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Vážení spoluobčané, 
krásné prožití doby adventní a vánočních svátků,  pevné  zdraví, hodně spokojenosti,

kousíček potřebného štěstí  a mnoho splněných přání v novém roce 2009

Vám přejí

a

Ing. Jiřina Pudichová
tajemnice MěÚ Hlučín

Vánoční píseň
Jaroslav Seifert

Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.

A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá z hloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.

A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen prosím neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.

Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.

A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
Od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.

Ing. Pavel Reiský
místostarosta

Ing. Bernard Ostárek 
starosta města
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Výtah z usnesení
58. – 60. schůze rady města

Rada rozhodla: 
 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hlučína Kynologickému klubu Hlučín-
-Rovniny na opravy kynolog. areálu v 
Hlučíně-Rovninách,

 vyhlásit veřejnou zakázku na dodávku 
rotační kartotéky,

 o uzavření veřejnoprávní smlouvy s 
obcí Kozmice, na jejímž základě bude 
Městská policie Hlučín vykonávat čin-
nost na území obce Kozmice,

 že zhotovitelem stavby „Statické zajiš-
tění objektu ZŠ, Hlučín - Darkovičky“ 
se stává společnost STATIKA PALAS 
spol. s r.o., Ostrava, 

 podávat informace o volných pracov-
ních místech formou vyvěšování v in-
formační tabuli umístěné na Mírovém 
náměstí, naproti lékárny (čp.1),

 zařadit akci „Rekonstrukce uliček při-
lehlých k Dlouhoveské (u kapličky)“ do 
návrhu rozpočtu města na rok 2009,  

 o zřízení přechodu pro chodce na ul. 
Rovniny v prostoru křižovatky s ulicí 
Jaroslava Seiferta,

 o prezentaci města Hlučína v publikaci 
Moravskoslezský kraj,

 přidělit akci „Oprava chodníku na ul. 
Rovniny“, navrženou Osadním výbo-
rem Hlučín – Rovniny, bez výběrového 
řízení zhotoviteli TS Hlučín s.r.o., 

 poskytnout městu Dolní Benešov pe-
něžitý dar na akci „DĚTI – DĚTEM“ v 
roce 2008,

 požádat Moravskoslezský kraj o umís-
tění vzorkovače pro měření kvality 
ovzduší ve městě Hlučíně,

 že zhotovitelem projektové dokumen-
tace stavby „Modernizace zahrad pro 
děti v Hlučíně“ se stává Ing. arch. Ra-
domír Mašek, Opava,

 přidělit akci „Chodník na ul. Jandova 
od domu č. 90 k domu č. 91“, navrže-
nou Osadním výborem Hlučín – Dar-
kovičky, bez výběrového řízení zhoto-
viteli TS Hlučín s.r.o.

Rada projednala:
 závěry jednání dopravní  a smíšené 

komise, zabývající se parkováním v 
Hlučíně, odsouhlasila změny v projektu  
„Studie řešení statické dopravy vybra-
ných lokalit  v Hlučíně“ a rozhodla o 
pořadí realizace staveb,

 studii k investičnímu záměru pro kom-
postárnu Hlučín a uložila odboru ŽPaKS 
projednat záměr s jednotlivými osadní-
mi výbory města Hlučína a občanskými 
sdruženími za účelem seznámení se se 
záměrem, informovat zastupitelstvo 
města.

Rada vzala na vědomí:
 informativní zprávu o technickém sta-

vu bytových domů v majetku města, 
vč. opatření ke zkvalitnění bytového 
fondu, vč. bytového domu Severní 33, 
35, 37.

Výtah z usnesení
17. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo rozhodlo:
 o uzavření  smlouvy o kontokorentním 

úvěru ve výši 8,- mil. Kč na základní 
běžný účet města mezi Českou spoři-
telnou, a.s. a městem Hlučín od 1.1. do 
31.12. 2009. 

 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hlučína Dívčímu fotbalovému klubu 1. 
DFC Hlučín na činnost družstev mláde-
že a o uzavření dodatku smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města,

 o uzavření dodatku smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města na opravy 
kynologického areálu v Hlučíně-Rovni-
nách v roce 2008,

 pojmenovat novou ulici, která vznikla 
výstavbou bytových domů na Rovni-
nách, názvem „Viléma Balarina“,

 přejmenovat od 1. 1. 2009 část ulice 
Ostravská na ulici „K Pile“. (Jedná se o 
odbočku k dřevařským závodům. Před-
pokládá se zde bytová výstavba, proto 
je pro přehlednost vhodné, aby ulice 
měla „své“ pojmenování.)

 o personálních změnách ve výborech, 
komisích a dalších orgánech v souvis-
losti se změnou ve vedení města,

 s účinností od 21. 11. 2008 odvolat 
všechny zástupce města Hlučína ve val-
ných hromadách obchodních společ-
ností, v nichž má Město Hlučín majet-
kovou účast a rozhodlo delegovat nové 
zástupce na období od 21. 11. 2008 do 
31. 12. 2010 takto: 

 SOMA Markvartovice, a.s.: Ing. Ber-
nard Ostárek (starosta) nebo RNDr. 
Soňa Prášková (vedoucí odboru život-
ního prostředí a komunálních služeb 
MěÚ Hlučín), Severomoravské vo-
dovody a kanalizace, a.s.: Ing. Pavel 
Reiský (místostarosta) nebo Ing. Josef 
Tomíček (ředitel společnosti Vodovody 
a kanalizace Hlučín s.r.o.),  Koordinátor 
ODIS s.r.o.: Ing. Bernard Ostárek (sta-
rosta) nebo Ing. Robert Vitásek (vedou-
cí odb. dopravy a silničního hosp. MěÚ 
Hlučín).

Zastupitelstvo schválilo:
 4. úpravu rozpočtu města k 31. 10. 

2008 a vzalo na vědomí plnění rozpoč-
tu města k 31. 10. 2008,

 zadání změny č. 6 územního plánu 
města Hlučína, která znamená zame-
zení výstavby zařízení obdobných se-
paraci biologického odpadu na území 
města. 

Z jednání rady a zastupitelstvaSlovo starosty

Vážení spoluobčané!

Velká část podzimu nás potěšila krásným počasím, 
odložili jsme letargii a melancholii podzimních dní 
a už se připravujeme na období zimních plískanic, 
vánic, sněhu a mrazu. Děti a fandové zimních sportů 
se těší na radovánky na horách, na možnost zabruslit 
si či proběhnout se Hlučínskem na běžkách. Očeká-
vám, že ostatní nebudou na zimu příliš naříkat a 
že  Technické služby Hlučín s. r. o.  zvládnou údržbu 
komunikací  i při nepříznivém počasí.
V neděli jsme slavnostně rozžehli na náměstí vánoční 
strom a začala nám doba adventní. Advent, to je ob-
dobí příprav na Vánoce. Kulturní centrum připravilo 
na tuto dobu spoustu zajímavých kulturních akcí. Je 
na vás, zda se jich zúčastníte. 
Mnozí budete objíždět nákupní centra a shánět dárky 
pro své nejbližší, provádět úklid a dohánět všechno, 
co jste si na tento rok předsevzali. Rovněž  ve městě se 
finišuje se stavebními pracemi, abychom splnili úkoly 
tohoto roku.
Dále dovolte, abych vás pozval na zasedání zastupi-
telstva, které se koná v úterý 16. prosince. Mimo jiné 
budeme projednávat velice důležitý bod, a to rozpo-
čet města, podle kterého budeme hospodařit v roce 
2009. Jeho sestavení bylo velice komplikované a ná-
ročné. Je to stejné jako v rodině: potřeby, požadavky 
a přání vždy překračují naše finanční možnosti. I my 
jsme řešili tento problém.
Čekají nás nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Když 
zasedneme ke svátečnímu štědrovečernímu stolu se 
svými nejbližšími, které máme rádi, nezapomeňme 
na to kde žijeme, jak se máme dobře, i když si neustále 
stěžujeme, a nezapomeňme kolik lidí na světě trpí 
hladem, nemocemi, chudobou…
Mnozí si budete na Silvestra dávat předsevzetí do no-
vého roku a jedním z nich by mohlo být studium. Pro-
to přicházím s nabídkou občanům, kteří již mají svůj 
produktivní věk za sebou, studovat Univerzitu třetího 
věku. Studium bude čtyřsemestrální, bude probíhat v 
našem městě a zahájeno bude v březnu 2009. 
Pokud jde o má předsevzetí, tak pro zlepšení výkonu 
veřejné správy, pro vytvoření prostoru a podmínek ke 
spolupráci, dialogu a vzájemné komunikaci s mla-
dými lidmi hodlám ustanovit „Parlament dětí a mlá-
deže“. Očekávám, že přinese nové pohledy na situaci 
ve městě, možná i nová řešení problémů, povede k 
vyjasnění stanovisek, odstraní zbytečné obavy a posílí 
zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů.
Děkuji všem zastupitelům města, členům výborů a 
komisí, členům osadních výborů  a všem, kteří pro 
město Hlučín obětovali svůj čas a podíleli se na samo-
správě za tvůrčí a kvalitní práci v tomto roce.

