
hlučínskénoviny
ročník 13 | číslo 2 | únor 2008 | informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně

on-line na www.hlucin.czobčan + úřad = partneři



hlučínskénoviny [02]

Vlevo: Křest knihy Vzpomínky malé 
Anny, více na straně 11.

Vpravo: Velký dětský maškarní bál s 
HOPSALÍNEM se konal v kulturním 
domě 13. ledna o den dřív sál patřil 
návštěvníkům Plesu mladých. Foto: 
www.hlucin.com

Vlevo: Jedna výhra a jedna 
porážka to byl pro hlučínské 
volejbalisty výsledek dvojzápa-
su. 19. ledna se utkali s týmem 
Hrotovic.

Vpravo: Hlučínští kynologové v 
akci. Více na straně10.

Vlevo: Číslici 2008, 
která se rozsvítila s pří-
chodem nového roku, 
zavěsili pracovníci 
technických služeb 
nad balkon radnice. 
Učinili tak posled-
ní krok ve zdobení 
města.

Vpravo: Živý betlém 
rozzářil v půli prosince 
oči dětí i kolemjdou-
cích v rámci vánoč-
ních Zvonků štěstí na 
nádvoří hlučínského 
zámku.
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Vážení spoluobčané, 

začátkem února si Hlučín připomíná jedno výročí, kterému 
obvykle není věnována přílišná pozornost. 4. února 1920 byl 
Hlučín připojen k ČSR, tedy až dva roky po jejím vzniku. Dnes 
už nedohledáme, jaká byla tehdy atmosféra, jak se cítili tehdejší 
obyvatelé. Z literatury můžeme vyčíst informace o souhlasných 
i nesouhlasných postojích různých skupin občanů. Každopádně 
od té doby občas slýcháme, že jsme tady na Hlučínsku „jiní“, že 
nás historie poznamenala. Ano, poznamenala, tak jako každého. 
Pokud ovšem máme být „jiní“, pokusme se být výjimeční pěkný-
mi mezilidskými vztahy, slušností a mírou tolerance, vzájemnou 
úctou. Také tuto možnost nám dal do vínku Josef Šrámek, zpl-
nomocněný komisař ČSR pro Ratibořsko, když předával onoho 
4. února správu města do rukou českých úřadů. Také já cítím 
odpovědnost, která nám byla takto odkázána.
Vím, že Vám vyřizování na úřadech kolikrát ztrpčuje život. 

Snad proto uvítáte vznik tzv. Czech Pointu – systému Českých 
Podacích Ověřovacích Informačních  Národních Terminálů, tedy 
míst, kde můžete získat všechny informace o svých údajích 
z centrálních registrů. Na počkání Vám zde vystaví ověřené 
výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru 
nemovitostí a z rejstříku trestů. Věřím, že tím končí doba zbyteč-
ného obcházení úřadů, hodinových čekání nebo zdlouhavého 
dojíždění. Z jednoho místa vyřídíte mnohé. Czech Point Vám 
ušetří čas, nervy i peníze. A kde Czech Point najdete? Na matri-
kách, na městských a krajských úřadech, postupně na poštách, 
vybraných zastupitelských úřadech a v kancelářích Hospodářské 
komory. Na Městském úřadu v Hlučíně je to u přepážky informá-
torky v přízemí budovy A. 
Přeji Vám, ať Vám tato změna přinese usnadnění vyřizování a 

zkrácení času stráveného na úřadech.
Ing. David Maňas

starosta

Slovo starosty
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?Ptejte se vedení radnice
Zajímá vás cokoliv ze života města? Neváhejte a na-
pište své dotazy. Zástupci radnice budou v HN rea-
govat jen na podepsané otázky.  Dotazy směrujte na 
mail: harazinova@hlucin.cz nebo poštou na adresu 
Městského úřadu k rukám Jarmily Harazinové, tiskové 
mluvčí města.

Foto z titulní strany: profesionální hasiči sbírají uhynulé kusy ptáků 
na hladině Hlučínského jezera, foto k článku na str. 4

Jednotné tísňové číslo   112
integrovaného záchranného systému
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín 950 746 011
tísňové volání    150
Zdravotní záchranná služba Opava  595 041 026
Lékařská služba první pomoci (poliklinika)  595 041 051
tísňové volání                155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín  595 041 210
tísňové volání            158
Městská policie Hlučín   595 020 202
                                 595 041 885
Další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.  595 042 369
pohotovost                    595 043 333
Severomoravská plynárenská a.s.  553 651 111
havarijní služba                    1239
Severomoravská energetika a.s.  553 600 130

Důležité telefony a kontakty

DĚKUJEME ZA VAŠE NÁZORY zaslané ve vyhlášené anketě v 
předposledním čísle Hlučínských novin. Vzhledem k tomu, že 
jich přišlou pouhých osm, vnímáme to tak, že naprostá větši-
na čtenářů je s novou tváří spokojena. Připomínky z došlých 
anketních lístků vyhodnotíme a budeme postupně zapracová-
vat.                                                                                       

Vaše redakce
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Dobrá zpráva: Ptačí chřipka v Hlučíně není
Divocí ptáci, kteří uhynuli na 
zamrzlé hladině Hlučínského 
jezera, neměli ptačí chřipku. 
Potvrdily to výsledky pitev 
provedené patologem Státního 
veterinárního ústavu Olomouc. 
Hasiči během dvou dnů na ledě 
našli dvě uhynulé labutě, dva 
kormorány a kachnu divokou. 
Ve všech případech byla příči-
nou smrti vnější zranění.
Tento výsledek očekával i 
Miloslav Agel z opavského 
veterinárního inspektorátu. 
„Nádrž je obrovská. Loni jsme 
podobných případů zazname-
nali daleko více. Ani jednou se 
virus nepotvrdil,“ řekl.
Hasiči poprvé na břehu jezera 
v Hlučíně zasahovali v pondělí 

14. ledna. Nejprve si mysleli, že 
pták jen přimrzl. Na místě zjis-
tili, že je mrtvý. O den později 
je a policii obyvatelé z okolí 
informovali o dalších uhynulých 
kusech.
Pitvy všech uhynulých divokých 
vodních ptáků jsou povinností, 
která vyplývá z mimořádných 
opatření přijatých loni v červnu 
právě kvůli šířícímu se viru ptačí 

chřipky z Asie do Evropy. V září 
pak Státní veterinární správa 
opatření zmírnila.
Důvodem byla skutečnost, že 
se po delší dobu nevyskytly 
žádné případy v chovech, ani 
nebyli zjištěni žádní volně žijící 
ptáci, kteří by na tuto nákazu 
uhynuli.
Podle pracovníků veterinární 
správy nelze vyloučit, že se 

ptačí chřipka v ČR opět objeví. 
Stále jsou z Evropy hlášeny 
další případy. Například byl 
smrtící virus H5N1 ptačí chřipky 
objeven koncem listopadu na 
dvou krůtích farmách asi sto 
kilometrů severozápadně od 
Varšavy. Majitelé pak vybili 
4200 krůt.
Choroba zlikvidovala chovy 
drůbeže v Asii a vědci soudí, 
že ji do Evropy a Afriky přinesli 
stěhovaví ptáci. Na lidi se ptačí 
chřipka snadno nepřenese; do-
sud v celém světě připravila o 
život na dvě stovky lidí. Experti 
předpokládají, že se většina 
obětí pravděpodobně nakazila 
přímým stykem s nemocnými 
ptáky.

S pohádkovými postavami z 
díla Karla Čapka se setkaly děti, 
které přišly 16. a 17. ledna na 
zápis do 1. třídy ZŠ Miroslava 
Tyrše. Pejsek s kočičkou vítali 
předškoláky již u dveří školy 
a postupně je doprovázeli i 
u prověřování znalostí. Čas 
ale zbyl i na hraní, povídání 

či prohlížení knížek. K zápisu 
přišlo celkem 24 dětí, z toho 
17 chlapců a 7 dívek. Všichni 
odcházeli domů se spoustou 
nových zážitků, dostali dárečky 
a pamětní list. Nechyběla ani 
sladkost ve formě perníkové 
pohádkové postavičky. 

Dáša Foltysová, učitelka

Zápis s pejskem a kočičkou

Směrovník s partnerskými městy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahajuje „Operační program pře-
shraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013“. 
V rámci tohot programu jsou podporovány projekty z následujících 
prioritních směrů: 
 Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence 
rizik
 Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestov-
ního ruchu
 Podpora spolupráce místních společenství

Přeshraniční spolupráce

Vhodní žadatelé jsou veřej-
noprávní subjekty a subjekty 
neziskového sektoru.
Územní vymezení: kraje Liberec-
ký, Královéhradecký, Pardubický, 
Olomoucký, Moravskoslezský 
a podregiony Jeleniogórský, 
Wałbrzyský, Nyský, Opolský, 
Rybnický, Bielský, a také okresy 
Pszczynský (tyský podregion) a 
Strzelinský (wrocłavský podre-
gion).
Financování: podpora z Evrop-
ského fondu pro regionální 
rozvoj je max. 85 %. Minimální 
výše požadované dotace musí 
být vyšší než 30 000 EUR. 
Základní kritéria: každý projekt 

musí být realizován ve spolu-
práci s polským partnerem a mít  
přeshraniční dopad. 
Bližší informace o Programu  
naleznete na www.cz-pl.eu,
www.strukturálni-fondy.cz, 
www.mmr.cz, www.interreg.gov.
pl. Příjem žádostí je průběžný 
a začíná 14. ledna 2008.  Pro 
projednání na Monitorovacím 
výboru v červnu 2008 se budou 
žádosti přijímat do 14. března 
2008,  do 14:00 hod. 
(Další termíny budou umístě-
ny na www.cz-pl.eu.) Žádosti 
budou přijímány ve Společném 
technickém sekretariátu (poštou 
a osobně) na adrese: 

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekratriát
Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc a v pobočkách Centra pro
regionální rozvoj ČR v Hradci Králové, Liberci a Ostravě  (pouze 

osobně, kontakty na www.crr.cz). Konzultace v Moravskoslezském 
kraji poskytuje: Bc. Jeannette Franková, tel:595 622 992,

jeannette.frankova@kr-moravskoslezsky.cz

Směrovník, který ukazuje jakým směrem jsou partnerská města Hlučí-
na, už byl nainstalován na ploše hlučínského náměstí. Jeho zřízení před 
časem schválilo zastupitelstvo. Podobné směrovníky jsou i v ostatních 
partnerských městech.



OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
Hned první den nového roku 
zadrželi strážníci MP Hlučín ve 
spolupráci s Policií ČR dva zlo-
děje, kteří se během odpoledne 
vloupali do rodinného domu 
v Bobrovníkách. Utekli poté, co 
byli vyrušeni majitelkou domu. 
Přesto stihli odnést mobilní 
telefon, peníze a hodinky. Jeden 
z pachatelů byl mladistvý, druhý 
nezletilý. Dopadeni byli během 
krátké doby.

V prodejně drogerie na náměstí 
řešili strážníci 8. ledna krádež 
dárkové sady Gilette v hodnotě 
necelých 400 korun. Zboží tak 
mohlo být vráceno do prodejny.
Obsluhou čerpací stanice byla 
městské policii oznámena 
krádež kovových poklopů 
jímek na ulici Markvartovické. 
Strážníci nedaleko místa činu 
zadrželi čtyři pachatele, kteří 
měli v úmyslu odvézt poklopy 
s kovovým šrotem do sběrny.

Od 15. prosince2007 do půli 
ledna řešili strážníci MP Hlučín 
92 přestupků. Jednalo se např. 
o přestupky na úseku veřejného 
pořádku, občanského soužití, 
porušování obecně závazných 
vyhlášek města a  přestupky 
na úseku dopravy. Z těchto 92 
přestupků jich bylo 26 řešeno 
na místě domluvou (méně 
závažné), dalších 16 přestupků 
je v řešení a za zbylých 50 pře-
stupků uložili strážníci blokové 
pokuty ve výši 5.400 korun.
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Titulem Spokojený zákazník se mohou pyšnit 
pracovníci hlučínského Penzionu Svatý Florián. 
Koncem roku 2007 jej dostalo celkem deset 
vybraných firem působících v Moravskoslezském 
kraji. Příjemné prostředí a skvělá obsluha. Bram-
boračka jako od maminky. 
Takováto slova napsali spo-
kojení hosté do návštěvní 

knihy hlučínského 
Penzionu 

Svatý Florián. Jsou pod nimi jména jako Jiří 
Janeček, Zdeněk Troška, Jan Čenský, nebo Felix 
Slováček.
Ocenění navrhuje Sdružení českých spotřebitelů. 
Firmy, které jej získaly, ho můžou používat k pro-

pagaci po dobu dvou let. Naposledy jej získaly 
například i Stavebniny J&S, Boris Peterek 

- servis a prodej kancelářské techniky, 
A. V. C Dům hudby, Klub Stolárna z 

Frýdku Místku, Knihkupectví Po-
hoda z Kopřivnice, krnovská 

společnost Kofola a další.

U Floriána 
jsou hosté spokojení

Nejčastější jména roku 2007: David a Tereza
Nejčastější chlapecké jméno, 
které v loňském roce rodiče dali 
svým potomkům byl David. U 
dívek se nejvíce líbilo jméno Te-
reza. Uvedla to Petra Plačková 
z evidence obyvatel městského 
úřadu.
Celkem v roce 2007 v Hlučíně 
přibylo 144 dětí. Více na svět 
přicházely holčičky, kterých 
bylo 73. Chlapců se narodilo o 
dva méně. Davidů a Terez bylo 
shodně osm. Oblíbená jména 

byla i Jakub (7) a Kateřina (5).
„Ani v jednom případě jsme 
se nesetkali s tím, že by rodiče 
žádali o nějaké exotické jméno,“ 
uvedla Plačková. Dodala, že ve 
dvou případech rodiče využili 
možnosti dětem dát dvě křestní 
jména.  V rámci celého Morav-
skoslezského kraje děti dostá-
valy nejčastěji jiná jména. Jakub 
jednoznačně vede u chlapců. 
Natálie či Karolína zase mezi 
dívkami.  Rodiče ale volili i pod-

le svých oblíbených umělců. Pár 
z Karvinska miluje hudbu zpě-
vačky Shakiry pravděpodobně 
natolik, že se rozhodli mít jednu 
malou Shakiru i doma. Nakonec 
ale neuspěli a museli se spoko-
jit s normálnějším jménem. Do 
postýlky nyní ukládají Melisu. 
Naopak úspěšní byli fanoušci 
hrdiny amerických akčních seri-
álů Chucka Norrise. Malý Chuck 
nyní své okolí zaměstnává v 
Ostravě.

S účinností od 1. 1. 2008 jsou pro odběratele Vodovodů a ka-
nalizací Hlučín, s.r.o. platné nové ceny za dodávku pitné vody a 
odvádění odpadních vod.

   Cena bez DPH Cena s DPH 9 %
Voda pitná (vodné) 25,17 Kč/m3 27,44 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 25,23 Kč/m3 27,50 Kč/m3

Celkem   50,40 Kč/m3 54,94 Kč/m3

Voda srážková  25,23 Kč/m3 27,50 Kč/m3

Cena vodného a stočného pro rok 2008

Dvaadvacetiletý mladík z Hlučí-
na se v polovině ledna vloupal 
do baru Reno na Mírovém 
náměstí. Z podniku ukradl víc 
jak 20.000 korun. Policisté jej 
dopadli přibližně deset hodin 
po činu. Později navíc zjistili, 
že jde o recidivistu, který se do 
problémů se zákonem dostal už 
několikrát. Tentokrát si vyko-
ledoval obvinění z krádeže a 
poškozování cizí věci.
Mladík 14. ledna okolo 03:00 

nejprve vypáčil vstupní dveře 
do budovy a pak rozbil sklo 
ve dveřích do baru v prvním 
patře. „Z číšnického fleku sebral 
10.000 korun a stejnou sumu 
vzal i v drobných ze šuplíku. Pak 
postupně vypáčil pět hracích 
automatů a vybral z nich dosud 
neznámý obnos,“ vysvětlil 
mluvčí opavské policie René 
Černohorský. Dodal, že mladík 
kradl i přesto, že byl za podobný 
zločin loni v srpnu odsouzen v 

Ostravě. „Hlučínští policisté jej 
dopadli okolo 13:00. Využili při 
odhalení pachatele svou místní 
znalost podsvětí. Mladíka jako 
podezřelého zadrželi a předali 
opavským kriminalistům. Těm 
se pak během výslechů přiznal,“ 
dodal Černohorský. Dodal, že 
policisté u zloděje našli jen část 
ukradených peněz. Zbytek už 
stihl utratit. Z velké části lup 
prohrál ve výherních automa-
tech.

V baru Reno kradl dvaadvacetiletý recidivista

Ples ZŠ Hornická
Sdružení rodičů a ředitelství ZŠ 
Hlučín, Hornická zve srdečně 
všechny zájemce na Společenský 
ples, který se uskuteční v pátek
15. února 2008 v prostorách Kul-
turního domu v Hlučíně. Vstupné 
na akci je 150 Kč, vstupenky jsou v 
prodeji v kanceláři školy. Lístky je 
možno rezervovat i telefonicky na 
čísle 595 041 377. K tanci a posle-
chu hraje Orchestr Josefa Baďury. 

Období mezi svátky zpříjemnil 29. 
prosince koncert v kostele sv.Jana 
Křtitele v Hlučíně. Komorní orches-
tr Vejvanovský a hlučínský Smíše-
ný pěvecký sbor pro posluchače 
připravili Českou mši vánoční Jana 
Jakuba Ryby, Serenadu P. J. Vejva-
novského a skladbu Sancta Maria 
od J. B. Faurého.

Česká mše 
v hlučínském kostele
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Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 10. zasedání, konaném dne 18. 12. 2007, schválilo rozpočet města na rok 2008. Byl schválen s celkovou 
výší příjmů 328.254,0 tis. Kč a výdajů 321.529,5 tis. Kč. Financování, to je částka 6.724,5 tis. Kč, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, 
představuje finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. 
Rozpočet našeho města se dotýká všech jeho občanů, proto musí být přehledný a přístupný všem. V tomto článku Vám předkládáme základní 
strukturu městského rozpočtu pro letošní rok.

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2008:

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2008

PŘÍJMY    VÝDAJE

Vlastní příjmy 162.640,0 tis. Kč Běžné výdaje 305.119,6 tis. Kč

Dotace  165.614,0 tis. Kč 

Financování              -6.724,5 tis. Kč Kapitálové výdaje    16.409,9 tis. Kč
(splátky jistin přij.
úvěrů a ost. prostředky
rozpočtu z roku 2007)

Celkem zdroje 321.529,5 tis. Kč Celkem výdaje 321.529,5 tis. Kč

PŘÍJMY    VÝDAJE

Vlastní příjmy 162.640,0 tis. Kč Běžné výdaje 305.119,6 tis. Kč

Celkem zdroje 321.529,5 tis. Kč Celkem výdaje 321.529,5 tis. Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roz-
počtu města Hlučína na rok 2008

Příjmy celkem:  328.254,0 tis. Kč z toho
1. daňové příjmy  143.988,0 tis. Kč 43,9 %
2. nedaňové příjmy    18.402,0 tis. Kč 05,6 %
3. kapitálové příjmy          250,0 tis. Kč 00,1 %
4. přijaté dotace  165.614,0 tis. Kč 50,4 %
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Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích 
rozpočtu města Hlučína na rok 2008

Výdaje celkem:  321.529,5 tis. Kč z toho
5.běžné výdaje   305.119,6 tis. Kč 94,9 %
6.kapitálové výdaje   16.409,9 tis. Kč 05,1 %

