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hlučínskénoviny

Zápisy do prvních tříd
Více informací na str. 9

POZVÁNKA

POZVÁNKA

V minulém roce město Hlučín spolu s Ko-
misí pro tělovýchovu, sport a volný čas 
mládeže a Komisí pro kulturu a školství, 
oznámilo změnu ve vyhlášení výzvy k no-
minaci na ocenění jednotlivců, kolektivů  
a výrazných osobností města Hlučína v 
oblasti sportu, kultury a dalších součástí 
veřejného života za rok 2014.

Návrhy mohli a stále mohou podávat občané 
Hlučína a jeho městských částí, tělovýchovné jed-
noty, sportovní kluby, školy, školská zařízení, kul-
turní a ostatní organizace mající sídlo na území 
města Hlučína a jeho městských částí Bobrovníků 
a Darkoviček, a to průběžně během  roku 2014, 
nejpozději však do 31. 1. 2015.

Návrhy podávejte po dosažení velmi dobrého 
výsledku (sport) nebo po realizaci významného 
kulturního počinu či na základě dlouhodobě tr-
vajících úspěšných kulturních aktivit nebo za vý-
znamný přínos v jakékoliv oblasti veřejného živo-
ta ve městě Hlučíně. 

Nominovat lze reprezentanty nebo osobnosti 
s trvalým bydlištěm v Hlučíně, kteří se výrazně 
zasloužili o zviditelnění města Hlučína a jsou-li 
registrováni v SK nebo TJ (sport) nebo jsou-li čle-

ny kolektivu či souboru působícího ve městě Hlu-
číně (kultura).

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích:
1. Kategorie za přínos v oblasti sportu: jednotliv-

ci, kolektivy, trenéři, funkcionáři
2. Kategorie za přínos v oblasti kultury: jednotliv-

ci, soubory
3. Kategorie „Výrazná osobnost roku ve městě 

Hlučíně“
V návrhu na ocenění uveďte: jméno a příjmení 

nominovaného (u kolektivu název organizace), 
datum narození nominovaného včetně jeho adresy 
bydliště (u kolektivu sídlo organizace), zdůvod-
nění nominace včetně uvedení kategorie nomina-
ce. Nezapomeňte také uvést údaje o navrhovateli: 
jméno, příjmení, adresa. 

Návrhy odevzdávejte na odbor školství a kultu-
ry Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 24,  
748 01  Hlučín (Petra Řezáčová, dveře č. B 101), 
případně zašlete elektronicky na e-mail: rezaco-
va@hlucin.cz (kontakt pro telefonické dotazy: 
595 020 293). 

Vyhodnocení  v roce 2015 se uskuteční formou 
„Slavnostního přijetí starostou města Hlučína“.

Nominujte reprezentanty města Hlučína za rok 2014

Vykročení do nového roku - co nás čeká
Stojíme na prahu roku 2015 a město, stejně jako většina z vás, 
už má představu o tom, co jej v následujícím období čeká. Před-
běžné plány se mění v projekty a ty jsou připraveny k realizaci, 
k uvedení „do života“. 

Jak je vidět ze schváleného rozpočtu, který najdete uvnitř novin, napláno-
vali zastupitelé městu na rok 2015 objemný balík nejen staveb, rekonstrukcí 
a investic, ale i kulturních, společenských a sportovních akcí, zábavy i udá-
lostí veřejného života.

Jednou z největších plánovaných investic je vybudování parku volnočaso-
vých aktivit v Darkovičkách. Vznikne v lokalitě zhruba vymezené ulicemi 
U Zámečku, Malá a Na Záplotí.  V jeho vybavení nebude chybět zpevněná 
hrací plocha pro děti, kopec na sáňkování, můstek a molo. Samozřejmě se 
park neobejde bez chodníčků, nového veřejného osvětlení, laviček a odpad-
kových košů.

Dojde také na vybudování chodníku z Malánek ke hřbitovu Březiny, po kte-
rém jste vy, občané, volali již dlouhou dobu. 

Další etapa regenerace sídliště OKD bude znamenat nové cesty, chodníky 
a parkoviště mezi výškovými domy v této části města. Tato změna jistě zpří-
jemní bydlení místním obyvatelům a snad se bude líbit i návštěvníkům.

Dešťová voda nás dokáže potrápit po každém vydatnějším dešti. I tomuto 
živlu věnuje město pozornost a soustředí se vždy na lokality s největšími pro-
blémy. V průběhu roku bude vybudována dešťová kanalizace na ulici Opav-
ské a křižovatce ulic U Stadionu a Zahradní. Oprav se dočkají i další ulice, 
chodníky a veřejná prostranství.

Rekonstrukce zahrady MŠ Bobrovníky a modernizace zahrady MŠ Dr. Ed. 
Beneše je jedním z dárků města našim malým spoluobčanům. Pro město je 
péče o nejmladší generaci jednou z priorit. Je zřejmé, že podoba životního 
prostředí je významným faktorem ovlivňujícím vývoj dětí a jejich vnímání.

Projekt s oficiálním názvem „Sanace, rekultivace a revitalizace území  
po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ dospěl do stadia, kdy je připravena veškerá 
dokumentace pro realizaci stavby a kdy již město udělalo pro daný projekt 

vše potřebné. Napjatě tedy očekáváme rozhodnutí z úrovně ministerstev a 
vlády, které rozhodne o dalším vývoji. V tomto směru bude rok 2015 zlomo-
vý. Držte nám palce, ať to vyjde.

Novinkou letošního roku bude spojení krmáše a Hlučínských slavností.  Zá-
měrem je propojit živou zábavou náměstí s jezerem, vhodně využít prostory 
města, které se k tomu přímo nabízí. Cesta od kostela sv. Jana Křtitele, hlav-
ního svatostánku krmáše, přes městský park s letitými stromy a po ulici Pro-
menádní, zcela odpovídá názvu ulice - vybízí k poklidné příjemné promená-
dě, korzu s rodinou a přáteli mezi zábavou na náměstí a parkovištěm u jezera 
s veselým ruchem kolem kolotočů. Není těžké oddat se této představě příjem-
ně prožitého krmáše, našeho významného církevního svátku.

Vedení města pro vás naplánovalo na celý rok spoustu dalších kulturních, 
sportovních a společenských akcí. V jeho závěru vás čekají akce tradiční,  
a pokud půjde vše jak má, můžete se těšit i na překvapení ve finále.

Jak vidíte, čeká nás toho mnoho. Pokud si budeme vzájemně pomáhat, mlu-
vit spolu a budeme táhnout za jeden provaz, zvyšuje se pravděpodobnost,  
že se nám vše naplánované podaří.
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Vážení a milí spoluobčané,
právě držíte v rukou první číslo Hlučínských 

novin roku 2015. Na tomto místě bývá zvykem 
bilancovat rok minulý. Jako nový starosta 
mám trochu ztíženou situaci. Mohu zodpověd-
ně hodnotit jen poslední dva měsíce, které jsem 
na radnici. Vše předtím je zásluha minulého 
zastupitelstva. Když vyberu ty nejpodstatnější 
akce, mám na mysli: zateplení mateřských škol 
na ulici Dr. Ed. Beneše a v Bobrovníkách, in-
stalaci kogenerační jednotky na sídlišti OKD, 
zateplení objektu ZŠ dr. Miroslava Tyrše.

Listopad a prosinec pro mě byly měsíce velmi 
hektické, plné schůzek, jednání, seznamování 
se s novými lidmi, novými úkoly. I přesto jsem 
za ně rád. Podařilo se nám schválit vyrovnaný 
rozpočet města. Je v něm, kromě jiného, pa-
matováno na dotace, granty, chod příspěvko-
vých organizací města včetně škol, na kulturní 
i sportovní vyžití dětí i dospělých, opravy 
chodníků a cest.

Sestavili jsme většinu komisí a osadních vý-
borů. Věřím, že noví lidé v těchto poradních 
orgánech města budou pro jejich fungování 
přínosem. Zároveň bych chtěl za odpovědnou 
práci poděkovat všem těm, kteří již v komisích 
v tomto volebním období nepůsobí.  

Byl jsem mile překvapen aktivitou našich se-
niorů. Jejich posezení, spojená s mikulášskou 
nadílkou byla plná humoru, laskavých slov 
i dobrého jídla či pití. Jsem rád, že takto smy-
sluplně fungují kluby seniorů v celém Hlučíně 
i na Vrablovci. A vůbec všechny spolky a sdru-
žení, od zahrádkářů až třeba po dobrovolné 
hasiče. Bez velké snahy, ochoty dobrovolně 
obětovat svůj volný čas a hlavně bez lásky 
k danému oboru, by tyto spolky a sdružení 
skomíraly. 

Nemůžu nevzpomenout na další událost, 
kterou bylo ocenění dobrovolných dárců krve. 
Spolu s paní místostarostkou jsme se na setká-
ní s nimi dozvěděli mnoho nových informací 
spojených s dárcovstvím krve. Velmi si vážíme 
všech občanů města Hlučína, kteří darují tuto 
nejcennější tekutinu. Transfuze krve potřebují 
jak nemocní, tak například zranění účastníci 
různých nehod. V převaze jsou nehody doprav-
ní. Proto mě potěšilo, že jsem mohl koncem 
roku převzít v Ostravě vyprošťovací zařízení 
v hodnotě cca 460.000 Kč, které městu věno-
val Moravskoslezský kraj. Používat jej bude 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín, 
jejíž akceschopnost se tímto darem zvýšila, při 
vyprošťování osob z vozidel právě při doprav-
ních nehodách.

Koncem roku se každou adventní neděli  
na náměstí vždy sešlo mnoho lidí, kteří sledo-
vali zapálení svíček na krásném a jedinečném 
adventním věnci. Ještě jednou patří můj dík 
panu Josefu Hlubkovi a jeho pomocníkům za 
jeho zhotovení. Velký dík také patří vám všem, 
kteří se zdarma a nezištně staráte o čistotu a 
pořádek nejen na svých pozemcích, ale nevá-
háte odklidit sníh, zamést chodník nebo třeba 
posekat trávník i na pozemku města. Zkrátka 
jen proto, aby bylo město hezčí. Tohoto počí-
nání mnoha z Vás si velmi cením.

Jsme na prahu roku 2015. Udělejme společně 
vše pro to, aby nám tento rok přinesl mnoho 
spokojenosti a radosti, mnoho úspěchů v živo-
tě nás všech a aby i město Hlučín bylo v tomto 
roce úspěšné.

Přeji vám všem v letošním roce všechno nej-
lepší.

Pavel Paschek
starosta města

Zastupitelstvo města Hlučína na svém 2. zasedání, konaném dne 11. 12. 2014, schválilo 
rozpočet města na rok 2015. Byl schválen vyrovnaný rozpočet se zapojením části zůstatku 
finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2014.
Celkové zdroje ve výši 234.737.842 Kč, z toho příjmy celkem ve výši 203.369.038 Kč, financování ve výši 
25.602.704 Kč a výdaje celkem po konsolidaci ve výši 228.971.742 Kč. Financování, to je částka, vzniklá 
jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. 

