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hlučínskénoviny

Zastupitelstvo města Hlučína
11.12.2014 od 16:00 hodin

v Kulturním domě

Adventní věnec je tradičním symbolem 
k odpočítávání čtyř týdnů adventu. Je to 
doba příprav na Vánoce. Tento věnec je 
zpravidla z jehličnatých větví, ozdobený  
4 svícemi, které se rozsvěcují vždy v ne-
děli.

První svíci na věnci jsme letos rozsvítili v neděli 
30. listopadu v rámci akce „Rozsvícení vánoční-
ho stromu“ na Mírovém náměstí. Na této akci po-
světil přinesené vlastní adventní věnce pan farář  
Mgr. Martin Šmíd.

Druhou svíci rozsvítíme v neděli 7. prosince v 
16 hodin a bude nám k tomu hrát dechovka pana 

Weisse z Darkoviček. Za zpěvu hlučínského pě-
veckého sboru rozsvítíme  v neděli 14. prosince  
v 16 hodin třetí svíci. Čtvrtou svíci rozsvítíme 
v neděli 21. prosince, opět v 16 hodin. Vánoční 
atmosféru navíc zpříjemní zpěv dětského sboru 
„Sluníčko“ z Rovninské základní školy pod vede-
ním paní Veroniky Kadlecové. Na závěr si budou 
všichni přítomní moci společně zazpívat několik 
koled.

Všechny spoluobčany, hosty z blízka i z dáli, 
zve kolektiv dobrovolníků s ušlechtilým srdcem a 
účinkující. Tato akce je spolufinancována Městem 
Hlučínem.                                        Josef  Hlubek

Adventní věnec opět na Mírovém náměstí Omezení úředních
hodin MěÚ Hlučín

Ve dnech 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 

bude Městský úřad Hlučín uzavřen.

Po vyhodnocení zkušeností

z minulých let bylo zjištěno, že tyto 

dny využívali klienti k vyřizování

záležitostí pouze v ojedinělých

případech, takže uzavření úřadu bude 

znamenat i úsporu nákladů na provoz.

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2014
Sv. Jan Křtitel Darkovičky Domov u jezera

Středa 24. 12. 2014 - Štědrý den 15.30 a 22.00 20.30 14.00
Čtvrtek 25. 12. 2014 - Boží hod vánoční 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00 * * *
Pátek 26. 12. 2014 - Svátek sv. Štěpána 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00 * * *
Čtvrtek 1. 1. 2015 – Nový rok - Slavnost Panny Marie 8.30, 10.00, 17.00 8.00, 10.00 * * *

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Krásné a pokojné vánoční svátky, zdraví
a štěstí v Novém roce přeje vedení města Hlučína

Krásné a pokojné vánoční svátky, zdraví
a štěstí v Novém roce přeje vedení města Hlučína
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Uzavření knihovny
během vánočních svátků

Vážení čtenáři, upozorňujeme
Vás, že knihovna bude
od 24. prosince 2014 do
4. ledna 2015 uzavřena.

V úterý 23. prosince bude
otevřeno pouze do 15 hodin.
Přejeme Vám příjemné prožití

vánočních svátků a v novém roce 
pevné zdraví a stále dobrou náladu. 

Městská knihovna Hlučín

Hlučínský sbor Vás srdečně zve na své
adventní vystoupení v neděli 14. 12. 2014 v 15 hod. 

v Obřadní síni MěÚ Hlučín. 
Nedělní odpoledne bude pokračovat dalším programem

při zapálení 3. svíce na velkém adventním věnci
v centru Mírového náměstí.  Přijďte se příjemně naladit

poslechem hudby v době blížících
se nejkrásnějších svátků v roce – svátků vánočních. 

Desátého prosince se budou na hlučín-
ském náměstí zpívat koledy. Stane se tak 
díky místnímu fotbalovému klubu FC 
Hlučín, ZŠ DR Miroslava Tyrše, městu 
Hlučín a Deníku.

Jde o projekt Česko zpívá koledy. Tato akce se 
stala velmi oblíbená. Je do ní zapojena celá repub-
lika. Startujeme v 18 hodin a přímým přenosem ji 
bude vysílat Český rozhlas. 

„Věřím, že se nás na hlučínském náměstí sejde 
co nejvíce, abychom mohli všichni společně na-
sát vánoční atmosféru,“ řekl trenér hlučínské de-
vatenáctky Jaroslav Kolínek, který se na organi-
zaci této akce v Hlučíně podílí. K dispozici bude 
také zdarma svařáček.

„Měl jsem možnost se v předchozích letech této 
akce účastnit v Opavě a musím říci, že byl o ní ob-
rovský zájem,“ dodal. Texty koled, které se budou 
zpívat lze najít ve vydání Opavského a hlučínské-
ho deníku a také na www.opavskydenik.cz.

Jaroslav Kolínek

V Hlučíně se budou
zpívat koledy

Pozvání na posezení
Zahrádkáři z Bobrovníků srdečně všech-
ny zvou na „Posezení u vánočního stro-
mečku spojené s výstavou“ do místního 
kulturního domu.

Tato oblíbená akce se bude konat dne 7. pro-
since 2014 od 14.00 hodin. Přijďte si odpočinout 
v předvánočním shonu, pochutnat na vánočních 
dobrotách, zazpívat koledy a nasát sváteční atmo-
sféru.

Zve výbor zahrádkářů Bobrovníky

Ve čtvrtek 13. listopadu proběhla v tele-
vizním klubu na hlučínském zámku ver-
nisáž k výstavě fotografií „Příroda v de-
tailu“. Fotografie byly pořízeny v rámci 
fotografické soutěže vyhlášené městem 
Hlučín počátkem letošního roku.

Soutěže se zúčastnilo celkem 43 fotografů a za-
sláno bylo 480 fotografií. Hodnotící komise po-
suzovala kvalitu fotografie, dodržení tématu, ná-
pad i provedení. Vzniklo velké množství opravdu 
zdařilých fotografií, takže všichni zúčastnění fo-
tografové si zaslouží velkou pochvalu. Vernisáž a 
vyhodnocení soutěže proběhlo za účasti starosty 
města Hlučína Pavla Paschka. Všichni zúčastně-
ní fotografové obdrželi pamětní grafické listy a tři 
nejlepší i věcné ceny. Výstava fotografií potrvá do 
31. 12. 2014.  Protože TV klub není běžně veřejně 
přístupný, tak pokud máte zájem si fotografie pro-
hlédnout, požádejte o otevření prostor a prohlídku 
v hlučínské knihovně – rádi vám vyhoví.   

1. místo Michal Šenk
2. místo Lucie Václavíková
3. místo Jana Kaňoková

Výstava fotografií Příroda v detailu

Jana KaňokováLucie Václavíková

Michal Šenk
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První jednání nového zastupitelstva je za 
námi a novým starostou Hlučína se stal 
Pavel Paschek, muž, kterého mnoho z vás 
určitě zná. Na jeho první dojmy a nejbliž-
ší plány jsme se jej zeptali krátce po jeho 
zvolení.

Pane starosto, ve volbách jste získal největší 
počet hlasů ze všech kandidátů. Překvapilo vás 
to? 

Zcela jistě. O to víc je to ale zavazující. Naše 
hnutí Občané pro Hlučín vzniklo teprve letos 
a naše ambice směřovaly k tomu, abychom získali 
dvě, možná tři místa v zastupitelstvu. S výslednými 
5 mandáty, ale hlavně s množstvím získaných hla-
sů všemi našimi kandidáty nikdo nepočítal.

Čím si vysvětlujete, že právě nově vzniklé hnutí 
Občanů pro Hlučín získalo v zastupitelstvu nej-
větší počet mandátů?

Naše hnutí má základy v Občanském sdružení 
Občané pro Hlučín krásnější, kde jsme řešili hlav-
ně otázku toho, jak bývalé vedení města zachází 
s územním plánem a jeho změnou. A jedinou vý-
raznější možností jak to změnit bylo založení hnu-
tí, které by oslovilo širokou veřejnost.