5 6

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2008
1. územní projektová dokumentace      800,0 tis. Kč   0,2%
2. výkupy pozemků     2 860,7 tis. Kč  0,9%
3. městská policie     8 470,5 tis. Kč   2,6%
4. vnitřní správa    61 131,4 tis. Kč                    19,0%
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)
5. sociální dávky                     132 210,0 tis. Kč                     41,1%
(poskytování sociálních dávek občanům v obcích správního obvodu cca 40 tis. obyvatel)
6. doprava        6 353,0 tis. Kč   2,0%
(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik Ostrava a.s., 
Connex Morava, a.s., Regiobus, s.r.o. Karviná; dětské dopravní hřiště)
7. údržba města (podrobně na str. 7) 22 074,2 tis. Kč   6,9%
8. komunální odpady   11 732,0 tis. Kč   3,6%
(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá 
s částkou 7.205,- tis. Kč) 
9. školství    19 025,4 tis. Kč   5,9%
(Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín – Rovniny, 
Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, Základní škola Hlučín, Hornická, Základní škola a mateřská škola 
Hlučín – Darkovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín – Bobrovníky)
10. bytový a nebytový fond  14 823,3 tis. Kč   4,6%
(za nájem z bytů a nebytových prostor je v příjmech rozpočtu města počítáno s 15.413,0 tis. Kč)
11. oprava dv. traktu ul. U Stadionu1,3,5   1 900,0 tis. Kč   0,6%
12. oprava dv. traktu ul. Zahradní 33,35,37   1 500,0 tis. Kč   0,5%
13. výstavba klidové zóny    1 000,0 tis. Kč   0,3%
14. výstavba parkoviště na ulici U Bašty   1 400,0 tis. Kč  0,4%
15. výstavba parkoviště na ulici Školní      700,0 tis. Kč  0,2%
16. příspěvek do Fondu reprodukce   1 000,0 tis. Kč  0,3% 
majetku příspěvkových organizací města  
17. investice do městské části Bobrovníky   1 500,0 tis. Kč   0,5%
18. investice do městské části Darkovičky   1 500,0 tis. Kč  0,5%
19. investice do části Hlučín - OKD   1 500,0 tis. Kč   0,5%
20. investice do části Hlučín - Rovniny   1 500,0 tis. Kč   0,5%
(u položek 17. – 20. bude záležet na rozhodnutí osadních výborů, které investice nebo opravy 
doporučí v roce 2008 k realizaci)
21. projektové dokumentace     1 230,0 tis. Kč   0,4%
22. úroky z přijatých úvěrů    2 740,1 tis. Kč   0,8%
23. příspěvkové organizace                      17 126,8 tis. Kč   5,3%
(Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dětská 
rehabilitace Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín)
24. dotace      2 800,0 tis. Kč   0,9%
(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, charitativním a 
ostatním organizacím – termín pro podání žádostí je do 28.2.2008)
25. dotace Sportovnímu klubu FC Hlučín    2 500,0 tis. Kč   0,8%
(dotace Sportovnímu klubu FC Hlučín na přípravu a výchovu fotbalové mládeže a na údržbu 
sportovního areálu )
26. granty         180,0 tis. Kč   0,1%
(uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k předložení projektů na poskyt-
nutí grantů a proběhnutí výběrového řízení)
27. ostatní     1 972,1 tis. Kč   0,6%

CELKEM                     321 529,5 tis. Kč                 100,0%

Přehled investic z rozpočtu města Hlučína v roce 2008
Výkupy majetku                            2 860,7 tis. Kč    17,4%
Územně analytické           600,0 tis. Kč      3,7%
podklady - Stavební úřad Hlučín
Investice do výpoč. tech. MěÚ         280,0 tis. Kč      1,7%
Projektová dokumentace          036,0 tis. Kč     0,2%
na změnu biokoridoru v lokalitě Hlučín – cihelna
Rekonstrukce komunikace          300,0 tis. Kč     1,8%
ul. Promenádní v Hlučíně
Výst. parkoviště ul. U Bašty      1 400,0 tis. Kč      8,6%
Výst. parkoviště ul. Školní          700,0 tis. Kč      4,3%
Zřízení autobusové zastávky           150,0 tis. Kč      0,9%
na ul. Ostravská
Projektová dokumentace           230,0 tis. Kč      1,4%
lokalita Hlučín – cihelna vodovod
Výstavba klidové zóny v Hlučíně      1 000,0 tis. Kč       6,1%
Výstavba bezbariérového vstupu do budovy „A“ MěÚ  000 750,0 tis. Kč  
004,6%
Klimatizace obřadní síně MěÚ         500,0 tis. Kč       3,1%
Výst. chodníků hřbitov         300,0 tis. Kč       1,8%
Hlučín – centrum
Investice měst. část Bobrovníky       1 500,0 tis. Kč        9,1%
Investice měst. část Darkovičky      1 500,0 tis. Kč        9,1%
Investice část Hlučín - OKD     1 500,0 tis. Kč        9,1%
Investice část Hlučín - Rovniny     1 500,0 tis. Kč        9,1%
Projektové dokumentace     1 000,0 tis. Kč        6,1%
Investiční dotace SRA         303,2 tis. Kč        1,9%
CELKEM                        16 409,9 tis. Kč  100,0%

Doufám, že tento stručný přehled nejdůležitějších položek rozpočtu města Vám 
poskytne základní informace, které pro Vás budou zajímavé a užitečné. Podrobněji je 
rozpočet města Hlučína na internetových stránkách www.hlucin.cz. 

Ing. David Maňas
starosta města
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HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

I. čtvrtletí 2008
Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!

Termíny svozu: středa  13. února 2008           svozová oblast B
  středa  27. února 2008 svozová oblast C
  středa  12. března 2008 svozová oblast A
  středa  26. března 2008 svozová oblast B  
 

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

 
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

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2008
Podrobněji uvádíme strukturu výdajů položky „7. údržba měs-
ta“ (pokračování za str.6)
Opravy a údržba komunikací            4 800,0 tis. Kč  21,7%
Oprava průchodu mezi   200,0 tis. Kč  0,9%
sídl. OKD a vlakovým nádražím
Rekonstrukce komunikace   300,0 tis. Kč 1,4%
ul. Promenádní v Hlučíně
Čištění města                 2 600,0 tis. Kč  11,8%
Opravy a výstavba čekáren   100,0 tis. Kč 0,5%
Zřízení autobusové    150,0 tis. Kč  0,7%
zastávky na ul. Ostravská
Úhrada za srážkové vody    258,2 tis. Kč  1,2%
Havárie ve vodním hospodářství    25,0 tis. Kč  0,1%
Opravy a výstavba hřišť   150,0 tis. Kč  0,7%
Deratizace     140,0 tis. Kč  0,6%
Veřejné osvětlení - elektrická            4 200,0 tis. Kč  19,0%
energie+opravy
Údržba hřbitovů včetně                     1 353,0 tis. Kč  6,1%
investic - výstavby chodníků
Provoz výpravní budovy                    1 083,0 tis. Kč  4,9%
na autobusovém nádraží
Informační systém     91,0 tis. Kč                  0,4%
na autobusovém nádraží
Psí útulek                    180,0 tis. Kč                  0,8%
Péče o veřejnou zeleň                         4 836,0 tis. Kč  21,9%
Dosadba zeleně       400,0 tis. Kč  1,8%
na Mírovém náměstí
Správa v lesním hospodářství    58,0 tis. Kč 0,3%
Městský informační systém      50,0 tis. Kč 0,2%
Oprava kapličky na ulici                    100,0 tis. Kč  0,5%
Písečná v Hlučíně
Zachování a obnova               1 000,0 tis. Kč 4,5%
kulturních památek
CELKEM               22 074,2 tis. Kč 100,0%

Rada města Hlučína udělila sou-
hlas s prezentací města Hlučína 
na portálu www.vyletnik.cz . 
Komise pro zaměstnání a pod-
poru podnikání má od 1. ledna 
předsedu – rada jmenovala do 
této funkce pana Antonína Sýko-
ru (Cihelna Hlučín).
Poté co média přinesla informace 
o těžkých úrazech žáků ve ško-
lách a problémech s odškodňová-
ním, provedlo město revizi pojist-
né smlouvy a navýšilo pojistnou 
částku pro tyto případy.
Na konci minulého roku se město 
rozhodlo řešit situaci s „nevidi-
telnými“ kostkami na Mírovém 
náměstí jejich zvýrazněním  
nádobami se zelení. Rada nyní 
rozhodla o dodavateli těchto 
nádob, a to společnosti mmcité 
a.s. ze Zlína. Během roku tak čeká 
centrum města nejen vyřešení 
problému, ale také zkrášlení a 
více zeleně.
Krajský úřad zaslal městu návrh 
zadání Zásad územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje s tím, 
abychom eventuálně vznesli své 
požadavky. Rada města doku-
ment projednala a požádala 
zahrnout do návrhu přeložku 
komunikace I/56 Opava – Hlučín 
– Ostrava.
Rada města ve funkci valné 
hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o. schvá-
lila plán obnovy vodovodů a 
kanalizací na rok 2008, který 
počítá s  investicemi v celkové 
výši  6.850.000,- Kč  a  opravami 
v celkové výši  5.900.000,- Kč. 
Dále schválila kalkulaci nákladů 

na pitnou a odkanalizovanou 
vodu na rok 2008, a to vodné 
25,17 Kč/m3,  stočné 25,23 Kč/m3, 
vodné + stočné vč. DPH  tedy činí 
54,94 Kč/m3.   
Radě města připadá každý rok 
příjemný ovšem nelehký úkol 
vybrat z návrhů Reprezentanty 
města Hlučína. Jak rozhodla, se 
dozvíte na str. 10. 
Snahou zmapovat situaci a zajistit 
občanům co nejkvalitnější a 
cenově nejvýhodnější služby 
bylo vedeno rozhodnutí rady o 
provedení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku “Odpadové 
hospodářství města Hlučína“. Vý-
běrové řízení provede pro město 
společnost Recte, s.r.o., Ostrava.
Město Hlučín věnuje každoročně 
věcné dary do tomboly plesů, 
a sice Plesu města Hlučína a 
Bálu Hlučínska. Tentokrát rada 
vyčlenila na zakoupení 10.000,- a 
5.000,- Kč. 
Kulturní, sportovní, zájmovou a 
další činnosti podporuje město 
také udělováním grantů. Rada 
města Hlučína rozhodla o vyhlá-
šení výzvy k předkládání projektů 
na jejich poskytnutí v roce 2008.  
Rada města rozhodovala také o 
výši nájemného u nově přidě-
lovaných bytů s výjimkou bytů 
v půdních vestavbách:
- u bytů s nesníženou kvalitou se 
stanoví výše nájemného na 30,00 
Kč/m2 /měsíc s tím, že bude příp. 
upravováno podle inflace, 
- u bytů se sníženou kvalitou se 
stanoví výše nájemného na 27,00 
Kč/m2 /měsíc s tím, že bude příp. 
upravováno podle inflace. 

Sdělení rodičům: Vítání občánků
Slavnostní přivítání se nyní 
připravuje pro děti narozené 
v  roce 2007 a 2008 a týká se 
dětí, které mají  trvalý pobyt na 
území města Hlučína a jeho částí 
Bobrovníků a Darkoviček.  Máte-
-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem slavnostního obřadu 
vítání občánků, dostavte se  ma-
minky osobně  na matriku MěÚ 

Hlučín (Po, St 8.00 – 17.00 hod., 
Út, Čt 8.00 – 14.00 hod.) a dolož-
te, k ověření těchto skutečností, 
originál rodného listu dítěte a 
svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni pozván-
kou. Bližší info na telefonním čísle 
595 020 224, 595 020 283.

Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo na svém zasedání dne 
18. prosince 2007 Strategický 
plán ekonomického a územní-
ho rozvoje města Hlučína pro 
období 2008 – 2018. Začátkem 
roku 2008 bude sestaven akční 
plán pro rok 2008, jehož obsa-
hem budou rozvojové aktivity 
včetně jejich finančního zajištění. 
Strategický plán bude jednou 
ročně aktualizován. I nadále bude 
pracovat Řídící strategická pra-
covní skupina, která koordinovala 
celý proces tvorby strategického 

plánu. Strategický plán je záleži-
tostí veřejnou, proto město uvítá 
připomínky občanů.
Kontaktní osobou je Mgr. Nikola 
Dědochová z oddělení regio-
nálního rozvoje MÚ Hlučín, tel.: 
595 020 320, e-mail: dedocho-
va@hlucin.cz.
Strategický plán rozvoje města 
Hlučína si můžete prohlédnout 
na webových stránkách města 
Hlučína www.hlucin.cz v rubrice 
„regionální rozvoj“ a je také k na-
hlédnutí na oddělení regionální-
ho rozvoje městského úřadu.

Zastupitelstvo schválilo strategický plán
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Čl. 1 Základní ustanovení
1) Město Hlučín stanoví a vybírá 
místní  poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek“).

Čl. 2 Poplatník
1) Poplatníkem 1) je :
a) fyzická osoba, která má na území 
města Hlučína trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba (dále jen“rekreační 
stavba“) a rekreační stavba se nachá-
zí na území města Hlučína.
2) Za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za 
rodinný nebo  bytový dům vlastní-
kem nebo správcem (dále pro účely 
této vyhlášky jen „společný plátce“). 
Společný plátce je povinen oznámit 
jména a data narození osob, za které 
poplatek odvádí v přihlášce k regis-
traci, která je nedílnou součástí této 
vyhlášky jako příloha č .1.
3) Má-li k rekreační  stavbě označené 
v odst. 1 písm.b) vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit  po-
platek společně a nerozdílně, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.
4) Za poplatníka,  jehož způsobilost 
k právním úkonům je dle zvláštního 
zákona nebo na základě rozhodnutí 
soudu omezena, plní povinnosti 
stanovené tomuto poplatníkovi  
jeho zástupce   (u nezl. dětí např. 
jejich rodiče). Stejným způsobem se 
postupuje v případě, že poplatník  
je zbaven způsobilosti k právním 
úkonům.

Čl. 3 Řízení o poplatku
1)  Řízení o poplatcích vykonává 
Městský úřad Hlučín (dále pro účely 
této  vyhlášky „správce poplatku“).
2) Správce poplatku  je oprávněn 
činit veškerá opatření potřebná 
ke správnému a úplnému zjištění, 
stanovení a splnění poplatkových 
povinností, zejména má právo 
vyhledávat poplatníky, vyměřovat, 
vybírat, vymáhat a kontrolovat plně-
ní poplatkových povinností.

Čl. 4 Oznamovací a registrační 
povinnost
1) Poplatník  má povinnost oznámit 
vznik, změnu a zánik poplatkové po-
vinnosti a s tím spojenou  registrační 
povinnost. Oznamovací a registrač-
ní povinnost dle této vyhlášky je 
poplatníkem splněna, pokud podal 
přihlášku k registraci již v letech 
2002-2007 a v  podané přihlášce 
od doby jejího podání nedošlo 

k žádným změnám, které by měly za 
následek změnu či zánik poplatkové 
povinnosti dle této vyhlášky, popř. 
byly důvodem k osvobození od 
placení poplatku v souladu s touto 
vyhláškou.
2) Poplatník splní oznamovací 
a registrační povinnost dle této 
vyhlášky, pokud není již splněna dle 
odst. 1 tohoto článku, podáním   při-
hlášky k registraci uvedené v příloze 
č. 1 této vyhlášky. Podáním přihlášky 
k registraci se rozumí její doručení 
správci poplatku, ať již poplatníkem 
nebo jim stanoveným společným 
plátcem.
3) Vznik oznamovací a registrační 
povinnosti poplatníka se posuzuje 
ke dni 01.01.2008 a přihláška k regis-
traci musí být doručena, pokud není 
oznamovací a registrační povinnost 
již splněna dle odst. 1 tohoto článku, 
ve lhůtě do:
     a) 31.05.2008.
     b) v případě vzniku poplatkové 
povinnosti po dni  31.05.2008 do 30 
dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku 
poplatkové povinnosti nebo kdy 
došlo k jiným skutečnostem, které 
jsou důvodem ke změně poplatkové 
povinnosti.
4) Pokud poplatník nesplní svou 
oznamovací a registrační povinnost 
tak, jak je stanovena touto vyhláš-
kou,   bude provedena registrace 
správcem poplatku a  poplatek bude 
vyměřen dle skutečností známých 
správci poplatku. 
 5) Poplatník je povinen oznámit  
písemně nebo ústně do protokolu 
správci poplatku skutečnosti rozhod-
né pro zánik poplatkové povinnosti, 
a to  do 30 dnů ode dne, kdy k těmto  
skutečnostem došlo.

Čl. 5 Poplatek
1) Poplatek činí   500,- Kč na poplat-
níka a kalendářní rok.
Čl. 6 Sazba poplatku 
1) Sazbu poplatku tvoří :
a) částka  250,00 Kč  za osobu uve-
denou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a 
kalendářní rok 
b) částka 250,00 Kč za osobu uve-
denou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky 
a kalendářní rok dle následujícího 
rozúčtování :
náklady na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2006: 
5.526.860,-Kč             
počet poplatníků k 1.1.2007  :  
14 424   
náklad na jednoho poplatníka :  383 
Kč 

Čl. 7 Splatnost poplatku 
1) Poplatek se  platí bez vyměření na 
účet správce poplatku.
 2)Pokud bude poplatek hrazen 
bezhotovostním převodem z účtu 

vedeného u banky na
     příslušný účet správce poplatku, 
musí poplatník uvést své registrační 
číslo, které je 
     identifikací platby.  Registračním
číslem je číslo poplatníka, na složen-
ce uvedené jako 
     variabilní symbol.
3) Poplatník nebo společný plátce 
uhradí poplatek jednorázově a 
to v termínu od 01.02.2008 do 
31.05.2008, pokud není touto vy-
hláškou stanoveno jinak.
4) Společný plátce za bytový dům 
může platbu hradit čtvrtletně ve výši  
¼  celkové částky vždy nejpozději 
do 15. kalendářního dne prvního 
měsíce následujícího po skončení 
čtvrtletí, případně pololetně ve výši 
½ celkové částky vždy nejpozději 
do 15. kalendářního dne prvního 
měsíce následujícího po skončení 
pololetí.
5) V případě vzniku poplatkové 
povinnosti po dni 31.05.2008 je 
poplatek splatný jednorázově do 
30 dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnosti. 

Čl. 8 Poplatek při změně  poplat-
kové povinnosti
1) V případě změny místa trvalého 
pobytu nebo změny vlastnictví 
rekreační stavby v průběhu kalen-
dářního roku, se hradí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu 
nebo vlastnictví rekreační  stavby v 
příslušném roce. Dojde-li ke změně v 
průběhu kalendářního měsíce je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav na konci tohoto měsíce. 

Čl. 9 Osvobození od poplatku
1)  Poplatníci narozeni v roce 2008 
jsou od placeni poplatku osvobozeni 
do 31.12.2008.
2) Poplatníci, kteří jsou klienty Ústa-
vu sociální péče pro mládež Hlučín, 
příspěvková organizace, se sídlem 
Celní č. 3, 748 01 Hlučín a Domova 
U jezera, příspěvkové organizace, se 
sídlem Dlouhoveská č. 91/1915, 748 
01 Hlučín jsou od placení poplatku 
osvobozeni.
3) Osvobození od poplatku zaniká, 
zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 10 Zmírnění nebo odstranění 
tvrdosti
1) Město Hlučín může na žádost 
poplatníka z důvodu odstranění 
tvrdosti v jednotlivých 
    případech poplatek nebo jeho 
příslušenství zcela nebo částečně  
prominout.
2) Studium a zaměstnání v ČR po-
platníka mimo jeho místa trvalého 
pobytu není důvodem k prominutí 
poplatku ani jeho příslušenství.

3) Město Hlučín může poplatek zcela 
nebo částečně prominout z důvodu  
celoročního jednoznačně prokaza-
telného pobytu poplatníka v cizině.

Čl. 11  Společná a závěrečná 
ustanovení
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny 
(odvedeny) včas nebo ve správné 
výši, vyměří Město Hlučín poplatek 
platebním výměrem. Včas nezapla-
cené (neodvedené) poplatky nebo 
jejich nezaplacenou (neodvedenou) 
část může Město Hlučín  zvýšit až na 
trojnásobek. Vyměřené poplatky se 
zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
2) Pokud poplatník nesplní ve 
stanovené lhůtě svou oznamovací 
povinnost vyplývající z této obecně 
závazné vyhlášky nebo uloženou 
rozhodnutím podle zákona č.337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
v platném znění, může mu správce 
poplatku  opakovaně uložit pokutu 
za nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 
37a zákona č.337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů.
3) Pokud poplatník  nesplní svoji 
poplatkovou povinnost stanovenou 
touto obecně závaznou vyhláškou, 
lze dlužné částky vyměřit nebo 
doměřit do 3 let od konce kalen-
dářního roku, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla. Byl-li před 
uplynutím této lhůty učiněn úkon 
směřující k vyměření nebo doměření 
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od 
konce roku, v němž byl poplatník 
nebo plátce o tomto úkonu písemně 
uvědoměn. Vyměřit a doměřit 
poplatek lze nejpozději do 10 let od 
konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.
4) V řízení ve věci poplatků uprave-
ných touto vyhláškou se postupuje 
podle zákona č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
nestanoví jinak.

Čl.12 Zrušovací ustanovení
1) Touto vyhláškou se zrušuje 
obecně závazná vyhláška č. 6/2006 
Vyhláška o místním za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Čl. 13 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabý-
vá účinnosti dne 01.01.2008.

