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V rámci 7. Národní  konference kvality ve ve-
řejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Mi-
nisterstva vnitra za úspěšný postup při zavá-
dění  metod kvality ve veřejné správě za rok 
2010. Město Hlučín, člen Národní sítě zdravých 
měst, zde získalo bronzové  ocenění za realiza-
ci a uplatňování Místní agendy 21, konkrétně za 
kvalitu ve veřejné správě.

„Národní síť zdravých měst sdružuje města, která 
systematicky podporují kvalitu veřejné správy, stra-
tegické plánování a řízení s ohledem na udržitelný 
rozvoj a podporu zdraví a která se ptají se svých 
obyvatel na jejich názory„ vysvětluje Soňa Práš-
ková, koordinátorka Místní agendy 21 a projek-
tu Zdravé město Hlučín a vzápětí rozkrývá i další 
pojem: „Místní agenda 21 je mezinárodní program, 
jehož cílem je příznivě ovlivňovat kvalitu života 
nejen současných obyvatel měst, ale také dalších 

generací. Hlavními principy MA21 jsou zapojová-
ní veřejnosti do rozhodovacích procesů a dění ve 
městě, strategické řízení a systematické směřování 
k udržitelnému rozvoji.“

V chrudimském divadle převzal cenu z rukou ná-
městka ministra vnitra pro veřejnou správu, legisla-
tivu a archivnictví Františka Vavery starosta města 
Hlučína Pavol Kubuš:

Čtěte na straně 4 Čtěte na straně 5 Čtěte na straně 8

Nový mluvčí města
Od 1. března bude na úřadě 
nový mluvčí - Miroslav Pech

Velkooběmový odpad
Jarní  mobilní svoz odpadu 
bude od 21.3. do 14.4. 2011 

Kvalitní gymnázium
Gymnázium připravilo 
novou koncepci vzdělávání

Město získalo ocenění  za kvalitu ve veřejné správě
„Jsem samozřejmě velice rád, že se nám podaři-

lo tuto cenu získat, ačkoliv jsem si vědom, že je to 
ocenění související s prací ještě předešlých předsta-
vitelů města. Takový je ale život, jedni přicházejí, 
druzí odcházejí. A já jsem přesvědčen, že i pod sou-
časným vedením města bude Místní agenda 21 fun-
govat ne-li lépe, pak alespoň stejně dobře a že toto 
ocenění nebylo zdaleka poslední“ uvedl. 

Bronzový stupeň ocenění za kvalitu ve veřejné 
správě získal městský úřad v Hlučíně již podruhé, 
poprvé to bylo v roce 2009.  V loňském roce došlo 
k dalšímu zkvalitnění práce v rámci Agendy, nově 
bylo zahájeno sledování indikátorů trvale udrži-
telného rozvoje, rozšířil se počet aktivit v kampa-
ních zdravého města a zapojilo se také více cílo-
vých skupin.

Lada Dobrovolná

Město má  již
schválený rozpočet
pro rok 2011
Město Hlučín bude letos hospodařit s rozpočtem s 
celkovou výší příjmů 316 652 162 Kč na jedné stra-
ně a výdajů 324 028 700 Kč na straně druhé. 
„Rozdíl mezi oběma částkami bude dokryt ze zů-
statku tzv. volných prostředků z loňského roku,“ 
uvedla vedoucí finančního odboru MěÚ Hlučín 
Krista Šoferová. 

V této chvíli je jisté, že si město Hlučín bude v 
tomto roce muset vzít úvěr na dofinancování pro-
jektů, na které získalo dotace. Jedná se především o 
projekty zateplení objektů základních škol Hlučín- 
Rovniny a Hornická. 

„Konkrétní výši úvěru zatím nelze vyčíslit, pro-
tože nejsou známy přesné částky na realizaci těchto 
investičních akcí,“ vysvětlila Šoferová. Předpoklá-
dá se však, že půjde nejméně o 20 milionů korun.

Více se o rozpočtu města dočtete v úvodníku 
pana starosty a na straně 2.

(ld)

Osadní výbor OKD zve 
všechny občany k veřejnému

setkání. Schůze, která proběh-
ne 8. března  od 17.30 hod na ZŠ 
Hornická, se zúčastní i starosta 
a místostarosta města Hlučína.

Upozornění  občanům 
Ve druhé polovině ledna byly poplatníkům poplatku 
za komunální odpady rozneseny složenky k úhradě 
tohoto poplatku. Ne vždy se však složenky poda-
řilo doručit. Někde chyběly nebo nebyly označené 
schránky na dopisy, jinde chyběla čísla na domech. 
Každý poplatník je však v souladu s obecně závaz-

nou vyhláškou města č. 3/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, povinen tento poplatek zaplatit bez ohledu 
na to, zda složenku obdržel. Termín pro platbu je 
nejpozději do 31.5.2011. Po tomto datu se poplatek 
zvyšuje na 1,3 násobek. 

Odbor ŽP a KS

26. února 2011: Začíná fungovat call centrum 
pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se 
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohled-
ně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. Sčítací  ko-
misaři začnou zároveň roznášet domácnostem do 
schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zá-
roveň s letákem vhodí komisař do schránky líste-
ček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti 
přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde 
ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011: Sčítací komisaři začínají na-
vštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Kaž-
dý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. 
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BY-
TOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oran-
žový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 
25. března 2011.

25./26. března 2011: Půlnoc z 25. na 26. března 
je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informa-
ce do sčítacích formulářů se vyplňují podle skuteč-
nosti platné v tento rozhodný okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny 
po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na 

světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik 
mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčí-
tání uvést. 

26. března 2011: V tento den je možné začít 
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři 
základní cesty: Internet, předání sčítacímu komisa-
ři a odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na 
kterékoliv poště.

14. dubna 2011: Do tohoto dne mají všichni 
podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou 
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně 
předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011: Končí činnost call centra s bez-
platnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici 
pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistic-
kého úřadu 274 057 777, které je v provozu v úřed-
ních dnech. Stále bude také fungovat informační 
email info@scitani.cz. 

Ondřej Kubala 
tiskový mluvčí projektu

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Termíny sčítání lidu, domů a bytů 2011 



Příjmy celkem včetně financování:   
324.028.700 Kč                 z toho

1. daňové příjmy 134.176.000 Kč 41,4 %
2. nedaňové příjmy 14.933.300 Kč 4,6 %
3. kapitálové příjmy 7.200.000 Kč 2,2 %
4. přijaté dotace 160.342.900 Kč 49,5 %
7. financování 7.376.500 Kč 2,3 %

Vážení spoluobčané, 

zastupitelé města Hlučína na svém posledním 
zasedání odsouhlasili městský rozpočet, ve 
kterém na straně příjmů najdete cca 316 mili-
onů korun. Mnozí z vás si určitě řeknou, je to 
pěkná částka a budou se podivovat nad tím, že 
starosta na většinu požadavků občanů odpoví-
dá – nejsou peníze. A navíc má zastupitelstvo 
rozhodnout o další půjčce, kterou bude nutné v 
příštích letech splácet možná ze stejně vysoké-
ho (nebo chudého?) městského rozpočtu. Rád 
bych, abyste věděli o vašich městských peně-
zích co nejvíce a tak uvedu několik skutečností, 
které jsou pro tvorbu rozpočtu určující.

Nejprve je nutné ze zmíněných 316 milionů 
korun odečíst částky, které jsou každoročně  

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2011
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 4. zasedání, konaném dne 27. 1. 2011, schválilo rozpočet města na rok 2011. Byl schválen s celkovou výší příjmů  

316.652.200 Kč a výdajů 324.028.700 Kč. Financování, to je částka 7.376.500 Kč, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostřed-
ky, kterými se vyrovnává rozpočet. 

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2011:     

PŘÍJMY VÝDAJE

Vlastní příjmy 156.309.300 Kč Běžné výdaje 290.395.900 Kč

Dotace 160.342.900 Kč Kapitálové výdaje 33.632.800 Kč

Financování        
(prostředky z roku 
2010 splátky jistin 
přijatých úvěrů)

16.063.100 Kč
-8.686.600 Kč

Celkem zdroje 324.028.700 Kč Celkem výdaje 324.028.700 Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů a financování na celkových příjmech 
rozpočtu města Hlučína na rok 2011

Podíl běžných a kapitálových výdajů na 
celkových výdajích rozpočtu 
města Hlučína na rok 2011

Výdaje celkem: 
324.028.700 Kč                   z toho

5. běžné výdaje 290.395.900 Kč 89,6 %
6. kapitálové výdaje 33.632.800 Kč 10,4 %

nutně spojeny se samotným chodem města. Sem 
spadají peníze na sociální péči obyvatel, údrž-
bu města, systém třídění, odvozu a zpracování 
komunálního odpadu, správu majetku města či 
zajištění dopravní obslužnosti. Další finance po-
krývají provoz školských zařízení a příspěvko-
vých organizací města, tedy Kulturního centra, 
Sportovně rekreačního areálu, Muzea Hlučín-
ska, Dětské rehabilitace a Domu dětí a mládeže. 
V neposlední řadě nemalé výdaje spolkne chod 
městského úřadu, městské policie a dalších ve-
řejných institucí, které slouží nejen občanům 
Hlučína, ale i dalších 14 obcí správního obvodu, 
tedy zhruba 40 tisícům obyvatel.

Teprve po odečtení všech těchto nezbytným 
financí a také peněz, které město rozdělí v dota-
cích a grantech organizacím, klubům a spolkům, 
dojdeme k částce, která zbývá na samotné inves-
tice. Tedy a údržbu a opravy budov a komuni-
kací, zateplení objektů, přípravu projektových 
dokumentací či novou výstavbu. Část těchto 
zbývajících peněz je navíc nutná pro výkup po-
zemků důležitých pro nové stavby, ale i pozemků 
pod stavbami již existujících, do současné doby 
však majetkově nevyřízených. Částka, o které se 
zmiňuji, bohužel rozhodně nestačí pokrýt potře-
bu dofinancování akcí, na které dostaneme do-
tace. Jedná se o zateplení budov základních škol 
Rovniny a Hornická, vybudování víceúčelového 
školního sportoviště u Základní školy Rovniny 

či přístavbu pavilonu mateřské školky na ulici 
Cihelní. Dotace získáme v řádu několika desítek 
milionů korun, na každé akci se však musíme 
částečně spolupodílet. Naše podíly budou činit 
cca 20 milionů, které si budeme muset z větší 
části půjčit.