Jsem moc rád, že jsem mohl pracovat delší 
dobu s našimi kandidáty, vytvořili jsme za ten rok 
opravdu dobrou partu. Myslím si, že voliči správ-
ně vytušili, že nám nikomu nejde o nějaké posty, 
ale že chceme Hlučín posunout dál tím správným 
směrem.

Mnohé možná překvapilo, že v čele města stojí-
te vy a ne lídr vašeho hnutí, pan Gogolín.

Jsme demokratické hnutí a protože jsem získal 
o celých 11 hlasů více než náš lídr, byl jsem nomi-
nován na post starosty já. Pan Gogolín mou kan-
didaturu plně podpořil.

Jak složité bylo s ohledem na výsledek voleb 
vyjednat koalici?

S hnutím ANO 2011 a stranou KDU-ČSL jsme 
vedli intenzivní, ale korektní jednání. Hned v so-
botu večer po volbách jsme se navzájem ujistili, že 
máme zájem vytvořit společnou koalici. A 27. října 
jsme podepsali koaliční smlouvu. Spojení dvou re-
lativně mladých hnutí se zkušenou „klidnou silou“ 
KDU-ČSL považujeme pro Hlučín za přínosné.

Přicházíte na radnici ze soukromého sektoru, 
nemáte obavy z toho, co vás na úřadě čeká?

Všechno je to o lidech a je úplně jedno, kde člo-
věk pracuje. Šest let jsem kantořil na ZŠ a SOU, 
dalších 18 let pracuji v rodinné firmě, 12 let ji 
prakticky vedu.

Vždy jsem se snažil najít tu pomyslnou hranici 
toho, kdy můžu použít cukr a kdy už je třeba pou-
žít bič. Mí bývalí i současní spolupracovníci mo-
hou potvrdit, že velmi nerad řeším konfliktní situa-
ce hrubou silou. Raději se snažím těmto konfliktům 
předcházet.

Pracovně to jistě bude náročné, budu se muset 
hodně věcí naučit, ale věřím, že na radnici jsou 
schopní úředníci, kteří mi pomohou radou či zku-
šenostmi.

Mgr. Pavel Paschek (47) 
Po absolvování hlučínského gymnázia a pedagogické fakulty v Ostravě jsem 6 let učil na ZŠ a SOU. 
Od roku 1998 pracuji v drogerii v Hlučíně a od roku 2002 tuto rodinnou firmu řídím.
Spolu s manželkou, dcerou a synem žijeme v domku na Malánkách. Jsem členem Občanského sdru-
žení Malánky a občanského sdružení Občané za Hlučín krásnější. Jako bývalý kantor bych se chtěl 
podílet na rozšíření volnočasových aktivit dětí v Hlučíně. Jak všichni víme, kdo si hraje, nezlobí.
Nejvíce jsem v životě hrdý na svou rodinu, na to, že již 25 let žiji ve spokojeném manželství a na své 
dvě děti, které mě i mé paní dělají svými studijními výsledky a chováním jen radost.

„Dej a bude Ti dáno. Přej a bude Ti přáno,“
je životním krédem nového starosty města Hlučína

Volební programy jednotlivých stran si byly 
velmi podobné. Na co byste se chtěl v prvé řadě 
zaměřit?

Schválení nového územního plánu do konce roku 
2015 je prioritou. Taktéž nemůžeme otálet s pro-
jektem revitalizace a rekultivace štěrkovny - jedná 
se o velký objem investic a přislíbené finance si 
nemůžeme nechat utéct pod rukama.

Jste znám jako dlouholetý bojovník proti stav-
bě Kauflandu. Jedná se o citlivý problém a 
stavba má své příznivce i odpůrce. Jak chcete 
dále postupovat?

Jsem proti výstavbě jakéhokoliv obchodního 
centra, pokud se při jeho schvalování porušují zá-
kony. U kauzy uvedeného Kauflandu naši zástupci 
2x dokázali zvrátit u soudu změnu územního plá-
nu, která byla nezákonná a vedla by k dané vý-
stavbě. Je zbytečné vytvářet na území města nové 
zóny pro lehký průmysl, když jich je i nyní dosta-
tek.

Vezměte si nevyužitý areál bývalé cihelny nebo 
oblast mezi sídlištěm OKD a Autocentrálou. Toto 
jsou velké plochy určené pro danou výstavbu.

Místostarostkou se stala Blanka Kotrlová z 
hnutí ANO 2011. Oba jste z Bobrovníků. Jak se 
těšíte na společnou spolupráci?

Paní Blanka je z Bobrovníků, já jsem z Malánek. 
Navíc jsme 2 roky na ZŠ Rovniny chodili do jed-
né třídy, takže máme mnoho společných známých.

Na spolupráci se těším, věřím, že naše kamarád-
ství zvýrazní společnou snahu o rozkvět Hlučína.

Ministr financí je z hnutí ANO 2011. Myslíte si, 
že by to mohlo být výhodou při získání toužeb-
ně očekávané dotace na revitalizaci štěrkovny?

Určitá a jistě nemalá výhoda to je, ale pokud se 
nebudeme snažit sami pro věc něco udělat, tak 
nám pan ministr peníze sám od sebe nepošle. Je 
to také podnikatel a ten ví, že bez velkého pracov-
ního nasazení výsledky nepřijdou.

Ve vašem programu mě zaujal příslib, že plá-
nujete také zlepšení podmínek pro místní pod-
nikatele. Máte už konkrétní představu, co jim 
nabídnete?

Město Hlučín se ve srovnávacím výzkumu Město 
pro byznys MS kraje za rok 2013 z 22 měst umís-
tilo na 2. místě v oblasti Přístup veřejné správy 
a na 10. místě v oblasti Podnikatelské prostředí. 
To jsou vynikající výsledky. I přesto si myslíme, že 
můžeme podnikatelům pomoci. Chceme více oživit 
náměstí, kupříkladu pravidelnými trhy přes týden 
či o víkendu. Také přehodnocení plateb za placení 
parkovného na náměstí až po první půlhodině jis-
tě obchodníkům pomůže přilákat více zákazníků.

Toto vše ale berte jen jako návrhy, o kterých ještě 
musíme detailně jednat.

Přeji vám hodně úspěchů v nové funkci a děku-
ji za rozhovor.

(mp)



Městský dechový orchestr funguje v Dol-
ním Benešově už skoro 4 desetiletí. Za 
dobu své existence získal mnoho ocenění 
na soutěžích a festivalech u nás i v zahra-
ničí. 

Poslední získaná trofej je z mezinárodního festi-
valu v německém Böselu, kde v září tohoto roku 
obsadil v konkurenci 30ti orchestrů celkové 3. 
místo. Po mnoha letech vedení panem Richardem 
Novákem, se po jeho odchodu v září 2013 ujal ve-
dení orchestru hlučínský muzikant a pedagog v 
ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín, Bohumír Sto-
klasa. Orchestr se zaměřil více na hru soudobé a 
populární hudby. Letos si také poprvé vyzkoušel u 
nás ne příliš rozšířené odvětví dechové hudby tzv. 
showband, při němž hráči nejen hrají na nástroje, 
ale také vytvářejí obrazce a choreografie. 

To na novoročním koncertě z prostorových dů-
vodů sice nepředvedou, ale zahrají vedle moderní 
symfonické dechové hudby také písně z muzikálů, 
filmů, a také klasickou hudbu v netradičním po-
jetí. Společně s orchestrem se na tomto koncertě 
představí nejen jeho sóloví zpěváci, ale mimořád-
ně také smyčcový orchestr. O moderování veče-
ra se postarají žáci literárně - dramatického oboru 
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín.

Přijďte si nás poslechnout a společně „rozehrát“ 
nový rok 2015. V neděli 4. ledna 2015 v 17:00 v 
Kulturním domě Hlučín.
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Osmý ročník společenské akce „Kluby 
klubům“ se konal v Kulturním domě Hlu-
čín dne 30. 9. 2014 za účasti 160 seniorů z 
Hlučína a jeho blízkého okolí. Celkem pět 
klubů seniorů si pro tuto příležitost při-
pravilo svůj program: Bohuslavice, Vrab-
lovec, Šilheřovice, Dolní Benešov a Vřesi-
na u Hlučína. 