Pozn.: Přílohou obecně závazné vy-
hlášky je formulář „Přihláška k regis-
traci“, který však zde neotiskujeme.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 18.12.2007 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:
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Rada města Hlučína na své 33. 
schůzi, konané dne 7. 1. 2008, 
rozhodla o vyhlášení výběrového 
řízení dle Vyhlášky o vytvoření 
a použití účelových prostředků 
„Fondu na opravy a rekonstrukci 
fasád města Hlučína“ pro rok 2008, 
na základě něhož mohou fyzické 
a právnické osoby, které vlastní  
budovy na území města Hlučína, 
požádat o  půjčku z „Fondu na 
opravy a rekonstrukci fasád města 
Hlučína“, a které přijmou závazek 
poskytnutou půjčku podle stano-
vených a ve smlouvě  uvedených 
pravidel ve prospěch těchto budov 
použít.            
Vyplněné žádosti s požadovanými 
náležitostmi musí být podány do 
7. 3. 2008 na odbor financí MěÚ 

Hlučín. Požadované tiskopisy 
žádostí jsou jednak k dispozici od 
8. 1. 2008 u informátorky, případně 
na odboru financí Městského úřadu 
Hlučín a jednak ke stažení na inter-
netových stránkách http://www.
hlucin.cz/.
Plné znění Vyhlášky o vytvoření a 
použití účelových prostředků  „Fon-
du na opravy a rekonstrukci fasád 
města Hlučína“ je přílohou tohoto 
čísla Hlučínských novin.
Veškeré potřebné informace Vám 
podá odbor financí, budova B 1. 
poschodí č. dv. 154, 152 (pí. Anton-
číková, Ing. Šoferová) tel. č. 595 020 
313, 595 020 204.

Ing. Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Vyhlášení výběrového řízení 
„Fond na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“

Rada města Hlučína na své 33. 
schůzi, konané dne 7. 1. 2008, 
rozhodla o  vyhlášení výběrového 
řízení dle Vyhlášky o vytvoření 
a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení města 
Hlučína“ pro rok 2008, na základě 
něhož mohou fyzické a právnické 
osoby, které vlastní  obytné budovy 
nebo jejich stavby na území města 
Hlučína, požádat o  půjčku z „Fondu 
rozvoje bydlení města Hlučína“, a 
které přijmou závazek poskytnutou 
půjčku podle stanovených a ve 
smlouvě  uvedených pravidel ve 
prospěch těchto obytných budov 
nebo jejich staveb použít.            
Vyplněné žádosti s požadovanými 
náležitostmi musí být podány do 
7. 3. 2008 na odbor financí MěÚ 

Hlučín. Požadované tiskopisy 
žádostí jsou jednak k dispozici od 
8. 1. 2008 u informátorky, případně 
na odboru financí Městského úřadu 
Hlučín a jednak ke stažení na inter-
netových stránkách http://www.
hlucin.cz/.
Plné znění Vyhlášky o vytvoření 
a použití účelových prostředků  
„Fondu rozvoje bydlení města 
Hlučína“ je přílohou tohoto čísla 
Hlučínských novin.
Veškeré potřebné informace Vám 
podá odbor financí, budova B 1. 
poschodí č. dv. 154, 152 (pí. Anton-
číková, Ing. Šoferová) tel.č. 595 020 
313, 595 020 204.

Ing. Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Vyhlášení výběrového řízení
 „Fond rozvoje bydlení města Hlučína“

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

2. Okruh oprávněných 
žadatelů
 občanská sdružení,
 humanitární organizace,
 jiné právnické a fyzické oso-
by působící na území města 
Hlučína 
O grant nemohou žádat 
příspěvkové organizace města 
Hlučína.

3. Požadavky na projekt 
(akci)
Grant je určen na podporu 
různorodých nevýdělečných 
kulturních, sportovních  a 
dalších aktivit určených pro 
veřejnost, které se vyznačují 
svou jedinečností                      a 
zviditelňují město Hlučín 
navenek.  Podpořeny budou 
aktivity realizované v období 
od 1.1.2008 do 31.12.2008.

4. Termín a způsob podávání 
žádostí
Žádosti se přijímají v zalepe-
né obálce do 29.února 2008 
zaslané doporučenou poštou 
na níže uvedenou adresu či 
doručené na podatelnu MěÚ 
Hlučín. U žádostí zaslaných 
poštou rozhoduje razítko 
z pošty, u žádostí doručených 
na podatelnu, razítko z poda-
telny.

Městský úřad Hlučín
Odbor školství, kultury a 

regionálního rozvoje
Mírové náměstí 23

748 01 Hlučín

Kontaktní osoba:
Mgr. Nikola Dědochová
Tel: 595 020 320
E-mail: dedochova@hlucin.cz
www.hlucin.cz

5. Žadatelé jsou povinni 
předložit projekt, který se 
sestává z:
 vyplněného formuláře 
„Žádost o poskytnutí grantu 
z rozpočtu města Hlučína“ 
obecná a specifická část, 
podrobný rozpočet projektu 
(formulář žádosti je k dispozici 
na internetových stránkách 
města Hlučína – v menu „Měst-
ský úřad“ – „Životní situace“ 
– „Školství, kultura a regionální 
rozvoj“ nebo v menu „Městský 
úřad“ – „Řízení, výzvy“)
 kopie dokladu, na jehož 
základě došlo k vytvoření sub-
jektu (stanovy, statut, zřizovací 
listina, živnostenský list, apod.)
 čestné prohlášení, že 
žadatel nemá závazky po lhůtě 
splatnosti vůči zdravotním 
pojišťovnám, České správě 
sociálního zabezpečení, 
finančnímu úřadu a rozpočtu 
města Hlučína
Žadatelé předkládají své pro-
jekty v zalepené obálce.

6. Výběr projektů

Obálky s projekty jsou otevírá-
ny na podatelně MěÚ Hlučín 
a opatřeny podacím číslem. 
Formální náležitosti a přija-
telnost předložených žádostí 
jsou posouzeny určenými 
pracovníky Odboru školství, 
kultury a regionálního rozvoje. 
O formálním přezkumu a o 
přijatelnosti projektu je vyho-
toven písemný zápis. Podané 
projekty, které projdou posou-
zením formálních náležitostí a 
přijatelnosti, budou posuzo-
vány grantovou pracovní sku-
pinou. Při hodnocení projektů 
bude kladen důraz zejména 
na kvalitu zpracování žádosti, 
výše spolufinancování pro-
jektu žadatelem a obsahový 
soulad projektu s podmínkami 
grantu. Posouzení projektů 
grantovou pracovní skupi-
nou proběhne dle hodnotící 
tabulky, kterou schvaluje rada 
města pro daný rok a která 
je závazná pro všechny členy 
grantové pracovní skupiny. 
Grantová pracovní skupina 
předloží radě města návrh pro-
jektů k udělení grantů, a to v 
žadatelem požadované částce. 
(Výjimku může tvořit projekt, 
který je navržen grantovou 
pracovní skupinou k financo-
vání jako poslední a požado-
vaná dotace přesahuje výši 
rozpočtu určenou pro granty 
v roce 2008. V tomto případě 
má Rada města Hlučína pravo-
moc zkrátit požadovanou výši 
dotace).

Rada města Hlučína vyhlašuje

VÝZVU
k předkládání projektů

na poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2008 na podporu kulturních, sportov-
ních a dalších akcí, které jsou pořádány pro hlučínskou veřejnost, popřípadě propagují město 
Hlučín v souladu se Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací  z rozpočtu města Hlučína  

platnými od 1.1.2007.

Informace o likvidaci autovraků
Město Hlučín ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP 
a.s. Bohumín  uskuteční Sběr autovraků (vozidel 
určených k likvidaci) dne 27.3.2008 v době 11,00 
– 16,00 hod. Místo sběru : HLUČÍN, ulice Markvar-
tovická, areál Technických služeb. Cena za fyzickou 
likvidaci autovraku: 
1. kompletní autovrak - bezplatně
2. nekompletní autovrak: - bez motoru          600,-Kč
                                                  - bez převodovky 350,-Kč
Potřebné doklady: 
1. majitel vozu:            - občanský průkaz
                               - velký TP vozidla
2. ostatní osoby:                  - plnou moc od majitele  
               vozidla - souhlas k 
               likvidaci 
                               - velký TP vozidla
Majitelé takto předaných autovraků obdrží na 
místě od ŽDB GROUP a.s. „Potvrzení o převzetí 
autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ 
– doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence 
motorových vozidel. Využijte tuto možnost ekolo-
gického odstranění autovraků. Bližší informace: 
Pracovníci odboru životního prostředí a komunál-
ních služeb MÚ Hlučín, tel.:595 020 233, TS Hlučín 
s.r.o., tel.: 595 041 445 a provozu Recyklace ŽDB 
GROUP a.s. tel.: 596 083 671. 596 02 646, mob. 604 
228 312, 604 228 302

Czech Point na MěÚ v Hlučíně
Většina z vás už  jistě někdy potřebovala výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, 
údaje z živnostenského nebo obchodního rejs-
tříku. Obvykle jste si vzali dovolenou a rozjeli se 
do Opavy, do Ostravy nebo jste přišli na městský 
úřad, vyplnili formulář a potom 2 – 4 týdny čekali, 
než přijde požadované z Prahy či jiných míst.
S tím je konec. Se zřízením Czech Pointu zkrátka 
přijdete na Městský úřad Hlučín. Czech Point na-
jdete v přízemí budovy A u přepážky informátorky. 
V případě výpisu z rejstříku trestů se prokážete ob-
čanským průkazem, v ostatních případech prostě 
požádáte o výpis, který potřebujete. Informátorka 
vyhledá požadované informace prostřednictvím 
internetu v centrálních registrech, vytiskne Vám je, 
ověří, vybere poplatek za službu a máte hotovo. 
Na počkání. Pracoviště Czech Point budou po-
stupně zřizována na všech poštách a v kancelářích 
Hospodářské komory. Tam také prozatím není 
možné získat výpis z rejstříku trestů. I tak je síť pra-
covišť natolik hustá, že je pořízení výpisů opravdu 
snadno dostupné.                                                        (jh)
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Reprezentanti města Hlučína 2007
Rada města Hlučína vyhod-
notila z došlých návrhů tyto 
Reprezentanty města Hlučína 
za r. 2007:
Kategorie „Sport jednotlivci“: 
Vodní lyžař Jan Miketa, Ski 
Club Hlučín (na snímku při 
tréninku v porubském bazénu).
V roce 2007 získal titul junior-
ského Mistra Evropy ve slalomu 
a kombinaci, titul Mistra ČR ve 
všech disciplínách (slalom, triky, 
skoky, kombinace), 2. místo 
v Mezinárodním závodu Grand 
Prix of the Cable a výrazných 
úspěchů i na Mistrovství Evropy 
dospělých. Ve světovém žeb-
říčku slalomu Open zaujímá 6. 
místo a ve světovém žebříčku 
kombinace Open 9. místo, a to 
v obou případech už v kategorii 
dospělých. 
Umístění  nejsou nahodilá, jsou 
výsledkem dlouholeté cíle-
vědomé dřiny a nadšení, bez 
nichž by to nešlo. 
Tento skvělý mladý sportovec 
stále hledá sponzora, kterému 
má co nabídnout, a který by 
mu naopak umožnil zajistit 
kvalitnější tréninkové podmín-
ky a dosahování ještě lepších 
výsledků.
Fotbalistky Lucie Steffková 
a Lenka Krömrová, 1.DFC 
Hlučín 
Mistryně Evropy  v sálové kopa-
né žen. V týmu ČR byly nej-
mladšími hráčkami a byly jeho 
výraznou oporou, stejně jako 
v prvoligovém 1. DFC Hlučín. 
Lenka Krömerová se objevila 
také ve fotbalové reprezentaci 
ČR děvčat do 17 let (klasický 
fotbal na velkém hřišti) a za 
ČR nastoupila v zápasech na 
Slovensku a ve Švýcarsku, 
několikrát byla vyhlášena nej-
lepší brankářkou turnajů v ČR i 
v zahraničí a s 1. DFC Hlučín za 
medailová umístění na meziná-