Ing. Bernard Ostárek
starosta
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Zastavení procesu posuzování vlivů záměru „Separace biologického 
odpadu Hlučín“ o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, od-
bor životního prostředí a zemědělství (dále 
„krajský úřad“), jako věcně a místně přísluš-
ný správní úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/
2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ust. § 22 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů,, zahájil dne 27.8.2008 proces 
posuzování vlivů záměru „Separace biolo-
gického odpadu Hlučín“. Záměr byl zařazen 
dle ustanovení bodu 10.1 (Zařízení ke skla-
dování, úpravě nebo využívání nebezpeč-
ných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické 
úpravě, energetickému využívání nebo od-

straňování ostatních odpadů) a ust. § 4 odst. 
1 písm. d) ve vztahu k bodu 3.1 (Zařízení ke 
spalování paliv o jmenovitém tepelném vý-
konu od 50 do 200 MW), kategorie II přílohy 
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Oznamovatel, Cihelna Hlučín s.r.o., Kolejní 
1323/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ: 26862115, požádal krajský úřad dopi-
sem ze dne 15.10.2008 o zastavení procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí výše 
uvedeného záměru, z důvodu upuštění od 
realizace záměru.
Krajský úřad z výše uvedeného důvodu po-
suzovací proces záměru „Separace biologic-
kého odpadu Hlučín“ z podnětu oznamova-
tele zastavuje.

Krajský úřad žádá město Hlučín jako dotče-
ný územní samosprávný celek ve smyslu § 
16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, o zveřejnění této informace 
o zastavení procesu posuzování vlivu zá-
měru, a to po dobu nejméně 15 dnů na své 
úřední desce a o zveřejnění této informace 
ještě jedním v místě obvyklým způsobem 
(v místním tisku, rozhlasem apod.). Zároveň 
žádá o vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí 
této informace na úřední desce a o dalším 
způsobu zveřejnění v dotčeném území.

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení

hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního 
hospodářství

„Odbor výstavby MěÚ Hlučín usnesením 
zastavil řízení a po patnácti dnech od jeho 
doručení dotčeným stranám usnesení naby-
lo právní moci. Záměr výstavby bioplynové 
stanice v Hlučíně tak byl definitivně stažen,“
řekla mluvčí radnice Jarmila Harazinová.  
Dodala, že Cihelna Hlučín se pro urychlení ří-
zení písemně vzdala práva na odvolání proti 

usnesení o zastavení řízení ve věci záměru 
výstavby bioplynové stanice. Vedení radni-
ce se už dříve dohodlo s majiteli společnosti 
Cihelna Hlučín, kteří od záměru ustoupili. 
Město se zavázalo k tomu, že uhradí část 
nákladů, které podnikatelé s přípravou pro-
jektu měli. Městskou pokladnu to bude stát 
téměř 650.000 korun.
Proti záměru se v Hlučíně zvedla vlna odpo-
ru. Vznikl petiční výbor a občanské sdružení. 
Petici podepsalo víc než 5000 lidí. Pod tla-
kem v září rezignoval na svou funkci starosta 
Maňas (ODS).  O několik týdnů později za-
stupitelé za nového starostu zvolili jednapa-
desátiletého Bernarda Ostárka.

Cihelna splnila slib a stáhla projekt bioplynky

I Hlučín se připojil k oslavám 90. výročí vzni-
ku samostatného Československa. I když 
město nebylo součástí nového státu hned 
od samotného začátku jeho existence, uspo-
řádalo vedení radnice na oslavu státního 
svátku koncert dechové hudby. Ten se usku-
tečnil 27. října přímo na Mírovém náměstí. 
V jeho závěru položili zástupci vedení města 
kytici u památníku T. G. Masaryka v parčíku 
Na Valech. 

„Kulatému 90. výročí vzniku ČSR byla věno-
vána také akce Obce se představují, na které 
se předvedla Vřesina a Šilheřovice,“ doplnila 
mluvčí hlučínské radnice Jarmila Harazino-
vá.
Pro Hlučín má tento svátek svou zvláštnost. 
ČSR vznikla v roce 1918, ovšem Hlučín k ní 
byl připojen až v roce 1920. Československé 
úřady se ujaly veřejné správy na Hlučínsku 
4. února 1920.

Biospalovna
Jana Schlossarková

Kdyšik, kdyby Hlučín
hnojem zavezli,
/a někeři by to radi zrobili/
ludě by radši do kuta vlezli,
zuřili, plakali, počichu byli.

Ja, včil se panove přepočitali
a Hlučiňaky ohromně naštvali,
že na cihelni bude palene
z Ostravy zdechliny, idlo zkažene.

A co ten hrozny smrad?! ptali se ludě,
Věřče, že Chanel to sicher něbudě,
vzkazoval z Karlova stary Majer,
tchuř proči temu je voňavy frajer!
Hned se petice podpisovaly,
ludě kaj přišli tam pyskovali,
že vrchnošč tu stavbu odkyvala,
a žadneho na nic se nězoptala.

Někeři panove i sklerozu měli,
že co podpisali už něvěděli,
advokatka chytra, všeckych zetřela,
černe na bilym to pisane měla.

Skončila schuza – fraška jak vyšita,
kašparek zahodil flintu do žita,
a tuž se radujče, všeci ludě:
Biospalovna se stavjač něbudě.

Včil by měl ešče každy pochopič,
co to je za smrad, jak začně se topič,
kajjake pluhastvi kominem honi,
škodi, a po Kolinskej to něvoni!

Hrozba výstavby separační linky a 
bioplynové stanice v areálu hlučín-
ské Cihelny je definitivně zažehnána.
Představitelé společnosti splnili slib a 
požádali na krajském a městském úřa-
du v Hlučíně o stažení záměru. 
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Dětský pěvecký sbor Sluníčko, 
který funguje při Základní škole 
Rovniny, se zapojil do pomoci 
Českému a slovenskému ná-
rodnímu muzeu a knihovně v 
Cedar Rapids v americkém státě 
Iowa, které letos v červnu zničily 
povodně. Škoda se pohybova-
la kolem milionu dolarů. Sbor 
vystoupil 23. listopadu během 
benefičního koncertu, jehož vý-
těžek byl odeslán na konto kra-
janské organizace.
Koncert se uskutečnil v Evange-
lickém kostele nedaleko centra 
Ostravy. A během programu 
vystoupilo i Pěvecké sdružení 
Slezská Ostrava a Smíšený pě-
vecký sbor ECHO z Frýdlantu 
nad Ostravicí. Uspořádání kon-
certu inicioval ostravský sbor, 
který před lety pro krajany v 
USA vystupoval.
„Když jsme se z médií dozvěděli, 
jakou škodu povodně napácha-
ly, rozhodli jsme se nějak po-
moci,“ řekla vedoucí hlučínské-
ho školního souboru Veronika 

Kadlecová. Dodala, že ze strany 
sborů jde spíše o gesto. „Ne-
předpokládáme, že by výtěžek 
z koncertu muzeum zachránil,“ 
poznamenala.
Muzeum, které je jedinou profe-
sionální instituci ve Spojených 
státech, která se věnuje historii 
českých imigrantů v USA, bylo 
otevřeno za účasti prezidentů 
Česka, Slovenska a USA v roce 
1992. „Pro Cedar Rapids je to 
dodnes památný den,“ řekla na 
letošní konferenci Společnosti 
pro vědy a umění v Ružomber-
ku ředitelka muzea Gail Naugh-
tonová.
Letos v červnu zhruba stotřice-
titisícové město Cedar Rapids 
zasáhly katastrofální povodně. 
Podle odborníků šlo o pětiset-
letou vodu. V Českém a sloven-
ském národním muzeu, které 
má i obsáhlou knihovnu, jí bylo 
na tři metry. Muzejníkům se 
podařilo před povodní zachrá-
nit velkou část sbírek i knižních 
fondů, stálá expozice i výstava 

k srpnové okupaci Českoslo-
venska však byly zcela zničeny. 
Škody se podle odhadů vyšpl-
haly na milion dolarů a obnova 
budovy potrvá několik let. Nyní 
muzeum sídlí v provizorních 
prostorech.
Cedar Rapids má bohatou čes-
kou imigrantskou tradici. Kon-
cem 19. století byl každý třetí 
obyvatel města Čech. Dnes toto 
zastoupení kleslo pod deset 
procent a zdaleka ne všichni 
potomci českých přistěhovalců 
mluví jazykem svých předků. 
Přesto si město udržuje nejstar-
ší českou školu na území USA, 
která je v provozu bez přerušení 
od roku 1870, i když nyní jen o 
prázdninách.
Druhé největší město Iowy peč-
livě střeží svou českou historii. 
Kromě muzea, školy a několika 
ulic České vesnice s českými 
obchody a restauracemi v něm 
stojí i kostely sv. Václava a sv. 
Ludmily.

