském 
hradě, na níž Běla Jensen zhodnotila úspěchy Sto-
nožky v letošním roce. Stihli jsme nasát i advent-
ní atmosféru Karlova mostu a předvánočních trhů 
Staroměstského náměstí. Věříme, že hnutí Sto-
nožka bude i nadále stát o pomoc naší školy a že 
ani příští rok nebudeme na „stonožkové“ mši chy-
bět.

Monika Tomisová
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Konec roku je v každé oblasti našeho ži-
vota ve znamení bilancování dosažených 
výsledků a představování výhledů do bu-
doucna, do roku nadcházejícího. A že toho 
ve Sdružení obcí Hlučínska nebylo málo.

V roce 2013 totiž Sdružení obcí Hlučínska opět 
realizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji 
regionu a spokojenosti obyvatelstva v něm žijící. 
Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organi-
zace kulturních a společenských akcí, jako např. 
Bál Hlučínska v Kravařích, Den učitelů v Hlučí-
ně, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Píš-
ti, Setkání schol regionu Hlučínska ve Strahovi-
cích, Festivaly přeshraniční kultury v Tworkowě 
a v Hlučíně, setkání a spolupráce s podnikateli a 
zemědělci, Darování krve se starosty Hlučínska a 
mnoho dalších akcí pro veřejnost.

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěš-
ným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo 
národních programů. V letošním roce obdrželo 
dotace na realizaci projektů „Výměnou zkušenos-
tí ke zkvalitnění života na Hlučínsku“ (MMR), 
„Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku“ (SZIF) a 
„Projektovým managementem k rozvoji regionu 
Hlučínska“ (MSK). 

Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Kr-
zanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to 
pak byly dotace na projekty "Partnerstvím k po-
znávání regionu" a "Na kole bez hranic" (Euro-
region Silesia - CZ) v rámci kterých byly vydány 
propagační materiály a cyklomapy.

V letošním roce byly navíc ukončeny také 2 další 
projekty financované z Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika  - Polská re-
publika 2007 – 2013, a to „Partnerstvím k propa-
gaci regionu“, v rámci kterého se SOH i polské 
gminy prezentovaly na výstavách cestovního ru-
chu Regiontour 2013 v Brně (17. - 20. 1. 2013) 
a GLOB 2013 v Katowicích (22. - 24. 3. 2013) 
a „Festival přeshraniční kultury“, v rámci kterého 
proběhly dva festivaly (2. 6. v Tworkowě a 14. 7. 
v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní 
soubory z Hlučínska i spolupracujících polských 
gmin a byl vydán společný česko-polský zpěvník 
lidových písní.

Významným projektem pro rozvoj cestovní-
ho ruchu je jistě projekt „Česko-polský příběh 
na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských 
gmin“, v rámci kterého bude vytvořen interaktivní 
mapový portál ve 4 jazykových mutacích a aplika-
ce pro chytré telefony.

V létě byla zahájena realizace šestého společné-
ho projektu „Hlučínsko a polské gminy očima ma-
lířů a fotografů“ v rámci kterého proběhla fotogra-
fická soutěž pro veřejnost a byl vytvořen společný 
česko-polský kalendář s fotografiemi. V příštím 
roce nás čekají dva malířské plenéry a výstavy s 
prezentací vytvořených obrazů a fotografií.

V lednu 2014 bude zahájeno vzdělávání v rámci 
projektu „Zahrada plná plodů a radosti“ (SZIF) je-
hož cílem bude prohloubit u obyvatel schopnosti a 
dovednosti zahrádkářství.

Sdružení obcí Hlučínska aktivně pracovalo i v roce 2013

V současné době probíhají přípravy realizace 
projektu „Propagací a výměnou zkušeností k roz-
voji regionu Hlučínska a partnerských gmin“, je-
hož součástí bude opět prezentace na veletrzích 
cestovního ruchu v Brně a v Katowicích v roce 
2014 a dva vzdělávací zájezdy pro představitele 
SOH a polských gmin.

Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a pro-
jekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska, spo-
kojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regi-
onu navenek. Více informací o regionu Hlučínska 
i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho ob-
čanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo také 
na internetové televizi www.hlucinsko.tv .

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem krásné a 
klidné prožití Vánočních svátků, úspěšný vstup do 
roku 2014 a děkuje všem starostům a starostkám z 
Hlučínska a spolupracujících polských gmin, ve-
doucím souborů, občanům, spolkům, podnikatel-
ské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem 
podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci to-
hoto specifického příhraničního regionu.