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2015:      

PŘÍJMY VÝDAJE
Vlastní příjmy 177.509.538 Kč Běžné výdaje 186.025.421 Kč
Dotace 25.859.500 Kč Kapitálové výdaje 42.946.321 Kč
Financování        
(prostředky z roku 2014
splátky jistin úvěru a půjček)

31.368.804 Kč
-5.766.100 Kč

Celkem zdroje 228.971.742 Kč Celkem výdaje 228.971.742 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2015
 

Příjmy celkem včetně financování: 228.971.742 Kč
z toho
1. daňové příjmy 150.051.500 Kč 65,5 %
2. nedaňové příjmy 25.758.038 Kč 11,3 %
3. kapitálové příjmy 1.700.000 Kč 0,7 %
4. přijaté dotace 25.859.500 Kč 11,3 %
7. financování 25.602.704 Kč 11,2 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2015

Výdaje celkem: 228.971.742 Kč 
z toho
5. běžné výdaje 186.025.421 Kč 81,2 %
6. kapitálové výdaje 42.946.321 Kč 18,8 %

Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2015

1. Územní plánování 210.000  Kč 0,1%
2. Opravy kulturních památek 600.000  Kč 0,3%
3. Městská policie 8.871.500  Kč 3,9%
4. Vnitřní správa  58.091.120  Kč 25,4%
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

5. Požární ochrana - dobrovolná část 2.195.750  Kč 1,0%
6. Sociální výdaje z rozpočtu města  291.000  Kč 0,1%
7. Údržba města 31.186.000  Kč 13,6%
8. Komunální odpady 12.375.000  Kč 5,4%
(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou 6.800,- tis. Kč) 
9. Bytový a nebytový fond 16.305.113  Kč 7,1%
10. Rezerva ve Fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací 
města Hlučína

1.465.038 Kč 0,6% 

11. Dobrovolné svazky obcí 482.900  Kč 0,2%
12. Dotace poskytované z rozpočtu města 5.000.000  Kč 2,2%
(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím – termín 
pro podání žádostí je do 15. 2. 2015)

Rozpočet města Hlučína na rok 2015
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Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“:
Správa v lesním hospodářství 60.000  Kč 0,2%
Údržba komunikací – zimní údržba 2.000.000  Kč 6,4%
Čištění města 3.160.000  Kč 10,1%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000  Kč 0,1%
Deratizace  85.000  Kč 0,3%
Údržba hřbitovů 1.200.000  Kč 3,9%
Likvidace černých skládek 40.000  Kč 0,1%
Záchytná stanice pro psy 185.000  Kč 0,6%
Péče o veřejnou zeleň     7.640.000  Kč 24,5%
Opravy čekáren, mobiliář 175.000  Kč 0,6%
Opravy a údržba dětských hřišť a sportovišť 691.000  Kč 2,2%
Veřejné osvětlení - elektrická energie + opravy 4.560.000  Kč 14,6%
Opravy a údržba komunikací vč. dopr. značek 10.277.000  Kč 32,9%
z toho:
Městský informační systém 7.000 Kč
Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3.050.000 Kč
Údržba komunikací - dopravní značení 320.000 Kč
Oprava chodníku na ul. J. Seiferta 600.000 Kč
Oprava chodníku z Autobusového nádraží Hlučín 1.400.000 Kč
Oprava chodníku na ul. ČSA 1.000.000 Kč
Oprava parkovací plochy na ul. Cihelní 1,3,5 400.000 Kč
Oprava chodníku na ul. Opavská 1.000.000 Kč
Oprava chodníku na ul. Komenského 1.000.000 Kč
Oprava komunikace Bochenkova 1.500.000 Kč

Provoz výpravní budovy na autobus. nádraží   1.000.000  Kč 3,2%
Informační systém na autobusovém nádraží  88.000 Kč 0,3%
CELKEM 31.186.000  Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „19. Investice“:
Výkupy pozemků 200.000  Kč 0,5%
Investice do městské části Bobrovníky 1.000.000  Kč 2,3%
Investice do části Hlučín - Rovniny 1.000.000  Kč 2,3%
Investice do městské části Darkovičky 1.000.000  Kč 2,3%
Investice do části Hlučín - OKD 1.000.000  Kč 2,3%
(u výše uvedených čtyř položek bude záležet na vyjádření Osadního výboru Bobrovníky, 
Hlučín - Rovniny, Darkovičky a Hlučín - OKD, které investice nebo opravy doporučí v roce 
2015 k realizaci)

Přeložka vodov. řádu hřbitov Hlučín – Bře-
ziny

400.000  Kč 0,9%

Projektové dokumentace 500.000  Kč 1,2%

Mobilní kamerový systém Hlučín 250.000  Kč 0,6%
Park volnočasových aktivit Darkovičky
(PŘEVOD Z ROKU 2014)

7.323.570  Kč 17,1%

Zateplení objektu Na Závodí 2 (bývalé agi-
tační středisko Rovniny) (PŘEVOD Z ROKU 
2014)

1.810.600  Kč 4,2%

Zateplení objektu Základní umělecké školy 
Hlučín (PŘEVOD Z ROKU 2014)

3.350.400  Kč 7,8%

Chodník z Malánek na Březiny 5.000.000  Kč 11,6%
Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu MŠ 
Bobrovníky (PŘEVOD Z ROKU 2014)

1.490.000  Kč 3,5%

Regulace ústředního topení objektu ZŠ Rov-
niny

1.200.000  Kč 2,8%

Regenerace panelového sídliště OKD-vý-
chod-etapa pro rok 2015

4.000.000  Kč 9,3%

Modernizace zahrady MŠ Dr. Ed. Beneše 1.000.000  Kč 2,3%
Projektová dokumentace objektu Hrnčířská 
3,5 - 1. etapa - demolice

300.000  Kč 0,7%

Dešťová kanalizace Opavská 23 100.000  Kč 0,2%
Dešťová kanalizace U Stadionu x Zahradní 400.000  Kč 0,9%
Kanalizace Dr. Ed. Beneše 8,10 x Zahradní 
16

600.000  Kč 1,4%

Energetický management a optimalizace spo-
třeby MěÚ Hlučín

100.000  Kč 0,2%

Rekonstrukce ul. Příkré v Bobrovníkách 2.000.000  Kč 4,7%
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava 
- přestavba šaten na školní družinu

600.000  Kč 1,4%

Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín - 
rekonstrukce podlahy ve sportovní hale

1.400.000  Kč 3,3%

Rozvoj služeb Technologické centrum Hlučín 6.164.351  Kč 14,4%
Výpočetní technika MěÚ - kapitálové výdaje 360.000  Kč 0,9%
Nespecifikovaná rezerva na investice 397.400  Kč 0,9%
CELKEM 42.946.321 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 stránkách www.hlucin.cz.

Mgr. Pavel Paschek
starosta města

13. Úroky z přijatých úvěrů 500.000  Kč 0,2%
14. Příspěvkové organizace 20.330.000  Kč 8,9%
(Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská rehabilitace, Domov pod Vinnou horou)

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

16. Univerzita třetího věku   37.000  Kč 0,02%
17. Doprava 5.900.000  Kč 2,6%
(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., Radovan Maxner)

18. Školství 19.565.900  Kč 8,5%
(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 a ostatní)

19. Investice 42.946.321 Kč 18,8%
20. Ostatní 2.319.100  Kč 1,0%
CELKEM 228.971.742  Kč 100,0%

Pronájmy bytů
Město Hlučín pronajme 3 byty, a to:

- byt č. 1 o velikosti 2+1 na adrese Hlučín, Zahradní 16
- byt č. 2 o velikosti 2+1 na adrese Hlučín, Zahradní 12

- malometrážní byt č. 40 o velikosti 2+1 na adrese Hlučín, 1. máje 1.

Uvedené pronájmy bytů se uskuteční formou výběrového řízení. Další podrobnosti včetně podmínek
výběrového řízení najdete na webu Města Hlučína, nebo se informujte na MěÚ Hlučín, odboru investic a správy
městského majetku - bytovém úseku, u pí Daniely Kolodějové, tel. 595 020 264, e-mail: kolodejova@hlucin.cz

Poděkování
Muzeum Hlučínska děkuje paní Víchové 
za věnování vyšívaných obrazů s motivy 
z Hlučína z pozůstalosti jejího manžela 
Otakara Víchy.

Vlastnoručně namalované předlohy si autor sám 
na plátno přenesl a vyšil. Věnované obrazy jsou 
trvale k vidění na informačním centru na zámku 
v Hlučíně.
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V letošním roce zůstává výše poplatku stejná jako v loňském 
roce, tj. 500 Kč na poplatníka a rok. Výše tohoto poplatku se ne-
změnila již od roku 2006.

V této částce, kterou občané platí, mají  zahrnut nejen svoz a likvidaci 
směsného komunálního odpadu, ale i svoz velkých kusů, svoz a likvidaci 
BIO odpadu, svoz separovaných plastů, nápojových kartonů, skla a papíru 
a možnost odkládat nebezpečné a velkoobjemové odpady celoročně na sběr-
ný dvůr TS Hlučín na u. Markvartovická. Vybrané poplatky zdaleka plně 
nekryjí náklady na odpadové hospodářství města. V roce 2015 bude město 
Hlučín svoz odpadů dotovat částkou téměř 4 miliony korun.

Pro vaši představu níže uvádíme předpokládané náklady na rok 2015 podle 
jednotlivých komodit:

separace skla, plastu, nápojových kartonů a papíru 1.300.000,- Kč
svoz velkých kusů 1.050.000,- Kč
náklady na provoz separačního  dvora 2.300.000,- Kč
náklady na separaci bioodpadů 1.430.000,- Kč
náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu 6.414.004,- Kč
 
 Věříme, že  náklady na svoz tuhého komunálního odpadu by se mohly le-

tos díky zahájení separace BIO odpadů i v Hlučíně a   Bobrovníkách snížit. 
Schodek vzhledem k výši vybraných poplatků za komunální odpad nám 

částečně pomáhá snížit příjem od firmy EKO-KOM. Je to příspěvek za se-
paraci plastů, nápojových kartonů, skla a papíru, který závisí na vyseparo-
vaném množství. Takže čím lépe budou občané třídit, tím bude příspěvek 
vyšší. V příštím roce předpokládáme příspěvek ve výši cca  1.000.000,- Kč.

V přepočtu na jednoho poplatníka budou předpokládané náklady 
města v roce 2015 na odpadové hospodářství přibližně 790,- Kč, z čehož 
poplatník bude hradit pouze 500,- Kč a zbývající náklady bude hradit 
město z vlastních zdrojů.
Povinnost uhradit poplatek za komunální odpad mají  všechny osoby:
- trvale bydlící
- ty, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci.
- cizinci, kteří mají na území České republiky povolen trvalý nebo přechod-

ný pobyt na dobu delší než 90 dnů, kteří pobývají na území České repub-
liky přechodně po dobu delší 3 měsíců a kterým byla udělena mezinárod-
ní ochrana nebo dočasná ochrana.