Děti z hlučínského sboru pomohly muzeu v USA

Soutěže v sólovém zpěvu hlu-
čínských, lidových a umělých 
písní Hlučínský slavíček se letos 
zúčastnilo 40 dětí, které repre-
zentovaly základní a mateřské 
školy z Kobeřic, Darkovic, Hlučí-
na, Bobrovníků, Vřesiny, Darko-
viček a Kozmic.
„Hlučínský slavíček je nepostu-
pová soutěž a porota vybírá v 
každé věkové kategorii vždy dvě 
nejlepší vystoupení. Porota byla 
s úrovní zpěvu u malých školáč-
ků spokojena a především v ka-
tegorii druháčků nebylo jedno-
duché vybrat jen dva nejlepší,“ 
řekla Veronika Hubáčková z hlu-
čínského Domu dětí a mládeže. 
V kategorii předškolní děti si 
nejlépe vedla Veronika Jiravová 
a Viktorka Kadlecová. Mezi žáky 
prvních tříd pak Michal Závorka 
a Simona Rusinová. V kategorii 
pro žáky druhých tříd porota 
nejlépe ocenila výkon Veroniky 
Kamrádové a Adama Thiela.

Hlučín má     
svého slavíčka

Přednost zprava se osvědčuje

„Dá se tedy shrnout, že se systém osvědčil 
a splnil to, co se od něj očekávalo. Doprava 
se zpomalila, zklidnila, řidiči jsou pozorněj-
ší,“ řekla mluvčí radnice Jarmila Harazinová. 
Dodala, že podobný systém používá i řada 
evropských měst, a to rovnou na celém 
svém teritoriu.  
Tuto netradiční cestu k bezpečnější dopravě 
zvolilo hned několik evropských i světových 
měst a další šla podle Harazinové ještě dál 
- zrušila semafory, dopravní značky, přecho-
dy pro chodce i chodníky. Řidiči, chodci, 
cyklisté i bruslaři na kolečkových bruslích se 
nyní musí dohodnout bez značek. 
Dopravní značení už zrušilo několik měst 
v Německu, Velké Británii, USA, Nizozemí, 
Švédsku a Austrálii.
„Projekt se jmenuje Shared Space (tzn. Spo-
lečný prostor) a nápad pochází od Holanďa-
na Hanse Mondermana. Filosofie projektu
spočívá v převratné myšlence, že nadbytek 
značek řidiče mate a paradoxně tak způso-
buje nebezpečné situace. Automobilisté 
prý dopravní značení stejně ze 70 procent 
ignorují,“ popisuje situaci Tomio Okamura, 
člen prezidia a mluvčí Asociace českých ces-
tovních kanceláří a agentur.
Autor nápadu Hans Mondrman tvrdí, že 
když mohou řidiči reagovat na dopravní 

situaci libovolně bez dopravního značení, 
jsou údajně opatrnější a jezdí civilizovaněji. 
Shared Space se již realizuje například ve 
městech ve Velké Británii, v Německu, USA, 
Nizozemí, Švédsku a Austrálii. Jedná se o 
anglická města Brighton, Londýn (zatím na 
jedné z nejznámějších hlavních centrálních 
ulic Kensington High Street) a Ipswich. 
V Německu jsou to města Bohmte, Etten-
heim, Endingen, Haslach a Wolfach. Město 
Makkinga v Nizozemí, město Norrköping ve 
Švédsku.
V USA je to West Palm Beach a v Austrálii 
město Bendigo. Dalšími městy, která Sha-
red Space připravují, jsou holandská měs-
ta Fryslân, Emmen a Haren, dánské Ejby či 
Oostend v Belgii.

A jak to funguje v praxi? 
Například v německém městě Bohmte s je-
denácti tisíci obyvateli platí na silnicích při 
dávání přednosti pouze pravidlo pravé ruky. 
Když chce silnici přejít chodec, řidiči už vědí, 
že ho musí pustit kdekoli, a tak většina auto-
maticky brzdí, jakmile vidí na kraji vozovky 
pěší osoby.
Doprava v Bohmte je po zavedení systému 
Shared Space plynulejší než v době semafo-
rů a dopravního značení.

Zavedení přednosti zprava v lokalitě vymezené ulicemi Vinohradská – Písečná 
– Ostravská – Dlouhoveská a na sídlišti OKD se osvědčilo. Shodli se na tom členové 
dopravní komise města a pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Ti po dobu platnosti opatření nezaznamenali žádnou připomínku a ani dopravní 
nehodu. 

Pozvánka pro nájemníky
BYTYOKD.CZ

Zveme hlučínské nájemníky bytů OKD 
(RPG), kterým není lhostejné v jakých

podmínkách bydlí,
na schůzku, která se uskuteční

dne 10. prosince, od 17.00 hod.,
v jídelně ZŠ Hornická 7

v Hlučíně

Program:
1. Představení členů výboru, zpráva o 

činnosti
2. Podpis petice nespokojených nájemníků 

OKD, vyzývající parlament a vládu, aby 
umožnila nájemníkům koupit si byty do 
osobního vlastnictví

3. Vstup nájemníků do Sdružení nájemníků 
BYTYOKD.CZ

4. Důkazy o nemorálním postupu RPG vůči 
nám – nájemníkům

5. Diskuse, vyjádření nájemníků k situaci, 
odpovědi na dotazy, návrhy „co dál“.

Nenechme se obalamutit novinovými člán-
ky, politici nás začínají podporovat, nejsme 

v tom sami, nic není ztraceno!

Každý z vás může pomoci
naší společné věci.

Chceme slušně bydlet?!
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Stromem roku se stal Jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior), který 
roste  v rohu parčíku v Hluboké 
ulici. Vybrala jej komise v rámci 
ankety, ve které obyvatelé měs-
ta měli určit Strom roku.
V rámci ankety o nejkrásnější 
strom Hlučína obdržel odbor 
životního prostředí 3 návrhy. 
Komise nakonec vybrala jako 
nejkrásnější z navržených stro-

mů právě jasan z Hluboké ulice 
navržený Jiřím Svobodou.
Jde o mohutný strom s pravi-
delným habitusem, ve velmi 
dobrém zdravotním stavu, který 
roste uprostřed zástavby přímo 
v historickém centru města. Ja-
san je původní evropská dřevi-
na a Lesy ČR  vyhlásily rok 2008 
rokem jasanu.

Nejkrásnější strom je jasan

Již čtvrtý ročník sportovního 
klání Beze zdí uspořádalo Od-
borné učiliště Hlučín. Tato akce 
se koná v rámci prevence soci-
álně patologických jevů a je za-
měřena na žáky odborných škol 
a žáci speciálních výchovných 
zařízení. 
Letošního turnaje ve fotbalu 
a florbalu, který se uskutečnil
5.11. 2008, se zúčastnilo pět škol 
- OU Velké Heraltice, Výchov-

ný ústav Ostrava, Diagnostický 
ústa Ostrava, partnerská škola 
z polského Rybnika a pořádající 
OU Hlučín. 
„Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat městu Hlučín, které 
v rámci grantové podpory ne-
ziskových organizací finančně
přispělo a turnaj tak mohl být 
atraktivnější o pěkné ceny či 
občerstvení,“ řekl za pořadatele 
Milan Kalvar.

Sportovní klání Beze zdí

Zatím neznámý zloděj vykradl 
koncem října v Hlučíně automo-
bil. Drzého nenechavce neodra-
dil ani fakt, že vůz značky Škoda 
Favorit byl zaparkovaný před 
prodejnou Lidl a jeho majitel 
uvnitř nakupoval. 
Zloděj si podle policie z auta 
během několika minut odnesl 
reproduktor v hodnotě 2000 
korun. Tím, že vypáčil zámek na 
pátých dveřích, majiteli způsobil 
další škodu okolo 2000 korun. 
Případ řeší hlučínští policisté.