Lenka Osmančíková

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013, 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Vyhláška je vydávána ka-
ždoročně od roku 2002 s účinností od  
1. ledna do 31. prosince příslušného ka-
lendářního roku.

Pro rok 2014 zůstává poplatek za odvoz od-
padu nezměněn a činí 500 korun. Poplatek se 
skládá ze dvou částí. První je stanovena na zá-
kladě nákladů města na sběr a svoz netříděné-
ho komunálního odpadu v minulém roce a může 

dosáhnout výše až 750 korun na občana a ka-
lendářní rok. Druhá část poplatku je stanovená 
zákonem o místních poplatcích a může být až 
250 korun.

Předpokládané náklady na celý systém shro-
mažďování a sběru netříděného i tříděného ko-
munálního odpadu na rok 2014 ve městě činí 
12.085.000 korun. 

Předpokládaný náklad na celý systém na jed-
noho poplatníka v roce 2014 pak 763 korun. 
Rozdíl ve výši 263 korun na občana v celkové 
výši 3 822 179 korun bude v rámci rozpočtu vy-
rovnán z jiných zdrojů.                                     

 (mp)

Poplatek za odvoz odpadu se nemění Ohlédnutí se za činností 
Automotoklubu Hlučín
Nastal čas se ohlédnout za tím, co jsme v 
průběhu uplynulého roku páchali, proto 
mi dovolte, abych vás v krátkosti seznámil 
s naší činností. 

V průběhu sezóny 2013 jsme byli pořadateli čtyř 
kol Moravského poháru a dvou kol Poháru Shell 
v automobilních orientačních soutěžích (dále jen 
AOS). Pod patronací Metodického střediska AOS, 
pracující u našeho AMK, pak byly uspořádány 
další tři kola Moravského poháru a 3 kola Pohá-
ru Shell, situované na území Moravy a na Sloven-
sku v okolí Bratislavy. V květnu byla uspořádá-
na mezinárodní soutěž v AOS – Středoevropský 
pohár, které se zúčastnilo 20 dvoučlenných posá-
dek z Polska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, 
Slovenska a ČR. Velký ohlas měla soutěž RETRO 
BOAS, pořádaná v červnu, jako nostalgická vzpo-
mínka na soutěže podle prehistorických pravidel, 
kdy se BOAS (Branně - orientačních automobilo-
vých soutěží) pravidelně účastnilo v průměru 70 
posádek. V červnu jsme byli rovněž spolupořada-
teli závodu historických vozidel pod názvem Praj-
zák Rely, kterého se zúčastnily i posádky z Pol-
ska. Členové karavan klubu se v průběhu sezóny 
zúčastnili několika klubových srazů. Vyvrchole-
ním činnosti pak bylo pořádání závěrečných 2  kol 
seriálu Mistrovství ČR v AOS, pod patronací sta-
rosty města pana Pavla Kubuše, spojené s vyhlá-
šením Mistrů České republiky, vítězů Moravské-
ho poháru a Poháru Shell. Všechny námi pořádané 
soutěže byly organizačně zvládnuty s  velmi dob-
rou profesionální úrovní.
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Společenský ples města Hlučína
Kulturní dům Hlučín
25.1. od 20:00 hodin

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Jiří Marzoll, policista
Vlastně si myslím, že nic zásadní-
ho nepřinese. Jen doufám, že po vol-
bách, kdy je ve sněmovně spousta 
nových tváří, tito lidé vrátí politice 

kulturu a slušnost a že se politici konečně začnou 
chovat státotvorně. Věřím, že kdyby k tomu došlo, 
přenesou slušnost, korektnost a toleranci i na ostat-
ní lidi a nám všem by se žilo zase o trošku lépe.  

Alžběta Balejková,
podnikatelka
Moje životní krédo je spokojený zá-
kazník. Jen poctivý přístup k zákaz-
níkům a poctivá práce nám, dá-li 
Bůh, zajistit přežít ten letošní rok.
Lumír Prejda,
strážník městské policie
Zdraví, štěstí a spokojenou rodinu. 
Rád bych úspěšně dokončil bakalář-
ské studium a zažil nějakou pěknou 
dovolenou.

Stanislava Stalzerová,
prodavačka
Očekávám, že budou lidi na sebe 
hodnější a celkově bude rok lep-
ší. Přeju všem lidem pevné zdraví, 
spoustu lásky a taky ať mají práci.