Na této akci se vždy setkávají členové jednotli-
vých klubů seniorů, aby společně sdíleli nejen své 
nápady, ale také své různorodé aktivity. Kultur-
ní program si tak senioři již tradičně zajistí vždy 
sami. Hlavním cílem je především idea vzájem-
ného setkání s vrstevníky, dobrá zábava a poho-
da. „Kluby klubům“ jsou pořádány každoročně u 
příležitosti mezinárodního „Dne seniorů“, který se 
datuje na první říjnový den. 

Novinkou letošního ročníku byla volba „MISS 
SENIORKY 2014“. Do této soutěže se přihlásilo 
pět kandidátek. Všechny účastnice předvedly ne-
jen odvahu, ale „mladého ducha“, kterým doslo-
va nadchly publikum. Soutěžilo se ve třech dis-
ciplínách. Moderátor Zdeněk Kačor zahájil první 
disciplínu, která spočívala ve vzájemném dialo-
gu, v němž se seniorky představily publiku. Ná-
sledovala volná disciplína, kdy každá ze seniorek 
si zvolila k vlastní prezentaci to, co je jim blízké 
a především co je baví nejvíce. A tak se publikum 
bavilo při poslechu humorných vyprávění a vti-
pů. V rámci volné disciplíny jsme si také poslechli 
velmi hezkou báseň o končícím létu a krásnou pí-
seň z legendárního amerického muzikálu „Cats“. 
Poslední disciplínou byla módní přehlídka, v níž 
nechyběla ani taneční kreace. Jednotlivé disciplí-

ny nebyly vůbec jednoduché a všechny seniorky 
v nich předvedly tolik energie a entuziasmu, že 
se celým sálem nesl obdiv a uznání od všech pří-
tomných. Porotě (ve složení starosta města Hlučí-
na Pavol Kubuš, spisovatelka paní Jana Schlossar-
ková, ředitel Fontány Petr Jančík) nastal nelehký 
úkol - rozhodnout o vítězce. Porota se však zhos-
tila své role naprosto profesionálně a rozhodla o 
absolutní vítězce, kterou se stala klientka Domova 
pod Vinnou horou paní Anna Vitásková. Jako prv-
ní vicemiss byla zvolena seniorka z Dolního Be-
nešova paní Lída Selníková a druhou vicemiss se 
stala Anemarie Bukovcová z Darkoviček. 

Program byl prokládán kvalitními vystoupení-
mi jednotlivých klubů a milým slovem potěši-
la všechny přítomné také hlučínská spisovatelka 
paní Jana Schlossarková. Celý program byl za-
vršen vystoupením kapely Hlučíňanka. Bezespo-
ru nejdůležitější bylo, že se všichni dobře bavili a 
mnozí si i zazpívali a zatancovali. 

Tato akce byla realizována v rámci Komunitní-
ho plánování Hlučínska ve spolupráci s Kulturním 
centrem Hlučín.

Kluby klubům 2014

V roce 2013 zásah u 86 událostí, v roce le-
tošním doposud 96 výjezdů. Zasahujeme 
u požárů, dopravních nehod s vyproště-
ním zraněných osob, pomáháme při zá-
plavách, řešíme zapeklité situace při tech-
nických zásazích.

Abychom to zvládli, pravidelně se scházíme a 
odborně se vzděláváme. Nejen ve specializova-
ných kurzech, ale také při výcvicích a cvičeních 
na různých místech našeho kraje, ale i mimo něj. 
Účastníme se odbornostních soutěží, kde dosahu-
jeme vynikajících výsledků. Jsme vybavení špič-
kovou technikou srovnatelnou s tou, kterou použí-
vají naši profesionální kolegové. Mluvíme nejen o 
našich vozidlech, která máme k dispozici tři, ale 
i o naší osobní výbavě, jejíž hodnota se počítá na 
desítky tisíc korun. Právě toto špičkové vybave-
ní nás mnohdy ochránilo při nebezpečných situ-
acích, do kterých se my, jako dobrovolní hasiči 
také dostáváme. Držíme služby po celý rok, 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně a jsme takto schopni do 5 
minut vyrazit k ohlášené události nejen na území 
Hlučína, ale také v blízkém okolí. Celý náš systém 
je tomu přizpůsoben. 

Celá naše činnost, naše zásahy, cvičení, fotky a 
videozáznamy jsou umístěné na našich webových 
stránkách. Bohužel se pomalu dostáváme do si-
tuace, kdy náš početní stav nemusí v příštím roce 
dostačovat pro udržení plné akceschopnosti se za-
jištěním pohotovostí ve stejné kvalitě.

Jaké je řešení? Hledáme do výjezdové jednot-
ky nové členy. 

Co požadujeme? Trvalý pobyt na území měs-
ta Hlučína, věk 18 let, zdravotní způsobilost pro 
funkci hasiče, který používá dýchací přístroj, fy-
zickou způsobilost, kterou ověříme. Vhodnými 
adepty jsou muži, kteří pracují ve směnném pro-
vozu a mají řidičský průkaz sk. C s praxí. Dále 
chuť něco dělat o svém volnu, mít zájem se se-
bevzdělávat, mít zájem o danou problematiku a 
hlavně mít chuť nezištně pomáhat. 

Co nabízíme? Zajištění potřebných školení pro 
odbornou způsobilost hasiče, potřebné vybavení 
pro plnění povinností člena jednotky sboru dob-
rovolných hasičů. 

Nejsme profesionální hasičský záchranný sbor 
a nenabízíme práci na hlavní pracovní poměr. 
Při vážném zájmu Město Hlučín s dobrovolný-
mi hasiči každoročně uzavírá dohodu o provede-
ní práce, za kterou náleží adekvátní odměna. Po-
kud chcete vědět více, navštivte webové stránky. 
Nebo se zastavte 12. 12. 2014 na hasičskou sta-
nici v Hlučíně na ul. Celní 6A (vedle Lidlu), kde 
budeme připraveni odpovědět na případné dotazy, 
ukážeme naše zázemí. Předpokládané zařazení by 
bylo podle možností od 1. ledna 2015. Z počátku 
by znamenalo činnost pod odborným dohledem a 
po přezkoušení samostatný výkon služby při zása-
zích jednotky SDH Hlučín.                Martin Türke 

velitel jednotky

Hasiči z výjezdové jednotky z Hlučína hledají nové členyNovoroční koncert
Městského orchestru mladých

Pořadatelé festivalu Štěrkovna Open Mu-
sic zahájili předprodej vstupenek. Zá-
jemci si lístky za nejvýhodnější cenu 330 
korun mohou koupit do konce prosince 
například  v Hospodě 56 či v Informač-
ním centru na zámku. Na festivalu příš-
tí rok vystoupí Divokej Bill, Vypsaná fixa, 
Pits and Pipes, slovenská parta BIJOU-
TERRIER a mnoho dalších.

„Jedenáctý ročník festivalu bude veselý a hravý. 
Podle toho vybíráme kapely. Připravujeme řadu 
novinek. Ale hlavně kvalitní program,“ řekl za po-
řadatele David Moravec.

Festival se uskuteční 31. 7. a 1. 8. Kromě klasic-
ké hudební scény nabídne i dvě další. Návštěvní-
ci se mohou opět těšit na dětskou scénu Cirkulum 
Art. Ta bude plná kejklířů, žonglérů či akrobatů. 
Novinkou pak bude Big Sock scéna. „Její směřo-
vání ještě ladíme,“ uvedl Moravec.

Hudební přehlídka letos oslavila 10. narozeniny. 
Toto jubileum pořadatelé chtějí ještě jednou osla-
vit. Na 17. prosince chystají Výroční ples Štěr-
kovny Open Music. Uskuteční se v Kulturním 
domě v Dolním Benešově. Vstupenky jsou k dis-
pozici jednak v tamní pokladně, ale i v Hospodě 
56 a na IC Hlučín.