- majitelé bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od 1. 2. 2015  
do 31. 5. 2015. Po tomto termínu bude v souladu s vyhláškou a zákonem 
zvýšen poplatek na 1,3 násobek! (proto všechny občany vyzýváme, aby za-
platili včas a předešli tak výraznému nárůstu výše poplatku).

Od platby v roce 2015 jsou osvobozeni:
- všechny děti narozené v roce 2015
- občané, kteří se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České re-

publiky po celý kalendářní rok 2015
- ti, kdo jsou uživateli sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním 

postižením Fontána  a  domova pro seniory Domova U jezera 

- ti, co jsou na základě soudem nařízené ústavní výchovy umístěni v přísluš-
ných zařízeních (dětských domovech) nebo  v zařízeních pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc  

- ty osoby, které pobývají déle než 3 měsíce ve vazbě nebo ve výkonu trestu 
Studium, zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště ani trvalé bydliště na ohla-

šovně MěÚ Hlučín,  není důvodem k úlevě nebo osvobození od poplatku.

Platba poplatku
Hotovostní i bezhotovostní platby lze provádět od 1. 2. 2015 na pokladně 

MěÚ Hlučín v přízemí budovy B na Mírovém  náměstí č. 24 pouze po před-
ložení složenky. 

V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez složenky, musíte nahlásit jmé-
no, příjmení a datum narození osob, za které bude poplatek odveden. 

Svozové známky, pytle na plastové odpady a papírové odpady pro pilotní 
projekt se budou vydávat v přízemí budovy B na Mírovém náměstí 24 kan-
celář číslo B004 a to pouze od 1. 2. do 31. 3. 2015. Budou vydávány i těm 
občanům, kteří budou platit poplatek i po 31. 3. 2015. 

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

Provozní doba pokladny na MěÚ Hlučín:
Pondělí  8:00 - 11:30 12:30 - 17:00  
Úterý  8:00 - 11:30 12:30 - 14:00  
Středa  8:00 - 11:30 12:30 - 17:00  
Čtvrtek  8:00 - 11:30 12:30 - 14:00  
Pátek  8:00 - 11:00

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

Provádět jednorázové platby na jeden variabilní symbol za více osob lze 
pouze v případě, že na MěÚ Hlučín byl v prosinci 2014 odevzdán formulář 
k úhradě, ve kterém byl určen jeden společný zástupce poplatníků.         

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

Úplné znění obecně závazných vyhlášek města, které řeší odpadové hos-
podářství  najdete na stránkách www.hlucin.cz/městský úřad/právní předpi-
sy obce: 
- OZV č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- OZV č.11/2012 kterou se stanoví systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území měs-
ta Hlučína, včetně jejich rozložitelné složky a systému nakládání se sta-
vebním odpadem. 

Upozorňujeme, že tato vyhláška bude v březnu 2015 aktualizována zejmé-
na z důvodu rozšíření svozu BIO odpadů.

Odbor ŽP a KS

Poplatky za komunální odpad na rok 2015

Součástí schváleného rozpočtu běžných 
výdajů města Hlučína na rok 2015 je 
částka 5 mil. Kč, účelově určená na ve-
řejnou finanční podporu z rozpočtu měs-
ta Hlučína, poskytovanou žadatelům for-
mou dotace.

O dotaci mohou požádat občanská sdružení, hu-
manitární organizace a jiné fyzické nebo práv-
nické osoby, působící v oblasti mládeže, tělový-
chovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, 
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdra-

votnictví, protidrogových aktivit, prevence kri-
minality a ochrany životního prostředí. 

Vyplněné formuláře žádosti musí být podány 
do 15. 2. 2015 na odbor financí Městského úřadu 
Hlučín. Požadované tiskopisy žádostí jsou od 30. 
12. 2014 k dispozici na odboru financí Městské-
ho úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových 
stránkách www.hlucin.cz, záložka „Formuláře“ - 
část „Finance - poplatky, půjčky, dotace, granty“, 
formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hlučína“.

Žádosti o dotace z rozpočtu města Zásady pro hodnocení a poskytování dotací  
a grantů z rozpočtu města Hlučína jsou k nahléd-
nutí na odboru financí Městského úřadu Hlu-
čín nebo ke stažení na internetových stránkách 
www.hlucin.cz, záložka „Granty, dotace a půjč-
ky“ - část „Zásady pro hodnocení a poskytování 
dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína“.

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

Krista Šoferová
vedoucí odboru financí



      [05] hlučínskénoviny

Na základě zasedání Rady města plnící 
funkci valné hromady společnosti Vodo-
vody a kanalizace Hlučín s.r.o. byly v sou-
ladu s platnou legislativou schváleny nové 
ceny vodného a stočného platné od 1. led-
na 2015.

Ceny vodného a stočného pro rok 2015 činí
Voda pitná (vodné) 35,56 Kč/m3 s DPH
Voda odvedená (stočné) 36,30 Kč/m3 s DPH
Celkem 71,86 Kč/m3 s DPH

Proti cenám roku 2014 dochází k navýšení vod-

ného a stočného o 1,97 Kč s DPH, tj. o 2,8 %.
Pro zajištění povinnosti obnovy a rozvoje vo-

dohospodářské infrastruktury plánují Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o., na rok 2015 realizaci 
nezbytného rozsahu investic a oprav vodovodních 
a kanalizačních sítí ve výši 16,9 milionů korun. 
Z toho činí investice 8,3 milionů korun a opravy 
8,6 milionů korun. Investice a opravy na vodovo-
dech proběhnou v ul. Příkrá, Hrnčířská, Rovniny, 
Požárnická, na kanalizacích pak v ulicích Sever-
ní, Příkrá a Moravská. Další investice a opravy, 
kromě splátek úvěru stavby Rozšíření kanalizace 
Rovniny a intenzifikace ČOV Jasénky, se budou 
týkat studní, ČOV Bobrovníky a ČOV Jasénky.

Nové ceny vodného a stočného pro r. 2015

Rada města Hlučína na své schůzi, konané dne 5. 1. 2015, rozhodne o vyhlášení
   

V Ý B Ě R O V É H O   Ř Í Z E N Í
dle zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína pro rok 2015,

                                                               
na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy na území města Hlučína nebo které jsou způsobilé vykonávat práva

a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domů a vykonávat činnosti v rozsahu zákona č. 72/1994 
Sb. a činnosti související s provozováním společných částí domů (které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám - Společenství

vlastníků bytových jednotek obytných domů u obytných budov na území města Hlučína), a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít, požádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína.

                                
Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do 6. 3. 2015 na odbor financí MěÚ Hlučín.               

Požadované tiskopisy žádostí budou jednak k dispozici od 6. 1. 2015 u informátorky, případně na odboru financí Městského 
úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách http://www.hlucin.cz/, záložka „Formuláře“ - část „Finance 

- poplatky, půjčky, dotace, granty“, formulář „Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“.
Statut Fondu rozvoje bydlení města Hlučína, ve znění dodatku č. 1,  je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení

na internetových stránkách www.hlucin.cz, záložka „Granty, dotace a půjčky“ - část „STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA“.

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

Tabulka účelů pro poskytnutí půjček 
Poř. 
číslo

Název / účel Dům / byt Lhůta splatnosti Úrok 
p. a.

Horní hranice půjčky

1. Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo rekonstruk-
ce domovních přípojek nebo zrušení jímky nebo septiku

na 1 dům 4 roky 3% do 80 tis. Kč

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

tápění pomocí tepelného čerpadla) ve stávajícím domě nebo bytu, se zruše-
ním možnosti topení na tuhá paliva

na 1 byt 5 let 3% do 100 tis. Kč

5. Obnova střechy (krytina, konstrukce komínů, krovu) včetně oplechování 
starší dům 10 let

na 1 dům 8 let 3% do 250 tis. Kč

6. Při nástavbě, přístavbě a stavební úpravě objek- tu za účelem zřízení nové 
nebo rozšíření stávající bytové jednotky 

na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč

7. Výměna vnitřních instalací na 1 byt 4 roky 3% do 80 tis. Kč
8. Rekonstrukce bytového jádra v bytových domech na 1 byt 4 roky 3% do 100 tis. Kč
9. Výměna oken, vstupních dveří a garážových vrat domu staršího 10 let 

(včetně zárubní a rámů)
na 1 byt 5 let 3% do 80 tis. Kč

10.          Obnova oplocení z uliční strany, zřízení plochy za účelem parkování na 
vlastním pozemku

na 1 dům 4 roky 3% do 80 tis. Kč

11. Obnova (i s případným zateplením) fasády včetně oplechování a použití 
lešení – plocha fasády v m2 obvodového pláště budovy bez výplní (oken, 
dveří):

na 1 dům 8 let
3% 3%

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

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o.
Vás srdečně zve na

Den otevřených dvěří 
v úterý 27. ledna 2015 od 16:00 do 18:00 hodin.

Součástí budou informace o šestiletém 
studiu pro žáky 7. tříd, o čtyřletém studiu pro 
žáky 9. tříd, o přípravném kurzu k přijímacím 

zkouškám a prohlídka celého areálu školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz
Internet: www.ghlucin.cz
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Od 1. 1. 2000 začalo v Hlučíně působit  
Kulturní centrum Hlučín, které  pod sebe 
soustředilo Dům kultury, Kino Mír, Měst-
skou knihovnu a nově nabytý (ještě před 
rekonstrukcí) Hlučínský zámek. Podle zři-
zovací listiny je předmětem činnosti orga-
nizování kulturního a společenského ži-
vota ve městě a okolí. KC Hlučín se stalo 
příspěvkovou organizací města samostat-
ně hospodařící se svěřeným nemovitým 
majetkem ve vlastnictví města Hlučína.

Za tuto dobu realizovalo stovky akcí a dovoluje-
me si tvrdit, že se stalo silným motorem kulturního 
vyžití pro obyvatelstvo Hlučína a jeho okolí. Nut-
no také zdůraznit, že jako příspěvková organizace 
města, byla vždy  výkonným pomocníkem  při rea-
lizaci společenského a kulturního života za  každé-
ho vedení  města Hlučína (za dobu od svého vzni-
ku, již páté vedení města). Přesto, že záběr činnosti 
je široký a pestrý,  ne  vždy může uspokojit všech-
ny  požadavky  obyvatel.

Za 15 let to bylo bezpočet akcí, které se uskuteč-
nily  jak  v KD Hlučín, v Červeném kostele, kině, 
knihovně, tak na náměstí i jiných prostranstvích. 
Některé se povedly více,  některé méně. Nejví-
ce mrzely akce, které si vyžádaly mnoho úsilí v 
přípravě a organizaci, ale pohořely na diváckém 
nezajmu. A tak v souvislosti s 15. výročí vzniku 
KC Hlučín, by možná stálo za to dát prostor obča-
nům, kteří chtějí kulturně prožívat svůj čas a to bez 
ohledu na věk.  Dát všem možnost  vyjádřit  se, 

Patnáct let za námi, ale my hledíme do budoucnosti

S novým rokem v nových učebnách

Vážení rodiče, i v roce 2015 plánujeme 
pokračovat v této pěkné tradici - slav-
nostně uvítat nově narozené hlučín-
ské občánky. Slavnostní vítání se týká 
předem přihlášených dětí narozených  
od 1. 6. 2014, s trvalým pobytem na 
území města Hlučína a jeho městských 
částí Bobrovníků a Darkoviček.

Máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým mi-
minkem slavnostního obřadu, dostavte se 
osobně na odbor školství a kultury MěÚ Hlu-
čín (Po, St 8:00 – 17:00 hod.; Út, Čt 8:00 – 
14:00 hod.) a doložte, k ověření těchto skuteč-
ností, originál rodného listu dítěte a svůj platný 
občanský průkaz. 

O přesné době konání akce budete s dostateč-
ným předstihem informováni pozvánkou. Bliž-
ší informace získáte na telefonním čísle 595 
020 293, Petra Řezáčová, případně e-mailem 
na adrese rezacova@hlucin.cz.

Formulář a veškeré informace získáte také 
na www.hlucin.cz v rubrice Formuláře/Ostat-
ní. Zde je také žádost o zveřejnění naroze-
ní dítěte v Hlučínských novinách. Dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve 
znění pozdějších předpisů, musí zákonný zá-
stupce dítěte o toto požádat.

Pro rok 2015 připravilo město Hlučín 
změnu týkající se blahopřání jubilantům, 
kteří v roce 2015 dovrší 80-ti a více let.

Zástupci města Hlučína by vám rádi osobně po-
blahopřáli k životním jubileím při společném se-
tkání. Jelikož však město Hlučín podle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, nemá k této aktivi-
tě potřebné informace, je zapotřebí, aby se kaž-
dý jubilant, který bude mít zájem zúčastnit se na 
společném setkání jubilantů, sám přihlásil na níže 
uvedeném kontaktu. 

Totéž platí i v případě zveřejnění jména v Hlu-
čínských novinách v rubrice „Místo kytičky“. 
Společné setkání všech jubilantů, kteří se přihlásí, 
plánujeme uskutečnit v kulturním domě v Hlučíně 
v květnu 2015. 

Pokud budete chtít zveřejnit své životní jubi-
leum v Hlučínských novinách v rubrice „Místo 
kytičky“, je zapotřebí vyplnit žádost o zveřejně-
ní jubilea, která je k dispozici na odboru školství  
a kultury, MěÚ Hlučín a na stránkách www.hlu-
cin.cz, v rubrice Formuláře/Ostatní. Kontaktní 
osobou je Petra Řezáčová, 595 020 293, rezaco-
va@hlucin.cz, (Po, St 8:00 – 17:00 hod.; Út, Čt 
8:00 - 14:00 hod.). 

Vítání občánků v roce 2015

Montessori beseda
Montessori centrum Hlučín zve všechny rodi-
če předškoláků na besedu o nově připravovaném 
Montessori programu, který vznikne na ZŠ Tyršo-
va. Beseda se uskuteční 7. 1. 2015 v 16:00 na ZŠ 
dr. M. Tyrše.

Tak to vypadá, že se to povede. Konečně 
bude mít naše gymnázium dvě nové ja-
zykové učebny, tedy jazykové laborato-
ře, neboť to je oficiální označení pro třídy,  
v nichž se po více než roce budou opět vy-
učovat cizí jazyky.

Všechno začalo v lednu 2012, kdy se vedení 
školy dozvědělo o novém projektu „Podpora ja-
zykového vzdělávání ve středních školách“ z Re-
gionálního operačního programu NUTS II Morav-
skoslezsko 2007–2013.

V září 2012 byly podepsány partnerské smlouvy 
a začal kolotoč konzultování, měření, zařizová-
ní, vyjednávání, prověřování a ověřování – prostě 
bylo potřeba splnit všechna kritéria, která projekt 
stanovil.

V září 2013 byly prostory pro realizaci projek-
tu připraveny – byly nově omítnuty, vymalovány, 
opatřeny požadovanou elektroinstalací a novým 
kobercem. To všechno se stihlo zařídit z prostřed-
ků školy během prázdnin.

Pak se čekalo na vítěze výběrových řízení,  
na firmy, které dodají nábytek a potřebné vyba-
vení učeben. A to se nakonec podařilo v průběhu 
roku 2014 – v červnu byla dodána IT technika, 
v říjnu nábytek a žaluzie, v listopadu keramické 
tabule s dataprojektory a vizualizéry, programové 
vybavení učitelských PC a nástěnné výukové ma-
teriály. Jazykáři byli proškoleni pro práci s touto 
technikou a v lednu začnou v nových laboratořích 
vyučovat.            

Markéta Haburová
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín p.o.

Pozor změna! Jubilanti a blahopřání...

co v Hlučíně schází v oblasti kulturního vyžití  a 
zda  by to  nešlo zrealizovat přes KC Hlučín. Sám  
z praxe vím, že když jde iniciativa zespodu a ob-
čané chtějí, tak realizace je mnohem snadnější. 
Jako příklad mohu uvést  „Omlazovnu“.  Dnes je 
to již zavedený taneční večer pro starší, kteří se 
rádi baví při tanci. Při jeho vzniku byl právě pří-
mý  impuls dané skupiny obyvatel.  

Zároveň jsme na počátku činnosti nové-
ho vedení  města, které má za cíl, aby kulturní 
a společenský život ve městě byl plnohodnotný  
pro všechny obyvatele města, a to za smyslupl-
ného využití vložených finančních prostředků. 
Vznikají nové komise, které se jako poradní or-
gány vedení města budou snažit přicházet s no-
vými podněty na zlepšení a koordinování činnosti 
i v oblasti kultury. 

Proto v této souvislosti, vy kteří se zajímáte o 
kulturu ve městě (případně o činnost KC Hlučín)  
a chtěli byste se vyjádřit, přijměte pozvání na vol-
nou besedu  „Budoucnost kultury v Hlučíně“. Be-
seda se uskuteční ve středu 4. 2. od 18 hod v Te-
levizním klubu na zámku. Věřím, že z podnětů 
občanů  může vzniknout určitá koncepce kultury 
v Hlučíně. 

Jak jsem již vzpomenul,  letos uplyne 15 let, kdy 
byla zahájena činnost KC Hlučín, a tak bude ně-
kolik akcí spojováno s tímto výročím. Některé 
akce budou pouze dílčí,  jiné  budou zaměřené 
na výročí. Mezi ně patří připravovaná výstava fo-
tografií  s názvem „15 let činnosti KC Hlučín – 
očima diváka“. 

V této souvislosti se obracíme na všechny, kte-
ří ve svých domácích archivech máte fotografie 
z akcí KC Hlučín od roku 2000 až do roku 2014, 
zda byste nám je nezapůjčili (my si je  naskenuje-
me a pak je vrátíme). Z  nejlepších fotografií  za-
chycující atmosféru akcí  pořádaných KC Hlučín 
uskutečníme v měsíci březnu veřejnou výstavu.  
V této souvislosti se obracejte na paní Ivu Třísko-
vou, propagace@kc-hlucin.cz, tel: 733 712 993. 

Zdeněk Kačor 
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Dne 29. 11. 2014 pořádalo Občanské sdružení  Malánky tradič-
ní rozsvěcování vánočního stromu. I když bylo mrazivé počasí, 
účast byla hojná. 

Prodával se punč, svařák a samé dobroty, abychom si připomněli vánoč-
ní atmosféru rozsvícením vánočního stromu. Při něm nám zahráli koledy 
Porubští trubači ze Základní umělecké školy Ostrava - Poruba. Poté se hro-
madně vypustily balónky s přáním pro Ježíška a následovalo rozsvícení vá-
nočního stromu. Touto cestou bych chtěla poděkovat jak zúčastněným, tak 
Porubským trubačům a členům Občanského sdružení  Malánky, kteří tuto 
akci pro občany Malánek připravili, a zároveň panu Danielu Kosubovi, kte-
rý tento rok daroval strom. Těšíme se další pořádané akce, o kterých se mů-
žete dozvědět na webových stránkách www.malanky.cz.

Za O.S.Malánky
Gabriela Teichmannová

Rozsvěcování vánočního stromu  na Malánkách

Posezení s Mikulášem
Během měsíce prosince proběhlo v klubech seniorů Hlučín, 
Vrablovec a Hlučín-Darkovičky posezení s Mikulášem.

Setkání probíhalo v přátelském duchu, nechyběla ani hudba a tanec. Seni-
ory přišel pozdravit starosta města Hlučína Pavel Paschek spolu s koordiná-
torkou Komunitního plánování Hlučínska Terezou Kubinovou. Touto cestou 
chceme poděkovat za práci, kterou pro klub vykonávají předsedové: manže-
lé Wickerovi, paní Vlastě Slípkové, paní Evě Vojevodové a panu Gerhardu 
Machalovi. Věříme, že i nadále budou kluby fungovat ke spokojenosti se-
niorů.

Setkání pracovních skupin
Komunitního plánování Hlučínska
Dne 16. prosince proběhlo v Kulturním domě Hlučín předvá-
noční setkání členů pracovních skupin Komunitního plánování 
Hlučínska.

U této příležitosti poděkoval starosta města Hlučína Pavel Paschek spolu s 
místostarostkou města Blankou Kotrlovou všem členům za jejich celoroční 
práci, kterou v rámci pracovních skupin - Rodina, děti a mládež, Zdravotně 
postižení občané, Senioři, Osoby ohrožené sociální exkluzí + Prevence kri-
minality vykonávají. Setkání probíhalo v neformálním duchu u kávy a čaje 
spolu s malým občerstvením. 

Z činnosti bobrovnických zahádkářů
Prosincová „bronzová neděle“ se nesla v Bobrovníkách ve svá-
tečním předvánočním duchu. Zasloužili se o to místní zahrádká-
ři, kteří už tradičně připravili sváteční, klidné odpoledne upro-
střed předvánočního shonu.

Členky a členové organizace vyzdobili sál kulturního domu betlémy, vá-
nočními ozdobami a výšivkami, ukázkou prostírání štědrovečerního stolu 
z doby dnešní i z časů našich babiček. Nechybělo bohaté občerstvení a aby 
byla kulisa přicházejících vánoc dokonalá, i zpívání koled. Posedět a popo-
vídat si přišlo hodně hostů, mezi prvními i starosta Pavel Paschek. Každý 
návštěvník si odnesl vánoční perníček a dobrou náladu. Touto akcí ukončili 
zahrádkáři činnost za rok 2014 a těší se na nastávající rok 2015.       

Výbor zahrádkářů

Poděkování dárcům krve
Čtrnácti občanům města poděkoval za darování krve na setkání 
s dárci začátkem prosince starosta města Pavel Paschek s mís-
tostarostkou Blankou Kotrlovou. 

Sedm z nich darovalo krev 40krát a jsou nositeli Zlaté medaile MUDr. Jana 
Janského. Šest dárců dosáhlo na Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů. Pokud by se 
jednalo o soutěž, stál by tentokrát na stupni nejvyšším pan Zdeněk Kubica, 
který daroval krev již 160x a byl oceněn Zlatým křížem 1. třídy. 