Abych vám osvětlil, kolik peněz skutečně zů-
stane v městské kase na investiční akce, je tato 
kapitola na této a následující stránce novin roze-
psána. Kapitola investice zajímá občany nejvíce. 
Podrobně je vyčíslena ještě jedna kapitola, a to 
ta, která zahrnuje nejčastěji kritizovanou službu 
města. Službu, která má zajistit, aby město vypa-
dalo pěkně a komunikace byly v zimě schůdné a 
sjízdné, když už ne dokonale čisté.

Vím, že není jednoduché  orientovat se ve spleti 
čísel městského rozpočtu, který se celým svým 
rozsahem podobá studijním skriptům. Přesto 
bych byl rád, abyste o svém městě měli informa-
ce pravdivé a úplné.

Věřte, že základní snahou vedení města je 
úsporně hospodařit s penězi daňových poplatní-
ků a zároveň zajistit služby pro všechny občany 
našeho krásného města.

Slunečný nástup jara 
přeje všem starosta  

Pavol Kubuš 
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Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2011
1. Územní plánovánání 280.000 Kč 0,1%
2. Dobrovolné svazky obcí 712.000 Kč 0,2%
3. Opravy kulturních památek 700.000 Kč 0,2%
4. Městská policie 8.027.400 Kč 2,5%
5. Vnitřní správa 58.307.100 Kč 18,0%
(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)
6. Sociální výdaje z rozpočtu města 131.878.500 Kč 40,7%
(z toho 131.000.000 Kč na sociální dávky pro občany v obcích správního obvodu cca 40 tis. obyvatel; 878.500 Kč jsou výdaje na dotaci společnosti Renarkon o.p.s., 
výdaje na sociální péči a pomoc dětem a mládeži, na domovy pro matky s dětmi, na sociální péči a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, na komunitní plá-
nování a na poštovné při vyplácení sociálních dávek)
7. Údržba města 21.778.000 Kč 6,7%

8. Doprava 5.520.000 Kč 1,7%
(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy – Dopravní podnik Ostrava a.s., Veolia Transport Morava a.s., Radovan Maxner, Cestovní kance-
lář a autobusová doprava; dětské dopravní hřiště-příprava a realizace dopravně výchovných akcí)
9. Komunální odpady 10.430.000 Kč 3,2%
(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou 6.800,- tis. Kč) 

10. Školství 19.679.600 Kč 6,1%
(Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín-Rovniny, Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, Základní škola Hlučín, Hor-
nická, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky)
11. Univerzita třetího věku 98.000 Kč 0,0%
(Pozn.: vypočtené procento je 0,03%)
12. Bytový a nebytový fond 8.717.500 Kč 2,7%
13. Investice 33.632.800 Kč 10,4%
14. Rezerva ve Fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučína 622.100 Kč 0,2% 
15. Úroky z přijatých úvěrů 1.821.200 Kč 0,6%
16. Příspěvkové organizace 15.076.500 Kč 4,6%
(Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín, Dětská rehabilitace)
17. Dotace poskytované z rozpočtu města 3.800.000 Kč 1,2%
(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím – termín pro podání žádostí je do 28. 2. 
2010)
18. Granty poskytované z rozpočtu města 200.000 Kč 0,1%
(uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k předložení projektů na poskytnutí grantů a proběhnutí výběrového řízení)
19. Ostatní 2.748.000 Kč 0,8%
CELKEM 324.028.700 Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „7. Údržba města“:
Údržba komunikací – zimní údržba 2.600.000 Kč 11,9%
Opravy a údržba komunikací vč. dopr. značek 2.550.000 Kč 11,7%
Čištění města 2.900.000 Kč 13,3%
Opravy čekáren, mobiliář 180.000 Kč 0,8%
Úhrada za srážkové vody 100.000 Kč 0,5%
Havárie ve vodním hospodářství 25.000 Kč 0,1%
Správa v les. hospodářství 100.000 Kč 0,5%
Opravy a údržba dět. hřišť 250.000 Kč 1,1%
Deratizace 100.000 Kč 0,5%
Veřejné osvětlení - elektrická energie + opravy 4.000.000 Kč 18,4%
Údržba hřbitovů 1.147.000 Kč 5,3%
Provoz výpravní budovy na autobus. nádraží 900.000 Kč 4,1%
Informační systém na autobusovém nádraží 103.000 Kč 0,5%
Záchytná stanice pro psy 200.000 Kč 0,9%
Péče o veřejnou zeleň 6.553.000 Kč 30,1%
Likvidace černých skládek 40.000 Kč 0,2%
Městský informační systém 30.000 Kč 0,1%
CELKEM 21.778.000 Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu „13. Investice“:
Oddělení informatiky 300.000 Kč 0,9%
Stavební úpravy ul. Křivá Bobrovníky 2.368.200 Kč 7,0%
Projektové dokumentace 500.000 Kč 1,5%
Víceúčelové hřiště Darkovičky (z prostř. OV) 750.000 Kč 2,2%
Revitalizace zahrady u MŠ Hlučín, Severní 1.022.000 Kč 3,0%
Sportovní hřiště u ZŠ Hlučín-Rovniny 1.700.000 Kč 5,0%

Bytový dům 1. Máje 1 – Zelená úsporám 1.520.000 Kč 4,5%
Byt. dům Dr. E. Beneše 3,5 – Zelená úsporám 1.200.000 Kč 3,6%
Bytový dům Zahradní 12,14 – Zelená úsporám 1.200.000 Kč 3,6%
Vyvolávací systém na odd. občanských průkazů  150.000 Kč 0,5%
Rekonstrukce pláště objektu ZŠ Rovniny 1.000.000 Kč 3,0%
Rekonstrukce pláště objektu ZŠ Hornická 2.000.000 Kč 6,0%
Přístavba pavilonu MŠ Hlučín, Cihelní 3.500.000 Kč 10,4%
Výstavba chodníků hřbitov Hlučín – centrum  250.000 Kč 0,7%
Investice do městské části Bobrovníky 1.000.000 Kč 3,0%
(účelově na realizaci akce Stavební úpravy ul. Křivá Bobrovníky)
Investice do městské části Darkovičky 250.000 Kč 0,7%
(u Osadního výboru (OV) Darkovičky je z částky 1.000.000 Kč použito úče-
lově 750.000 Kč na akci Víceúčelové hřiště Darkovičky; rozdělení zbývajících 
250.000 Kč je na rozhodnutí OV)
Investice do části Hlučín - OKD 1.000.000 Kč 3,0%
Investice do části Hlučín - Rovniny 1.000.000 Kč 3,0%
(u výše uvedených dvou položek bude záležet na rozhodnutí osadních výborů, 
které investice nebo opravy doporučí v roce 2011 k realizaci)
Výkupy pozemků 8.200.000 Kč 24,4%
Rezerva na financování investičních akcí 4.722.600 Kč 14,0%
CELKEM 33.632.800 Kč 100,0%

Doufám, že tento stručný přehled nejdůležitějších položek rozpočtu města vám po-
skytne základní informace, které pro vás budou zajímavé a užitečné. Podrobněji je 
rozpočet města Hlučína na internetových stránkách http://www.hlucin.cz.

Pavol Kubuš
starosta města
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Další jednání
zastupitelstva proběhne

ve čtvrtek 10.3.2011  
od 16 hodin v KD Hlučín.

Více info ve vývěsních
skříňkách a webu www.hlucin.cz

Ocenění osobností
města Hlučína
V Kulturním domě v Hlučíně proběhne 16. břez-
na již tradiční ceremoniál ocenění nejlepších re-
prezentantů a výrazné osobnosti za rok 2010. 
Kromě nejlepšího sportovce a sportovního kolek-
tivu budou letos nově oceněny i jednotlivci a sou-
bor z oblasti kultury. 

Město podpoří Tibet
10. března zavlaje na hlučínské radnici tibetská 
vlajka a to u příležitosti výročí povstání Tibeťanů 
v Lhase proti čínské okupaci. Při něm před 52 lety 
zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Vedení měs-
ta Hlučína, které zástavu vyvěšuje každoročně od 
roku 2003, chce takto vyjádřit solidaritu s tibet-
ským národem. Celosvětová kampaň  Vlajka pro 
Tibet vznikla v polovině devadesátých let v zá-
padní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé po-
rušování lidských práv na tomto území ve střed-
ní Asii.  Česká republika se ke kampani připojuje 
pravidelně od roku 1996. V loňském roce ji pod-
pořilo 364 obcí, měst, městských částí nebo krajů.

Změna územního 
plánu nebyla vydána
Zastupitelé města na svém zasedání 27. ledna roz-
hodli o nevydání změny územního plánu č. 7, kte-
rá by umožnila vznik území  pro podnikatelské 
aktivity na místě, kde je dnes lokalita se zeměděl-
skou půdou. Konkrétně se jedná o území  po levé 
straně při výjezdu z Hlučína směrem na Kozmice 
za areálem hlučínských kasáren. Tato změna by 
mimo jiné umožňovala i tolik diskutabilní mož-
nost vybudování hypermarketu Kaufland. 

Starosta zaštítí projekt Help
Starosta města Hlučína  Pavol Kubuš převezme 
záštitu nad setkáním partnerů projektu HELP v 
Hlučíně dne 25.3.2011. Mezinárodní projekt s ná-
zvem HELP, který je zaměřen na podporu zdravé-
ho životního stylu, je řízen litevskou organizací a 
jeho partnery jsou Česká republika, Itálie, Řecko, 
Polsko a Kypr.
25. března navštíví Hlučín zástupci výše uvede-
ných zemí. V rámci programu si zde např. pro-
hlédnou výstavu „České loutkové divadlo“ a pro-
story Muzea Hlučínska.                                    (ld)

Také  letos budou moci obyvatelé Hlučína zdar-
ma využívat kompostárny firmy Gras Servis pana 
Tomáše Hájovského na Jasénkách.  Město Hlučín 
uzavřelo s touto firmou smlouvu, na jejímž základě 
zde budou moci všichni občané s trvalým pobytem 
na území města bezplatně ukládat biologicky roz-
ložitelný odpad. Služby mohou využívat obyvatelé 
Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček, při příjezdu do 
areálu kompostárny je nutné prokázat svou totož-
nost.  Příjem odpadů bude realizován od 1.4. do 13. 
11. 2011  vždy 3x týdně. 