Eva Kseničová, knihovnice
V Novém roce bych si přála hod-
ně zdraví, štěstí a pohody pro své 
nejbližší. Očekávám nové výzvy a 
příležitosti v osobním i pracovním 

životě a mnoho spokojených a nových čtenářů v 
hlučínské knihovně.

Matěj Ostárek, student
Jsem si jistý, že rok 2014 bude mini-
málně tak úžasný, jako minulý rok. 
Doufám, že se nám podaří udělat le-
tošní 10. ročník festivalu pro všech-
ny na míru, aby na tento svátek hud-

by přišlo co nejvíce Hlučíňáků. A snad uvidím 
obecně mezi lidmi více smíchu a spokojenosti.

Kateřina Boková, ředitelka MŠ
Ráda bych měla kolem sebe dob-
ré lidi, tak jako doposud. Pracovně  
bych si přála, aby v naši opravené 
školce byly stále spokojené děti a je-
jich rodiče. 

Lenka Breitkopfová,
zástupkyně řed. ZŠ
Pohodový rok, další pozitiva...
Předsevzetí si nedávám, ale chtěla 
bych se každý den zastavit a vět-
šinu času prožívat s dcerou, rodi-

nou, radovat se s přáteli, kolegy, zvládat každo-
denní situace s úsměvem. Těším se na pětidenní 
lyžování s páťáky, inspirativní žáky, mentorová-
ní, plesovou sezonu. A hlavně vám, milí Prajzáci 
a mí blízcí, přeji ZDRAVÍ.

Jaroslava Miketová,
soudkyně
Do nového roku si přeji, aby všich-
ni byli k sobě milejší a slušnější a víc 
se usmívali a měli pro ostatní pocho-
pení. Nic to nestojí a každý to ocení.

Monika Vokřinková,
mateřská dovolená
Příští rok bude pro mě plný nových 
situací. Mladšího syna čeká nástup 
do školky a mně návrat do práce. 
Především bych jej chtěla prožít 
v poklidu se svými blízkými. Na-
dále se chci věnovat rozvoji dětí v 
Montessori centru a věřím, že si děti 
spolu s rodiči u nás užijí spoustu 
pěkných chvil.

Josef  Hlubek, důchodce
Přál bych si být zdravý a přál bych 
zdraví také celé mé rodině. Byl 
bych rád, aby k sobě všichni lidi 
byli tolerantní. No a taky si přeji, 

aby mi vyšly mé plány na ten letošní rok. Zatím 
neprozradím, jaké jsou, ale určitě se mají Hlu-
číňáci na co těšit.

Charlotta Grenarová,
ředitelka gymnázia
Pro mě je nejdůležitější klid a po-
hoda v rodině a taky na pracovišti. 
Přeji si, aby všichni mí blízcí byli 

zdraví, a sobecky si přeji zdraví i pro sebe. Dou-
fám, že budu mít více času na svého vnoučka.

Na počátku stála obyčejná touha hlub-
šího poznání vlastní historie a snaha dát 
odpověď na nesčetné otázky: Jaký měla 
dopad na obyvatele Hlučínska opakovaná 
změna hranic? Kdo to byli optanti? S čím 
se šmuglovalo? Co bylo základním artik-
lem hauzírníků? Víte, kdo byli panščer-
ky? Jaká je hlučínská identita? Co je to 
federbal? Co bylo Hühnerschlagen v Tře-
bomi?..  

Na tyto a tisíce jiných otázek nabízí odpovědi 
nová expozice Muzea Hlučínska na hlučínském 
zámku s názvem „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“. 
Po více než pětiletém úsilí se konečně Muzeu 
Hlučínska plní jeho předsevzetí - nabídnout ná-
vštěvnické veřejnosti  ucelený pohled na pohnu-
tou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučín-
sko v průběhu svého vývoje prodělalo. 

Čtěte dále na straně 2

S Novým rokem vstupte s námi do nové expozice o historii Hlučínska

Čtěte na str. 4 a 5

Rozpočet města
Zajímá vás rozpočet
města pro rok 2014?

Strana 9

Zápisy do škol
Přinášíme přehled
termínů zápisů do škol.
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Kulturní a sportovní akce a události v Hlučíně - leden 2014

Místo kytičky

n Mladá rodina hledá na výpomoc do do-
mácnosti spolehlivou paní (úklid rod. dom-
ku u Hlučína, občasné žehlení atd.). Jednou 
týdně v úterý nebo v pátek odpoledne. Pište 
pouze SMS na tel 603 228 318. 

n Pronajmu řad. garáž na Hornické ul. Vol-
ná ihned. Tel.: 608 816 015.

n Pronajmu rodinný dům 2+1 70 m2 se za-
hradou v Píšti. Tel.: 608 816 015. Nájemné 
6.500,- Kč/měsíc.