rodních turnajích v ČR, v Polsku 
a na Slovensku.
Taneční pár Vilém Pařík a Sa-
bina Kloková, Klub sportovní-
ho tance při KD Hlučín
Pár se v r.2007 probojoval do 
čtvrtfinále soutěže IDSF Austria 
Open (latinsko-americké tance). 
Soutěže IDSF pořádá Meziná-
rodní svaz tanečního sportu  a 
jejich výsledky se započítávají 
do světového žebříčku. Dalším 
úspěchem bylo semifinále sou-
těže IDSF Prag Open (latinsko-
-americké tance), Mistrovství 
ČR (standardní tance). Do finále 
se pak protančili v soutěžích 
IDSF Brno Open (latinsko-
-americké tance), IDSF Ostrava 
Open (latinsko-americké tance), 
Mistrovství ČR v 10 tancích a 
Mistrovství ČR v latinsko-ame-
rických tancích. Ve vyhodnoce-
ní taneční ligy ČR za r.2007 v ka-
tegorii Junior II získali 3. místo 
za latinsko-americké tance a 5. 
místo za standardní tance.
Kategorie „Sport kolektivy“
Družstvo mužů oddílu volej-
balu Tělovýchovné jednoty 
Hlučín
Tým zvítězil v soutěží Krajského 
přeboru I.tř. a zvítězil bez jediné 
porážky i v následné kvalifikaci 
o II. ligu volejbalu. Zařazení do 
II. ligy je historickým úspěchem 
oddílu.
Kolektiv žáků při Základní 
škole dr. M. Tyrše, Hlučín 
Sportovního klubu FC Hlučín 
Družstvo zvítězilo v českém 
kole fotbalového školského 
poháru Coca – Cola za r.2007, 
zvítězilo v národním finále 
této soutěže a reprezentovalo 
střední Evropu na celosvěto-
vém setkání v Rio de Janeiru 
v Brazílii.
Družstvo žákyň oddílu volej-
balu Tělovýchovné jednoty 
Hlučín

Děvčata zvítězila v Okresním 
přeboru žákyň už dvě sezóny 
za sebou.
Kategorie „Ostatní“
Kolektiv studentů fotogra-
fického kroužku Gymnázia 
Josefa Kainara Hlučín 
Mladí fotografové získali mezi 
92 zúčastněnými středními ško-
lami 2. místo v celostátní foto-
grafické soutěži FotoAkademie. 
Ocenění převzali v Zrcadlovém 
sále z rukou ministryně školství. 
Fotografický kroužek pracuje 
na škole už 3. rok.

Sběratel Waltr Kosub
Pan Kosub vlastní ojedinělou 
sbírku pohlednic města Hlučína 
a okolí. Sběratelství se věnuje 
celoživotně. Exempláře z jeho 
sbírky byly mnohokrát použity 
v různých publikacích a vý-
znamně pomohly při mapování 
historie města.

Město děkuje za všechny 
zaslané návrhy.  I nevybraní 
kandidáti významnou měrou 
přispívají ke zviditelnění města 
a patří jim poděkování.       (jh)

Rok 2007 byl pro členy ZO Hlu-
čín-Rovniny náročný. Celkem 
osm velkých akcí prověřilo 
nejen organizační schopnosti 
členů ZO. Cvičiště na Rovninách 
poskytlo zázemí různým spřáte-
leným kynologickým organi-
zacím, jejichž někteří členové 
cvičí své psí kamarády právě v 
Hlučíně. Závodu záchranných 
psů Memoriálu Oldy Dvoroka 
se zúčastnilo 26 záchranných 

týmů ze všech koutů České re-
publiky celého Česka. Speciální 
práce – vyhledání v sutinách 
– probíhaly především v prů-
myslovém areálu ostravské Dol-
ní oblasti. Závod byl uspořádán 
podle pravidel daných zkušeb-
ním řádem, které mají simulo-
vat skutečné neštěstí. Kvalitu 
závodu dokazuje nejen dlouho-
době vysoký zájem závodníků, 
ale také fakt, že již třetím rokem 

je součástí celorepublikového 
kalendáře Svazu záchranných 
brigád kynologů ČR.
Ve XIV. ročníku tradičního 
Zimního závodu pod záštitou 
města změřilo své dovednosti 
a zkušenosti 15 závodníků ve 
dvou kategoriích všeobecného 
výcviku psa. Přes nepříznivé po-
časí předvedli psovodi se svými 
psy vyrovnané sportovní výko-
ny. Hojný počet přihlížejících 
zaujala především dynamická 
disciplína obrana, která prově-

řuje stupeň ovladatelnosti psa 
při nestandardních situacích.
Kromě úspěchů na poli 
sportovním a organizačním 
sbírají členové medaile a tituly 
na výstavách republikového i 
mezinárodního významu. Mezi 
časté aktivity organizace patří 
také vystoupení pro veřejnost 
na dnech dětí a jiných sportov-
ních či kulturně-vzdělávacích 
akcích. Více informací zájemci 
najdou na stránkách www.
kkhlucin.unas.cz.

Hlučínští kynologové bodují
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Wihanovo kvarteto zahraje i Vejvanovského
Hudební lahůdku připravilo 
na 12. únor město Hlučín a 
místní kulturní centrum. V 
kostele Jana Křtitele vystoupí 
Wihanovo kvarteto, které patří 
v současné době mezi špičková 
kvarteta v České republice a 
řadů úspěchu už sklidilo 
i v zahraničí. Soubor do 
programu zařadil i dílo 
hlučínského rodáka 
Pavla Josefa Vej-
vanovského. Na 
několik otázek ke 
koncertu a samot-
nému kvartetu 
Hlučínským novi-
nám odpověděl Jiří 
Žigmund.
HN: Bude reper-
toár, který jste 
pro hlučínský 
koncert 
12. února 
zvolili, něčím 
zvláštní? 
Výběrem skladeb či 
pozvanými hosty, 
kteří vás čas od času na 
koncertech doprovázejí?
Vzhledem k tomu, že budeme 
vystupovat v kostele, zvolili 
jsme do programu i liturgickou 
skladbu. V této souvislosti jde 
hned o několik důvodů. Jak už 
jsme řekl, budeme hrát v kos-
tele. Autorem skladby je navíc 
hlučínský rodák P. J. Vejvanov-
ský. Navíc v kostele jsou nové a 
hlavně výborné varhany. Proto 
nás bude doprovázet přední 
český varhanista Aleš Bárta.

HN: Dílo Vejvanovského je 
obsáhlé. Po čem jste sáhli?
Zahrajeme asi desetiminutovou 
duchovní skladbu Sonata in d 
pro kvartet a varhany.
HN: V Hlučíně budete vystu-

povat úplně poprvé. Na se-
veru Moravy se ale 
objevuje- te 
častěji.

V 

Hlučíně 
to bude 
opravdu náš první 

koncert. I proto jsme pozvá-
ní rádi přijeli. K severní Mora-

vě ale máme silný vztah. Někte-
ří z nás studovali na Janáčkově 
konzervatoři a máme tam řadu 
přátel. Vystupovali jsme už v 
Ostravě či ve Frýdku-Místku. 
Rádi se do těch míst vracíme. 
Kořeny zde máme hluboké a 
navíc udržujeme velmi srdečné 
kontakty s kolegy z ostravské 
Janáčkovy filharmonie.

HN: Dalo by se říct, že hlučín-
ský kostel je pro kvarteto va-
šeho formátu docela malým 
prostorem. Jste zvyklý hrát 
pro hodně početná publika. 
V tomto směru jste udělali vý-
jimku či je to pro vás běžné?

Rádi hraje-
me i v 
malých 

sá-

lech. 
Atmosféra tam je 
komornější. Běžně hrejeme pro 
publikum čítající od 200 do 
900 lidí. Jsme rádi, že můžeme 
v hlučínském kostele hrát. Jak 
už jsme řekl, jsou tam skvělé 
varhany.
HN: Co vás čeká v letošním 
roce. Chystáte velké turné či 
budete připravovat vydání 
další desky?

Za sebou máme pětidenní po-
byt ve Spojených státech, kde 
jsme odehráli dva koncerty. V 
dubnu zase letíme do Japon-
ska. Pak nás čekají koncerty 
v Evropě - Francie a Španěl-
sko. Letos bychom navíc rádi 
vydali DVD s živým záznamem 
koncertů. 
Wihanovo kvarteto je jedním 
z předních smyčcových kvar-

tet. Vzniklo v roce 1985 a 
stále jej tvoří čtyři původní 
členové. Za dobu existen-

ce si získalo mimořádný 
věhlas za interpretaci, 
jak domácího české-

ho repertoáru, tak i 
mnoha nejpřednějších 

děl kvartetního reperto-
áru období klasicismu a 

romantismu i děl moder-
ních.