Otevírací  doba: 
Po: 14:00 - 18:00
St: 14:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00

 V této souvislosti žádáme všechny občany, aby 
se snažili této bezplatné služby maximálně využívat 
a neukládali biologické odpady do kontejnerů a po-
pelnic, které nejsou pro tyto účely určeny. 

(ld)

Kompostování zdarma pokračuje 

Výtah z usnesení  z 8 a 9.
schůze Rady města Hlučína 
Rada města Hlučína rozhodla: 
za město Hlučín, jako jediného společníka obchod-
ní společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
v rámci výkonu působnosti valné hromady této spo-
lečnosti, že: 
n zhotovitelem stavby „Oprava vodovodu na ul. 

Rovniny“ bude firma Vodostav Ostrava spol. s 
r.o. s nejnižší cenou 2.155.389,- Kč bez DPH,  
zhotovitelem stavby  „Výměna vodovodu – 
studny“ bude firma Vodostav Ostrava spol. s 
r.o. s nejnižší cenou 2.635.276,- Kč bez DPH 
a zhotovitelem stavby „Výměna vodovodu ul. 
Cihelní“ bude firma Plastmont inženýrské sítě 
s.r.o. s nejnižší cenou 1.389.819,- Kč bez DPH.  

n zhotovitelem stavby „Oprava kanalizace ul. 
U Bašty 1“ bude firma SBT spol. s r.o. s nej-
nižší cenou 650.688,04 Kč bez DPH, zhotovi-
telem stavby  „Oprava kanalizace ul. U Bašty 
2“ bude firma SBT spol. s r.o. s nejnižší cenou 
372.882,51 Kč bez DPH,  zhotovitelem stav-
by „Oprava kanalizace ul. Hluboká“ bude fir-
ma SBT spol. s r.o. s nejnižší cenou 783.575,03 
Kč bez DPH a zhotovitelem stavby „Výměna 
kanalizace Berunka“ bude firma Vodostav Os-
trava spol. s r.o. s nejnižší cenou 698.482,- Kč 
bez DPH. 

n upravit potřebnou plochu na parc. č. 4441 v k.ú. 
Hlučín, u zpevněného povrchu komunikace na 
ulici K Mýtu v Hlučíně - Darkovičkách pro par-
kování jednoho autobusu dopravce Veolia Trans-
port Morava a.s. 

n o záměru pronájmu objektu Evangelického kos-
tela v Hlučíně Apoštolské církvi Ostrava, a to 
každou  neděli od 17 hodin do 18 hodin, na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. 

Rada města Hlučína udělila souhlas příspěvkové or-
ganizace Správa sportovně  rekreačního areálu Hlu-
čín k uzavření nájemní smlouvy s Obcí Kozmice na 
pronájem části autokempu 

Výtah z usnesení ze 4. zasedání 
Zastupitelstva města Hlučína 
Zastupitelstvo města Hlučína schválilo záměr  
n podat žádost o dotaci na realizaci projektu „Měst-

ský kamerový dohlížecí  systém Hlučín – V. eta-
pa“ a vyčlenění finančních prostředků na spo-
luúčast ve výši minimálně 10% z celkových 
předpokládaných nákladů na projekt. 

n podat žádost o dotaci na realizaci projektu „Mo-
bilní kamerový systém Hlučín“ a vyčlenění fi-
nančních prostředků  na spoluúčast ve výši mi-
nimálně 10% z celkových předpokládaných 
nákladů na projekt.

Rádi bychom vás pozvali na dvě významné akce, 
které jsme si pro vás připravili v rámci března – 
měsíce čtenářů. 

Již tradičně pro vás připravujeme burzu knih. Bur-
za se bude konat v prostorách Zámeckého klubu v 
přízemí budovy zámku a uskuteční se ve dnech od 
21. do 25. března 2011 v době od 9 do 17 hodin. Do 
burzy knih můžete nabídnout beletrii, naučnou lite-
raturu i knihy pro děti, pro které už doma nemáte 
místo a myslíte si, že by udělaly radost někomu jiné-
mu. Knihy, které vás zaujmou, si můžete bezplatně 
odnést domů i v případě, že do burzy nic nenabíd-
nete. Do burzy přijímáme pouze čisté a zachovalé 
knihy. 

Každou březnovou středu můžete využít bezplat-
né hodinové lekce základů práce s internetem. Kur-
zy pro jednotlivce budou probíhat vždy v půjčovní 
době knihovny, tj. od 9 do 12 hodin a od 13 do 15 
hodin. Lekci si můžete rezervovat na tel. čísle 558 
270 107 nebo e-mailem na adrese knihovna.dospe-
le@kc-hlucin.cz. 

Přijďte, těšíme se na vaši návštěvu! 
Lucie Kostková

vedoucí MěK Hlučín

Březen – měsíc čtenářů 

N KRÁTCE Z HLUČÍNA N KRÁTCE Z HLUČÍNA N KRÁTCE Z HLUČÍNA N

Na pozici tiskového mluvčího města Hlučína 
bude od 1. března působit Miroslav Pech, který v 
minulosti pracoval jako mluvčí Krajského ředi-
telství policie Moravskoslezského kraje. 

Miroslav Pech vystřídá ve funkci Ladu Dobrovol-
nou, která odchází pracovat na místo tiskové mluvčí 
města Opavy.

Redakce Hlučínských novin by tímto chtěla po-
děkovat odcházející mluvčí města Hlučína Ladě 
Dobrovolné za dosavadní plodnou spolupráci a 
přeje mnoho pracovních úspěchů v budoucím pů-
sobišti.

(red)

Nový tiskový mluvčí
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M Ě S T S K Á   P O L I C I E

H  L  U  Č  Í  N

MĚSTSKÁ 
POLICIE
INFORMUJE

 VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME  VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME  
Myslím si, že bychom neměli znečisťovat svět, takže prosím, dejte alespoň ke každému panelo-
vému bloku kontejnery na papír, na plasty a na bílé a barevné sklo. Nechci, aby byl svět škare-
dý, ale aby byl krásný.

Vítek Jiříček 2.A, ZŠ Hlučín, Rovniny  
Milý Vítku,
potěšilo nás, že máš zájem o čisté prostředí  ve městě Hlučíně. Město Hlučín má  na svém území roz-

místěno celkem 22 ks 1100 l kontejnerů na barevné sklo, 20 ks na sklo bílé, 15 ks na papír a 10 ks na 
plasty. Letos budeme na plasty ještě 3 kontejnery přidávat. Zároveň lidé dostávají na plasty pytle, kte-
ré jsou pravidelně sváženy v 6-ti týdenním intervalu – tento systém svozu pytlů je pro město nejlepší i 
nejlevnější. Kontejnery jsou umístěny zejména tam, kde se sdružuje větší množství obyvatel – u obcho-
dů, nákupních středisek, případně na sídlištích. Rozhodně ale v současné době nepředpokládáme, že 
budou tyto kontejnery na separovaný sběr umístěny u každého panelového bloku. Papír lze také ode-
vzdávat do Sběrných surovin, kde za něj dostaneš i nějaké peníze. Když vezmeme v úvahu všechny výše 
uvedené možnosti, je z našeho hlediska síť kontejnerů vcelku dostatečná. Víš, ono samozřejmě záleží 
také na penězích – za separaci všech výše uvedených komodit vydává město celkem cca 750 tis. Kč a to 
nejsou započítány náklady na separační dvůr, svoz velkých kusů, který probíhá 2x ročně a na ukládání 
odpadu z údržby zeleně zdarma do kompostárny Gras-servis na Jasénkách.  

Za odbor životního prostředí MěÚ Hlučín Soňa Prášková

V neděli bylo pěkné počasí na procházku - měli jsme však velmi špatný pocit, kde to žijeme. Po 
chodnících se nedá chodit, je na nich plno škváry (např. pod hřbitovem) a všude plno odpadků. 
Stačí když vyjdete z radnice a půjdete k parkovišti na Bochenkově ulici. Na chodnících kolem 
rodinných domů je to lepší( např. my máme vždy uklízeno, tj. Cihelní č.4), ale zase na komuni-
kacích ne Jsem pyšná, že pocházím z Hlučína, ale ten nepořádek mne hrozně deptá.

Marie Drobíková 

Škvára se postupně z nejvíce frekventovaných míst uklízí, ale protože ještě zdaleka neskončila zimní 
sezona, není to ještě „velký jarní  úklid“.  Zimní sezóna končí podle schváleného plánu zimní údržby až 
31.3. Je velmi pravděpodobné, že i v březnu ještě bude potřeba provádět posyp komunikací, vzhledem 
k tomu, že může ještě nasněžit a znovu vzniknout náledí. Bylo by tedy značně neekonomické realizovat 
tento velký  úklid předčasně. Vzhledem ke snaze o snížení prašnosti se však alespoň částečně zamete-
ní a odvoz škváry provádí již nyní. Co se týká papírů v neděli - Technické služby uklízí město 4x týdně, 
naposledy před víkendem v pátek. Během víkendu na řadě míst opět vznikne nepořádek. Není však v si-
lách města uhlídat chování jednotlivých obyvatel, kteří často odhazují odpad mimo vyhrazené nádoby. 
Častější úklid v rámci finančních prostředků vyčleněných na čištění města ale nejsme schopni zajistit.                                                                                                   

Za odbor životního prostředí MěÚ Hlučín Soňa Prášková 

V prvním týdnu měsíce února proběhla v noč-
ních hodinách v Hlučíně bezpečnostní akce ve 
spolupráci Policie České republiky obvodního 
oddělení Hlučín a Městské policie Hlučín. Je-
jím cílem bylo pátrání po hledaných a pohřešo-
vaných osobách, věcech pocházejících z trestné 
činnosti a dohled nad bezpečností a plynulostí 
provozu na pozemních komunikacích.

Kombinované hlídky Policie ČR a městské 
policie se na několika stanovištích zaměřily na 
kontroly vozidel. Během této akce bylo zkont-
rolováno více než 300 automobilů a jejich posá-
dek. Ve dvou případech bylo  u řidičů  zjištěno 
požití alkoholu před jízdou. Informace získané 
během bezpečnostní akce taktéž přispěly k ob-
jasnění případu vloupání do 2 objektů v Hlu-
číně. Výsledky celé akce jsou nadále vyhod-
nocovány a mimo jiné by mohly posloužit při 
objasňování trestné činnosti ve městě Hlučíně 
a v jeho okolí.