Další zloděj v Hlučíně způso-
bil vykrádáním zaparkovaných 
vozů větší škodu a na svědomí 
má podle policie hned pět pří-
padů s celkovou škodou okolo 
40.000 korun, řekl mluvčí opav-
ské policie René Černohorský.
Největší škodu zloděj způsobil 
vloupáním do vozu Audi v Mlá-
dežnické ulici. Ukradl sice jen 
doklady od vozu a knihu jízd. 
Oprava rozbitého okna a poško-
zené karoserie ale bude stát víc 
než 15.000 korun.

Vykradl auto před Lidlem

Kulaté narozeniny letos slaví hlučínská hudební skupina The Be-
atles Collection Band. Na plakátech nejrůznějších akci mohou 
její jméno číst hudební příznivci už deset let. Během své exis-
tence se kapela pohybovala jak na malých scénách, firemních
večírcích, tak i na prestižních a profesionálních pódiích v Česku 
a zahraničí.
Na jednom podiu se například muzikanti setkali s takovými 
osobnostmi české hudební scény jako jsou Vlasta Redl, Karel 
Zich, Marie Rotrová, Karel Gott. Hráli i se skupinami No name, 
Kryštof či Support lesbiens.
Genialitu písní původní formace Beatles kapela prezentuje v ori-
ginálních aranžmá, ve kterých se neztrácí půvab a cit. Skupina 
tak promlouvá i k dnešní mladé generaci, a to nejen na koncer-
tech pořádaných pro školy. V případě zájmu o celovečerní pro-
gram Beatles Collection Band svůj repertoár obohacuje o písně 
s nálepkou oldies, které jsou příjemným zpestřením.
V kapele hrají muzikanti působící na hudební scéně již bezmála 
30 let a děkují městu Hlučínu a fanouškům za podporu, které se 
jim dostalo. Ke kulatým narozeninám sobě i všem příznivcům 
přejí, aby název Beatles Collection Bandu byl k vidění na plaká-
tech minimálně další dekádu.

Kapela The Beatles Collection 
Band oslavila 10. narozeniny

V pondělí 3. listopadu pořádal 
Dům dětí a mládeže v Hlučí-
ně již 7. ročník velmi populární  
akce Zamykání lesa. Děti spolu s 
rodiči se sešly na zahradě DDM, 
kde měly za úkol zahrabat do 
listí zvířátka, která se chystají k 
zimnímu spánku. 
„Zprvu to vypadalo, jako by se 
do listí chtěly zahrabat samotné 
děti, ale pak si daly říct a krásně 
uložily do listí plyšová zvířátka. 

Poté jsme si rozsvítili lampiónky 
a odebrali se do blízkého lesa, 
abychom společně s Pánem 
lesa zamkli kouzelným  klíčem 
les. Pán lesa má pro nás vždycky 
připravené sladké překvapení, 
takže se všichni moc těšíme na 
jaro, až půjdeme les odemykat a 
probouzet kouzelným zvoneč-
kem zvířátka ze zimního spán-
ku,“ řekla Edita Studená z DDM 
Hlučín.

Zamykání lesa posedmé

Požár skládky komunálního od-
padu společnosti Soma Mark-
vartovice v Markvartovicích, 
která je v těsném sousedství 
Hlučína, úspěšně likvidovali v 
polovině listopadu hlučínští 
dobrovolní hasiči. 

Na  místě zasahovala i hlučín-
ská policejní hlídka. „Vyšetřova-
tel opavských hasičů na místě 
příčinu požáru neuvedl. Oheň 
naštěstí nikoho nezranil a ani 
nezpůsobil vyčíslitelnou škodu,“ 
řekl mluvčí opavské policie.

V Markvartovicích hořela skládka

Poslední dny roku a Silvestr bude 
skupina cestovatelů z Hlučína a 
okolí trávit v Koločavě v oblasti 
Zakarpatské Ukrajiny.
Na programu mají výlety po 
okolí, které se proslavilo zejmé-
na v románu Ivana Olbrachta z 
roku 1933 o loupežníkovi Niko-
lovi Šuhajovi.
„Navštívíme Užhorod, Siněvirský 
národní pak s jediným horským 
okem Ukrajiny. Vylezeme na 
nějakou horu v okolí a večery 
budeme trávit v Četnické stanici 
či v kolibě se šašlíkem,“ popsal 
stručně program jeden z prů-

vodců Antonín Mikulenka. Do-
dal, že skupina se bude přepra-
vovat autobusem a bydlet bude 
v penzionu přímo nad Četnickou 
stanicí. „Nemůžeme pominout 
ani legendu o Nikolovi Šuhajovi 
a činnost spisovatele Ivana Ol-
brachta,“ doplnil Mikulenka.
Výprava vyráží v předvečer No-
vého roku - 27. prosince a vrací 
se 2. ledna. Zájemci o netradičně 
stráveného Silvestra se můžou 
přidat. „Ještě máme volná mís-
ta. Takže volejte 606 658 990,“ 
vzkázal případným zájemcům 
průvodce. 

Silvestr s Nikolou Šuhajem

Opilého řidiče zastavila v polovině listopadu hlídka hlučínských 
policistů v Ludgeřovicích. Šestapadesátiletý místní občan za volant 
usedl i přesto, že před jízdou pil. Policisté mu během dechové zkouš-
ky naměřili téměř 1,3 promile alkoholu.
„Řidiči jsme na místě zakázali další jízdu. Navíc jsme mu na místě 
zadrželi řidičský průkaz,“ řekl mluvčí opavské policie René Černohor-
ský. Dodal, že muž se podrobil i odběru krve a moči. „Případ dál vy-
šetřujeme. Řidič je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky,“ 
zakončil.

Hlídka zastavila opilého řidiče
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Jak to tedy vypadalo u našich 
předků? Několik dnů před Vá-
nocemi napekly hospodyně 
chléb a uložily ho do ošatek. V 
bohatších domácnostech daly 
k bochníkům péct také pečlivě 
upletené, žloutkem potřené a 
máslem pomaštěné vánočky 
z bílé mouky, rozinek a mand-
lí. O Štědrém dnu od časného 
rána praskal v peci a kamnech 
oheň. Připravovala se štědro-
večerní večeře. Vařil se hrách, 
čočka a několik druhů polévek, 

mezi nimiž nechyběla bram-
boračka a rybí polévka, pekl se 
kuba z krup a česneku. Strojily 
se vánoční stromečky, stavěly se 
betlémy. Lidé se od rána postili, 
aby večer viděli „zlaté prasát-
ko“. S přicházejícím soumrakem 
děti stále častěji vybíhaly ven, 
pozorovaly nebe a hlídaly, kdy 
se objeví první hvězda. Právě s 
první hvězdou si rodina sedla 
ke slavnostně prostřenému sto-
lu. Večeři zahajovala společná 
modlitba, vzpomínka na uply-

nulý rok a poděkování Bohu za 
vše dobré, co rok přinesl, i za to, 
co vzal. Nejdříve hospodyně po-
stavila na stůl mísu s hrachem. 
Klíček hrachu má podobu ka-
lichu a podle tradice spojoval 
všechny stolovníky v dobrém 
i ve zlém. Potom paní domu 
odebrala z mísy lžíci hrachu pro 
každé z domácích zvířat. Tepr-
ve potom si nabírali ostatní. Po 
hrachu se podávaly polévky 
pro sílu, čočka, aby byly pení-
ze, kuba nebo ryba pro radost. 
Kosti se dávaly na jeden talíř a 
po večeři je hospodář odnesl ve 
lněném ubrousku pod jabloň. 
Nakonec se na stole objevila vá-
nočka a cukroví. Pila se bílá káva 
a čaj, nechyběla ani trocha piva, 
vína nebo hlt pálenky na dobré 

zažití. Když zazvonil zvoneček, 
přinesl hospodář do místnos-
ti stromeček ověšený jablíčky, 
sušeným ovocem, cukrovím, 
kousky cukru zabalenými do 
barevných papírků, ořechy a 
řetězy. Na stromečku se zapálily 
svíčky a všichni zpívali koledy. 
Ty se pak u stromečku zpívaly 
každý večer, dokud se neod-
strojil a Vánoce neskončily.
Vyvrcholením oslav byly půl-
noční mše. Lidé se scházeli v 
kostele, kde vedle oltáře stály 
jesličky. Venku byla zima, sníh a 
tma. Uvnitř zářily svíce, sbor zpí-
val za doprovodu varhan. Tak se 
o půlnoci Štědrého večera naro-
dil v srdcích lidí Kristus. Všichni 
cítili přítomnost jeho lásky a s 
nadějí hleděli do nového roku.