Soukromá řádková inzerce

Přivítali jsme:
Agáta Haiduková *2013
Adam Pavlík *2013
Julie Grammerová *2013
Ester Chytrá *2013
Elen Chytrá *2013
Valerie Korbášová *2013
Martin Gavelek *2013

Jubilanti:
Anežka Tchuřová *1920

Rozloučili jsme se:
Elfrída Pavlíková *1928 

Dne 19. prosince 2013 se dožil  pan Josef 
Sobek z Hlučína-Darkoviček úctyhodných 
90. let. Rádi bychom mu popřáli vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví a životní spokojenosti do 
dalších let.

synovec Jiří Janda

Ostravská nezisková organizace Čisté nebe 
představila na projekt s názvem Čistý ko-
mín (www.cisty-komin.cz). 

Čistý komín je webová a mobilní aplikace, kte-
rá umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kra-
je přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a 
motivovat tak majitele lokálních topenišť ke zlep-
šení způsobů vytápění. Organizátoři k této aktivi-
tě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy 
ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepří-

jemňují život. Věříme, že Čistý komín tyto problé-
mové topiče motivuje k výměně starého kotle za 
nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění v jejich 
domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro použití 
v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a 
zájmu budeme případně uvažovat o jeho rozšíření 
do dalších krajů v ČR.“

Projekt byl podpořen v rámci Dotačního progra-
mu na podporu vzdělávání v oblasti životního pro-
středí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.

Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v domácnostech

3.1. 18:00 Filmová noc – akce v pronájmu Film KC
4.1. 8:30 Novoroční turnaj smíšených družstev ve volejbalu Volejbal Sportovní hala  
5.1. 16:00 Novoroční koncert s Hlučíňankou Koncert Kulturní dům

10.1. 17:00 Klub drátování Pro děti DDM
11.1. 10:00 2. liga mužů TJ Hlučín - TJ Šlapanice u Brna Volejbal Sportovní hala  
11.1. 19:00 Ples mladých Ples Kulturní dům
11.1. 16:00 Otevření stálé expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku Výstava Muzeum
12.1. 15:00 Velký dětský maškarní bál s Hospalínem Ples Kulturní dům
17.1. 15:00 Klub patchwork Pro děti DDM
17.1. 16:30 Keramický klubík Pro děti DDM
17.1. 17:00 Výstava obrazů Michala Georgieva (do 3.3.2014) Výstava Červený kostel

17. 1. 20:00 Ples ZŠ Rovniny Ples Kulturní dům
18.1. Lyžařský zájezd na Bílou Pro děti DDM

18. 1.   20:00 Ples Gymnázia J. Kainara Hlučín Ples Kulturní dům
21.1. 16:30 Keramický klub Pro děti DDM
21.1. 18:00 Svět objektivem Petra Božka - Austrálie Beseda Zámecký TV klub
25.1. Rodinný turnaj ve stolním tenise Pro děti
25.1. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - TJ Holubice Volejbal Sportovní hala  
25.1. 20:00 Společenský ples města Ples Kulturní dům

28. 1. 18:00 Sněhurka a sedm trpaslíků, taneční pohádka Pro děti Kulturní dům 
29. 1.   9:00 Koncert Pavla Nováka Zdravíčko – pro MŠ a ZŠ Pro děti Kulturní dům 
31.1. 16:30 Keramický klubík Pro děti DDM
1.2. 20:00 Country bál s Karavanou Ples Kulturní dům
2.2. 15:00 Nebojte se fyziky Výstava Muzeum





Nabízíme k pronájmu

Byt o velikosti 4+1 (125 m2)
na adrese Hlučín, 

Dr. Edvarda Beneše č. 213
(v budově žel. stanice Hlučín)

Nájemné se předpokládá 
v místě a čase obvyklé.

Bližší informace: 

SŽDC, s.o.  
Oblastní ředitelství  Ostrava, 
Muglinovská 1038/5, 
702 00 Ostrava
kontakt: Targová  Jana
tel. 972 766 211,  725 105 362                   
mail: Targova@szdc.cz

STOP CHŘIPKÁM A
NACHLAZENÍ

podpora celkové imunity - 100% přírodní

www.kolostrum.info