3. února 2011 proběhla v kině Mír beseda pro 
mládež v rámci prevence kriminality, které se 
zúčastnili žáci šestých a sedmých tříd hlučín-
ských základních škol. Žákům byl promítnut 
film se zaměřením na palčivé problémy dneška, 
jako jsou vandalismus, šikana a užívání drog. O 
tom, že se jedná o aktuální témata svědčí i ná-
sledná diskuze žáků se zástupci městské a státní 
policie a také pracovníky OSPOD.

Kontejnery budou v Hlučíně a  městských částech 
rozmístěny takto: 
V termínu od 21.3.-24.3. 2011: Hlučín: Hornická 
ul. - u kotelny, Hornická  ul. - u věžáků, Hornická + 
P.Strádala - křižovatka, Jarní + Severní - křižovat-
ka, Bož. Němcové + Severní - křižovatka, 1. Máje 
- vedle kavárny, Tyršova + Komenského - křižovat-
ka, Opavská - za bytovými domy, ČSA naproti po-
likliniky - za byt. domy.
Kontejnery budou přistaveny  dne 21.3., během  ter-
mínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistave-
ny, poslední odvoz bude dne  24.3. 2011 do 12 hod. 
V termínu od  28.3.-31.3. 2011: Hlučín: Hrnčířská 
- u parčíku, Dr. Ed. Beneše, Na Krásné Vyhlídce- na 
konci ulice, Dlouhoveská - u klubu důchodců, Dar-
kovičky: Kulturní dům, K Mýtu + Vřesinská - kři-
žovatka, Patorie. 
Kontejnery budou přistaveny dne 28.3., během ter-
mínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistave-
ny, poslední odvoz bude dne  31.3. 2011 do 12 hod. 
V termínu  od 4.4. - 7.4. 2011: Hlučín: Cihelní - u 
kotelny, Dukelská - parkoviště, 28.října + Písečná - 
křižovatka, Rovniny - bývalá školka, Rovniny + Na 
Závodí - křižovatka, I. Olbrachta + Vinohradská - 
křižovatka, Moravská + Ke Kořeni- křižovatka, P. 

Jilemnického - v zatáčce, Dělnická - uprostřed uli-
ce, Mánesova - konec ulice.
Kontejnery budou přistaveny dne  4.4., během ter-
mínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistave-
ny, poslední odvoz bude dne  7.4. 2011 do 12 hod. 
V termínu od  11.4.-14.4. 2011: Hlučín: nad cihel-
nou - na pravé straně, Jasénky-pod Mušálem, Bob-
rovníky: Malánky- odbočka na Vrablovec, Požár-
nická - Hrabová, Lesní - u hasičské zbrojnice, Na 
Sídlišti - konec ulice, Střední + Křivá - křižovatka, 
U Hájenky, U BOBRY CLUBU.
Kontejnery budou přistaveny  ve dnech  11.4., bě-
hem termínu budou po naplnění odvezeny, znovu 
přistaveny, poslední odvoz bude dne 14.4. 2011 do 
12.hod. 
Do kontejnerů ukládejte jen velkoobjemový odpad, 
nepřeplňujte je a neukládejte do nich nebezpečný 
odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit na 
sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Mark-
vartovické ulici.Svoz velkých kusů je určen pouze 
pro občany - nepodnikající fyzické osoby! Právnic-
ké  osoby a podnikající fyzické osoby odevzdávají 
odpady na skládce SOMA Markvartovice.

Jarní  mobilní svoz velkoobjemového
odpadu bude probíhat od 21.3. - 14.4. 2011

Zastupitelé  rozhodli
o přidělení dotací 
Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo na zasedá-
ní, které proběhlo ve čtvrtek 27. ledna, o poskytnutí 
dotací z rozpočtu města a to:

1) Na služby terénního programu pro osoby ohro-
žené závislostí nebo závislé na návykových lát-
kách na území města Hlučína na rok 2011 ve výši 
110.000 Kč společnosti Renarkon o.p.s.

2) Na probační program ve městě Hlučíně na rok 
2011 ve výši 14.000 Kč společnosti Renarkon 
o.p.s.

3) Na sportovní přípravu a výchovu mládeže na rok 
2011 ve výši 120.000 Kč Sportovnímu klubu FC 
Hlučín.

4) Na realizaci rekonstrukce II. etapy farní střechy 
v roce 2011 ve výši 500.000 Kč Římskokatolické 
farnosti Hlučín. 

Pozn.: Probační program je poradensko-terape-
utická činnost zaměřená na snížení rizika recidivy 
trestné činnosti a celkové zlepšení zdravotně-sociál-
ního stavu klienta. Cílovou skupinou jsou pachatelé 
trestných činů spojených s užíváním návykových lá-
tek v Hlučíně a blízkém okolí.  Poradenství se proto 
zaměřuje především na problematiku zneužívání ná-
vykových látek. 

(ld)
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V lednu ani únoru Zálesáci nezaháleli 

březen 2011
Město Hlučín ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín

Vás zve na besedu

DROGOVÁ
PROBLEMATIKA

15.3.2011 v 16 hod
Diskutovat budou:

zástupci společnosti RENARKON o.p.s.

ZÁMECKÝ KLUB

Aktivity naší školy jsou cíleně smě-
řovány k efektivní primární pre-
venci sociálně patologických jevů. 
Principy vyhodnotitelné primární 
prevence jsou založeny na soustav-
nosti a dlouhodobosti, aktivnosti, 
přiměřenosti, názornosti a uvědo-
mělosti.

V rámci dlouhodobé primární pre-
vence sociálně patologických jevů 
spolupracujeme s Renarkonem a vyu-
žíváme jeho dlouhodobých programů 
BUĎ OK.

Obecně prospěšná společnost RE-
NARKON se během své existen-
ce vypracovala na jednu z největších 
nestátních neziskových organizací pů-
sobících v oblasti prevence, má více 
než 13 let praxe a zkušeností s realiza-
cí prevence na školách. 

Za tuto dobu si společnost vytvořila 
systém, který napomáhá průběhu pre-
vence a předchází případným kompli-
kacím. Renarkon poskytuje ucelený 
soubor programů.

V  prvním pololetí se žáci 1. – 9. tříd 
zúčastnili besed a programů na téma 
Adaptace a aklimatizace, Školní ko-
lektiv, Reálný a virtuální svět, Volný 
čas, Skupina – utváření a spolupráce, 
Lidské kvality spolužáků.

Interaktivní  programy probíhají 
v rámci třídních kolektivů, přispíva-

jí k vytváření dobrého klimatu ve tří-
dě a skupině, pomáhají odolávat soci-
álnímu tlaku, zkvalitňují komunikaci, 
pomáhají zvládat zátěžové situace a 
odmítat legální i nelegální návykové 
látky, zvyšují zdravé sebevědomí a se-
behodnocení.

Během prevence žáci sedí většinou 
v kruhu, diskutují, probíhají sebezku-
šenostní techniky a hry. Cílem preven-
ce je lépe se navzájem poznat a vyznat 
se sám v sobě, dozvědět se, co dělat, 
když se dostaneme do nepříjemní situ-
ace, kam se obrátit o pomoc. Preven-
tista na začátku programu řekne, jak 
bude program probíhat. Atmosféra je 
důvěrná, z vyučujících se účastní vždy 
třídní učitel a soukromé informace se 
nevynáší ze třídy. Z důvodu dobré spo-
lupráce se v hodinách dodržují pevná 
pravidla.

I v druhém pololetí se žáci 1. – 9. 
tříd  zúčastní besed na téma Komuni-
kace a vztahy ve třídě, Komunikace 
a řešení problémů, Šikana, Vzájem-
ná tolerance, Program dne a organiza-
ce času, Vzájemná úcta, Zdravý život-
ní styl, Co si myslím o drogách, Hrou 
proti AIDS.

Mgr. Lenka Nováková
metodik prevence, ZŠ dr. Tyrše

Spolupráce ZŠ dr. Tyrše s RENARKONEM 

8. 2. 2011 proběhla v Obecním domě 
v Rohově členská schůze Místní akční 
skupiny Hlučínsko. Vedle členů Místní 
akční skupiny se jako hosté zúčastnili 
starostové obcí Hlučínska, kteří jsou 
členy, přes mikroregiony Hlučínsko a 
Hlučínsko-západ. Dobré vztahy potvr-
dila přítomnost zástupců partnerské 
Místní akční skupiny z Polska - LGD 
Plaskowyż Dobrej Ziemi – paní Adri-
any Dziaczyszyn a Marzeny Rak. Na 
programu bylo zhodnocení uplynulého 
roku. S ekonomikou a aktivitou sdruže-
ní a plněním Strategického plánu Lea-
der byli účastníci seznámení členy pro-
gramového výboru a předsedy komisí. 
Plány, a to nejen finanční, ale také ná-

vrhy jednotlivých aktivit MAS Hlučín-
ska na rok 2011 představil předseda 
sdružení Josef Teuer. Hosté se dočka-
li i podrobných informací o plánech na 
vyhlášení Výzvy č. 3/2011 pro 13. kolo 
příjmu Žádostí, o kterém informovala 
manažerka sdružení Dagmar Quisko-
vá. Všechny body jednání byly přijaty. 
Na členskou schůzi navazoval seminář 
na téma Využívání kulturních památek 
Hlučínska pro rozvoj cestovního ruchu. 
Příspěvky přednesli zástupci obou mi-
kroregionu Hlučínska a Sdružení obcí 
Hlučínska.Nvrhy a podněty z diskuze 
může využít MAS Hlučínsko pro aktua-
lizaci Strategického plánu Leader.                               

MAS Hlučínsko

Ani v lednu a únoru se v T.O.Zále-
sák nezahálelo a bylo připraveno 
několik akcí. První  akcí letošního 
roku byla lyžovačka na Gruni. Po-
časí sice akci příliš nepřálo, za to ji 
přál místní pan vlekař, který pouštěl 
vlek zadarmo. Celá dvoudenní akce 
se podařila. 

Druhou akcí byla třídenní výprava 
na romantickou chatu Kyčera v Tě-
šínských Beskydech. Chata na samo-
tě bez elektřiny nabídla výborný pro-
stor pro všelijaké aktivity. Odvážnější 
táborníci si mohli vyzkoušet zimní tá-

boření na sněhu, ti méně odvážní si po-
ctivě zatopili v kachlových kamnech. 
Kromě všemožných her byl součástí 
výpravy i výšlap na nedaleký vrch Os-
trý. Poslední  akcí byl Rádcák - akce, 
kde starší členové rozvíjí  své schop-
nosti a učí se novým dovednostem, 
aby byli skutečnými vůdci svých dru-
žin a mohli předávat dál své vědomosti 
o táboření, přírodě a šifrování a podob-
ně. I mladší členové nepřišli zkrátka a 
vydali se na jednodenní výpravu do 
Nošovic, kde navštívili pivovar a vpo-
cestě si zahráli několik zábavných her.