Povídání o vánocích a vánoční tradice

Pořad bohoslužeb
středa 24. 12.   Štědrý den – vigilie Narození Páně

 15.30 hod. –  kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, dětská mše sv.
 21.00 hod. – Darkovičky, štědrovečerní mše sv.
 24.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, půlnoční mše sv.

čtvrtek 25. 12.  Narození Páně (Boží hod vánoční)
 7.15, 8.30, 10.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 9.00 hod. – Domov U jezera Hlučín
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 14.30 hod. – Darkovičky, svátostné požehnání a Te Deum
 14.30 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, svátostné požehnání 
a Te Deum, po požehnání ve 14.30 hod. se představí děti s vá-
noční hrou u jesliček.

pátek 26. 12.  sv. Štěpán
 7.15, 8.30, 10.00 hod - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 9.00 hod. - Domov U jezera Hlučín

sobota 27. 12.  sv. Jan Evangelista
 6.45 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 17.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, latinská mše sv.

neděle 28. 12.  Svatá rodina: Ježíš, Maria, Josef
 7.15, 8.30, 10.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.
 17.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, večerní mše sv.

29. a 30. 12.
 6.45 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.

středa 31. 12.  sv. Silvestr I.
 16.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv., Te Deum a 
poděkování

čtvrtek 1. 1. 2009
 7.15, 8.30, 10.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele Hlučín, mše sv.
 8.00, 10.00 hod. – Darkovičky, mše sv.

K Vánocům už odedávna patřila především krásná rodinná 
atmosféra, vyjádření vzájemné lásky a přátelství, radost a 
pocit sounáležitosti v rodině, která se scházela ke společným 
oslavám. Vánoční období (a zvláště pak Štědrý den) bylo 
opředeno závojem tajuplna a spojeno s různými zvyky a tra-
dičními záležitostmi.

 Rybí šupina pod talířem pro dostatek peněz.
 Rozkvetlé větvičky (barborky) o vánocích znamenají pro dívky 

sňatek.
 Rozkrojení jablka u štědrovečerního stolu – křížek z jader zna-

mená smrt, hvězdička je znamením zdraví v celém dalším roce.
 Házení botou přes rameno – dopadne-li bota špičkou ke dve-

řím, dívka se  do roka vdá, odejde z domu.
 Lití olova – z výsledného tvaru se předpovídá událost v násle-

dujícím roce.
 Pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů – pokud lodička 

odplave ke kraji, znamená to odchod z domu.
 Na Štědrý den se nemá nic dlužit, jinak se přivolá bída s nouzí.
 Kdo nikomu nic na Štědrý den nedaruje, přijde na mizinu, 

upadne do bídy.

Chrámový sbor sv. Cecílie zazpívá o svátcích v kostele sv. J. Křtitele:
24. 12., ve 24.00 hod.
J. J. Ryba: Česká vánoční mše „Hej mistře“
25. 12., v 10.00 hod.
I. Reimann: Missa pastoralis
26. 12., v 8.30 hod.
I. Reimann: Missa pastoralis

25. 12. Vánoční hra u jesliček 
Na Boží hod vánoční se v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně, po po-
žehnání ve 14.30 hod.,představí děti s vánoční hrou u jesliček. Všich-
ni jste srdečně zváni!

Co kdy a kde o Vánocích

Tradice, zvyky, obyčeje

v sobotu 27. 12. 2008 ve 14:00
start a cíl před hlučínskou radnicí,

běh ulicemi města, délka trasy 4 km

Akci podpořilo grantem město Hlučín

Vánoční běh
Hlučínem
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Mikulášská nadílka 
na ledě

Pedagogové a žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše vás 
zvou na den otevřených dveří aneb Barbor-
kový den. Připravili program s vánoční tema-
tikou, který předvedou 4. 12. 2008 dopoled-
ne v 9.30 a odpoledne v 15.30 v tělocvičně 
školy. Po programu bude pro zájemce násle-
dovat prohlídka školy. A v odpoledních ho-
dinách čeká všechny překvapení ve třídách 
1. stupně.
V čtvrtek 18.12. škola pořádá akci „Vánoční 
tvoření aneb Chystáme se na Vánoce“. Od 
8.45  do 11.00 máte ve škole možnost shléd-
nout děti při tvorbě vánočních svícnů, šper-
ků, přání, vazeb adventních věnců, zdobení 
vánočních perníčků a vánočních dekorací. 
Ještě týž večer se škola podílí na kompono-
vaném večeru v Evangelickém kostele. 

Tyršovka 
v předvánočním čase

HC Prajz Hlučín a Město 
Hlučín vás zve do

kravařské Buly Arény 
na veřejná bruslení

Maškarní rej na ledě

6. 12. od 12:00 do 13:30

30. 12. od 13:15 do 16:15

a

Vstup na obě akce je zdarma. Přijďte zadním 
vchodem Buly Arény – přes vrátnici vstupem pro 
hráče. Bližší a aktuální informace o těchto akcích 

najdete na našem webu: www.hokej.hlucin.
com Každé dítě dostane dárek a pro všechny je 
zajištěno občerstvení, proto je vhodné nahlásit 

počty alespoň 2 dny před akci na mobil 603 323 
733 nebo e-mailem na martin.ostarek@seznam.
cz. Na Maškarní rej nezapomeňte masky, ale klidně 

přijďte i bez maskování a bruslí. 
Za HC Prajz Hlučín, o.s. zve předseda výkonného 

výboru Ing. Martin Ostárek



Kalendář akcí: Co, kdy, kde v Hlučíně?
Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín
Tel:  595 041 337
www.muzeum.hlucin.com
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Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín
Tel. pokladna: 558 270 100
Kulturní dům: 595 043 397 

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
Tel: 595 041 074

KINO
MÍR

Další pozvánky na akce
v Hlučíně najdete na 

http://info.hlucin.com/

Pořadatelé akcí:
Chcete, aby se

pozvánky na vaše akce obje-
vili na stránkách InfoCentra a 
zde v Hlučínských novinách? 

Posílejte je na e-mail 
infohlucin@centrum.cz

2. - 4. 12. | 9.15 | Znáš, umíš, dokaž 
– soutěž pro žáky ZŠ
5. 12. | 17.00 | Závěrečná tanečních 
manželských a přátelských párů
9. 12. | 8.45 | „Michal k snídani“ předsta-
vení Michala Nesvadby pro MŠ a ZŠ

14. 12. | 16.00 | Vánoční zvonky 
štěstí – nádvoří hlučínského zámku
16. 12. | 18.00 | VÁNOČNÍ HOUSLE    
Lady Fedorové v evangel. kostele

17. 12. | 9.15 | Znáš, umíš, dokaž – finále
18. 12. | 18.00 | Pohodový předvá-
noční podvečer s Janou Schlossar-
kovou v EK
19. 12. | 17.00 | Živý betlém v evan-
gelickém kostele
20. 12. | 19.00 | „Vánoční speciál 
2008“ – travesti skupina SCREA-
MERS
21. 12. | 15.00 | Vánoční koncert 
Hlučínského smíšeného sboru a 
Gymnázia  J. Kainara Hlučín v evan-
gelickém kostele
22. 12. | 19.00 | TICHÁ NOC  - GEN-
TLEMEN SINGERS - vánoční koncert 

Od 22. 12. 2008 do 4. 1. 2009 kulturní 
dům uzavřen.
Dne 22. 12. pro vánoční koncert KD 
otevřen od 18.00 hod.

5. 12. | 19.30 | Nestyda
6. 12. | 17.00 a 19.30 | Nestyda
7. 12. | 17.00 | Nestyda
Film ČR – komedie. MN

7. 12. | 15.00 | Královna koloběžka
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

9. 12. | 17.00 a 19.00 | Děti noci
Film ČR – drama. MP

12. 12. | 19.30 | Juno
Film USA – komedie, drama. MP od 12 
let

13. 12. | 17.00 a 19.30 | Tropická bouře
Film USA, Německo – akční, dobro-
družný, komedie. MP od 12 let

14. 12. | 17.00 | Kozí příběh – pověsti 
staré Prahy
Film ČR – animovaný, historický. MP

19. 12. | 19.30 | Quantum of Solace
20. 12. | 17.00 | Quantum of Solace
Film USA – akční, thriller. MP

20. 12. | 15.00 | Vesmírní opičáci
Film USA – animovaný, komedie, 
rodinný. MP

         RADOSTNÉ VÁNOCE – zvyky
         a tradice, betlémy, vánoční ozdo-
by, sváteční tabule… Výstava potrvá 
od 13. 12. 2008 do 2. 2. 2009
NADĚŽDA HLUCHNÍKOVÁ – barevný 
tón romantiky. Výstava potrvá
od 28. 11. 2008 do 25. 1. 2009

Zámecký klub 
2. 12. | 17:00 | Vernisáž výstavy Mo-
ravské umění - Váš prostor si zaslouží 
originál. Výstava potrvá do 12. 12. 