Na plese vystoupí Pavel Helan se svým bandem. 
„Jde o skvělou plesovou kapelu. Hodně zábavnou, 
plnou kostýmů. V ceně vstupenky je i večeře. Při-
pravujeme také hodnotnou tombolu. Těšíme se na 
všechny příznivce festivalu,“ řekl Moravec.

(pif)

Festival Štěrkovna zahájil 
předprodej, chystá se ples
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Byl jednou jeden kluk a jmenoval se Jo-
náš. Byl to normální kluk až na to, že neu-
měl vůbec chodit. Snažil se na to zapome-
nout, ale neuměl si připustit, že neumí co 
ostatní a nikdy to umět nebude. 

Snil o tom, že bude jednou ten nejlepší fotbali-
sta na světě, že bude mít všechno, co bude chtít. 
Moc se tím trápil a nejen to, měl i výčitky svědo-
mí, říkal si: „Já si za to můžu sám, já jsem si to 
způsobil, já za to můžu“. Ale když mu bylo nejhů-
ře, vzpomněl si, co mu říkala jeho máma: „Nikdo 
není limitován, každý může dělat, co ho baví a co 
si přeje, nezáleží na tom, jestli jsi nebo nejsi posti-
žený“. A tato věta mu dodává sílu žít a nemyslet 
na to, že neumí chodit.

Holkám Jonáše bylo líto, tak se rozhodly upéct 
mu dort ve tvaru srdce na důkaz toho, že ho mají 
všichni rádi. Podívaly se tedy na internet a zjisti-
ly, jak se takový dort dělá, a pustily se do práce. A 
když už měly hotové těsto, tak ho daly zapéct do 

trouby a pozorovaly, jak se srdce otevírá a cítily tu 
vůni a těšily se, až ho ukážou Jonášovi. Daly ho 
do lednice a čekaly, až vychladne. Když vychlad-
nul, tak ho opatrně vyndaly z lednice a dozdobily 
ho. Čekaly, až přijde Jonáš do kuchyně. Holky mu 
totiž řekly, ať přijde do kuchyně, že pro něho něco 
mají. Jonáš stál před dveřmi do kuchyně a cítil ně-
jakou vůni. Vešel dovnitř a byl v šoku! Tak krásný 
dort nikdy nedostal. Slzy mu tekly radostí. Všich-
ni měli radost, že se Jonášovi dort líbí a v tom Jo-
náš řekl: „Pojďme ho ochutnat společně“. A tak se 
do něho pustili a všem moc chutnal a Jonáš věděl, 
že ho mají všichni moc rádi.                                 

Žák ZŠ Gen. Svobody 8

Příběh není fikce, ale skutečnost. Na upečeném 
a nazdobeném dortu si pochutnali žáci speciální 
třídy Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8 ve 
čtvrtek 6. listopadu.                         

Marcela Vyhlídalová

Sladké srdce pro nás všechny

Etika, tradice, zvyky, pověsti, ale také do-
mácí zabijačka a draní peří – to již pro 
nás nejsou pouze planá slova. Projekt 
Úcta k tradicím Hlučínska pokračoval v 
říjnu a listopadu dalšími akcemi, přiblížil 
žákům nové pojmy, seznámil je s tím, jak 
se zde dříve žilo, jaké tradice přetrvaly do 
dnešní doby. 

Rozhlasové relace připomínající staré zvyky 
podnítily mezi žáky soutěživost. Za vylosovanou 
správnou odpověď čekala opravdová odměna. No 
a kdo by rád neochutnal výrobky připomínající 
domácí zabijačku, není nic lepšího, než čerstvý 
chléb namazaný voňavým sádlem. 

Završením podzimního projektového dne byl vý-
let celé naší školy do zámku v Kravařích. 

Jeden z posledních říjnových dnů patřil výstavě 

výpěstků ze školní zahrady a velmi přitažlivé vý-
stavě domácích mazlíčků. O titul Šampióna výsta-
vy mohli soutěžit křeček, králík, chameleon, mor-
če, korela, andulka. Majitelé zvířátek, žáci školy, 
dokázali poutavě vyprávět o tom, jakou péči vě-
nují svým zvířátkům. V Muzeu Hlučínska na vý-
stavě „Když jsem já sloužil“ se seznámili s těž-
kým životem našich předků a snažili se uhodnout, 
k čemu v minulosti sloužily vystavené exponáty. 
Závěr projektového dne patřil praktické ukázce 
práce nevidomého člověka s vodícím psem Ped-
rem. 

Podzimní projektové dny s názvem Výstavní a 
Dušičkový byly velmi zdařilé, žáci i pedagogové 
se už těší na poslední s názvem Vánoční.

Marcela  Vyhlídalová
ředitelka školy

Úcta k tradicím Hlučínska 
Projekt Základní školy Hlučín, Gen. Svobody 8 podpořený MŠMT

Vánoční
dílničky s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů

Darkovičky pořádá
v pátek 12. 12. 2014 v 15.30 

hod. pro děti a rodiče
vánoční dílničky

s posezením.
Těšíme se na Vás v hasičské 

zbrojnici v Darkovičkách.
Srdečně zvou

maminky - hasičky

Je možné vyučovat dějepisné téma v ci-
zím jazyce? Třeba o britském panovníko-
vi anglicky? 

Významnou osobu anglických dějin, krále Jin-
dřicha VIII., představuje stejnojmenná divadelní 
hra napsaná na motivy W. Shakespeara, hraná stu-
denty Gymnázia Olgy Havlové (Ostrava) v ang-
ličtině. Žáci 9. ročníku naší školy, kteří hru zhlédli 
v opavském divadle, se tak velmi poutavou for-
mou dozvěděli vše podstatné o politice této vý-
znamné postavy britských dějin, včetně podrob-
ností o jeho šesti manželstvích, kterými je vcelku 
neblaze proslulý.

Divadlo bylo hráno ve zjednodušené angličtině 
a většina našich žáků neměla problém s pochope-
ním děje. Anglická představení navštěvujeme pra-
videlně už čtvrtým rokem a jsou mezi žáky stá-
le oblíbenější. Když Shakespeare a Jindřich VIII., 
tak anglicky…

Monika Tomisová
vyučující AJ, ZŠ dr. M. Tyrše

Dějepis anglicky

V průběhu konce října a listopadu jsme v turistickém oddíle 
Zálesák neabsolvovali žádnou vícedenní výpravu, ale hned ně-
kolik akcí jednodenních.

Jeden víkendový večer jsme se například sešli v klubovně a užili si filmo-
vý večer s přespáním. Holky připravily spoustu dobrot od sýrových kos-
tek počínaje a utopenci konče, shlédli jsme tři komedie a trošku poklábosi-
li. Další víkend jsme vyrazili do velkého světa techniky. Někteří v něm již 
byli, přesto byli všichni nadšení ze spousty atrakcí a exponátů, na které je 
povinnost šahat.

První listopadový víkend pak především starší absolvovali brigádu na Kra-
vím dole, legendární základně v údolí řeky Opavy. Turistickou základnu ne-
dávno koupila Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM, tedy naší za-
střešující organizace a je tam opravdu spousty práce. My jsme se rozhodli 
opravit pavlač a vzpěry střechy. Pavlač byla v naprosto dezolátním stavu a 
pohyb po ní byl velmi nebezpečný. Na opravu pavlače bylo především po-
třeba sehnat materiál a my musíme upřímně poděkovat pile Cigna s.r.o. ze 
Sviadnova, která nám poskytla terasové palubky, a my jsme mohli celou pa-
vlač nově položit. Kluci v dešti rozhodně nelenili a udělali kus dobré práce, 
snad bude počasí přát a do konce roku ještě stihneme na základně nějakou 
práci odvést.

V tu samou dobu si menší vyrazili do Ostravy na indoor adventure golf. 
Sešlo se jich asi deset a v kryté hale předvedli velmi slušné výkony.