Program koncertu 12. úno-
ra, Kostel sv. Jana Křtitele, 
Hlučín
J. S. Bach: Toccata a fuga d-
-moll pro varhany
D. Buxtehude: Ciaccona e-
-moll pro varhany
W. A. Mozart: Smyčcový 
kvartet G dur
J. S. Bach: Preludium a fuga 
e-moll pro varhany
L. van Beethoven: Smyčcový 
kvartet
J. S. Bach: Chorál „Herzlich tut 
mich verlangen“
P. J. Vejvanovský: Sonata in d 
pro kvartet a varhany

Malá Anna vzpomíná na Hlučín dávno minulý
Na osobních vzpomínkách postavila pět-
asedmdesátiletá hlučínská rodačka Anna 
Hamplová-Gajdečková svou knihu. Nazvala 
ji Vzpomínky malé Anny a na jednotlivých 
stránkách zachycuje co sama ve městě zaži-
la, či slyšela z vyprávění. „Sepsala jsem vše, 
co jsem si pamatovala. A pamatuji si toho 
dost. Jsem sice nemocná ženská, ale paměť 
ještě slouží,“ řekla autorka, která dnes žije 
v Opavě. 
V knize vzpomíná například na obě světové 
války, řádění gestapa a jednotek SS, osvo-
bozování města, ale také na běžný rodinný 
život a zvyky. „Právě osobní vzpomínky a 
zážitky odkrývají veřejnosti skutečnosti, 
které nelze najít nikde jinde, a které jsou 
proto nenahraditelné,“ komentovala vydání 
knihy mluvčí hlučínské radnice Jarmila 
Harazinová. Dodala, že autorka svým laska-
vým zpracováním dovolí čtenáři nahléd-

nout do rodinného soukromí a provede jej 
starým Hlučínem, jak jej už neznáme.
Některé příběhy zachycené v knize 
Hamplová-Gajdečková sama zažila. Jiné si 
pamatuje jako příhody z vyprávění. Ty po-
slouchala například u draní peří. „Vyprávěla 
nám vždy teta Amálka, která příběhy doká-
zala vždy pořádně okořenit,“ vysvětlila.
Ze stejného zdroje pochází i vzpomínka 
na malého chlapce Maxe Oderského. Ten 
například jednu dobu v hlučínské hospodě 
pozoroval pány, jak hrají kulečník a vždy jim 
u toho vypil jejich pivo. Když se to opako-
valo delší dobu pánové jej přistihli a odved-
li domů. „Max slíbil, že už to nikdy neudělá,“ 
vysvětlila Hamplová-Gajdečková. Nic ale 
nepomohlo a pivo se pánům během hry 
stále ztrácelo. 
Když Maxe přivedli opět domů, maminka 
si už s ním nevěděla rady. Zašla za míst-

ním policajtem a domluvili se na malé lsti. 
Policista přišel do jejich domu a už od dveří 
cinkal řetízky a volal, že si jde pro Maxe. To 
chlapce, který zrovna pospával po obědě 
natolik vyděsilo, že se vrhl na kolena a sli-
boval, že už nikdy pánům pivo pít nebude. 
„Hlavně nechci do arestu,“ plakal. Lest se 
mamince vyplatila a Max slib dodržel.
Kniha byla slavnost- ně po-
křtěna 17. ledna v 
budově Muzea 
Hlučínska. Tam 
je také možné 
si Vzpomín-
ky malé 
Anny 
zakou-
pit.
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Volný čas v Hlučíně

Přivítali jsme:
Kateřina Reiská
Jan Čuchta
David Böhm
Sabina Chvějová

Jubilanti:
Jiřina Bazalová*1926
Helena Starůstková*1919
Gertruda Pawlíková*1928

Zdeňka Sukačová*1923
Zdeňka Vladařová*1922
Oldřich Kolář*1913
Anna Miksová*1924
Zdeňka Malíková*1922
Leopolda Lejsalová*1913
Marie Smolková*1923
Gertruda Reiská*1928
Josef Fürstr*1927 

Kulturní centrum Hlučín 
Ostravská 18, Hlučín
tel.: 595 043 397, pokladna 553 270 100
2. 2.| 20.00 | Bál Hlučínska
6. 2.| 15.00 | Ples přísp. org. FONTÁNA
9. 2.| 20.00 | Country bál s Karavanou
10. 2.| 14.00 | Dětský maškarní ples 
12. 2.| 18.00 | WIHAN QUARTET a Aleš 
Bárta – kostel sv. Jana Křtitele
15. 2.| 20.00 | Ples ZŠ Hornická
16. 2.| 20.00 | Ples SDH
22. 2.| 18.00 | Taneční kurz pro pokročilé
23. 2.| 20.00 | Maškarní diskoples mladých
27. 2.| 9.00  a 10.30 | Představení Pavla 
Nováka „TRADICE A ZVYKY“  pro MŠ a ZŠ 
1. 3.| 20.00 | Maškarní ples – pořádá SDH

Kino Mír Hlučín
1.2.|19.30 | Václav  
2.2.|17.00 a 19.30 | Václav 
3.2.|17.00 | Václav 
Film ČR – komedie, MP

5.2.|16.00 | Kouzelná romance
6.2.|17.00 | Kouzelná romance
Film USA – romant., komedie, MP

9.2.|17.00 a 19.30 | Vetřelci vs Predátor 2
Film USA – sci-fi, akční, MP

15.2.|19.30 | Poslední plavky
Film ČR – komedie, MP od 12 let

16.2.|17.00 a 19.30 | Chyťte doktora
17.2.|17.00 | Chyťte doktora
Film ČR – komedie, drama, MP

19.2.|16.00 a 17.30 | Pan Včelka
Film USA – animovaný, komedie, MP

23.2.|17.00 a 19.30 | P.S. Miluji Tě
24.2.|17.00 | P.S. Miluji Tě
Film USA – kom., romant., MP od 12 let

29.2.|19.30 | Svatba na bitevním poli
1.3.|17.00 a 19.30 | Svatba na ...
2.3.|17.00 | Svatba na bitevním poli
Film ČR – komedie, MP od 12 let

Muzeum 
Z technických důvodů je MUZEUM HLUČÍN-
SKA A INFORMAČNÍ CENTRUM OD 5. 2. DO 
17. 2. 2008 ZAVŘENO!!!

Ve čtvrtek 3. 3. 2008 proběhne zahájení 
výstavy „OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY 
SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ“. Výstava trvá do 
neděle 4. 5. 2008.

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

1.2. – 5.2. | LYŽAŘSKO – SNOWBORĎÁCKÝ 
TÁBOR, JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
pro děti od 9 let v Jasení u Jablunkova
lyžování  a snowboarding -začátečníci a 
bobaři na menším kopci na Kůrajce, 
zdatní lyžaři a snowboardisté v Dolní 
Lomné. Informace: schreier.leo@seznam.
cz, tel: 724366987

6. 2. | ZÁJEZD DO AQUAPARKU DO WISLY 
- POLSKO, informace v DDM 

4. 2. - 8.2. | Hravé odpoledne s angličtinou, 
výtvarné odpoledne, výlet do Hornického 
Muzea v Ostravě. Info v DDM Hlučín

2.2. | 16.2. | 23.2.
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD
pro děti, mládež a dospěláky
odjezd v 7:00 od DDM, návrat do 18:30 h
cena 200,- Kč. Informace: schreier.leo@se-
znam.cz, tel: 724366987, 595041156

15.2. | ŠACHOVÝ TURNAJ pro děti a mládež
od 14:00 h v DDM Hlučíně, přezůvky s 
sebou, startovné 30,- Kč

16.2. | TURNAJ STOLNÍ TENIS
soutěž o Zlatý pohár, pro všechny děti od 
9 let a mládež, kteří si chtějí zahrát stolní 
tenis, rozděleno do kategorií podle věku 
- v KD Darkovice, prezence od 8:00 h.
startovné 30,- Kč, pálku a přezůvky (s 
nešmouhavou podrážkou) s sebou

5.3. | 13.30 | RECITAČNÍ SOUTĚŽ
okrskové kolo celostátní přehlídky dět-
ských recitátorů, určeno žákům ZŠ

Sportovní hala
Volejbal
2.2. | 10:00 | II. liga
Hlučín – Drásov
23.2. | 10.00 | II. liga
Hlučín – Hošťálková

Basketbal
9.2. | 9.00 | OP U20
Hlučín – NH Ostrava B
1.3. | 9.00 | OP U16
Hlučín – Orlová
8.3. | 9.00 | OP U20
Hlučín – Lipník n. Bečvou



Dílo spisovatele Michala 
Viewegha mimo jiné 
nabídne Maraton čtení, 
který v Zámeckém klubu 
na 27.února připravilo 
hlučínské gymnázium 
ve spolupráci s Kultur-
ním centrem Hlučín. Do 
čtení se zapojí i několik 
tváří známých z obra-
zovky České televize. 
Číst přijede dramaturg 
pořadu Na stopě a oblí-
bený moderátor Českého 
rozhlasu Ostrava Artur 
Včelař Kubica, moderátor 
Dobrého rána z Moravy 
a Slezska Pavel Janošec a 
Roman Pastorek, kterého 
zná především mladé 
publikum pořadu Bludiš-
tě. Přinášíme kompletní 
program Maratonu čtení.

Maraton čtení Čas  Komu   Dílo   Autor  Interpret
9:00-9:10  Mateřská š. Matky s dětmi Kobylka Karolínka  Jan Machač Tereza Hanslíková
9:15–9:25 Mateřská š. Matky s dětmi Tatínku, ta se ti povedla Zdeněk Svěrák Marie Muczková
9:35–09:45 ZŠ,1.st. Matky s dětmi Ostrov pro šest tisíc budíků Miloš Macourek Beata Preuzová
9:50-10:05 ZŠ,1.st. Matky s dětmi Stížnost ke králi duchů Jan Trefulka Petra Pašková
10:20-10:40 ZŠ,1.st. Matky s dětmi Pět minut před večeří Iva Procházková Kristýna Galejová
10:45-10:55 ZŠ,1.st. Matky s dětmi Tatínek není k zahození Arnošt Goldflam Nikola Selníková
11:00-11:25 ZŠ,2.st. Veřejnost  Saturnin   Zdeněk Jirotka Matouš Kromer
11:30-11:45 ZŠ,2.st. Veřejnost  Povídky   E. A. Poe  Lenka Lasáková
11:55-12:15 ZŠ,2.st. Veřejnost  Vajíčko   Ludvík Aškenazy Veronika Češlová
12:20-12:45 ZŠ,2.st. Veřejnost, Gymn. Mravenci   Vasilij Bykav Adam Skácelík
12:50-13:05 ZŠ,2.st. Veřejnost, Gymn. Povídky z verandy  Ph. Gulley Nikol Jarošová
13:10-14:00 Veřejnost, Gymnázium Skopové na porážku Ronald Dahl Artur Kubica, ČT
14:10-14:25 Veřejnost, Gymn., ZŠ 2.st. Povídky z kapes  Karel Čapek Petr Kliš
14:30-14:50 Veřejnost, Gymn., ZŠ 2.st. Můj první mystický zážitek Eda Kriseová Alžběta Žídková
14:55-15:10 Veřejnost, Gymn., ZŠ 2.st. Kde je zakopán pes B. Fučík, J. Pokorný Denisa Tkačíková
15:20-16:10 Veřejnost dříve narození Vdov   Přemysl Rut Pavel Janošec, ČT
16:20-16:35 Veřejnost  Knížka s červeným obalem Alex. Berková Petra Bartoníková
16:45-17:10 Veřejnost  Nos   Michal Viewegh Štěpán Vodička
17:20-17:50 Veřejnost  Fotel   Alexandr Kliment Tereza Heisigová
18:00-19:50 Veřejnost  Otcovský jazyk  Přemysl Rut Roman Pastorek, ČT a Čas
20:00-20:15 Veřejnost  Prajzské texty    Markéta Sémančíková
20:20-20:40 Veřejnost  Oněgin byl Rusák  Irena Dousková Lucie Halfarová
20:40-21:00 Veřejnost + účinkující Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Lenka Koubková



hlučínskénoviny [14]