Místní akční skupina Hlučínsko
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Společnost přátel Muzea Hlučínska, občanské 
sdružení se poprvé veřejnosti představila v pá-
tek 11. února na fotografické výstavě v Muzeu 
Hlučínska s názvem Jindřich Štreit: Brána na-
děje. 

Součástí vernisáže byla beseda v evangelickém 
kostele. Hosté besedy byli fotograf, dokumentátor 
a autor výstavy prof. Jindřich Štreit a psychiatr, te-
olog a spisovatel doc. Max Kašparů. Touto premié-
rovou akcí pořádanou ve spolupráci s Muzeem Hlu-
čínska zahájilo občanské sdružení svoji činnost pro 
veřejnost.

A na jaké další aktivity pořádané občanským 
sdružením a muzeem se můžeme těšit?

Myšlenkovým základem činnosti občanského 
sdružení je jedno konkrétní téma na daný kalen-
dářní rok. Toto téma se bude jako zlatá nit prolínat 
jednotlivými prioritami, které si SPMH stanovila. 
Tedy konkrétně: 

Téma roku 2011: CHLÉB

Priority:
1. Výstavy: J. Štreit – Brána naděje, Chléb náš vez-

dejší - od zrníčka k bochníku chleba (14.6. – 
13.11.2011)

2. Besedy a přednášky: makroekonom Tomáš Sed-
láček, sociolog prof. Jan Keller (oba v jednání)

3. Vlastivědný časopis: „HLUČÍNSKO“ (2 x ročně 
– březen, listopad)

4. Exkurze: po stopách pekáren a mlýnů v našem 
regionu / zájezd, cyklovýlet… (duben, květen)

5. Tématické soutěže pro školy: téma chleba (chléb, 
zaměstnání, ikonografie…) očima dětí a mládeže 
(soutěž výtvarná, literární, jazyková, hudební…) 
koncem listopadu

Děkujeme za váš zájem o naší činnost a těšíme se 
na další setkání. 

Jiří Siostrzonek
předseda 

Činnost občanského sdružení sledujte na internetu: 
www.spmh.cz

Připravujeme: Vlastivědný  časopis: „HLU-
ČÍNSKO“ - k zakoupení koncem března na infor-
mačním centru na zámku.

Společnost přátel Muzea Hlučínska informuje

Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita doprovodila beseda v evangelickém kostele. Hosté besedy byli 
fotograf Jindřich Štreit (vpravo) a spisovatel Max Kašparů (vlevo) a uprostřed Jiří Siostrzonek. 
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Z důvodu poklesu počtu dětí na základních školách v hlučínském regionu a snahy zachovat tradič-
ní úroveň vzdělání se vedení hlučínského gymnázia rozhodlo vytvořit novou koncepci. „Doposud jsme 
přijímali do prvního ročníku šestiletého studia šedesát žáků - dvě třídy. V letošním roce budeme přijí-
mat ke studiu pro školní rok 2011/2012 třicet žáků, tj, jednu třídu. Zároveň plánujeme od školního roku 
2013/2014 znovu otevřít čtyřleté studium. To znamená, že žáci současných sedmých tříd, kteří nebudou 
do šestiletého studia přijati, se mohou znovu na gymnázium hlásit z deváté třídy. Po ukončení povinné 
školní docházky mohou tedy žáci pokračovat ve studiu na střední škole v blízkosti svého bydliště,“ infor-
movalo redakci vedení gymnázi Josefa Kainara s tím, že ke změně v koncepce byla škola vedena snahou 
nejen zachovat v našem městě gymnázium s dlouholetou tradicí, ale také jeho vysokou úroveň, na kterou 
mohou být absolventi hrdi. 

(mk)

Gymnázium: Kvalita místo kvantity 

Dne 22.1. 2011 se fotbalový tým mladší přípravky 
FC Hlučín pod vedením trenérů Tomáše Sysaly a 
Kamila Zavadského zúčastnil velmi kvalitně obsa-
zeného a prestižního turnaje v Jablonci na Nisou.

V silné konkurenci mužstev jako Sparta Praha, 
Zbrojovka Brno, Slovan Liberec atd.  se mu zde po-
dařilo obsadit vynikající 2. místo. Přestože naši hrá-
či byli věkovým průměrem nejmladšími účastníky 
turnaje, dokázali vítězit či hrát vyrovnané zápasy s 
papírově silnějšími soupeři. 

Nejkvalitnějším zápasem turnaje byl souboj Hlu-
čína a Sparty o finále, kde se nám podařilo vyřadit 
soupeře v penaltovém rozstřelu. V následném finá-
le jsme již bohužel nestačili na suverénní Zbrojov-
ku Brno. Velké ocenění patří všem hráčům, kteří se 

obrovským nasazením a  skvělou hrou zasloužili o 
vynikající výsledek.

Rovněž děkujeme rodičům, kteří svou přítom-
ností na turnaji vytvořili hráčům téměř domácí pod-
mínky.  

Martin Jelínek
Konečné pořadí  turnaje: 

1. FC Zbrojovka Brno
2. FC Hlučín
 3. AC Sparta Praha
4. FK Baumit Jablonec
5. FC Hradec Králové
6. FC Slovan Liberec
7. SK Děčín
8. FC Vítkovice                  

Velký  úspěch přípravky na turnaji v Jablonci 

ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE V HLUČÍNĚ, škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy vás zve na

D E N  O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í
Ve čtvrtek 17. března 2011, od 13 do 13.30 hod prohlídka školy, 

od 13.30 do 16.30 hod výuka ve 2.-8. ročníku
od 16.30 do 17 hod prohlídka školy. 

Můžete navštívit učebny, prohlédnout si fotografie ze školních akcí, obrátit 
se,  se svými  dotazy na vedení školy. Přijďte se podívat na Vaše děti a jejich 

učitele,  pojďte nahlédnout do výuky nebo si jen prohlédnout školu. 
Ve vestibulu školy bude vyvěšen konkrétní rozvrh vyučovacích 

hodin ve 2. až 8. ročníku, které můžete shlédnout. 

Těšíme se na Vás.  
Žáci a učitelé ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín

Ve zcela vyprodaném sále hlučínského Kulturního 
domu se 15. ledna uskutečnil 48. společenský ples 
Gymnázia Josefa Kainara. Již tradičně kvalitní a 
hojně navštěvovaný ples ani letos své hosty nezkla-
mal. O slavnostní zahájení plesu polonézou se po-
staralo sedmnáct párů studentů školy.

Catering zajišťoval Penzion Lhotka dvěma bary 
s lihovinami, značkovými víny a výčepem piva, 
buffetem s ovocnými špízy v čokoládě, s minizá-
kusky a kávičkou. Večeře se podávala servírovaná, 
k výběru byly dva druhy teplých pokrmů s přílohou. 
Kvalita krmě, jakož i příjemná obsluha, jistě potěši-
la každého gurmána.

 K tanci hrála šestičlenná hudební skupina Pro-
xima Live Orchestra, která po celý večer nenecha-
la spočinout nejen skalní tanečníky. Jejich produk-
ci v průběhu večera zpestřila vystoupení kurzistek 
Centra tance ve Flirt dance, jenž decentně předved-
ly svůj šarm a sexappeal.

O půlnoci se jako hřeb večera konala dražba ob-
řího dortu věnovaného ředitelem školy. Po mnoha 
příhozech byl vydražen za cenu několikanásobně  
převyšující cenu vyvolávací  a výtěžek z této draž-
by poputuje na dobročinné účely ve prospěch stu-
dentů gymnázia.

Ani letošní tombola nebyla nikterak pozname-
nána stávající krizí. Za její bohatost čítající na 170 
hodnotných cen, jako je televizor a elektronika, vy-
savač a žebřík, pečené sele a jiné lahůdky, patří dík 
sponzorům a dárcům z řad rodičů a regionálních fi-
rem.

Také servis a spolupráce vedení i personálu kul-
turního domu při přípravě i samotném konání plesu 
byla naprosto bezchybná.

Kdo jste se letos nezúčastnil, nenechte si tento 
skvělý kulturní  zážitek ujít příští rok.

49. společenský ples Gymnázia Josefa Kainara v 
Hlučíně se koná 21. ledna 2012. 

M.Vlčková
Za výbor Sdružení rodičů

Ad ples gymnázia 
 Josefa Kainara 

Dne 13. ledna 2011 v 17 hodin se v prostorách Zá-
meckého klubu Městské knihovny v Hlučíně před-
stavila mladičká bolatická básnířka Iveta Dudová. 

Autorka reprezentující svou prvotinu nazvanou 
„Neonový Smrtihlav“ je v současnosti studentkou 
čtvrtého ročníku hlučínského gymnázia. Samotná 
sbírka vznikala mezi lety 2007 - 2010, její celkový 
obsah čítá 49 básní - společně s básněmi v próze o 
celkové dekadentní tématice - mapující postupný 
myšlenkový i názorový vývoj autorky ve společnos-
ti.  První  veřejná prezentace tvorby byla realizována 
1. října 2010 v Kulturním domě u příležitosti oslav 
90. výročí založení gymnázia jako součást programu 
pro veřejnost.       

Toto autorské  čtení poskytlo literárnímu publiku 
i publiku z řad veřejnosti možnost strávit příjemný 
podvečer ve společnosti poezie s následnou diskuzí. 
Již zmíněnou sbírku je možno si zakoupit v oddělení 
dospělých Městské knihovny v Hlučíně.                                                                   

Tomáš Kosub
student II. B, Gymnázium J. Kainara

Mladá básnířka
představila prvotinu  



      [09] hlučínskénoviny

Mateřská škola Hlučín, Cihelní, středa 9. 
3. 2011 v době od 9:00 – 15:00 hod. Formulá-
ře „Evidenční list“ a „Přihláška k předškolnímu 
vzdělávání“ jsou umístěny na webových strán-
kách: www.mscihelni.cz

Mateřská škola na ulici Dr. Ed. Beneše 
1/207, která je odloučeným pracovištěm Mateř-
ské školy Hlučín, Severní: středa 2. 3. 2011 v 
době od 9:00 – 12:00 hod. 