Takto označené akce se váží k Vánocům

          6. 12. | 16:00 | Mikulášovo nadělení.          
          Pokud chcete obdarovat své děti 
prostřednictvím Mikuláše, doneste balí-
ček označený jménem dítěte nejpozději 
v pátek 5. 12. do 12:00 do DDM. Prodej 
keramických suvenýrů, vyrobených dět-
mi keramického kroužku DDM.

 10. 12. | 16:00 | Vánoční grafická   
 dílna – přání PF v ateliéru DDM. 

Pro děti od 8 let, mládež i dospělé. 
Přijďte si vyrobit originální přání k Nové-
mu roku grafickou technikou linoryt.
Cena: 40,- Kč děti, 60,- Kč dospělí
12. 12. | 16:00 | Klub patchwork. Vánoční 
andělíčci, karty na polštáři. Srdečně zve-
me všechny šikovné ženy a dívky. 
         12. 12. | 16:00 | Předvánoční
          keramická dílna II. v ateliéru DDM. 
Glazování a zdobení vánočních ozdob, 
zvonečků, misek, svícnů…
          13. - 14.12. | Vánoční výlet do Prahy
          v adventním období, vánoční trhy, 
prohlídka pamětihodností. Odjezd: 13. 
12. ve  4:00 od DDM Hlučín, cena 800,- Kč 
zahrnuje: dopravu busem, ubytování (25 
min od centra Prahy), průvodce po pa-
mátkách - na výběr 2 okruhy. Přihlášky a 
platba předem v DDM, tel.: 595 041 156
          16. – 17. 12. | Hravé vánoce 
           – netradiční vánoční hrátky pro 
děti z kroužků. Lití olova, tradice a zvyky 
o Vánocích, zpívání koled, výroba a 
ozdoba přáníček, zdobení perníků, hod 
škrpálem na cíl, soutěž v chytání rybek, 
ochutnávka perníků, překvapení pod 
stromečkem, výlov kapra… Děti, které 
mají kroužky v pondělí a úterý odpoled-
ne přijdou v úterý 16.12., děti, které mají 
kroužky ve středu a čtvrtek odpoledne 
přijdou ve středu 17.12. 
Přezůvky s sebou.

Dům dětí a mládeže Hlučín
Zámecká 6, Hlučín
Tel: 595 041 156
ddmhlucin@seznam.cz
www.ddmhlucin.cz

6. 12. | 9.00 – 12.00 | Hlučín – Krnov
Basketbal,  OP starší minižáci
13. 12. | 9.00 – 15.00 | Hlučín – Střelice
II. liga volejbalu mužů
20. 12. | 16.00 – 20.00 | Celostátní liga v 
malé kopané
3. 1. 2009 | 9.00 – 12.00 | Hlučín - Opava
Basketbal,  OP starší minižáci

Provoz sportovní haly během svátků
22. 12. – 26. 12. 2008 zavřeno
31. 12. 2008 zavřeno
1. 1. 2009 zavřeno

Sportovně rekreační areál 
Hlučín – sportovní hala
Tyršova 5a, Hlučín
Tel: 595 043 677, 595 043 690
srahlucin@volny.cz

Sdružení slezsko-
německých přátel Hlučínska 
Zahradní 24, Hlučín 

Zve do kursů jazyka německého pro 
začátečníky, pokročilé a také  pro děti 
předškolního věku. 
Nabízíme pro pohybově nadané děti 6 
míst v tanečním kroužku lidových i spo-
lečenských tanců (od 8 -14 let). Hledáme 
moderátory a další spolupracovníky pro 
naše česko-polsko-německé interneto-
vé radio (z řad studentů). Zájemci se mo-
hou hlásit na tel. 595 043 031, 605 737 
788, e-mail marietara@seznam.cz
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Vánoční koncert 
21. 12.   15.00 hod

Evangelický kostel Hlučín

Smíšený pěvecký sbor Hlučín a Smíšený pěvecký sbor 
Gymnázia Josefa Kainara a hosté: Karin Basovníková 

(klavír), Michal Bárta (klavír) a Mikuláš Koska (lesní roh) 

Program:
vánoční skladby autorů Antonína Skácela, Adama Michny

z Otradovic, Antonína Tučapského.
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Nejlepší reprezentanti města      
Hlučína za rok 2008
V souvislosti s připravovaným vyhlášením nejlepších reprezentan-
tů města Hlučína za rok 2008 (nejde jen o sportovce), vyzývá tímto 
Městský úřad Hlučín nejen všechny sportovní kluby na území města 
Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček, ale i školská zařízení, ostatní or-
ganizace a občany, aby nejpozději do 23. 12. 2008 zaslali na odbor 
financí Městského úřadu Hlučín (Ing. Šoferová tel.: 595 020 204) svůj
návrh na kandidáta - nejlepšího reprezentanta města Hlučína za 
rok 2008.
Do návrhu uveďte jméno a příjmení kandidáta, v případě kolektiv-
ních sportů družstva/sboru, datum narození, sportovní disciplínu/
soutěžní obor a dosažené umístění v soutěžích v roce 2008.

odbor financí

SDĚLENÍ RODIČŮM - „Vítání občánků“

Finanční poradna radí a informuje 

Občanské sdružení sociálních 
a finančních poraden spolu s
Krajskou radou Svazu důchod-
ců ČR informuje o možnosti 
využívat finanční poradnu pro
držitele průkazů ZTP, 
ZTP/P, seniory, soci-
álně slabší rodiny a 
rodiny s dětmi.
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/
P nabízíme informace o slevách 
u vybraných pojištoven na po-
jištění domácnosti, nemovitos-
ti, na pojištění zákonné a hava-
rijní osobních automobilů a na 
pojištění za škodu způsobenou 
zaměstnavateli. 
Pro ostatní klienty Finanční 
poradny a ostatní zájemce  na-
bízíme pomoc a informace o 
slevách  na elektrickou energii 
u vybraného dodavatele, na do-
dávku plynu u vybraného doda-

vatele a na pohonné hmoty v 
síti vybraných čerpacích stanic, 
dále na na služby vybraného 
mobilního operátora, pevné 
linky, na pojištění domácnosti 

a nemovitosti a na 
zákonné a havarijní 
pojištění osobních 
automobilů.

Rada Seniorů ČR sídlí v Ostra-
vě na Českobratrské 18. Úřední 
den je každý čtvrtek od 9.00 do 
12.00, Svaz důchodců Frýdek 
Místek úřední den každý čtvr-
tek od 14.00 do 16.00h a Svaz 
důchodců Poruba úřední den 
čtvrtek od 9.00 do 12.00 h.
Další informace získáte na tel. 
518 321 861 po, stř. 9.00-12.00h, 
nebo na mobilu 724 094 175, 
605 464 400 případně mailem 
financniporadna.MorSL@se-
znam.cz.

...neplaťte
víc, než je třeba

Hubertova jízda. Téměř tři desítky koní se sjely do Hlučína na tradiční Hubertovu jízdu, kterou 1. listopadu pořádal Jezdecký klub Jasénky. 
Hubertovy jízdy mají své kořeny v dávném středověku, kdy se hojně lovily lišky. Později se hony staly prestižní záležitostí šlechty a lovci při nich 
pronásledovali jelena. Ten byl pouze odchycen a po lovu mu vítěz vrátil svobodu. Dnes patří jízdy k tradičním setkání milovníků koní a přírody a 
připomínají konec jezdecké sezóny. Lovci už stíhají pouze jezdce, který má na rameni upevněný liščí ohon. Vítězí ten, kdo trofej získá. 

Halloween se slaví poslední noc keltského roku. V této noci se dá-
vají svítící lucerny vyřezané z řepy nebo tykve před krytý vchod do 
domu nebo přímo do okna. Světla měla sloužit jako ochrana proti 
zlomyslným duchům. 
V tomto školním roce jsme na ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně již 
potřetí uspořádali soutěž O nej… halloweenskou dýni. A opět byly 
všechny soutěžní výrobky úžasné. Těžko rozhodnout, která dýně je 
nej…., u každé přece lze nějaké nej… nalézt. Proto jsme letos od-
měnili všechny účastníky soutěže diplomem a sladkostí.