V půlce listopadu pak proběhl již třetí ročník Zálesáckého country bálu, 
na kterém se sešlo 80 členů, rodičů a přátel oddílu. Letošní zábavu zajisti-
lo představení mistra sushi Tuby, který nám názorně předvedl, jak se toto 
tradiční japonské jídlo připravuje a hosté si následně mohli sushi na ochut-
návku zakoupit. Vtipnou vsuvku zajistilo recitační pásmo pod vlivem helia 
a kdo si chtěl zazpívat, mohl využít live jukebox, když mu kapela zahrála 
na jeho přání a dotyčný se mohl postavit za mikrofon a předvést své pěvec-
ké umění. Velmi vydařená akce už čeká na příští ročník.

Nejdříve práce a pak zábava
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FORMULÁŘ K  ÚHRADĚ
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2015

Společný zástupce ( jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):

Příjmení a jméno .................................................................................................................................
datum narození ................................ místo trvalého pobytu ...............................................................
ulice................................................číslo orientační....................číslo popisné......................................

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

 Jméno a příjmení     Datum narození

1. ..............................................................................      ......................................................................
2. ..............................................................................      ......................................................................
3. ..............................................................................      ......................................................................
4. ..............................................................................      ......................................................................
5. ..............................................................................      ......................................................................
6. ..............................................................................      ......................................................................
7. ..............................................................................      ......................................................................
8. ..............................................................................      ......................................................................
9. ..............................................................................      ......................................................................
10. ............................................................................      ......................................................................

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou poplatníci povinni na-
hlásit do 15 dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí atp.).

Důležité upozornění - komunální odpady
Z důvodu přípravy poštovních poukázek k uhrazení poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015, stejně jako v 
loňském roce i letos, žádáme občany, kteří chtějí uhradit výše uvedený poplatek za domácnost spo-
lečně, aby vyplnili tento formulář. Formulář platí pouze na rok 2015.

Podle tohoto formuláře obdrží domácnost jednu poštovní poukázku a to za osoby, které budou ve 
formuláři uvedeny. Ostatním občanům budou poštovní poukázky zaslány jednotlivě. Z důvodu vel-
ké migrace občanů nelze formuláře z loňského roku použít.

Vyplněný formulář můžete odevzdat osobně nebo zaslat poštou na MěÚ Hlučín, případně zaslat 
na e-mailovou adresu vjackova@hlucin.cz a to do 31. 12. 2014.

Na konci října 2014 byl úspěšně dokončen projekt „Zateplení 
objektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše“.

V rámci rozsáhlé rekonstrukce bylo provedeno zateplení fasády včetně su-
terénu a podlah podkroví. Byla provedena kompletní výměna oken, parape-
tů, okapů a žlabů. Barevné provedení fasády v kávových odstínech zůstalo 
v původním decentním stylu. Pozorným kolemjdoucím určitě neunikne, že z 
prostoru nad hlavním vstupem do školy zmizely její typické ozdobné fresky, 
které musely být bohužel odstraněny z důvodu jejich rozsáhlého poškození. 

Podařilo se však zachovat fresky alespoň na bočních křídlech budovy. Mezi 
novinky patří i tři skleněné markýzy nad vstupními dveřmi školy.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 7,2 mil. Kč. Projekt byl podpořen 
stejně jako ostatní rekonstrukce městských škol Evropskou unií, Operačním 
programem Životní prostředí. Město Hlučín se podílelo na financování část-
kou 4,2 mil. Kč.                                                                          Nikola Janková

Zateplení Základní školy Dr. Miroslava Tyrše 

29. října 2014 proběhl na pohřebišti Rudé 
armády v Hlučíně pietní akt, při kterém 
byly do hrobů uloženy ostatky pěti rus-
kých vojáků, kteří zahynuli na Hlučínsku 
v posledních dnech války.

Jednalo se především o letce, jejichž bombardéry 
byly sestřeleny v oblasti Kobeřic. Po dlouhých le-
tech tak tito letci spočinuli vedle svých bojových 
druhů. Pátráním po osudech nezvěstných letců a 
letadel na území severní Moravy a Slezska z ob-
dobí 2. světové války se zabývá Muzeum městyse 
Suchdola nad Odrou. Při terénních průzkumech v 
posledních dvou letech byly nalezeny další kos-
terní ostatky letců, které byly následně podrobe-
ny antropologickému posouzení. Na základě zjiš-
těných skutečností a důkazů získaných pátráním v 
terénu a archivech, se těmto mužům podařilo na-
vrátit jména a objasnit tak jejich osud.

Jednalo se o posádku bombardéru Petljakov  
Pe-2, ve složení: pilot – pplk. Kačalej, šturman – 
mjr. Djadečko a radista/střelec – st. seržant Golo-
vin, která zahynula dne 24. března 1945 na k.ú. 
Kobeřice. Ostatky mužů byly uloženy do spo-
lečného hrobu. Dalším pohřbeným byl šturman 
- nadporučík Jakovlev, který zahynul při havárii 
bombardéru Petljakov Pe-2 na k. ú. Kobeřic dne 
31. března 1945. Do samostatného hrobu byly 
uloženy ostatky kulometčíka – gardového seržan-
ta Sergejeva, který padl dne 19. dubna 1945 u 
Dobroslavic.

Pietního aktu se zúčastnila řada hostů, mezi ni-
miž nechyběl generální konzul Ruské federace se 
sídlem v Brně pan Andrej Šaraškin a starosta Pa-
vol Kubuš. Oba ve svých projevech vyzdvihli hr-
dinství padlých vojáků a zdůraznili trvalý odkaz 
boje za svobodu. Na závěr zazněly hymny Ruské 
federace a České republiky a poslední poctu vzda-
la padlým čestná salva.                                    (mp)

Ruští piloti byli pohřbeni 
po dlouhých 69 letech
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Směsné plasty a tetrapakové obaly
Do kontejnerů na plasty a tetrapaky /žlutá barva/ patří nejen PET láhve. 
Lze zde vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, po-
lystyren, krabice od mléka a džusů apod. Na druhé straně sem v žádném 
případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako 
jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku 
na Vašem kontejneru. Plastové láhve je vždy třeba sešlápnout nebo zmač-
kat, aby byl co nejvíce zmenšen jejich objem!

Kontejnery jsou umístěny:
1 ks Darkovičky u Jednoty
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní u MŠ
1 ks ul. Hornická – garáže
1 ks ul. Hornická u družiny
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
1 ks ul. Boženy Němcové
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ul. ČSA naproti polikliniky
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1 ks ul. Jaroslava Seiferta
1 ks ul. 28. října
3 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Rovniny – stará školka
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks Bobrovníky Bobry club

Plasty je však nejlepší ukládat do igelitových pytlů, které občané dostá-
vají na Městském úřadě – svoz plastů bude probíhat vždy ve středu podle 
harmonogramu 1x za měsíc. 

Které odpady, kam a kdy mohou občané  ukládat 

svozová oblast

A  

svozová oblast

B

Pytlový svoz odpadů

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky 
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

Sklo
Do kontejnerů na sklo /bílá nebo zelená barva/ můžeme vhazovat láhve od 
nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! Do kon-
tejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li ba-
revné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru. Do kontejnerů na sklo 
nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 

Kontejnery jsou umístěny:
1+1 ks Darkovičky u Jednoty
2 ks DUO Darkovičky u Jednoty
1+1 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy
2+2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
1+1 ks ul. Boženy Němcové
1+1 ks Billa parkoviště
1+1 ks ul. Zahradní u pizzerie
2+2 ks v centru za drogerií „dm“ 
1+1 ks parkoviště ul. Bochenkova
1+1 ks ul. K Pile -  Prodej vín
1+2 ks ul. Vinohradská u obchodu
1+1 ks ul. 28. října
2+2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks DUO ul. Jaroslava Seiferta
1+1 ks ul. Svornosti - točna 34
1+1 ks Rovniny u bývalé MŠ
1+1 ks Bobrovníky ul. Osvoboditelů - křižovatka
1+1 ks Bobrovníky  ul. Požárnická, Jednota
1+1 ks Bobrovníky bobry klub
1 ks DUO Cihelna zastávka
1 ks DUO křižovatka ul. Moravská a Horní
1 ks DUO Darkovičky u Patorie

Papír
Do kontejnerů na papír /modrá barva/  můžete dávat kartony, noviny, časo-
pisy, kancelářský papír, počítačový papír a neznečištěný obalový papír. Do 
kontejneru nepatří žádné igelity a jakýkoliv znečištěný papír.