Mateřská  škola na adrese Hlučín-Bobrov-
níky, Požárnická 42, která je součástí Základní 
školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky: pá-
tek 4. 3. 2011 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod. 

Mateřská  škola na adrese Hlučín-Darko-
vičky, Nový  svět 4/286, která je součástí  Zá-
kladní školy a mateřské školy Hlučín-Darko-
vičky: čtvrtek 10. 3. 2011 v době od 9:00 hod. 
– 15:00 hod. 

Mateřská  škola Hlučín, Severní: čtvrtek 10. 

3. 2011 v době od 9:00 hod. – 15:00 hod. For-
muláře „Evidenční list“ a „Přihláška k předškol-
nímu vzdělávání“ jsou umístěny na www.skol-
ka.hlucin.com

Před zápisem si vyzvedněte v mateřské škole 
„Evidenční list dítěte“. Tento tiskopis, vyplněný 
a potvrzený dětským lékařem, musí zákonný zá-
stupce předložit u zápisu, jinak nemůže být dítě 
do mateřské školy přihlášeno.

Na zápis si s sebou vezměte:
- vyplněný a potvrzený Evidenční list dítěte
- rodný list dítěte
- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

Upozornění: Zákonní zástupci dětí,  kteří 
se v uplynulém školním roce dostavili k zápi-
su a jejichž žádosti o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání nebylo vyhověno, je nutné, 
aby se k zápisu pro školní rok 2011/12 dosta-
vili opět!

Místo, termín a doba pro přijetí dětí
v jednotlivých mateřských školách v Hlučíně 

M Ě S T O   H L U Č Í N 

Rada města Hlučína vyhlašuje konkurzní řízení na výkon
činnosti ředitelky/ředitele příspěvkové organizace 

Základní  školy Hlučín-Rovniny, okres Opava 

Požadavky:
    * odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedago-

gická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    * plná způsobilost k právním úkonům,
    * znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství,

    * občanská a morální bezúhonnost.

Písemně  zašlete:
    * přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),

    * životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),
    * čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,

    * úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní zkoušce),
    * čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (v soula-

du s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

    * úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci další-
ho vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho dolo-

žení do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat činnost ředitele/ředitelky školy,
    * výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

    * koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu formátu A4),
    * lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitelky/ředitele školy.

Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 7. 2011. 
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (při-
hlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište). 

Termín podání přihlášek do: 10. 3. 2011 
Přihlášky doručte osobně na podatelnu MěÚ Hlučín nebo zasílejte doporučeně na adresu: 

Městský úřad Hlučín, odbor školství  a kultury
Mírové  náměstí 24, 748 01  Hlučín 

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ ZŠ Hlučín-Rovniny

Dne 20. 1. 2011 se naše škola zúčastnila šachového 
turnaje čtyřčlenných družstev, který pořádala Vysoká 
škola finanční a správní v Praze. Náš tým jel ve slo-
žení Tadeáš Kriebel (II. A), Miroslav Suchánek (VI. 
A), Vojtěch Jarkuliš (VI. A), Monika Bělková (V. A) 
se střídajícím Martinem Dihlem (V. A). Tým naší 
školy skončil v těsném závěsu za družstvy gymnázií 
z Frýdku-Místku a získalo krásné třetí místo, čímž se 
znovu potvrdila síla šachového družstva naší školy.

Vojtěch Jarkuliš
Gymnázium J. Kainara, Hlučín, p. o.

Velký  úspěch šachistů

ZŠ Bobrovníky
V lednu na naší škole proběhl zápis dětí do 1.tříd a 
bylo přijato 15 žáčků  nejen z Bobrovníků. Během 
měsíce února a března se uskuteční  další výtvarné 
dílny pro děti i rodiče, kde se naučí ubrouskovou 
techniku a malování na kachlíky. Jako každoročně 
navštíví naši žáci také hlučínskou knihovnu.

Lidé  snad vždy měli rádi legendy a nepodložené pří-
běhy, vyprávění  o tajných či zakázaných láskách a o 
mučednících. Svátek sv. Valentýna se skutečně slaví 
ve velkém a nejvíc asi mezi  -náctiletými.

„Náctiletí“ ze ZŠ dr. Miroslava Tyrše, tedy žáci 5. 
– 9. tříd, slavili Valentýna po svém. Na ledě v Buly 
aréně v Kravařích si 11. 2. 2011 každý našel kousek 
své radosti, která k Valentýnovi patří a o kterou tu 
šlo především. Někdo se „vyřádil“ při výběru oble-
čení – každá třída se snažila sladit v jedné barvě, ně-
kdo předvedl, jak skvěle ovládá brusle, jiní ukázali, 
jak se oproti loňsku zlepšili, nejlepší bruslaři vypla-
vovali svůj hormon štěstí při rychlé a napínavé šta-
fetě, mnohé slečny zaujaly svou velmi elegantní jíz-
dou, a kdo se dobře díval nejen na led, ale i kolem 
sebe, viděl i pár moc hezkých momentů decentního 
namlouvání těch nejstarších  -náctiletých na Valen-
týnské lední diskotéce.

Na nejlepší a nejrychlejší bruslaře samozřejmě če-
kaly diplomy a odměny, bez pochvaly neodešly ani 
nejlepší „převleky“, velké poděkování patří také vy-
učujícím paní Wehowske Mrázové a panu Svobodní-
kovi za organizaci celého dopoledne.

Je už to více než 100 let, co americký podnika-
tel Walter Scott přišel na to, že valentýnské přání by 
mohlo být docela dobrý business… A je už to pár let, 
co na „Tyršovce“ přišli na to, že svátek lásky se dá 
skvěle oslavit i v docela slušné zimě na ledové ploše 
a všem při tom může být hezky…

Monika Tomisová
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše

S Valentýnem na ledě 

Vážení rodiče, v současné době připravujeme 
slavnostní přivítání pro děti narozené od  1.7.2010, 
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 – 17 
hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k ověření těchto 
skutečností, originál rodného listu dítěte a svůj plat-
ný občanský průkaz. O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným předstihem, informo-
váni pozvánkou. Bližší  informace na telefonním čís-
le 595 020 224, 595 020 283.

Vítání občánků 



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

Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, tel. pokladna 558 270 100, KD: 595 043 397, www.kc-hlucin.cz

Kino Mír Hlučín 
Ostravská 624/51a, tel.: 733 712 991 

Soukromá inzerce
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Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, tel.: 595 041 617
muzeum.hlucinska@seznam.cz, www.muzeum.hlucin.com

Sportovně  rekreační areál Hlučín –  sportovní hala, stadion
Tyršova 5a, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 043 677, 595 043 690, email: srahlucin@volny.cz, www.sra-hlucin.cz 

do 6. 3. Jindřich Štreit: Brána naděje (fotografická výstava)
11. 3. 16.00 České loutkové divadlo, historie a současnost (výstava)
15.3. 16.00 Zámecký  klub - beseda v rámci projektu 

ZDRAVÉ MĚSTO -  drogová problematika
27. 3. 15 a 16 h O Palečkovi – divadelní představení pro děti.

Hraje: Dětský divadelní soubor Rarášek z Opavy.

jarní
prázdniny

JARNÍ  VÝTVARNÁ DÍLNA BOBROVNÍKY, ZŠ Bobrov-
níky, pro děti z 1.stupně základní školy, informace: kladivo-
va@ddmhlucin.cz

28.2. - 4.3. PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR, bez spaní, pro děti od 6 do 10 let, 
celotáborová  ZIMNÍ OLYMPIÁDA, hry, soutěže, bobování, 
výlety, výtvarné  a hudební činnosti,... cena 950,- Kč, infor-
mace: studena@ddmhlucin.cz

5.3. ,12.3. 
a 19.3.

LYŽOVÁNÍ  NA PRADĚDU, odjezd z autobusového nádra-
ží 6:55, cena za dopravu 200,- Kč/osoba, zvýhodněné  skipa-
sy pro děti i dospělé, jednotlivé termíny se uskuteční podle 
zájmu, rezervace míst po zaplacení v DDM Hlučín, tel.: 595 
041 156, holanova@ddmhlucin.cz

6.3. KLOBOUČKOVÝ  TURNAJ VE VOLEJBALE, Hlučínská 
hala, od 15 let, pro neregistrované, informace: kladivova@
ddmhlucin.cz

11.3. KLUB PATCHWORK - od 16h v DDM, srdečně zveme 
všechny šikovné ženy a dívky, informace: DDM Hlučín, 
info@ddmhlucin.cz

12. 3. ŠACHOVÝ TURNAJ - pro děti a mládež do 16 let, od 9:00 
h v DDM Hlučíně, svačinku a přezůvky s sebou, startovné 
30,- Kč, přihlášky a platba předem v DDM, informace: hola-
nova@ddmhlucin.cz

18.3. KLUB DRÁTOVÁNÍ - od 17h v DDM, informace: DDM 
Hlučín, tel: 595 041 156 kladivová@ddmhlucin.cz

19.3. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, KD Darkovice pro děti od 
6 do 15 let (rozdělení do kategorií), informace: kladivova@
ddmhlucin.cz

Připravujeme Odemykání lesa, Zlatá  udice, Výlet Zlatorudné mlýny, Den 
Země, Velikonoční hrátky, Klub drátování, Klub Patchwork

Advokátní kancelář
Mgr. Josef Struhař, advokát

Oznamuji široké veřejnosti, že 
od 1.března měním sídlo své kanceláře. Novým
sídlem je adresa Hlučín, Opavská č.p. 1868/8A 

(objekt firmy Ricka Karel s.r.o., naproti
marketu Billa). Úřední hodiny: úterý, středa,

čtvrtek od 8 do 16.30 hod, pátek od 7 do 12 hod.

Tel: 602 753 875, e-mail: jstruhar@volny.cz
Telefonicky lze dohodnout individuální termín.

Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště
Objednávky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690 

Akce ve sportovní hale:
5. 3. 8.00 – 15.00 Volejbalové utkání II. ligy – muži
6. 3. 10.00 Fotbalové utkání FC Hlučín – Třinec

10.00 – 15.00 Volejbalový turnaj neregistrovaných hráčů
12. 3. 9.00 – 13.00 Mistrovské utkání mládežnických družstev 

v basketbalu
19. 3. 8.00 – 15.00 Volejbalové utkání II. ligy – muži
20. 3. 10.00 Fotbalové utkání FC Hlučín – FC Most
26. 3. 9.00 – 13.00 Mistrovské utkání mládežnických družstev

v basketbalu
2. 4. 8.00 – 15.00 Volejbalové utkání II. ligy – muži
10. 4. 10.00 Fotbalové utkání FC Hlučín – Znojmo

19. 3. 17.00 OMLAZOVNA 
Připravujeme:
2. 4. 9.00 HLUČÍNSKÁ LILIE
24. 4. 19.00 VEPŘO KNEDLO ZELO – divadelní komedie. Hrají: 

Barbora Seidlová, Josef Polášek aj. 