Hned několik úspěchů má za 
sebou hlučínský dívčí fotbal. 
Naposledy to bylo druhé místo 
na turnaji na Slovensku. Ještě 
v prosinci ale děvčata přivezla 
dvě první místa. V Žilině vyhrála 
turnaj JUNIOR VIX CUP a z Luha-
čovic dvě členky týmu přivezly 
zlaté medaile z evropského 
šampionátu v sálové kopané 
žen. V polovině ledna týmu 
chybělo pověstné štěstí. Ze 
slovenské Dubnice nad Váhom, 
kde se konal halový turnaj v 
kopané děvčat (ročníky 1992 
a mladší), přivezl v konkurenci 
šesti slovenských a dvou čes-

kých týmů druhé místo. Dívky 
z Hlučína bez problémů prošly 
základní skupinou a v semifinále 
narazily na tradičního soupeře 
– Slovan Bratislava. Zvítězily na 
penalty a mohly se radovat s po-
stupu do finále. V něm podlehly 
1.FC Slovácko. Hlučínu se kromě 
druhého místa podařilo získat 
i individuální ocenění. Nejlepší 
brankářkou turnaje byla Lenka 
Krömrová.
Starší žákyně 1.DFC Hlučín se v 
závěru roku zúčastnily v Žilině 
10. ročníku mezinárodního tur-
naje v halové kopané s názvem 
JUNIOR VIX CUP za účasti 12 

družstev ze Slovenska, Polska a 
Česka. Poprvé v historii tohoto 
turnaje hlučínský tým vyhrál. 
Ve finále porazil Humenné 2:0. 
Navíc dívky posbíraly všech-
ny individuální trofeje. Jako 
nejlepší brankářka turnaje byla 
vyhlášena opět Lenka Krömro-
vá, nejlepší hráčkou a zároveň 
střelcem celého turnaje byla 
Eliška Stanjurová.
Zlaté medaile vybojovala česká 
ženská fotbalové reprezentace 
na halovém mistrovství Evropy v 
Luhačovicích. Z Hlučína do bojů 
zasáhla patnáctiletá brankářka 
Lenka Krömrová a o dva roky 
starší Lucie Steffková, která se 
do listiny střelců zapsala dvěmi 
brankami do sítě Ukrajiny.

Fotbalistky první i druhé

Oddíl házené HC Hlučín pořádá 
nábor nových členů. Hledáme 
dívky ročník 1996, 1997, 1998, 
1999 a 2000. 
Zájemkyně očekáváme každou 
středu a pátek od 16:30 ve 
Sportovní hale v Hlučíně. Další 
informace Vám rádi poskytnou 
trenéři družstva ml. žaček a 
minižáků na níže uvedených 
tel. číslech.  p. Huba Pavel – tel: 
732 245 836 (ml. žačky), p. 
Janoš Josef – tel.: 606 853 063 
(minižačky)

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2008/2009

 

MŠ Hlučín, Dr.Ed. Beneše
 7.února 2008 - čtvrtek od 9 - 11 hodin

 

MŠ Hlučín, Severní
19. března 2008 - středa od 9 - 11 a 

13 - 14 hodin
 

Přineste s sebou:
Rodný list a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

 Ktitéria rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ - podle dané posloupnosti:
- děti posledního ročníku, před zahájením povinné školní docházky

- děti zaměstnaných rodičů
- v MŠ se vzdělává již starší sourozenec

- děti rodičů na mateřské dovolené, starající se alespoň o jedno mladší dítě
- děti rodičů nezaměstnaných

- děti na 4 hodiny denně /3 až 4leté - od 8.00do12.00hodin/
- děti 5-ti denní /mladší 3 let/

Přijďte i s dítětem, které bude mít možnost si pohrát v přítomnosti učitelky a seznámit se
s prostředím mateřské školy.

Přezůvky s sebou.

Když se v polovině prosince mi-
nulého roku z iniciativy pana sta-
rosty uskutečnila první pracovní 
schůzka navržených členů Komise 
pro zaměstnání a podporu pod-
nikání, málokdo z tehdy přítom-
ných věděl,  jaká práce čeká tento 
poradní orgán.
Ale podrobná znalost místního 
prostředí a zejména potřeby měs-
ta, jeho občanů a podnikatelů z 
různých oborů vedla k rozpoutání 
velmi široké diskuse, ve které se 
potvrdily zájmy nejen místních 
podnikatelů na snaze pomoci roz-
voji regionu Hlučínska ve všech 
formách, od dopravy, parkování, 
odpočinkových lokalit, kultury či 
turistiky až po snahu pomoci při 
řešení kardinálního úkolu, hlučín-
ské štěrkovny. V jednom se shodli 
všichni. Je nutné v celé šíři při-
pomínkovat  základní dokument 
města, Strategický plán rozvoje 

Hlučína. To bylo hlavním téma-
tem všech jednání komise v roce 
2007. Nyní je Strategický plán 
schválen zastupitelstvem včetně 
určení priorit, které jsou pro 
město a okolí životně důležité a 
schváleno bude  i mnoho dalších 
oblastí, které se budou realizovat 
v rámci ekonomických možností 
města, kraje, případně s pomocí 
dotačních titulů centrálních nebo 
evropských fondů.
Naše komise se chce aktivně 
podílet a pomáhat vedení města 
ve všech oblastech života. Svoje 
náměty, poznatky nebo připo-
mínky sdělujte Monice Klingerové 
z hlučínského městského úřadu.

Antonín Sýkora 
předseda Komise

pro zaměstnání a podporu
podnikání města Hlučína

Z komise pro podnikání

Devět desítek žen z Hlučína a okolí přišlo 
potrápit svá těla 12. ledna do hlučínské 
sportovní haly v rámci druhého ročníku 
Aerobic & Fitness show.

Nábor nových 
členek dívčí 
házené



ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)
 Koupím byt 3+1 v osobním vlastnictví v Hlučíně. Nejsem RK. Tel.: 604 857 861
 Koupím dům nebo stavební pozemek v Hlučíně. Tel.: 777 233 995
 Koupím stav. pozemek v Hlučíně. Platba v hotovosti. Tel.: 603 772 774
 Přijmeme kuchaře pro restauraci Kaskáda v Hlučíně. Informace na tel.: 608 721 693
 Stavební firma Ricka v Hlučíně přijme 2 tesaře. Praxe 3 roky. Tel.: 595 044 550
 Pronajmu byt v Hlučíně, 3+1, v rod. dom. slušným manž. stř. věku. Tel.: 608 981 269
 Šarm salón pro psy, Ostravská 72, Hlučín. Úprava psů běžná i před výstavou.
 Nabídněte, prosím, stavební pozemek v Bobrovníkách. Nejsme RK! Tel.: 604 191 967
 Koupím stavební pozemek v Hlučíně a okolí. Tel.: 595 044 401 nebo mobil 604 161 712. Mail: 

rudolf3@atlas.cz
 Rádi bychom poděkovali panu MUDr. Pudichovi, za jeho laskavost a bezmeznou obětavost a péči 

o naší maminku Helenu Slivkovou. Vřelé poděkování patří také všem sestřičkám hlučínské charity, 
které vždy potěšily vlídným slovem a neskutečnou péčí a pomocí. Za celou rodinu dcera Krista.

 Rádi bychom touto cestou poděkovali za dlouholetou péči o zdraví naší maminky paní Marie 
Osmančíkové, která se dožila vysokého věku 98 let, ošetřujícímu lékaři MUDr. Danielu  Kubi-
novi, jeho sestřičce Marii Benkové, Mudr. Jiřímu Bizoňovi a sestřičkám hlučínské charity. Dále 
naše poděkování patří panu faráři Petru Šustáčkovi za duchovní útěchu a pohřební službě 
Dominus za profesionální přístup při vyřizování pohřbu.

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

fa YZ Glanc, 
úklidová služba 

Zajistíme:
úklid v domácnostech, 
praní, žehlení, organi-
zování a výpomoc při 

rodinných oslavách, úklid 
po rekonstrukcích a po 

malování:

tel: 608 251 890

Zahradnická prodejna Jan Štěncek, Na 
valech 13, Hlučín, pro jarní sezónu pro 

Vás připravila tuto nabídku: zeleninová a 
květinová semena, sazečku, sadbové bram-
bory, hnojiva, postřiky, zeminy, cibuloviny, 
květináče, truhlíky, okrasné keře, ovocné 
stromky, atd. Zároveň upozorňujeme na 

nové telefonní číslo: 732 655 851.

výroba WWW stránek
grafické práce, tisk

volejte ještě dnes: 603 48 78 48, 596 114 787
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Děti do 6 let ubytování 
zdarma.

Vzdálenost od moře

30 až 250 m.

Největší slevy

za sezónu platné

jen v měsíci únoru. 

POZOR !!!!!

20% SLEVA

Sledujte naše www.maxner.cz  nebo si vyžádejte katalog.

  

Ubytování: Vybavené apartmánové domy v Gradaci,     
Podgoře na Makarské Riviéře.
Doprava: Autobusová z Hlučína, Ostravy a dále po trase FM, NJ, Hranice, 
OL, Brno…
Strava: Možnost připlacení polopenze v restauraci apartmánového domu 
nebo vlastní vaření ve vybavené kuchyňce.

Cestovní kancelář a autobusová doprava Maxner Radovan
Provozovna: Sokolská třída 116,702 00 Ostrava - Přívoz
maxner@seznam.cz, tel./fax: 596 13 33 52, mobil: 603 440 513, 603 116 780
Pobočka: Hlavní třída 695, 708 00 Ostrava - Poruba
email: info@maxner.cz , tel./fax: 596 912 650  www.maxner.cz 

Dovolená
v Chorvatsku

Cestovní kancelář a autobusová doprava Maxner Radovan
Provozovna: Sokolská třída 116,702 00 Ostrava - Přívoz
maxner@seznam.cz, tel./fax: 596 13 33 52, mobil: 603 440 513, 603 116 780
Pobočka: Hlavní třída 695, 708 00 Ostrava - Poruba
email: info@maxner.cz , tel./fax: 596 912 650  

průvodce zajišťuje