Kontejnery jsou umístěny:
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Severní MŠ
1ks ul. Hornická – garáže
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks na sídlišti OKD u obchodu na ul. Jana Nerudy  
1 ks ul. Boženy Němcové – na konci ulice
1 ks ul. Hornická u družiny
1 ks ul. Petra Bezruče
1 ks ČSA naproti polikliniky
1 ks ul. Na Krásné vyhlídce - točna
2 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní, u hřbitova
1 ks křižovatka ul. Komenského a Tyršova
1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks křižovatka ul. Horní a Moravská
2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks ul. Jaroslava Seiferta č. 7
1 ks ul. 28. října
2 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks křižovatka ul. Okrajová a Rovniny
1 ks ul. Rovniny – stará školka
1 ks Cihelna-zastávka
1 ks Bobrovníky – Bobry club parkoviště 
2 ks Bobrovníky Požárnická, Jednota

svozová oblast

A

Upozornění na změnu svozu odpadů o vánočních svátcích

Změna svozu komunálního odpadu: místo původního

termínu čtvrtek 25. 12. 2014

(1. svátek vánoční) v náhradním termínu  v sobotu 27. 12. 2014.

Změna svozu komunálního odpadu: místo původního termínu

čtvrtek 1. 1. 2015 (Nový rok) v náhradním termínu

v sobotu 3. 1. 2015. 
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Oblast D od 9. 3. - 12.3. a 29.9. – 2.10. 2015 
Hlučín: Hornická ul. - u kotelny
 Hornická ul. - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1. Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, závěrečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 h. 
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G

* Termín splatnosti poplatku za komunální odpady 
(k tomuto datu již musí být částka připsána na účet 
města Hlučína)

*

D

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - B, D, H1, H2, H3, H4

BIO - B, D, H1, H2, H3, H4

Pytlový svoz papíru probíhá
v Darkovičkách v rámci pilotního projektu.

Svoz BIOODPADU
Pondělí: Bobrovníky B - celé, Hlučín H1:
ul. Rovniny - od Vodárny směr Vrablovec, 
Boční, Na Závodí, Jasénky z ul. Písečná, 
Malánky

Úterý: Darkovičky D - celé, Hlučín H2:
ul. Na Krásné Vyhlídce, Celní, Dlouho-
veská, Promenádní, Růžová, Horní, Mo-
ravská, Ke Kořeni, Antonína Dvořáka, 
Vinohradská, Jasénky z ul. Vinohradská, 
Vinná Hora, Čapkova, Zátiší, Písečná, Vla-
dislava Vančury, Záhumenní, Ivana Ol-
brachta, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okrajová, Okružní, Svornosti, Jaroslava 
Seiferta, Dělnická, Kosmonautů, Mládež-
nická, Družební, Přímá, Viléma Balarina, 
Cihelní

Středa: Hlučín H3:
ul. U Cihelny, Ostravská, K Pile, U Stadio-
nu, Zahradní, Na Včelínku, Školní, Hlubo-
ká, Gen. Svobody, Hrnčířská, Úzká, Na 
Valech, Čs. Armády, Zámecká, Bochen-
kova, Pode Zdí, Opavská, Tyršova, Farní, 
Petra Bezruče, Jaselská, Hornická, Pavla 
Strádala, Pekařská

Čtvrtek: Hlučín H4:
ul. Rovniny od Vodárny směr Ostravská, 
Lelkova, Slovanská, Mánesova, U Vodár-
ny
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Oblast E od 16.3. - 19.3. a  5.10. - 8.10. 2015 
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 
Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, záverečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 h. 

Oblast F od 23.3. - 26.3. a 12.10. –15.10. 2015
Hlučín: Cihelní - u kotelny  
 Dukelská - parkoviště 
 28.října + Písečná- křižovatka
 Rovniny - bývalá školka
 Rovniny + Na Závodí - křižovatka
 I. Olbrachta + Vinohradská - křižovatka
 Moravská + Ke Kořeni - křižovatka
 P. Jilemnického - v zatáčce
 Dělnická - uprostřed ulice
 Mánesova- konec ulice 
Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00 h. 

Oblast G od 30.3. - 2.4. a 19.10. - 22.10. 2015
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky-pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti- konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU                
Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00 h. 
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BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - B+H1

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - D+H2

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H3

BIO - H3

BIO - H4

BIO - H4

BIO - B, D, H1, H2, H3, H4

BIO - B, D, H1, H2, H3, H4

Velkoobjemový odpad   Mobilní svoz velkoobjemového odpadu proběhne 2x ročně: na jaře a na podzim v oblas-
tech D, E, F a G. Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový  odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný 
odpad, který můžete denně, včetně  sobot, uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.
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Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2015 - spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

UPOZORNĚNÍ: Poplatek za likvidaci
komunálních odpadů v roce 2015
O výši poplatku rozhodne Zastupitelstvo města Hlučína na 
svém prosincovém zasedání. Tato informace bude zveřejněna 
na webu města i v Hlučínských novinách.

Povinnost uhradit poplatek mají nejen osoby trvale bydlící, ale i cizinci s 
trvalým nebo přechodným pobytem v ČR delším než 90 dní a osoby, které 
mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, kde není hlášena k pobytu žádná osoba.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od 1. 2. 2015 
nejpozději do 31. 5. 2015. Do tohoto termínu musí být již na účtu měs-
ta! Po tomto termínu již bude poplatek v souladu s vyhláškou a zákonem 
zvýšen na 1,3 násobek!

Od placení poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří:
a)  jsou narozeni v kalendářním roce 2015,
b)  se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České republiky po 

celý kalendářní rok 2015,
c)  jsou uživateli sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním 

postižením Fontána a domova pro seniory Domova Pod Vinnou horou, 
d) jsou na základě soudem nařízené ústavní výchovy umístěni v přísluš-

ných zařízeních (dětských domovech) nebo  v zařízeních pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc.

e) jsou ve vazbě nebo výkonu trestu po dobu delší než tři měsíce
f) vlastní rekreační stavbu v Hlučíně v oblasti Kocibenda, Vinohrady 

nebo Kraví Důl. 

Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalý pobyt na 
ohlašovně Mírové náměstí 23/24, není důvodem k úlevě ani k osvobo-
zení od poplatku.

Velkoobjemový odpad
Veškerý  velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyvadla, toa-
lety apod.), nebezpečný odpad (např. motorové, převodové a mazací ole-
je, akumulátory, baterky, zářivky, zbytky barev, lepidel, znečištěné plechov-
ky, pneumatiky, nevyužívané léky) a veškerý elektroodpad (např. ledničky, 
televizory, rádia, počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, hračky, kuchyňské 
spotřebiče) lze celoročně ukládat do sběrného  dvoru TS Hlučín, na ulici 
Markvartovická – tel: 595 043 591.

Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený (neroz-
montovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvidace takového od-
padu je pro město zdarma. Rovněž je třeba odevzdat nepoškozené zářivky.

Otevírací doba:

Po - Pá:  8:00 - 18:00   
So:   8:00 - 12:00

Svoz velkých kusů (termíny svozu jsou uvedeny v kalendáři na opačné dvou-
straně) je určen pouze pro občany-nepodnikající fyzické osoby! Právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlaství ná-
klady!

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

Stavební odpad
Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo odpad vyprodukoval. 
Kontejner na stavební odpad a jeho odvoz lze objednat u TS Hlučín s.r.o. 
Tento odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad!

Odpad z údržby zeleně
Občané Hlučína – fyzické osoby nepodnikající mohou od 1. 4.  do 15. 11. 
2014 ukládat zdarma biologicky rozložitelné odpady ze zahrádek do sběr-
ného dvoru TS Hlučín s.r.o., na ulici Markvartovická. Občané se musí pro-
kázat dokladem totožnosti.