Hlučínští občané jsou aktivními dárci, každoročně jich dosáhne na některý 
z oceňovaných stupňů kolem deseti až patnácti. Rekordmanem posledních 
let je Jiří Řezáč, který daroval krev již 216krát. Krev se nedá ničím nahradit 
a darovat ji, znamená ve většině případů zachránit život. 

Děkujeme.                                                                    (jh)

Pravidla soutěže
Název soutěže: VODA ŽIVÁ…
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín 
Koordinátor soutěže: KC Hlučín  
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015

• Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez roz-
dílu věku, pohlaví, národnosti a vyznání 

• Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účast-
ník, že souhlasí s pravidly této soutěže a že jím zaslané fotografie poří-
dil osobně 

• Všechny zaslané fotografie budou k zhlédnutí na uvedených interneto-
vých stránkách Kulturního centra Hlučín 

Do soutěže lze zasílat pouze fotografie z přírody zaměřené na detail 

• Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovna velikosti 1500 px
• Fotit můžete od data vyhlášení soutěže do 31. října 2015  
• Každý fotograf může poslat do soutěže maximálně 15 fotografií 
• Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPG a to až v termínu od 
1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

• Fotografie může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora 
• Fotografie musí mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvá-
žení autora. 

• Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro 
případné oslovení

• Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplat-
né prezentaci v rámci připravované výstavy ke Dni stromů

• Všichni autoři zaslaných snímků obdrží pamětní grafický list a 3 nejú-
spěšnější obdrží věcné ceny

• Hodnotí se nejen kvalita fotografie, ale i její obsah k danému tématu
• V případě možnosti využití fotografií vyloženě ke komerčnímu účelu 
bude toto možné pouze za písemného souhlasu autora 

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

Město Hlučín připravuje v rámci 
projektu Hlučín zdravé město 7. 
ročník fotografické soutěže u pří-
ležitosti Dne stromů. V letošním 
roce bude tématem voda.
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Těžko uvěřit, že rok 2014 je za námi.  
Pro SDH Bobrovníky to byl rok velmi vý-
znamný. Oslavili jsme totiž 90 let od jeho 
založení, a to opravdu ve velkém stylu. 
Ale popořádku.

Po loňské Valné hromadě jsme přivítali nový rok 
2014 a hned 11. ledna jsme začali tradičním hasič-
ským plesem, který se konal v sále KD Bobrov-
níky. K tanci a poslechu nám hrál opět pan David 
Kvičala, který nás bavil do brzkých ranních ho-
din. Ani jsme se nenadáli a už tady byl 8. únor, 
kdy jsme pro naše nejmenší pořádali dětský maš-
karní ples. Jelikož se náš kamarád z bažiny Shrek, 
nemohl dostavit, poslal za sebe náhradu, myšáka 
Mickeyho, který se těšil velké oblibě jak u dětí, 
tak i dospělých. Doprovod mu tentokrát dělala 
opička, s blížícím se večerem ovšem začalo opi-
ček přibývat. Masek se sešlo celkem hodně, od 
princezen po klauny, od různých zvířátek po čaro-
děje a čarodějnice

22. února jsme se v sále sešli znovu, tentokrát 
na maškarním plese pro dospělé. Letos nás svou 
návštěvou poctila rodinka Simpsonových, horní-
ci z dolu Paskov, navštívila nás parta Rychlých 
šípů, Holky z porcelánu, Pat a Mat a mnoho dal-
ších. Největší úspěch sklidilo asi rozverné mimin-
ko se svou povedenou maminkou. Jako každý rok 
nemohl chybět ani farář, který měl letos velký 
úspěch s odpustky

Na konci března naši hasiči pořádali opět sběr 
šrotu a papíru, přičemž utržené peníze byly vyu-
žity na chod hasičů.  A jakmile to počasí dovolilo, 
začali naši kluci i holky trénovat. 

26. dubna jsme se společně vydali na každoroč-
ní hasičskou pouť na Svatý Hostýn. A jak to tak 
bývá, květen je ve znamení oslav sv. Floriána, kdy 
se 4. května konala mše u nás, v Bobrovníkách,  
o týden později v Hošťálkovicích. Mezitím jsme 

Rok 2014 byl pro SDH Bobrovníky významný

ještě stihli Prvomájový průvod, který se tradič-
ně konal 1. května. Po průvodu, který byl z Ma-
lánek do Bobrovníků, se postavila Májka, která 
byla o měsíc později „zbulena“, a to na akci „Ká-
cení Máje“.

V červnu jsme dále pořádali Den otevřených 
dveří, kde se děti z Mateřské školy a Základní 
školy mohli seznámit s prací hasiče, včetně zdra-
vovědy a vázání uzlů. 5. a 6. července se kona-
la dvoudenní slavnost, při které se mohli pobavit 
všichni, od těch nejmenších až po ty, co už něco 
pamatují. 

Bezesporu nejvýznamnější akcí, kterou náš sbor 
pořádal, se konala 16. srpna. Právě v ten den jsme 
oslavili již zmíněných 90 let od založení našeho 
sboru a akce to byla opravdu velkolepá. Celoden-

ní bohatý program byl zahájen slavnostním prů-
vodem za doprovodu dechového Městského or-
chestru mladých Dolní Benešov. Tento průvod 
kráčel od Bobry clubu k hřišti, kde bylo již vše 
připraveno – podium, stany, lavičky, stánky s ob-
čerstvením, i výstava techniky. Následovala mše 
svatá za účasti biskupa Diecéze ostravsko-opav-
ské Mons. Františka Václava Lobkowicze, kte-
rý je také čestným členem našeho sboru. V prů-
běhu odpoledne se návštěvníci mohli seznámit  
s technikou, ať už se jednalo o novodobější tech-
niku nebo historické koňské i parní stříkačky. Vel-
ký úspěch sklidil hasičský tank SPOT 55 ze Zá-
chranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Obr o váze 
více než čtyřicet tun si hravě na dálku poradil s 
požárem auta, které následně odsunul stranou. 
Nemenší úspěch sklidila Lvíčata z Klímkovic, 
která nám ukázala, s čím vším se musí hasič po-
týkat pří výjezdu. Děti měly zvládnutou každou 
situaci, od chemického poplachu, přes odstraně-
ní stromu z vozovky až po dopravní nehodu. Tuto 
akci jsme večer zakončili hudbou. Nejdřív přišla 
na řadu skupina Úspěch, která za své vystoupení 
sklidila velké ovace. Skvělou tečkou tohoto dne 
pak byla diskotéka pod vedením Libora Pospie-
cha. I přes ne moc vydařené počasí se akce samot-
ná víc než povedla a za to jsme velmi rádi

A co nás čeká tento rok? Samozřejmě začneme 
plesovou sezonou. Už 17. ledna se můžete těšit na 
tradiční hasičský společenský ples, o týden poz-
ději 24. ledna na dětský maškarní ples a 21. úno-
ra maškarní ples pro dospělé.  Během roku samo-
zřejmě nebudou chybět akce jako Prvomájový 
průvod, Kácení Máje nebo Hasičská slavnost.

Sbor dobrovolných hasičů chce touto cestou po-
děkovat všem, kteří nás podpořili svou návštěvou, 
finanční či materiální pomocí a hlavně těm, kte-
ří nám akce pomáhali připravit, nachystat a poté 
i uklidit.

Alena Blaudeová

Když se řekne hlučínská knihovna, větši-
na čtenářů si představí knihovnu sídlící 
v hlučínském zámku. Ne všichni však 
vědí, že knihovna má ještě pobočky v 
městských částech Bobrovníky a Darko-
vičky.

Jedná se o malé knihovny, které nabízejí míst-
ním čtenářům základní beletristickou i naučnou 
literaturu a bezplatné připojení k internetu. Kni-
hovní fond těchto poboček je také pravidelně 
obohacován výměnnými knižními soubory, je-
jichž kolování v rámci okresu zajišťuje Knihov-
na Petra Bezruče v Opavě.

Od ledna tohoto roku zde navíc zahajujeme 
provoz automatizovaného knihovního systé-
mu. Zjednodušeně řečeno, půjčování knih bude 
probíhat pomocí skenování čárových kódů stej-
ně jako v hlučínské knihovně. Doposud na po-
bočkách probíhaly výpůjčky „postaru“, tedy 
prostřednictvím knižních lístků, které se vklá-
daly do papírových obálek se jménem každého 
čtenáře. Ačkoli tento tradiční způsob má určitě 
své kouzlo, stále více čtenářů oceňuje možnost 
využití elektronického přístupu, který zrychluje 
a zjednodušuje vyhledávání potřebných infor-
mací. Proto jsme se rozhodli využít dotačního 

programu Ministerstva kultury České republiky 
VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven 
ICEKNI. Za podpory tohoto dotačního programu 
jsme mohli nakoupit výpočetní techniku, soft-
ware a potřebné licence k zabezpečení automati-
zovaného provozu. Automatizace přinese jak čte-
nářům, tak knihovnicím možnosti, které jsou ve 
větších knihovnách již zcela běžné, a které dobře 
znají také čtenáři hlučínské knihovny. Uživate-
lé budou moci nahlížet do online katalogu z po-
hodlí domova a spravovat si své čtenářské konto 
prostřednictvím internetu. Rovněž si budou moci 
elektronicky rezervovat nedostupné dokumenty 
v rámci pobočky. Pro knihovnice bude mnohem 
snazší a přehlednější katalogizace knih, revize 
knihovního fondu i práce s výpůjčkami.

Knihovna v Bobrovníkách je otevřena vždy ve 
středu od 14 do 17 hodin, knihovna v Darkovič-
kách vždy v pátek od 8 do 12 a od 13 do 17 ho-
din. Na obou pobočkách se od ledna platí roční 
registrační poplatek ve výši 40 Kč pro dospělé 
čtenáře a 20 Kč pro děti. Věříme, že si stávající 
čtenáři v Bobrovníkách a Darkovičkách na tuto 
novinku rychle zvyknou a ocení pozitiva, která s 
sebou automatizace přináší.          Lucie Kostková

vedoucí knihovny

Automatizace knihoven v Bobrovníkách a Darkovičkách Otevírací doba Městské knihovny
Hlučín od ledna 2015

Pondělí 7:30 - 12 a 13 - 17 hod.

Úterý 7:30 - 12 a 13 - 17 hod.

Středa 7:30 - 12 a 13 - 17 hod.

Čtvrtek 7:30 - 12 a 13 - 18 hod.

Pátek zavřeno

Na ZŠ Hlučín - Rovniny 26. listopadu pro-
běhl již tradiční projekt „Kam na školu“, 
kde se prezentovalo 33 středních škol na-
šeho kraje. Výběr byl pestrý, takže si vy-
bral opravdu každý. 

Žáci absolvovali celkem 7 půlhodinových bloků, 
kde se blíže seznámili s vybranou školou a jejími 
obory. Osobně se mi na tomto projektu líbilo, že 
jsem získal širší perspektivu o školách a bližší in-
formace, o kterých jsem neměl ani tušení.  Střední 
odborná škola waldorfská v Ostravě mne zaujala 
především svým stylem výuky a hodnocením. Za-
jímavá byla i vyjádření studentů, která více přiblí-
žila prostředí a atmosféru školy. Doufám, že tento 
projekt bude na škole nadále pokračovat a ukáže 
dalším deváťákům možnosti jejich dalšího studia. 
Já už mám jasno.                          Jakub Jánský, 9.B

Kam na školu?