Knihovna 
Zámecká  4, tel.: 558 270 106

21. - 25. 3.  9.00 - 17.00 Burza knih v Zámeckém klubu

8. 3. 16.00 EXPEDIČNÍ KAMERA
13. 3. 15.00 Hrajeme pro děti – Mach a Šebestová na prázdninách I

Výroční  členská schůze ČRS MO se koná  dne 6. 3. 2011 v 8.00 hod.
v Kulturním domě Hlučín. Zve výbor ČRS MO.

n Vyměním garsonku v Bohumíně, za obdobné bydlení v Hlučíně. Mož-
nost i jejího prodeje. Tel.: 731 009 934. 

n Pronajmu byt. a nebyt. prostory v centru Hlučína. Tel.: 777 010 444. 
n Prodám zahrádku v osadě na Vinohradech. Možnost stavby chatky. 

Tel.: 728 997 072. 
n Prodám RD v Hlučíně - Rovninách. Tel.: 605 549 266. 
n Zprostředkuji život věčný. Tel.: 776 665 841. 
n Prodám man. postele, nové matrace a novou zimní bundu. Tel.: 595 

044 101. 
n Jsi sám? Máš zdravotní problémy? Poskytnu péči i společnost v osamě-

lých chvílích. Tel.: 732 843 826. 
n Hledám učitele italštiny – Hlučín, tel.: 608 428 122.





hlučínskénoviny [12]

Okénko
čtenářů

Místo kytičky
Přivítali  jsme:
Matýsek Ondřej *2010
Ostárek Vojtěch *2010
Klučková Hana *2010
Vařechová Klára *2010
Vařechová Ema *2010 

Jubilanti:
Polomský Alois *1931
Drobková Hildegarda *1925
Zdvihalová Bohdanka *1928
Rončková Antonie *1925
Polok Josef *1954
Foltynová Herta *1929
Kačmařová Eva *1930
Antončíková Zdenka *1931
Biskup Jan *1928
Alžběta Stankeová  *1953
Gertruda Stašová  *1922

Rozloučili jsme se:
Bradáč Václav *1943
Jiří Lasák *1964

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat poctivému ná-
lezci, který mi nezjištně pomohl. V pondělí 31. led-
na našel na parkovišti před obchodem Hruška na 
Rovninách moji peněženku včetně mých osobních 
dokladů a platebních karet. Přinesl mi ji osobně až 
domů a odmítl jakoukoliv odměnu za nalezení. Bo-
hužel, neznám jeho jméno. Proto bych mu ráda ve-
řejně poděkovala prostřednictvím Hlučínských no-
vin.
Upřímně Vám děkuji.

Petra Řezáčová

Dopis všem řidičům
Za pár týdnů  opět přivítáme jaro. My senioři 
máme samozřejmě velkou radost- protože nás naše 
setřičky opět vezmou ven, do přírody, k jezeru, kde 
se pokocháme stříbrnou hladinou, bílýmí racky, 
kačenami a labutěmi. Také si rádi pochutnáme na 
bramborových placičkám u Čochtana. Ale je tu je-
den háček, jak se dostat na druhou stranu hlavní 
cesty, která tady vede?
Jsme vozíčkaři, staří lidé, nemocní a nepohybliví. 
Řidiči, kteří jezdí  z obou stran nezastavují- z pade-
sáti možná jeden. Chtěli bychom poprosit všechny 
řidiče, aby naši prosbu pochopili. Jde jenom o 4-5 
minut, než nás setřičky přepraví na druhou stranu.
Věříme, že naší velkou prosbu vyslyšíte. Děkuje-
me všem citlivým řidičům a my vozíčkáři,  Vám ze 
srdce přejeme mnoho kilometrů bez nehod. 
Za všechny seniory z Domova u Jezera děkuje

Valeria Cymorková

Výzva!
Vážení majitelé psů,
prostranství kolem našich domů a trávní-
ky jsou neustále znečišťovány psími výkaly. 
Je to nehygienické, neestetické a nekulturní.
Pomozte zlepšit situaci! Jednoduchá a levná 
rada:

1. připevněte si k vodítku malou taštičku (pe-
neženku)

2. do peneženky si dejte igelitové sáčky - 
máme jich dost po nákupech

3. psí hovínka sbírejte do sáčku a vyhoďte do 
odpadového koše

4. VŠICHNI  -  prosím - UPOZORNĚTE  
PEJSKAŘE, KTEŘÍ PO SOBĚ NEUKLÍ-
ZEJÍ

Děkujeme
E.Svobodová

Jak to bylo!
Jak jsem posledně slíbil, chtěl  bych občanům při-
blížit, kde se nakupovalo, a kde bydleli různí řeme-
slníci,  a to v abecedním pořadí. 

Autotaxi provozovali:  
Halfar František - Náměstí č.32; Chrzibek Karel 
– Hospitálská č.84 - tel.č.2;  Kubečka František – 
Nádražní č.641; Petzuch František – Náměstí č.19; 
Schmuck Josef – Hrnčířská č.167 
Autodoprava: 
Backa Viktor – Náměstí; Gladisch Vilém – Náměs-
tí č.8 
Advokáti: 
Janošek Josef – Náměstí č.1 – tel.č.20; Lerch Milo-
slav – Náměstí č.31;  Machati Ferdinand – Náměs-
tí č.31 – tel.č.28; Wayrauch Vilém – Náměstí 11 – 
tel.č.44 
Dámské krejčovství: 
Drechslerová Aloisie – Opavská č.41; Kinďurová 
Anastazie – Zámecká č.287;  Klugerová Elizabeth 
– Kostelní č.282; Kalmová Anna – Vallová č.180;  
Oczipková Františka – Hrnčířská č.596; Petzuchová 
Marie – Vallová č.172 

Banky: 
Moravská banka – Náměstí č.4 – tel.č.56; Městská 
spořitelna – Náměstí č.24;  Spořitelní a záloženský 
spolek – Náměstí č.8 
Benzinová stanice: 
Chrzibek Karel – Hospitalská č.84 
Bednáři: 
Pajatsch Jan – Opavská č.57; Reiský František – 
Vallová č.183; Reiský Jan – Ratibořská č.166 
Cukrářství: 
Šimunek František – Náměstí č.2; Ševčíková Zu-
zana – Náměstí č.6; Schlosárek Josef – Hrnčířská 
č.233 
Cihelna: 
Holuscha Valter – Ostravská – tel.č.6 
Drogerie: 
Šimek Valentin – Ostravská č.68 
Elektrotechnici: 
Stanice Moravskoslezských elektráren – Hrnčíř-
ská č.232 – tel.č.26; Schmatloch Pavel – Ostravská 
č.138 – tel.č.24 
Fotograf: 
Zagora Pavel – Opavská č.4 (děda zpěvačky Han-
ky Zagorové) 
Geometr: 
Trulay František – Náměstí č.4 
Holiči: 
Doskočil Josef – Náměstí č.13; Dobrzanský Josef 
– Náměstí č.7; Malý Josef – Hrnčířská; Lopotsch 
Max – Ostravská č.78; Volný Josef – Ostravská č.78 
Hotely: 
Bárta Emil - (National – Slezan) - Náměstí č.32; 
Prokop Hubert - (Centrál) – Náměstí č.23; 
Slaný Jan – (U Koruny – dnes Bětka) – Náměstí 
Hospodářské stroje: 

Sabasch Rudolf – Ostravská č.125 
Hodináři: 
Bajer Josef – Ostravská č.134; Hauk Jakob – Opav-
ská č.38 
Hokynářství: 
Backa František – Náměstí č.10; Hurník Jan – Ost-
ravská; Janoschová Marie – Hospitalská č.630;  
Jarosch Rudolf – Hospitalská č.111; Kupka Alois 
– Opavská č.42;  Miuschalek František – Pode zdi 
č.144; Plesňáková Božena – Ratibořská 
Chemická čistírna: 
Havelková Anna – Opavská č.91 
Kino: 
Krupička Jindřich – Hospitalská č. 59 
Kováři: 
Blokesch Augustin – Opavská č.37; Gartner Simon 
– Vallová č.169;  Kremer František – Vinohradská 
č.329; Wraník Rudolf – Hospitalská č.87 
Kolaři: 
Biskup Pavel – Dlouhoveská č.419; Postulka Ka-
rel – Dlouhoveská č.367; Walder Richard – Hospi-
talská č.87 
Klempíři: 
Breier Antonín – Hospitalská č.81; Wicha Leopold 
– Vallová č.168 
Kamnáři: 
Gebauer Karel – Školní č.220; Scholtis Eugen – 
Pode zdi č.678 
Kominíci: 
Plaza Emanuel – Celní č.444 
Knihtiskárna: 
Peschel Richard – Náměstí č.17 – tel.č.9

 Pokračování příště. 
                                                                     J.H.

Poděkování 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, 
kamarádům a známým za projevy soustrasti, kvě-
tinové dary a za účast na posledním rozloučení  s 
naším drahým a milovaným synem, bratrem a ta-
tínkem panem Jiřím Lasákem z Hlučína.
Rovněž děkujeme panu faráři a pohřební službě 
Breuer za vstřícný přístup a vzorné služby.

Rodiče a sestra 
Andrea s rodinou
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Záchytná stanice pro psy
V záchytné stanici pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín s.r.o. se nyní nachází 5 psů čekajících na své nové pány.  

Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:    Odběr pejsků:
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 hod.  pondělí - pátek: 6:00 - 14:00 hod.
sobota - neděle: 8:00 - 12:00 hod.

Sponzorské dary na provoz psího útulku lze poskytovat:

1. v naturáliích (granule pro psy) - odevzdat přímo na TS Hlučín s.r.o., ul. Markvartovická
2. finanční  na pokladně MěÚ Hlučín. Na požádání vám bude vystaveno potvrzení města o přijetí daru (o potvrzení požádáte přímo na pokladně)
3. finanční převodem na účet: 000019-1843589399/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočky Hlučín, var. symbol 6490311. Na požádání vám bude vystave-

no potvrzení města o přijetí daru (o potvrzení požádáte odbor životního prostředí a komunálních služeb, p. Dedkovou, tel: 595020231).