Příjem odpadů bude realizován:

Po a St:  8:00 - 18:00
Út, Čt a Pá: 8:00 - 16:00
So:  8:00 - 12:00

K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 01 Biologicky rozložitelný od-
pad. – tráva, seno, drobné ořezy ze stromů a keřů, apod.

Papír a železné i neželezné kovy 
Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat i ve Sběrných surovinách – 
RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských závodů) – tel:.  
724 890 347

Otevírací  doba Sběrných surovin:

Po:  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Út - Pá:  8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
So:  8:00 - 11:00  (vždy 2. a 4. sobota v měsíci)

Svoz BIOODPADU nyní i v dalších lokalitách ve městě
Město Hlučín získalo v roce 2014 dotaci z Operačního programu  Život-
ní prostředí v prioritní ose 4 Zkvalitňování nakládání s odpady na nákup 
1858 kusů 240 l nádob na separaci bioodpadů. Díky této dotaci bude za-
hájena od 1. dubna 2015 separace biodpadů u rodinných domků v celém 
Hlučíně i Bobrovníkách.



      [11] hlučínskénoviny

Při vyslovení jména Zdeňka Kačora se 
každému asi vybaví něco jiného. Někdo 
si představí konferenciéra městských 
akcí, někoho napadne principál divadla 
Nahodile a jiný si po poslední akci vy-
baví písničkáře a především nadějného 
textaře.

Kačorovo milé pohlazení po duši

Na Odborném učilišti a Praktické ško-
le v Hlučíně úspěšně finišuje projekt pod 
názvem “Malíři, zedníci – s úsměvem na 
líci“, který škola realizuje v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost v rámci zvyšování kvality 
ve vzdělávání.

Po šestnácti perných měsících můžeme konsta-
tovat, že se podařilo splnit všechny stanovené díl-
čí cíle. Žáci malířských a zednických oborů si v 
rámci neformálního vzdělávání osvojili nové do-
vednosti ve čtyřech kurzech, které byly nad rámec 
ŠVP. Jednalo se o tyto kurzy: Sítotisk, Práce s vy-
řezávacím plotrem, Zateplovací systémy a Sádro-
kartonářské práce. Pedagogové byli důsledně pro-
školeni a následně získané kompetence předávali 
žáků. Byli vytvořeny vzdělávací materiály- pre-
zentace a videa, která usnadnila přenos kompeten-
cí. Žáci si získané vědomosti ověřili v praxi, čímž 
si rozšířili spektrum dovedností, což by mělo zlep-
šit jejich postavení na trhu práce. Samozřejmos-

tí byly také exkurze, kterých se žáci a pedagogo-
vé zapojení do projektu zúčastnili. Navštívili jsme 
stavební veletrh a stavební centrum EDEN v Brně 
či stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Dále jsme 
navštívili aplikační firmy, které pracují v oblasti 
sítotisku.

Díky realizaci projektu škola disponuje vyřezá-
vacím plotrem a zařízením na sítotisk. I žáci zed-
nického oboru jsou vybaveni dle nejmodernější-
ho trendu tak, aby byli co nejlépe připraveni do 
pracovního procesu. Tímto zveme všechny zájem-
ce, kteří mají zájem o studium na naší škole na 
den otevřených dveří, který se bude konat 11. 12. 
2014. Na škole se vyučují tyto obory: Malíř- natě-
rač, zedník, kuchař, cukrář, pekař, pečovatel, pro-
davač. Žáci s větším handicapem pak mohou ab-
solvovat Praktickou školu dvouletou.  

Těšíme se vaši návštěvu.

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se v Domě dětí 
a mládeže v Hlučíně uskutečnil 28. roč-
ník pěvecké soutěže Hlučínský slaví-
ček.

Zúčastnilo se 63 dětí ve třech věkových ka-
tegoriích od předškolního věku do 2. třídy 
ZŠ. Děti soutěžily v sólovém zpěvu lidových, 
umělých nebo hlučínských písní bez hudeb-
ního doprovodu. Odborná porota měla neleh-
ký úkol, děti se snažily, výběr nejlepších byl 
opravdu obtížný. Soutěžící si odnesli účast-
nický list a drobné odměny, vítězové diplomy 
a knihy. Děkujeme všem učitelům a rodičům 
za to, že s dětmi zpívají.

Vítězové Hlučínského slavíčka 2014
III. kategorie, předškoláci: Matyáš Hasala 

- MŠ Hlučín, Severní, Eliška Halfarová - MŠ 
Slezská, Kobeřice, Tereza Nevřelová - MŠ 
Kobeřice

I. kategorie, 1. třída: Mikuláš Kurka - ZŠ 
Ostrava - Petřkovice, Matouš Obrusník - ZŠ 
a MŠ Píšť, Anežka Bočková - ZŠ a MŠ Píšť

II. kategorie, 2. třída: Dominik Hluchník 
- ZŠ a MŠ Sudice, Anastázie Kalužová - ZŠ 
a MŠ Píšť, Anežka Petermannová - ZŠ Bob-
rovníky.

Veronika Novosadová
DDM Hlučín

Hlučínský slavíček 2014

Koncem října proběhl v Červeném kostele reci-
tál pod tajuplným názvem ZK 56. Asi jste uhod-
li, že se v názvu skrývají iniciály autora a čís-
lovka překvapivě nevyjadřuje věk, ale ročník 
narození.

Recitál byl založen na vlastní písničkové tvor-
bě Zdeňka Kačora a byl určen dospělému publi-
ku. Velká část jeho tvorby je totiž zaměřena na 
děti a především pak na pohádky. Skládání písni-
ček ovlivnilo jeho setkání s mnoha významnými 
osobnostmi, mimo jiné s jeho kolegou a kamará-
dem Martinem Jaroškem. Doposud většina Ka-
čorovy tvorby zůstávala v šuplíku, což byla ško-
da.                                                                (mp)

1933–1989 Osud jedné rodiny ze Slezska aneb 
Lidé Hlučínska (Karel Hantke)
Kniha nabízí osobní vzpomínky na nelehké obdo-
bí dvacátého století z pohledu rodiny žijící na Hlu-
čínsku. Příběh manželů Georga a Heleny Hantkeo-
vých vypráví jejich syn Karel. Určitým způsobem 
je příběh jeho rodiny podobný s osudy mnoha ji-
ných rodin na Hlučínsku, proto se čtenáři z našeho 
regionu při jeho sledování jistě neubrání dojmu, že 
některé situaci znají z vlastní zkušenosti nebo od 
svých rodičů či prarodičů.

Vyhnalovec (Anna Malchárková)
Historická beletrie popisuje osudy obyvatel domu 
na samotě. Dům stojí v hraničním prostoru mezi 
Pruskem a Rakouskem a pro obyvatele obou stran, 
pro něž nebylo snadné sehnat práci, to znamena-
lo využívat cenových rozdílů a zboží pašovat. Titul 
knihy se nevztahuje jen k opuštěnému domu na kři-
žovatce státních hranic, autorka chce svým dílem 
připomenout, že takovým „Vyhnalovcem“ středo-
evropských dějin bylo vlastně celé Hlučínsko.

Historické fotografie Kravař, Koutů a Dvořiska 
(Alfons Vilášek – Andreas Hahn – Petr Muczka)

Kniha nabízí úctyhodný soubor snímků, které se 
podařilo shromáždit. V první části se představují 
stavební dominanty všech tří části města Kravař. 
Další část je věnována významným událostem, dů-
ležitým obdobím v historii lokality (nechybí kapi-
tola věnovaná druhé světové válce), společenským 
a sportovním složkám, škole, církvi.

Hledáte vánoční dárek? Muzeum Hlučínska nabízí knižní novinky

Projekt „Malíři, zedníci – s úsměvem na líci“ ve finále

Legendární Partička se 
vrací do Dolního Benešova
Legendární improvizační show Partička 
známá z TV Prima se opět vrací do Dol-
ního Benešova. Představení se uskuteční v 
tamním Kulturním domě 27. ledna. Před-
prodej již začal v síti Ticketstream. Nevá-
hejrte a nakupujte. Třeba jako vánoční 
dárek.