Stonožka je mírové hnutí „Na vlastních 
nohou“, které pomáhá již od roku 1990 
znevýhodněným dětem z celého světa. 
Děti malují vánoční přání, získávají fi-
nanční prostředky organizováním sbírek 
na pomoc nemocným a postiženým dětem 
v Česku i v jiných zemích světa. Žáci ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše a jejich vyučující po-
řádají každoročně akce v režii hnutí Sto-
nožka a letos počtvrté navštívili mši v Ka-
tedrále sv. Víta na Pražském hradě.

V pátek 5. prosince 2014 se hodinu před poled-
nem zaplnila katedrála nejen dětmi, ale i vzácný-
mi hosty. Přesně v 11 hodin zazněly slavnostní 
fanfáry hudby Hradní stráže a stonožková hymna 
v podání Pepy Vágnera a velkého pěveckého sbo-
ru. Během mše paní Běla Jensen, zakladatelka hu-
manitární organizace, poděkovala především dě-
tem a jejich pedagogům za jejich přínosnou práci. 
V závěru mše pak J. Em. kardinál Dominik Duka 
ocenil na návrh paní Běly 9 stonožkových peda-
gogů Zlatou stonožkou 1. stupně.

Stihli jsme navštívit nejznámější místa naše-
ho hlavního města, ale i nasát adventní atmosfé-
ru předvánočních trhů, unikátním zážitkem pak 
pro nás byla poslední letošní zastávka mobilního 
studia Zpráv FTV Prima, která právě v tento den 
natáčelo od 17 hodin na Staroměstském náměstí 
a my jsme byli u toho.

Velké poděkování patří všem „stonožkovým“ 
školám, které se rozhodly pomáhat znevýhodně-
ným dětem. 

Lenka Nováková
vyučující ZŠ dr. Miroslava Tyrše
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O matematice se říká, že je královnou 
přírodních věd. Aniž bychom si to uvě-
domovali, provází nás na každém kroku  
po celý život. Každý z nás dospělých má 
nebo měl matematiku více či méně rád. A 
jak je tomu u menších dětí? 

Matematika u dětí mladšího školního věku pat-
ří k oblíbeným předmětům, pokud ji vnímají jako 
hru s využitím řady učebních pomůcek. Mate-
matika prof. M. Hejného je postavena na každo-
denních zkušenostech dítěte, vychází ze známého 
prostředí. Cílem je, aby každé dítě s různou úrovní 
matematických schopností zažilo radost z úspěchu 
při řešení zajímavých a netradičních úloh. Dětem 
nepřijde, že se učí, ale že řeší rébusy, hádanky, po-
znávají sílu zvířátek, staví jednoduché konstruk-
ce z krychlí a podobně. Děti se učí spolupracovat  
a pomáhat si, obhajovat svá tvrzení, diskutovat 
nad problémy a hledat více řešení, argumentovat, 
a co je zvlášť důležité, učí se logicky uvažovat. 

Matematika vyučovaná podle metod prof. Hej-

ného nám začíná přinášet první úspěchy. V mate-
matických soutěžích a olympiádách zaujímají děti 
z naší školy přední místa.

Celostátního úspěchu dosáhla Veronika Jiravo-
vá ze třídy 5. A. V Praze se Veronika 1. prosince 
2014 zúčastnila finálového kola Logické olympi-
ády. Z 65 finalistů z celkového počtu 11 525 sou-
těžících v základním kole, se probojovala na vy-
nikající 5. místo a zároveň se stala nejúspěšnější 
dívkou ve své kategorii (1. – 5. roč.) v České re-
publice.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou 
České republiky, je založená na logických úlo-
hách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a krea-
tivní přístup. Svým pojetím je unikátní, protože se 
nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíje-
jící především schopnost samostatného logického 
uvažování.

Veroniko, blahopřejeme!
Šárka Buchtová

tř. učitelka, ZŠ Rovniny

Úspěch v celostátním kole Logické olympiády

Dne 11. 12. 2014 pořádala ZŠ dr. M. Tyrše 
ve sportovní hale již 4. ročník charitativ-
ního florbalového turnaje. Výtěžek z této 
akce je již tradičně určen pro děti v Klo-
kánku v Dolním Benešově.

Vybírat peníze do kasičky jsme tentokrát popr-
vé začali již v předvečer této akce.  10. prosin-
ce se totiž i naše město připojilo k projektu Dení-
ku Česko zpívá koledy. Na Mírovém náměstí se  
v 18.00 sešlo přes čtyři sta lidí. Skvělou atmosfé-
ru vytvořili děti a pedagogové ze ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše a hráči i trenéři místního fotbalového klubu. 
Tam se nám podařilo vybrat pro Klokánek 1324,- 
Kč.

Ve čtvrtek 11. prosince se v 9.00 sešly ve spor-
tovní hale nejen týmy naší školy, ale i 2 týmy  
ze ZŠ v Dolním Benešově. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích. V kategorii 6. a 7. ročníků vyhráli Fe-

nomens (hráči z 6. A – Martin Gai, Tomáš Bu-
chvaldek, Filip Sotorník, Jakub Drozd, Michal 
Krištof, Daniel Gai). V kategorii starších žáků vy-
hráli Minnesota Flyers (hráči z  8. A – Petr Šarkö-
zy, Daniel Bureček, Tomáš Müller, Matyáš Novák, 
Matyáš Starý, Tomáš Lichnovský). Vstupné bylo  
i letos dobrovolné. Přispěli hráči, diváci, žáci, uči-
telé, rodiče i prarodiče. Během turnaje jsme vy-
brali celkem 2.439,-Kč.

Letos se tedy můžeme pochlubit celkovým vý-
těžkem, který činí 3 763,- Kč. Částka byla do-
datečně navýšena vyučujícími  naší školy a dne 
16.12. jsme předali dětem a tetám z Klokánku 
4.000,-  Kč před vánočním vystoupením žáků  
3. třídy, na které jsme je k nám pozvali. Děkuje-
me všem, kteří nám pomohli podpořit dobrou věc.             

Lenka Nováková
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

4. ročník charitativního florbalového turnaje

Za Stonožkou do Prahy

V první třídě  v ZŠ dr. Miroslava Tyrše od nového školního roku nově
Vážení rodiče, pro 1. třídu Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Hlučín připravujeme od nového školního roku 

2015/2016 nové výukové prostory a výuka zde bude probíhat s využitím alternativních metod.
Mgr. Ivana Staňková, ředitelka

Zápisy dětí do 1. tříd hlučínských 
základních škol pro školní rok 2015/2016
škola termín zápisu
ZŠ a MŠ Hlučín - Bobrovníky 26. 1. 2015, 14.00 – 18.00 hod.
ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky 23. 1. 2015, 12.30 – 17.00 hod.
ZŠ dr. Miroslava Tyrše 16. 1. 2015, 13.00 – 17.00 hod.

17. 1. 2015, 9.00 – 12.00 hod.
ZŠ Hlučín - Hornická 15. 1. 2015, 14.00 – 18.00 hod.

16. 1. 2015, 13.00 – 16.00 hod.
ZŠ Hlučín - Rovniny 18. 1. 2015, 9.30 – 17.00 hod. 

prostory 1. tříd nad jídelnou

Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
Odkazy na stránky škol najdete na webu města www.hlucin.cz, menu Školství – Základní školy.
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Ve dnech 13. - 14. prosince 2014 DDM Hlučín 
pořádal vánoční výlet do Prahy. Výletu se zú-
častnili v hojném počtu lidé z Hlučína a okolí 
a všichni si užili magickou vánoční atmosféru 
našeho hlavního města. Druhý den jsme byli 
v Dobříši na adventní prohlídce a výlet jsme 
ukončili prohlídkou kutnohorských paměti-
hodností.                         Veronika Novosadová

DDM Hlučín

Výlet do Prahy a Dobříše
Od dubna 2015 bude pro všechny rodin-
né domy povinnost separovat bioodpady  
do nádob na BIOodpady. Na jeden rodin-
ný dům je vydávána jedna hnědá nádo-
ba na bioodpad o objemu 240 litrů. Výdej 
probíhal v listopadu a prosinci. Většina 
majitelů rodinných domů si již nádobu 
vyzvedla, ale rozhodně ne všichni. 

Do nádoby na BIOodpad budou občané rodin-
ných domů ukládat především trávu, listí, drob-
né větve a rostlinné odpady z domácností. V době  
od dubna do listopadu pak budou tyto nádoby v 
pravidelných 14-ti denních intervalech vyváženy. 

Aby se celý systém likvidace komunálních odpa-
dů výrazně neprodražil, bude v době od 1. května 
do 31. října probíhat svoz všech popelnic na směs-
ný tuhý komunální odpad u rodinných domů pou-
ze jednou za 14 dnů. A to i u těch rodinných domů, 

kde si občané nádobu na BIOodpad nevyzvednou. 
Tento systém již dva roky bez problémů fungu-
je v Darkovičkách a omezený svoz směsného ko-
munálního odpadu v letních měsících, v případě,  
že občané odpad náležitě třídí, je zcela dostatečný. 

Celý projekt se realizuje proto, aby se stále více 
odpadů separovalo a do směsných komunálních 
odpadů se ukládaly opravdu jen zbytkové odpady, 
jejichž další využití již není možné.

Proto vyzýváme občany, kteří si ještě nádobu na 
BIOodpad nevyzvedli, aby tak učinili na dvoře 
TS Hlučín na ulici Markvartovická nejpozději do 
konce března. Nádoba bude předána osobě, která 
při převzetí předloží občanský průkaz s trvalým 
pobytem v nemovitosti, případně aktuální výpis  
z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu.

Provozní doba dvora je: Po - Pá: 8:00 - 18:00 ho-
din, So:  8:00 - 12:00 hodin.              Odbor ŽPaKS

Upozornění všem občanům bydlícím v rodinných domcích

Medaili Dr. Otakara Koutského za vý-
znamný a výjimečný přínos volejbalu  
v Moravskoslezském kraji udělil výbor 
Moravskoslezského krajského volejba-
lového svazu panu Františku Košařovi  
z Hlučína.

Volejbal a sport vůbec provází Františka Košaře 
celý život. Když bylo v roce 1968 ustaveno prv-
ní družstvo žáků, hrálo v okresním přeboru prá-
vě pod jeho vedením. Trénoval rovněž první druž-
stvo dorostenců, které bylo ustaveno v r. 1971 
. V letech 1996, 1997 a 1998 dosáhli dorostenci 
pod jeho vedením v okresním přeboru na 1. mís-
to. S družstvem žaček sklidil vavříny v roce 2006 
a 2007, kdy získali titul „Okresní přeborník“. A to 
je jen zlomek jeho volejbalového života.