Ev.č.  11/2009
Jméno  ALÍK
   pes
Stáří   3 roky
Popis  rezavý kříženec
Nález  ul. Květná, Hlučín
Dne  30.3.2009

Ev.č.  25/2009
Jméno  AIDA, fena
Stáří   3 roky
Popis  černožlutý kříženec
 knírače milá
Nález  ul. Na Závodí, Hlučín
Dne  5.7.2009

Ev.č.  31/2009
Jméno  RITA, fena
Stáří   2 roky
Popis  černý kříženec něm.ovčáka, 
 vhodná na hlídání k RD
Nález  ul. ČSA, Hlučín
Dne  1.10.2009

Ev.č.  1/2011
Jméno  DENNY, pes
Stáří   1 rok
Popis  kříženec, černý s pálením
   temperamentní, k RD
Nález  u bunkru, Darkovičky
Dne  22.01.2011

Ev.č.  28/2010
Jméno  BAK, pes
Stáří   3 roky
Popis  retrívr, béžový
   klidný, milý
Nález  ul. ČSA, Hlučín
Dne  27.10.2010
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Po deseti letech se koncem března opět usku-
teční sčítání lidu, domů a bytů.  

Cílem této akce, jejíž organizací byla letos pově-
řena Česká  pošta, je získat informace nejen o počtu 
obyvatel ale také další údaje, např. o životní úrov-
ni, dosaženém vzdělání, užívání jazyka, praktiko-
vání náboženství apod. Získaná statistická data jsou 
využívána pro vědecké účely, slouží jako výchozí 
materiál pro demografy, sociology, ekonomy, poli-
tology, historiky a další. První letáky k celé akci za-
čnou pracovníci pošty roznášet již v únoru. Spolu s 

nimi dostanou lidé také lístek, na kterém bude uve-
den termín, kdy jim budou doručeny 3 formuláře 
- Sčítací list osoby, Domovní list a Bytový list. Ty 
musí někdo z domácnosti převzít osobně. Formulá-
ře bude možné vyplnit i elektronicky, každý z nich 
má vygenerovaný originální PIN, který umožňuje 
jeho vyplnění přes internet.

Sčítání lidu se týká  všech osob, které se budou 
v noci z 25. na 26. března 2011 nacházet na úze-
mí České republiky. Akce by se tedy měli zúčast-
nit i cizinci, kteří v ČR žijí nebo tu v této době bu-

dou pobývat jako turisté. Pro ty, kdo neumějí česky, 
jsou připraveny pomocné formuláře a vysvětlivky 
v osmi jazycích-v  angličtině, francouzštině, rušti-
ně, vietnamštině, němčině, polštině, ukrajinštině a 
romštině Formuláře je nutné odevzdat zpět do 14. 
dubna.

Celkové náklady na přípravu, realizaci a vyhod-
nocení výsledků sčítání lidu jsou vyčísleny na cca 
2,5 milionů korun.  Sčítání se poprvé koná v jednot-
ném termínu ve všech zemích Evropské unie.

(ld)

V březnu bude po deseti letech další sčítání lidu, domů a bytů

Dvouleté studium na Univerzitě  třetího věku v 
Hlučíně završili studenti historicky prvního cyk-
lu slavnostní promocí. Ta proběhla v pondělí 17. 
ledna v obřadní síni městského úřadu.

„Když jsem začal před dvěma lety na jaře studo-
vat, netušil jsem, co všechno mi studium přinese. 
Získal jsem nejen celou řadu nových poznatků z 
oborů, ke kterým se člověk v běžném životě vůbec 
nedostane, ale poznal jsem i spoustu zajímavých 
lidí,“ chválí studium čerstvý absolvent Univerzity 
Pavel Lindovský. 

„Kdyby se otevřel další ročník s jinými předmě-
ty, určitě bych se zase přihlásila. Nejen kvůli vědo-
mostem, ale i kvůli spolužákům, kteří byli skvělí. 
Doufám, že se budeme nadále setkávat,“ doplňuje 
Ludmila Ludányiová   

Uznalá slova připojuje i další z absolventek, Kris-
tina Machálková: „Nejvíc mi dala informatika, za-
ujaly mě ale i všechny ostatní předměty. Jsem moc 
ráda za tu šanci studovat, bohužel mám pocit, že 
společnost se většinou věnuje více mladým a tu 
starší generaci opomíjí. Proto opravdu velké díky 
městu Hlučínu, že nám tuto možnost dalo.“

Během 4 semestrů se senioři seznámili s předmě-
ty počítač a já, cizí jazyk, právo a já a ochrana život-
ního prostředí. Výuku, která probíhala jednou týd-
ně odpoledne vždy 2 vyučovací hodiny, zajišťovali 
lektoři Vysoké školy podnikání v Ostravě.

V lednu promovali téměř 4 desítky seniorů, stej-
ný počet v této chvíli Univerzitu ještě studuje. „Stu-
denti druhého cyklu univerzity již absolvovali první 
dva semestry výuky, mají tedy za sebou práci s po-
čítačem a angličtinu. Nyní koncem ledna nastoupi-
li do semestru třetího, kde je čeká studium práva,“ 
vysvětluje Růžena Dvořáčková, která je nejen po-
věřená organizačním zajištěním celého studia, ale 
je také lektorkou angličtiny.

Univerzita třetího věku je určena seniorům nad 

První absolventi promovali na Univerzitě  třetího věku 

55 let, výuka probíhá na hlučínském gymnáziu Jo-
sefa Kainara. Zatímco první cyklus byl zcela zapl-
něn studenty z Hlučína, ve druhém cyklu se již na-
šlo místo i pro zájemce z okolních obcí, např. z Hati, 
Kozmic, Ludgeřovic, či Darkovic. S otevřením 3. 
cyklu v letošním roce se nepočítá, a to s ohledem na 
omezený rozpočet města. To doposud na studia při-
spívalo každému studentovi z Hlučína 1000,- Kč z 
celkové částky 1500,- Kč na jeden semestr. 

„Vzhledem ke stanovenému rozpočtu města Hlu-
čína pro rok 2011 není letos zahájení dalšího cyklu 

studia za finanční podpory města reálné,“ vysvět-
luje starosta města Pavol Kubuš a dodává: „V září 
2011 bude ale  Radě města  předložen k rozhodnutí 
materiál o možnosti zahájení dalšího cyklu Univer-
zity v březnu 2012, samozřejmě s vazbou na rozpo-
čet pro daný rok.“

Pokud to tedy rozpočet na rok 2012 dovolí, je 
možné, že se senioři po roční přestávce opět vrátí 
do školních lavic. 

Lada Dobrovolná

Čtěte na straně 3 Čtěte na straně 6 Čtěte na straně 4

Tříkrálová sbírka 2011
Hlučíňáci byli opět
štědří, darovali na charitu

Hlučín v detailu
Fotosoutěž ukáže město
z netradičních pohledů

Setkání v Bobrovníkách
Rozhodujte i vy o věcech
kolem vás...

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



LÉKÁRNA
U HRADEB
LÉKÁRNA
U HRADEB
Naše lékárna nabízí svým klientům ZÁKAZNICKOU KARTU

ZAJIŠŤUJE: sledování léčebného režimu
                       konzultace v oblasti užívaných léků
                        poradenství v dermokosmetice  
                        poradenství v oblasti snížení nadváhy i při odvykání kouření
            sledování a vyhodnocení lékových interakcí 
            měření krevního tlaku 

POSKYTUJE:  bonusové výhody a slevy
Zákaznická karta je zdarma. Zajišťuje Vám výrazné úspory a garantuje věrnostní bonus při čerpání zdravotní péče v naší lékárně 
na recept i poukaz. Sledování péče pomocí zákaznické karty Vám v naší lékárně U hradeb zvyšuje  bezpečí při užívání více  léků 
kontrolou jejich vzájemných interakcí  a tak zvyšuje  ochranu  Vašeho zdraví. 

Registrace zákaznické karty  a  potřebné registrační údaje pro vydání karty podléhají striktně Zákonu o ochraně osobních údajů 
a bez Vašeho písemného souhlasu s nakládáním s poskytnutými osobními  údaji klientská karta nemůže byt vystavena ani vyu-
žívána. Její použití je schváleno Úřadem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a jejich vyu-
žití je omezeno zákonem na ochranu osobních údajů. 

Nepromeškejte návštěvu
dermoporadkyně Avene 

9.3.2011

Otevírací doba : Po – Pá  7.30 hod – 18 hod, So 8 hod – 12 hod

www.lekarnauhradeb.cz



Zahradnictví Michňa

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)

Po – Pá: 8.00 – 17.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod

Tel.: 777 555 499, 605 937 531

zahradnictvimichna@seznam.cz

www.zahradnictvi-michna.cz

studio ANETEstudio ANETE
Nabízíme vše pod jednou střechou

- MODERNÍ TECHNOLOGIE TVAROVÁNÍ POSTAVY
- RELAX
- KONZULTACE S ODBORNÍKEM NA ZDRAVOU VÝŽIVU

!NOVINKY!
VACU-ACTIV - CHŮZE V PODTLAKU (znáte z TV)

Chemický peeling BIOMEDIC  - koriguje hrubý a nerovný povrch pleti
   - jemné vrásky, akné a pigmentové skvrny

= 4 STROJE ROLLETIC
= VIBRAČNÍ PLOŠINA
= LYMFODRENÁŽ - PŘÍSTROJEM
= RŮZNÉ DRUHY MASÁŽÍ
= ZÁBALY  - ANTICELULITIDNÍ
 - UVOLŇUJÍCÍ SVALOVÉ NAPĚTÍ

!!! V prodeji také dárkové poukazy !!!

Více INFO na: www.studio-anete.cz

Pro velký zájem pouze na objednávky tel: 608 44 52 61

Adresa: Úzká 1, 748 01 Hlučín

realizace a údržba zahrad
a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin,
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen,

jabloně od 90,-



HLUČÍN, Markvartovická 1416/2
Call centrum: 591 001 002 
Mob.: 775 707 006 | 775 772 777 www.pneuok.cz 

PNeUservis aUtodÍLyaUtoservis geoMetrie KLiMatiZaCe

Akce je platná od 21.2.2011 a do vyprodání zásob. Více informací na prodejně.

od 10 - 17h

výProdej 
aLU disků 
každý PáteK 