Hana Demlová

Soutěžili o nej... dýni 

Vážení rodiče, vzhledem k plat-
nosti zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zá-
kona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon 
o evidenci obyvatel), není mož-
né využívat údaje z ISEO pro jiné 
účely než stanoví zákon. Z toho-
to důvodu jsme nuceni se na Vás 
obrátit touto cestou.
Slavnostní přivítání se nyní při-
pravuje pro děti narozené v roce 
2008. 
Týká se dětí, které mají  trvalý 
pobyt na území města Hlučína 

a jeho částí Bobrovníků a Dar-
koviček.  
Máte-li zájem zúčastnit se se 
svým miminkem slavnostního 
obřadu vítání občánků, dostavte 
se  m a m i n k y   o s o b n ě  na 
matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8:00 
– 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 – 14:00 
hod.) a doložte, k ověření těch-
to skutečností, originál rodného 
listu dítěte a svůj platný občan-
ský průkaz. 
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni po-
zvánkou. 
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.
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Z nabídky volných pracovních míst ÚP Opava po-
bočky Hlučín aktuálních ke dni 14.11.2008. Den-
ně aktualizovaná volná místa naleznete na www 
stránkách http://portal.mpsv.cz

Volná pracovní místa

ZEDNÍK
Není nutné být vyučen v oboru - stačí zaučen. Praxe není nutná. Jed-
ná se o práce v rámci MS kraje. Kontaktní osoba: Adamec Ladislav, 
tel.: 775 106 866. Zaměstnavatel: la - das s.r.o. Vřesinská č.p. 1231/1, 
Hlučín

ÚČETNÍ
Minimálně vyčení s maturitou, praxe v účetnictví alespoň 2 roky, 
znalost DPH a základy podvojného účetnictví a práce na PC. Mzda 
14000-16000 Kč. Kontakt: p. Pieranová, Hlučín tel. 595 042 062 nebo 
731 442 535. Pracoviště: Julie Pieranová - „AUTODOPRAVA-PIERAN“, 
Markvartovická č.p. 1620/10, Hlučín

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Vyučen v oboru opravář zem. strojů, automechanik, či příbuzném 
oboru, praxe vítána, plat dohodou
řidič. průkaz sk. „C“, svař. průkaz na plyn nebo elektro – výhodou. 
Kontakt: 777 656 301 Ing. Žvaka. Zaměstnavatelel: AGROZEA, spol. s 
r. o., U dvora č.p. 49/4 Darkovičky, Hlučín

ŘEZNÍK/ŘEZNICE PRO PRODEJ MASA
praxe nutná, dvousměnný provoz vč. So a Ne dopoledne
Pracoviště: H R U Š K A, spol. s r.o., prodejna Hlučín. Kontakt: Zajíček 
Josef, tel.: 595 041 378. 

ŘIDIČ MALÉHO DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU
Provoz: denní a noční směny, min. požadavek řidičský průkaz sk. „B“. 
Kontakt: Schulla Martin, tel.: 603475821, kontaktovat k večeru. Za-
městnavatel: Martin Schulla, Dr. Ed. Beneše č.p. 742/12, Hlučín

KUCHAŘ
Vyučen/a v oboru, postačuje min. praxe, směnnost dle domluvy se 
zaměstnavatelem. Kontakt: Balejková Alžběta, tel.: 595042145. Pra-
coviště: Mírové náměstí č.p. 19/18, Hlučín

VEDOUCÍ PRODEJNY
SŠ vzdělání s maturitou, práce s PC, komunikační schopnosti, orga-
nizační schopnosti, AJ výhodou, pružná PD. Kontakt: Tkačík Pavel, 
tel.: 595042738, 595 041 599. Pracoviště: Pavel Tkačík - GASS-EKO, 
Hlučín

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
Řidičský průkaz skupiny C nebo C+E. Kontakt: Machniková Libuše, 
tel.: 737283666, e-mail: LMachnikova@seznam.cz. Zaměstnavatel: 
Libuše Machniková s.r.o., Moravská č.p. 1381/14, Hlučín

Pobočka úřadu práce v Hlu-
číně ve spolupráci s Městem 
Hlučín, Kulturním centrem 
Hlučín a Komisí pro zaměst-
nání a podporu podnikání 
připravují akci „Nabídka pra-
covních příležitostí na Hlu-
čínsku“.
Tato akce se uskuteční dne 
11. března 2009 v prostorách 
Kulturního domu v Hlučíně. 
Cílem je prezentace firem a 
organizací spojená s nabíd-
kou volných pracovních míst 
a příležitostí uchazečům a zá-
jemcům o zaměstnání. 

V rámci příprav bychom touto 
cestou rádi oslovili případné 
zájemce z řad zaměstnavatelů, 
kteří by se této možnosti roz-
hodli využít k prezentaci své 
firmy a k nabídce pracovních 
příležitostí nejen zájemcům o 
zaměstnání, ale např. i žákům 
rozhodujícím se o své budou-
cí profesi. V případě Vašeho 
zájmu o bližší informace se 
prosím do 18.12.2008 obraťte 
na vedoucího pobočky úřadu 
práce v Hlučíně Ing. Martina 
Meleckého (tel: 595 020 451, 
martin.melecky@op.mpsv.cz).

Nabídka pracovních příležitostí na Hlučínsku

OKÉNKO STRÁŽNÍKA
V uplynulém období řešili strážníci 285 událostí.
Z toho bylo:
- 42 přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému
   soužití nebo majetku
- 172 přestupků na úseku dopravy
- 71 zjištěných závad a nedostatků.

Informace o některých z nich: Městská policie Hlučín zajišťuje do-
zor nad volebními místnostmi během voleb. Stejně tomu bylo ve 
dnech 17. a 18.11. a následně pak ve dnech 24. a 25.11. u voleb do 
krajských zastupitelstev a do senátu. Přestože jsou všechny objekty, 
ve kterých se volební místnosti nacházejí, hlídány elektronickým 
zabezpečovacím systémem a napojeny na pult centrální ochrany, 
provádějí strážníci dohlídku i přímo v terénu.
Pro období od 27.10. do 9.11. přijala městská policie opatření ohled-
ně dušiček, kdy průběžně po celých 24 hodin prováděli strážníci na-
mátkové kontroly na hřbitovech na území města. Bohužel je takové 
opatření nutné, protože ne všichni chodí na hřbitovy, aby tam uctili 
památku zesnulých. Opatření se neminulo účinkem - za celou dobu 
nebyla zaznamenána ani hlášena žádná krádež na hřbitovech.
Ve dnech 18.10. a 25.10. provedli strážníci ve spolupráci s Policii ČR  
kontrolní akci na požívání alkoholu mladistvými. Během kontroly 
byli zjištěno požití alkoholu mladistvým ve čtyřech případech.
Dne 7.11. v době kolem 10:00 přijala městská policie oznámení, že 
na ul. Markvartovické u čerpací stanice byl autem sražen pes. Hlídka 
na místě zjistila, že se jedná o francouzského ovčáka. Pes byl zra-
něn, ale přesto natolik agresivní, že museli být přivolaní veterináři z 
místní vojenské posádky, kteří psa uspali narkotizační foukačkou. Po 
prohlédnutí veterinářem byly u psa zjištěny pouze zhmožděniny, byl 
proto umístěn do hlučínského útulku, odkud si jej vyzvedl majitel. 

Provoz Městského úřadu Hlučín o svátcích

22.12. po beze změn
23.12. út beze změn
24.12. st Štědrý den, úřad uzavřen
25.12. čt  1. svátek vánoční, úřad uzavřen
26.12. pá 2. svátek vánoční, úřad uzavřen
29.12.  po beze změn
30.12. út beze změn
31.12. st úřední hodiny do 12.00 hod.
1.1. čt Nový rok, úřad uzavřen
2.1. pá beze změn

Vydává Město Hlučín, Mírové nám. 23-24, 748 01 Hlučín. On-line na www.hlucin.cz, za vydavatele zodpovědný: Ing. Ber-
nard Ostárek, starosta města, Městský úřad - telefon: 595 020 211, e-mail: podatelna@hlucin.cz.  Grafika, sazba, texty: 
PRONETmedia, s.r.o., Kostelní 4, 702 00 Ostrava, tel: 5555 07 800, e-mail: hlucin@pnm.cz, www.pronetmedia.cz. Fotografie 
Petr Hlubek, pokud není uvedeno jinak.  Příspěvky se nevrací. Distribuce zdarma do schránek. Vychází v nákladu 5600 ks. 
Výtisk zdarma. Nevyžádané příspěvky se nevrací, redakce není povinna všechny zaslané příspěvky zveřejnit. Za informace 
na stránkách Volný čas a pozvánky odpovídají pořadatelé. Za obsah inzerce je zodpovědný inzerent.   Inzertní oddělení: 
PRONETmedia, s.r.o., Kostelní 4, 702 00 Ostrava, mobil: 732 736 468, e-mail: inzerce-hlucin@pnm.cz.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 18. 12. 2008

hlučínskénoviny



Pohlaví:    žena       Věk:   do 20 let         Vzdělání:   základní
      muž     21 až 40 let     středoškolské    
      41 až 60 let     středoškolské s maturitou
      61 a více     vyšší odborné
           vysokoškolské
Vnímáte město Hlučín jako bezpečné město?    

  ano            spíše ano              spíše ne          ne         

Míváte v Hlučíně pocit ohrožení?      

  ano            spíše ano              spíše ne          ne          

Víte o tom, že v Hlučíně je zřízen městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)?

  ano            ne   

Víte, kde jsou umístěny kamery MKDS?