Těšit se můžete na skeře známých komiků ve 
složení Chmela, Sokol, Suchánek a Genzer. "V 
tuto chvíli jsme spustili předprodej večerního 
představení, které začne ve 20:00. Pokud se vy-
prodá, bude spoštěn předprodej na odpolední," 
uvedl pořadatel představení David Moravec. Do-
dal, že vstupenky jsou k dispozici výhradně v síti 
společnosti Ticketstream.
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Zastupitelstvo města Hlučína
11.12.2014 od 16:00 hodin

v Kulturním domě

Adventní věnec je tradičním symbolem 
k odpočítávání čtyř týdnů adventu. Je to 
doba příprav na Vánoce. Tento věnec je 
zpravidla z jehličnatých větví, ozdobený  
4 svícemi, které se rozsvěcují vždy v ne-
děli.

První svíci na věnci jsme letos rozsvítili v neděli 
30. listopadu v rámci akce „Rozsvícení vánoční-
ho stromu“ na Mírovém náměstí. Na této akci po-
světil přinesené vlastní adventní věnce pan farář  
Mgr. Martin Šmíd.

Druhou svíci rozsvítíme v neděli 7. prosince v 
16 hodin a bude nám k tomu hrát dechovka pana 

Weisse z Darkoviček. Za zpěvu hlučínského pě-
veckého sboru rozsvítíme  v neděli 14. prosince  
v 16 hodin třetí svíci. Čtvrtou svíci rozsvítíme 
v neděli 21. prosince, opět v 16 hodin. Vánoční 
atmosféru navíc zpříjemní zpěv dětského sboru 
„Sluníčko“ z Rovninské základní školy pod vede-
ním paní Veroniky Kadlecové. Na závěr si budou 
všichni přítomní moci společně zazpívat několik 
koled.

Všechny spoluobčany, hosty z blízka i z dáli, 
zve kolektiv dobrovolníků s ušlechtilým srdcem a 
účinkující. Tato akce je spolufinancována Městem 
Hlučínem.                                        Josef  Hlubek

Adventní věnec opět na Mírovém náměstí Omezení úředních
hodin MěÚ Hlučín

Ve dnech 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 

bude Městský úřad Hlučín uzavřen.

Po vyhodnocení zkušeností

z minulých let bylo zjištěno, že tyto 

dny využívali klienti k vyřizování

záležitostí pouze v ojedinělých

případech, takže uzavření úřadu bude 

znamenat i úsporu nákladů na provoz.

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2014
Sv. Jan Křtitel Darkovičky Domov u jezera

Středa 24. 12. 2014 - Štědrý den 15.30 a 22.00 20.30 14.00
Čtvrtek 25. 12. 2014 - Boží hod vánoční 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00 * * *
Pátek 26. 12. 2014 - Svátek sv. Štěpána 7.15, 8.30, 10.00 8.00, 10.00 * * *
Čtvrtek 1. 1. 2015 – Nový rok - Slavnost Panny Marie 8.30, 10.00, 17.00 8.00, 10.00 * * *

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Krásné a pokojné vánoční svátky, zdraví
a štěstí v Novém roce přeje vedení města Hlučína

Krásné a pokojné vánoční svátky, zdraví
a štěstí v Novém roce přeje vedení města Hlučína
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n Prodám byt 3+1 v Hlučíně ul. Cihelní 3, 
78 m2, 4. patro. Tel.: 605 530 144 (po 16:00 
hod.).

n Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 Hlučín-Rov-
niny. Tel.: 603 772 774.

n Prodám chatu se zahradou na Vinné hoře v 
Hlučíně. Tel. 732 776 299, 737 601 010

n Hledáme paní na úklid rodinného domku u 
Hlučína. Pouze SMS se svým kontaktem pro-
sím posílejte na 733 522 766. Prosíme nevo-
lat, děkujeme.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří doprovodili na poslední cestě mou zesnulou manželku paní 
Marii Suchankovou. Rovněž chci poděkovat za květinové dary a za soustrast, kterou svou účastí mé 
rodině vyjádřili. Poděkování patří také pohřební službě BREUER, s.r.o. za všechny služby, které nám 
prokázala a za bezchybný a důstojný průběh pohřebního obřadu. Za zarmoucenou rodinu manžel

Bohumír Suchanek

 Vyšlo nové číslo
vlastivědného časopisu

Rodina Kokešova děkuje všem smutečním hostům za účast na posledním rozloučení s paní Věrou 
Adámkovou dne 27. 10. 2014. Zvláštní poděkování patří pracovnicím Charity Hlučín za dlouhodobou 
péči o maminku a pohřební službě Breuer za krásnou květinovou výzdobu.

Přivítali jsme:
Elen Nyšová *2014
Robin Šimánek *2014
Izabel Barabaschová *2014
Matyáš Dědoch *2014
Daniel Katanik *2014
Eliška Bajgerová *2014

Jubilanti:
Alžběta Matýsková *1928
Gerhard Machala *1934
Marie Smolková *1931

Rozloučili jsme se:
Věra Adámková *1929

Poděkování

3.12. 16:00 Vánoce s historickou hračkou, výstava Muzeum Hlučínska
5.12. 16:00 Mikulášská nadílka DDM Hlučín
6.12. 10:00 KP kadetek TJ Hlučín - Sokol Frýdek-Místek - volejbal Sportovní hala 
6.12. 16:00 Mikuláš aneb Andělské rojení Kulturní dům
9.12. 17:00 Mapové karikatury z doby I. sv. války, beseda Muzeum Hlučínska
13.12. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - Tatran Litovel - volejbal Sportovní hala
11.12. 9:00 Vánoční trhy Domov pod Vinnou horou
17.12. 17:30 Vánoční besídka KST Hlučín Kulturní dům
19.12. 19:00 Travesti skupina Screamers Kulturní dům
20.12. 16:00 GAUDI MUSICAE, koncert Červený kostel
do 31.12. VESNICE OBJEKTIVEM /28 /Fotografická výstava Červený kostel
od 3.12. Vánoce s historickou hračkou, výstava Muzeum Hlučínska

Na břehu hlučínské štěrkovny opět vy-
stoupí slavná slovenská kapela No name. 
Její koncert 27. června bude pozvánkou 
na festival Štěrkovna Open Music. Akci 
pořádá Sportovně rekreační areál Hlučín.

„Kromě slovenské hvězdy zahraje i úspešná čes-
ká kapela Nebe a další umělci,“ řekl za pořadatele 

No name pozvou na velký festival ředitel areálu Petr Breitkopf. Vstupenky na akci bu-
dou k dispozici v síti Ticketstrea a v Hospodě 56, IC 
Hlučín nebo v Galerii na náměstí. No Name je šesti-
členná slovenská pop-rocková skupina založená 26. 
srpna 1996 v Košicích. Toho dne zároveň zvítězili 
v místní soutěži kapel zvané Košický zlatý poklad 
´96. Zakládajícími členy byli Viliam Gutray a troji-
ce bratrů Timkových - Igor, Roman a Ivan.



- stříbrné šperky - ocelové šperky - hodiny, hodinky -
- autorské šperky ateliéru Lenky Sýkorové -

- originální ručně dělané výrobky -
- prodej výrobků chráněných dílen -

 (nákupem přímo přispějete
na pomoc osobám s handicapem)

- dárkové předměty -

  Těšíme se na Vaší návštěvu!

L - STYLE
Ostravská 8

748 01 Hlučín

PASPARTOVÁNÍ
RÁMOVÁNÍ

Nové odběrové místo paspartování
a rámování. Vysoká kvalita, příznivá

cena, široká nabídka vzorků.
Vazby a opravy knih

P. Hájovský
Pionýrská 8,

Hlučín - Darkovičky
Tel.: 604 728 307

nebo

Informační centrum Hlučín
Zámecká 286/4, Hlučín (zámek)

Tel.: 595 041 617