Pan František Košař - trenér, rozhodčí a funkcio-
nář TJ -  se stal Osobností města Hlučína r. 2008. 
V r. 2011 byl oceněn u příležitosti 90. výročí čes-

František Košař spojil svůj život s volejbalem

kého volejbalu. Také jako člen zastupitelstva měs-
ta je znám coby zarputilý bojovník za rozvoj spor-
tu v Hlučíně. 

František Košař je srdcem i duší hlučínského vo-
lejbalu, férový chlap, výrazná postava sportovní-
ho i veřejného života města. 

K zaslouženému ocenění medailí Dr. Otakara 
Koutského blahopřejeme!

(jh)

Boty, botky, botičky
Výstava historické a exotické obuvi, kte-
rou byste si neměli nechat ujít…

Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Muzeem ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo pro ná-
vštěvníky jedinečnou výstavu, která sleduje vý-
voj obouvání od nejstaršího období českých dějin 
až po současnost. Nejranější období je zachyceno 
prostřednictvím kopií, zhotovených v modelárně 
firmy Baťa podle dobových vyobrazení a před-
loh. K vidění je napodobenina trůnní obuvi krá-
le Václava I., kopie brokátového korunovačního 
střevíce Karla IV., holínky Albrechta z Valdštejna 
či brynelky Boženy Němcové. Nejstarší originál  
a současně největší kuriozita na výstavě je holínka 
postilióna (poštovního panáčka) z roku 1800; je-
den jediný půlpár váží 3,75 kg, avšak v této obuvi 
se nechodilo, postilióni si ji nazouvali při jízdě na 
kozlíku poštovních kočárů.

Unikátní je kolekce obouvání cizích národů  
ze všech kontinentů světa. Velmi zajímavé jsou 
jezdecké boty pro velitele vojsk v bývalé Osman-
ské říši, v souboru obuvi z Afriky vyniká sandál 
z hroší kůže, který nosili domorodci v Ugandě 
na konci 19. století. Zcela jistě zaujmou i holín-

ky kmene Inuitů z Aljašky, mokasín prérijních In-
diánů, křehký pantoflíček zvaný „getas“ pro gejšu 
nebo mohutný dřevák budhistického mnicha.

Nechybí slavné „séglovky“, první výrobek firmy 
Baťa, který expedovala na přelomu 19. a 20. sto-
letí do celé střední Evropy a na Balkán. K vidění 
jsou „meltonky“, „kanady“ i „džeksny“. To všech-
no patřilo do výrobního programu této nejslavnější 
české obuvnické firmy.

Marnivé dámy potěší kolekce obuvi a kabelek  
z kůží ještěrů a hadů, nebo také nápadité fantazij-
ní modely studentů ateliéru designu obuvi v Uher-
ském Hradišti.  

Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, ale i pro 
parádu, ve všední dny i svátek, v radosti i smut-
ku. Aniž si to uvědomujeme, obuv je fantastickým 
zdrojem informací. O nás samotných, ale i o histo-
rii a hmotné kultuře lidstva vůbec. Spisovatel Lud-
vík Vaculík v jedné z knížek napsal, že bota je za-
jímavá a pěkná věc. Věcí je na světě mnoho, ale ne 
každá je zajímavá, pěkná, a přitom účelná. Roz-
manitost tvarů a barevná krása bot, vystavených  
od 20. ledna do 22. března na výstavě v Muzeu 
Hlučínska potěší oko každého návštěvníka.

Přijďte se podívat na všechny ty boty, botky, bo-
tičky…!

 Vyšlo nové číslo
vlastivědného časopisu Hlučínsko
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Konec roku je v každé oblasti našeho ži-
vota vždy příležitostí k bilancování dosa-
žených výsledků a představování výhledů 
do budoucna. Ne jinak je tomu u Sdruže-
ní obcí Hlučínska, které v roce 2014 opět 
zrealizovalo mnoho aktivit směřujících k 
rozvoji regionu a spokojenosti jeho oby-
vatelstva. 

Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organi-
zace kulturních a společenských akcí, jako např. 
Bál Hlučínska v Bolaticích, Den učitelů v Kra-
vařích, Setkání chrámových sborů Hlučínska 
 v Šilheřovicích, Darování krve se starosty Hlu-
čínska, Otevírání turistické sezóny a mnoho dal-
ších akcí pro veřejnost. Ve spolupráci s Místní 
akční skupinou Hlučínsko pak uspořádalo Festi-
val kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně. 

Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěš-
ným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo 
národních programů. Z Moravskoslezského kraje 
obdrželo SOH letos hned 2 dotace a to na realizaci 
projektů „Projektovým managementem k rozvoji 
regionu Hlučínska“ a „Pokračujeme v rozvoji re-
gionu Hlučínska“. 

Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Kr-
zanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to 
pak byla dotace na projekt „Festival přeshraniční 
kultury“ (Euroregion Silesia - CZ), v rámci které-
ho proběhly dva festivaly (v Tworkowě a v Hlu-
číně), na kterých se prezentovaly folklorní soubo-
ry z Hlučínska i spolupracujících polských gmin 
a byl vydán společný česko-polský zpěvník lido-
vých písní.

V letošním roce byly navíc ukončeny také 3 další 
projekty financované z Operačního programu pře-
shraniční spolupráce Česká republika  - Polská re-
publika 2007 - 2013. V rámci projektu „Propagací 
a výměnou zkušeností k rozvoji regionu Hlučín-
ska a partnerských gmin“ se SOH i polské gminy 
prezentovaly na výstavách cestovního ruchu Re-
giontour v Brně a GLOB v Katowicích. 

Významným krokem k podpoře cestovního ru-
chu bylo jistě také úspěšné ukončení projektu 
„Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska 
a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého byl 
vytvořen interaktivní mapový portál (mapy.hlu-
cinsko.com) ve 4 jazykových mutacích a aplikace 
pro chytré telefony.

V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího 
společného projektu „Hlučínsko a polské gminy 
očima malířů a fotografů“. Po fotografické soutě-
ži, která proběhla v roce 2013, se letos sešli také 
malíři a malířky z obou stran hranice na dvou ma-
lířských plenérech (v Krzanowicích a v Bolati-
cích), aby zhotovili díla zachycující krásy a zají-
mavosti našeho regionu. Veřejnost mohla vzniklá 
díla obdivovat na několika výstavách, a to pře-
devším v Kravařích a v Hlučíně, na polské stra-
ně poté v Tworkowě, Krzanowicích, Pietrowicích 
Wielkich a v Kietrzu. 

Během roku také úspěšně probíhala realizace 
vzdělávacího projektu „Zahrada plná plodů a ra-
dosti“ (SZIF), jehož cílem je prohloubit u obyva-
tel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.

Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a pro-
jekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska, spo-
kojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regi-
onu navenek. 

Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách 
SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů nalez-
nete na www.hlucinsko.com, na internetové tele-
vizi www.hlucinsko.tv a na nově vzniklém mapo-
vém portálu mapy.hlucinsko.com.

Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný 
vstup do roku 2015 a děkuje všem starostům a sta-
rostkám z Hlučínska a spolupracujících polských 
gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, or-
ganizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kte-
ří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují  
na rozvoji a propagaci tohoto specifického příhra-
ničního regionu.

Lenka Osmančíková

Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za rokem 2014

Zajímají Vás témata jako holokaust, osudy lidí za druhé světové vál-
ky? Chcete se dozvědět, jak vznikal deník, který byl přeložen do 55 
jazyků a prodalo se ho 25 milionů výtisků? Pak navštivte v lednu naši 
výstavu.  Vstup zdarma!

Těší se na Vás žáci a pedagogové ZŠ Hlučín - Rovniny

Podpořili větrníkový den 
Dne 21. 11. si Evropa připomíná cystic-
kou fibrózu v podobě různých benefičních 
a informačních akcí. U nás tento den pro-
bíhá na podporu nemocných  tzv. Větrní-
kový den.

Letos poprvé se zapojili i žáci ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše, a to tak, že vyráběli velké, malé, papíro-
vé i z těsta pečené větrníky. Hotové větrníky pak 
rozfoukali a vyfotili v prostorách školy. Vše zdo-
kumentovali a obrázky odeslali do Klubu nemoc-
ných cystickou fibrózou. Podpořili tak pacienty tr-
pící opakovanými infekcemi dýchacích cest, které 
postupně způsobují poškození plic. 

Cystická fibróza se diagnostikuje tzv. potním tes-
tem. Pokožka pak má slanou chuť. Dnes je cystic-
ká fibróza léčená, ale zatím nevyléčitelná. Uvědo-
mujeme si, kolik obtíží toto onemocnění přináší 
a jsme rádi, že jsme se letos i my připojili k Ev-
ropskému dni pro cystickou fibrózu a vyjádřili tím 
podporu touto nemocí postiženým pacientům.

Lenka Nováková
vyučující ZŠ dr. M. Tyrše

Ve středu 28. 1. od 18 hod. proběhne  
v Červeném kostele vernisáž výstavy ob-
razů Ateliéru VIRIDIAN.

Ateliér byl založen v roce 1997 v Ostravě a byl 
první svého druhu v rámci celé České republiky, 
kdo nabídl výtvarné kurzy dospělým poslucha-
čům, a to i těm, kteří se kreslení a malování chtěli 
věnovat až v důchodovém věku. Nyní VIRIDIAN  
přenesl svůj ateliér a nabídku kurzů přímo do cen-
tra Hlučína na Hrnčířskou ulici. Kurzy jsou rozdě-
leny na kresbu a malbu pro začátečníky, pro po-
kročilé, kresbu aktu, olejomalbu a volnou tvorbu. 
Posluchači kurzů jsou lidé různého věku. V součas-
né době již řada absolventů kurzů samostatně tvoří  
a s úspěchem vystavuje v galeriích nejen v naší 
republice, ale i v zahraničí. Právě práce absol-
ventů se představí v Hlučíně v rámci kolektivní 
výstavy, která potrvá od 28. 1. do  29. 3. 2015. 
Otevřena pro veřejnost bude každou středu od 14  
do 18 hod. a neděli od 13 do 16.30 hod.

Zdeněk Kačor

Viridian poprvé v Hlučíně
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Zápisy do prvních tříd
Více informací na str. 9

POZVÁNKA

POZVÁNKA

V minulém roce město Hlučín spolu s Ko-
misí pro tělovýchovu, sport a volný čas 
mládeže a Komisí pro kulturu a školství, 
oznámilo změnu ve vyhlášení výzvy k no-
minaci na ocenění jednotlivců, kolektivů  
a výrazných osobností města Hlučína v 
oblasti sportu, kultury a dalších součástí 
veřejného života za rok 2014.

Návrhy mohli a stále mohou podávat občané 
Hlučína a jeho městských částí, tělovýchovné jed-
noty, sportovní kluby, školy, školská zařízení, kul-
turní a ostatní organizace mající sídlo na území 
města Hlučína a jeho městských částí Bobrovníků 
a Darkoviček, a to průběžně během  roku 2014, 
nejpozději však do 31. 1. 2015.