Vyjmenujte: .........................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpořil(a) byste rozšíření  MKDS?

  ano            spíše ano              spíše ne          ne              

Uvítal(a) byste rozšíření kamerového systému v případě, že by některá z kamer snímala i okolí vašeho bydliště?

  ano            spíše ano              spíše ne          ne                   

Hodnotil(a) byste používání MKDS jako nástroj vhodný pro větší pocit bezpečí ve městě?

  ano            spíše ano              spíše ne          ne                 

V čem pociťujete ve městě Hlučíně největší ohrožení? (možno zaškrtnout více odpovědí)

  násilná trestní činnost       krádeže jízdních kol 
  krádeže aut       krádeže věcí z aut
  kapesní krádeže      vloupání do objektu 
  vandalismus       sprejerství 
  šikana ve školách     drogová problematika 
  domácí násilí      jiné ohrožení – jaké? .....................................................................................................................................

Jakou skupinu obyvatel považujete za nejohroženější?

  všichni občané stejně       děti a mládež 
  ženy        senioři 
  zdravotně postižení      příslušníci menšin 
  jiná skupina – jaká? ..................................................................................................................................................................................................................................

Stali jste se obětí trestného činu? 

  ano            ne   

Myslíte, že se chováte bezpečně a dostatečně chráníte svou osobu a majetek?

  ano            ne    nevím   

Víte, jak se chovat bezpečně a chránit svou osobu a majetek?

  ano            ne   

Označte téma, o kterém byste rád získal více informací. 

  šikana  
  zabezpečení domů
  zabezpečení vozidel
  jiné – jaké? ....................................................................................................................................................................................................................................................

Vyplněnou anketu můžete vhodit do označených uren v budově „A“ a „C“ MěÚ Hlučín.

Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku!

Dotazník  Pocit bezpečí občanů města Hlučína





Přivítali  jsme
Matyáš Polášek * 2008
Adam Haloda * 2008
Marlene Čekalová * 2008 
Ela Zavrtalová * 2008 
Karolína Janíková * 2008 

Jubilanti
Alžběta Kroutilová * 1923
Jan Menšík * 1928
Regina Kovalová * 1930
Marie Richtrová * 1922
Marie Philippová * 1920
Hildegarda Korbelková * 1925

Rozloučili jsme se
Cita Mikulová *1925 
Helena Starustková * 1919

      [13] hlučínskénoviny

Místo
kytičky

Řádková inzerce 
 Prodám byt 2+1,  Hlučín – 

Rovniny, družstevní. Tel.: 605 
738 526

 Prodám Fabia sedan 2006 na-
jeto 3200 km. Tel.: 721 580 479

 Nabízím k pronájmu byt 200 
metrů čtverečních na ul. Os-
travská - pěší zóna. Volný od 
prosince. Tel.: 777 222 997

 Pronajmu nebyt. prostory 90 
metrů čtverečních v centru 
Hlučína. Tel.: 777 222 997

 Žena ÚSO hledá práci v Hlučí-
ně a okolí. Tel.: 605 727 481

 Děkujeme Kulturnímu centru 
Hlučín za organizaci zajíma-
vých akcí. Václav Spívala a kol.

 Ztratil se britský kocour, 2 roky 
starý,  kastrovaný, zatoulaný  
od19.11.08.   Prosím o  infor-
mace na tel. č. 724039188, 
595046081, Lelkova 14, Hlučín                                                   



FORMULÁŘ K  ÚHRADĚ
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na jednu poštovní poukázku

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. .................................................................................................................................................      .....................................

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – KOMUNÁLNÍ ODPADY 2009

Podle tohoto formuláře obdrží 
domácnost jednu poštovní po-
ukázku, a to za osoby, které bu-
dou ve formuláři uvedeny. 
Ostatním občanům budou poš-
tovní poukázky zaslány jednot-
livě. 
Z důvodu velké migrace obča-

nů nelze formuláře z loňského 
roku použít.
Vyplněný formulář odevzdejte 
na MěÚ Hlučín do 31. 12. 2008.
Formulář také najdete na inter-
netových stránkách města Hlu-
čína: www.hlucin.cz 
Takto vyplněný formulář může-

te rovněž zaslat do 31. 12. 2008 
na emailovou adresu: 
vjackova@hlucin.cz
Jako formulář k platbě na jed-
nu poštovní poukázku neslouží 
přihláška k registraci (registrace 
nových poplatníků), která je pří-
lohou Obecně závazné vyhláš-
ky!!!
Jakékoliv následné změny týka-
jící se osob uvedených v tomto 
formuláři jsou poplatníci povin-
ni nahlásit do 30 dnů od vzniku 
změny (odstěhování, přistěho-
vání, úmrtí).

Z důvodu přípravy poštovních poukázek k uhrazení poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009, 
stejně jako v loňském roce, i letos žádáme občany, kteří chtějí 
uhradit výše uvedený poplatek za domácnost společně, aby 
vyplnili tento formulář.



Po třech letech, kdy FC Hlučín 
hrál II. fotbalovou ligu, se nepo-
dařilo zachránit účast v dalším 
ročníku. 
Od letošního podzimu proto 
klub hrje Moravsko-slezskou 
fotbalovou ligu, což je třetí nej-
vyšší soutěž v Česku. Byl favori-
tem a vedl si dobře. Po ukončení 
podzimní části skončil tým pod 
vedením trenéra Petra Samce s 
náskokem pěti bodů na prvním 
místě. 
Z celkového počtu 15 mistrov-
ských utkání vyhráli hlučínští 
fotbalisté 11, dvakrát zazname-
nali nerozhodný výsledek a dva-
krát prohráli. Doma klub vyhrál 

všech sedm zápasů a soupeřům 
nastřílel 15 branek a dva góly 
inkasoval. Při výjezdech na hřiš-
tě soupeřů už tak úspěšný klub 
nebyl. Z osmi zápasů zazname-
nal čtyři výhry, dvě remízy a dvě 
prohry. Venku vstřelil 27 branek 
a 13 dostal. Celkem tým nasbíral 
35 bodů.
Domácí mistrovská utkání vi-
dělo víc jak 5700 lidí. Průměr-
ná návštěvnost na jeden zápas 
byla 818 diváků. Nejpočetnější 
návštěva byla na poslední lis-
topadový zápas s Blanskem. 15. 
listopadu se přišlo podívat té-
měř 1200 lidí.

Ervín Antonín

FC Hlučín přezimuje první
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NOVÉ PORADENSKÉ MÍSTO 
NA NÁMĚSTÍ V HLUČÍNĚ

Mírové náměstí 7
(v 1. patře BUDOVY FIRMY FÜRST)

Od 1.12.2008 nás můžete navštívit, 
v našem novém poradenském místě, 
kde Vám rádi poradíme s uzavřením 

veškerých  pojištění.

AKCE   AKCE   AKCE   AKCE   AKCE

Nyní výhodně - levné a kvalitní povinné ručení: 

- s živelním pojištěním ZDARMA
- s pojištěním pobytu v nemocnici ZDARMA
- nadstandardní asistenční služby ZDARMA

 

TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE INFORMOVAT

Těšíme se  na Vaší návštěvu. 

TAXI HLUČÍN
602 855 888

Při objednávce předem 
možnost přistavení vozidla 

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

vozidlem)
VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

Zveme Vás
do nově otevřené

PRODEJNY
ZDRAVOTNICKÝCH 
POTŘEB

na místě bývalé lékárny
ul. Pode zdí, za Kosmem.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Otevírací doba:
podělí - pátek  7:30 - 16:00