Návrhy podávejte po dosažení velmi dobrého 
výsledku (sport) nebo po realizaci významného 
kulturního počinu či na základě dlouhodobě tr-
vajících úspěšných kulturních aktivit nebo za vý-
znamný přínos v jakékoliv oblasti veřejného živo-
ta ve městě Hlučíně. 

Nominovat lze reprezentanty nebo osobnosti 
s trvalým bydlištěm v Hlučíně, kteří se výrazně 
zasloužili o zviditelnění města Hlučína a jsou-li 
registrováni v SK nebo TJ (sport) nebo jsou-li čle-

ny kolektivu či souboru působícího ve městě Hlu-
číně (kultura).

Návrhy lze podávat v těchto kategoriích:
1. Kategorie za přínos v oblasti sportu: jednotliv-

ci, kolektivy, trenéři, funkcionáři
2. Kategorie za přínos v oblasti kultury: jednotliv-

ci, soubory
3. Kategorie „Výrazná osobnost roku ve městě 

Hlučíně“
V návrhu na ocenění uveďte: jméno a příjmení 

nominovaného (u kolektivu název organizace), 
datum narození nominovaného včetně jeho adresy 
bydliště (u kolektivu sídlo organizace), zdůvod-
nění nominace včetně uvedení kategorie nomina-
ce. Nezapomeňte také uvést údaje o navrhovateli: 
jméno, příjmení, adresa. 

Návrhy odevzdávejte na odbor školství a kultu-
ry Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 24,  
748 01  Hlučín (Petra Řezáčová, dveře č. B 101), 
případně zašlete elektronicky na e-mail: rezaco-
va@hlucin.cz (kontakt pro telefonické dotazy: 
595 020 293). 

Vyhodnocení  v roce 2015 se uskuteční formou 
„Slavnostního přijetí starostou města Hlučína“.

Nominujte reprezentanty města Hlučína za rok 2014

Vykročení do nového roku - co nás čeká
Stojíme na prahu roku 2015 a město, stejně jako většina z vás, 
už má představu o tom, co jej v následujícím období čeká. Před-
běžné plány se mění v projekty a ty jsou připraveny k realizaci, 
k uvedení „do života“. 

Jak je vidět ze schváleného rozpočtu, který najdete uvnitř novin, napláno-
vali zastupitelé městu na rok 2015 objemný balík nejen staveb, rekonstrukcí 
a investic, ale i kulturních, společenských a sportovních akcí, zábavy i udá-
lostí veřejného života.

Jednou z největších plánovaných investic je vybudování parku volnočaso-
vých aktivit v Darkovičkách. Vznikne v lokalitě zhruba vymezené ulicemi 
U Zámečku, Malá a Na Záplotí.  V jeho vybavení nebude chybět zpevněná 
hrací plocha pro děti, kopec na sáňkování, můstek a molo. Samozřejmě se 
park neobejde bez chodníčků, nového veřejného osvětlení, laviček a odpad-
kových košů.

Dojde také na vybudování chodníku z Malánek ke hřbitovu Březiny, po kte-
rém jste vy, občané, volali již dlouhou dobu. 

Další etapa regenerace sídliště OKD bude znamenat nové cesty, chodníky 
a parkoviště mezi výškovými domy v této části města. Tato změna jistě zpří-
jemní bydlení místním obyvatelům a snad se bude líbit i návštěvníkům.

Dešťová voda nás dokáže potrápit po každém vydatnějším dešti. I tomuto 
živlu věnuje město pozornost a soustředí se vždy na lokality s největšími pro-
blémy. V průběhu roku bude vybudována dešťová kanalizace na ulici Opav-
ské a křižovatce ulic U Stadionu a Zahradní. Oprav se dočkají i další ulice, 
chodníky a veřejná prostranství.

Rekonstrukce zahrady MŠ Bobrovníky a modernizace zahrady MŠ Dr. Ed. 
Beneše je jedním z dárků města našim malým spoluobčanům. Pro město je 
péče o nejmladší generaci jednou z priorit. Je zřejmé, že podoba životního 
prostředí je významným faktorem ovlivňujícím vývoj dětí a jejich vnímání.

Projekt s oficiálním názvem „Sanace, rekultivace a revitalizace území  
po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ dospěl do stadia, kdy je připravena veškerá 
dokumentace pro realizaci stavby a kdy již město udělalo pro daný projekt 

vše potřebné. Napjatě tedy očekáváme rozhodnutí z úrovně ministerstev a 
vlády, které rozhodne o dalším vývoji. V tomto směru bude rok 2015 zlomo-
vý. Držte nám palce, ať to vyjde.

Novinkou letošního roku bude spojení krmáše a Hlučínských slavností.  Zá-
měrem je propojit živou zábavou náměstí s jezerem, vhodně využít prostory 
města, které se k tomu přímo nabízí. Cesta od kostela sv. Jana Křtitele, hlav-
ního svatostánku krmáše, přes městský park s letitými stromy a po ulici Pro-
menádní, zcela odpovídá názvu ulice - vybízí k poklidné příjemné promená-
dě, korzu s rodinou a přáteli mezi zábavou na náměstí a parkovištěm u jezera 
s veselým ruchem kolem kolotočů. Není těžké oddat se této představě příjem-
ně prožitého krmáše, našeho významného církevního svátku.

Vedení města pro vás naplánovalo na celý rok spoustu dalších kulturních, 
sportovních a společenských akcí. V jeho závěru vás čekají akce tradiční,  
a pokud půjde vše jak má, můžete se těšit i na překvapení ve finále.

Jak vidíte, čeká nás toho mnoho. Pokud si budeme vzájemně pomáhat, mlu-
vit spolu a budeme táhnout za jeden provaz, zvyšuje se pravděpodobnost,  
že se nám vše naplánované podaří.
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat celé rodině, všem přátelům a známým za projevenou soustrast, 
květinové dary a za účast při posledním rozloučení s mým drahým manželem, panem Hubertem 
Bindačem. Poděkování také patří pohřební službě Breuer a panu faráři Mgr. Martinu Šmídovi.

Za celou rodinu manželka Zdeňka Bindačová

Ráda bych touto cestou poděkovala pohřební službě Breuer za profesionálnost a vstřícnost při zaři-
zování pohřbu naší maminky a babičky paní Jaromíry Mlákové z Poruby. Také děkuji p. Košařové 
za procítěný proslov a slova útěchy nad rakví naší zesnulé maminky. Za pozůstalé dcera

Anna Cyrusová

4. 1. 17:00 Novoroční koncert – pořádá ZUŠ Hlučín Koncert Kulturní dům
10.1. 10:00 KP kadetek TJ Hlučín - Slezan Orlová Volejbal Sportovní hala
10.1.  Rodinný turnaj ve stolním tenise Sport DDM
10.1. 19:00 Ples mladých Ples Kulturní dům
do 11.1. Vánoce s historickou hračkou Výstava Muzeum Hlučínska
11.1. 15:00 Veký dětský maškarní bál s Hopsalínem Pro děti Kulturní dům
14.1. 18:00 ,,Rock‘n Roll Fingerptints“ Martin Jarošek Koncert Červený kostel
16. 1. 20:00 Ples ZŠ Rovniny Ples Kulturní dům
16.1. 15:00 Keramický klub Pro děti DDM
16.1. 16:30 Keramický klubík Pro děti DDM
17.1. 10:00 2.liga mužů TJ Hlučín - Tatran Litovel Volejbal Sportovní hala
17.1.  Turnaj dospělí ve stolním tenise Sport DDM
17.1. 20:00 Ples Gymnázia Josefa Kainara Ples Kulturní dům
20.1. 16:00 Boty, botky, botičky... Výstava Muzeum Hlučínska
20.1. 18:00 Svět objektivem Tomáš Fellera

Z Hlučína na  Nordkapp (Finsko, Norsko)
Přednáška Zámecký TV Klub

24.1. 14:00 Keramická dílna pro radost Pro děti DDM
24.1. 20:00 Společenský ples města Hlučín Ples Kulturní dům
od 28.1. VIRIDIAN poprvé v Hlučíně Výstava Červený kostel
30.1. 15:00 Keramický klub Pro děti DDM
30.1. 16:30 Keramický klubík Pro děti DDM
30.1. 15:00, 

16:30
Klub patchwork pro děti DDM

31.1. 20:00 Ples ZŠ Hornická Ples Kulturní dům
2.2. 14:00 Dětský maškarní ples s SDH Ples Kulturní dům

Přivítali jsme:
Klaudie Špičková *2014
Veronika Hortová *2014

Jubilanti:
Anna Vondrů *1934
Hedvika Strachotová *1926
Anežka Tchuřová *1920

Rozloučili jsme se:
Hubert Bindač *1947

Novoroční přání městu
Valeria Cymorková

Dvanáctou odbily hodiny na věži,
starý rok se loučí, venku krásně sněží.
Oblohu pokryly nádherné světlice,
jen hvězdy si tančí okolo Měsíce.

Vítáme nový rok se skleničkou vína,
bavíme se spolu jak jedna rodina,
přejeme si zdraví, úspěchy a štěstí,
protože čas neúprosně letí.

Svému městu přeji, ať roste do krásy,
parky plné květin a krásné zeleně,
Hlučínským novinám samé dobré zprávy,
všem spoluobčanům štěstí, lásku, zdraví.

Noc si tiše sedla na břehu jezera,
kapely dohrály, utichlo veselí,
jen stříbrný měsíc se dívá do vody,
přeji svému městu rok šťastný, úspěšný,
rok plný pohody.

Základní škola Hlučín, Hornická 7
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

pořádá ve středu 7. ledna 2015 v době od 9.00 do 10.30 hodin pro budoucí školáky a jejich rodiče
Den otevřených dveří v 1. třídách

Přijďte se podívat, co všechno jsme zvládli za 1. pololetí školního  roku v matematice,
prvopočátečním čtení, psaní a anglickém jazyce.

Rádi Vám ukážeme, jak se nám daří při objevování nových, praktických dovedností
v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy.

Současně pořádá od února 2015
Hrajeme si na školu - škola hrou 

Pravidelná setkání vyučujících 1. tříd s předškoláky, kde se děti zábavnou formou připravují na vstup do 1. třídy.

 Těšíme se na Vás! Vedení a pedagogové ZŠ Hornická 7

n Prodám byt 3+1 v Hlučíně, ul. 28. října č. 
2, 71 m2, 1. patro. Tel.: 776 556 248.

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

n Koupím byt v Hlučíně, dispozice min. 2+1, 
cena max. 1 mil. Kč. Prosím SMS na tel. 
773 785 939.

n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v 7. p. na 
OKD. Tel.: 604 244 855.

n Dám do pronájmu řad. garáž na Hornické 
ul. Hlučín. Tel. 608 816 015.

Soukromá řádková inzerce



Prodej palivového dřeva
Smrk:   špalky 30 cm 670,- Kč/1prm/s
  štípaný  740,- Kč/1prm/s

Buk:   štípaný 35 cm 1100,- Kč/1prm/s

Odkory 2 mb  600,- Kč/1prm

Prodej cca 8 kg pytlíku třísek za 39,- Kč/ks

Tel.: 725 987 422 

AKCE






