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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, ruš-
tině, 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
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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...



Vážení spoluobčané, 

opět je tady zima. Období, ve kterém si užívá-
me radosti z největších svátků roku a těšíme se z 
možnosti zimních sportů. Zima je ale také časem, 
který s sebou přináší velké starosti. Ne všude na 
světě je tomu tak. Na Havajských ostrovech je 
po celý rok léto. Lidé tam mají jednodušší domy, 
které nemusí zateplovat a vytápět, kupovat zim-
ní oblečení a boty, nestarají se o zimní údržbu 
silnic, nesundávají ze střech rampouchy. Naše 
životní náklady jsou na rozdíl od jejich asi o po-
lovinu vyšší a všichni se snažíme o jejich maxi-
mální snížení. Není však dobré šetřit za každou 
cenu. Mne, starostu, trápí zima hned v několika 
souvislostech. Je to v první řadě údržba cest, 
chodníků a dalších obslužných ploch. Technické 
služby provádí tuto činnost podle schválených 
pokynů, které stanovují v mimopracovní době 
do 3 hodin od výzvy zahájit  práci s technikou, 
odhrnout za 4 hodiny silnice a za dalších 6 ho-

din chodníky. Tak se bohužel může stát, že jsou 
některé komunikace odhrnuté až k večeru. V te-
levizi jsme mohli v prosinci vidět, že je to stejné 
i v Paříži, Londýně či Berlíně. Moc mne mrzí, 
když vidím chodit seniory, dokonce s berlí, nebo 
dámy v kozačkách na vysokých podpatcích, po 
zasněžených či ledových plochách. Kalamitní 
stav trvá vždy pouze několik dnů, během kte-
rých je nutné chodit ve správných botách, s 
berlemi nejlépe vůbec nevycházet a když už je 
to nezbytné, pak s doprovodem. Je třeba dbát 
na vlastní bezpečnost, a ač bychom byli rádi, ne 
vždy lze situaci s úklidem sněhu a náledím řešit 
ke spokojenosti všech. S ohledem na provozní 
a finanční možnosti to často bohužel opravdu 
není možné.

Se zimou souvisí  také nutnost vytápění a s 
ním spojený další problém. Spalováním plastů, 
nepotřebných bot, barev a dalších podobných 
materiálů unikají do ovzduší mimo jiné také 

silně jedovaté dioxiny. Ty pak se všemi důsledky 
na naše zdraví dýcháme, jako by nestačilo, že 
už tak jsou obsaženy v mase, zelenině a dalších 
produktech. Dioxiny se v našem těle vážou a 
hromadí. Pro ty, kteří chtějí šetřit na topení 
pálením plastů, pro ilustraci uvádím, že mis-
ku váhy s lopatou uhlí nevyvážíte hromadou 
plastových láhví s dioxiny, stejně vysokou jako 
člověk. Proto šetřete zdraví své i ostatních 
spoluobčanů a podobným aktivitám se vyhněte. 
Plasty lze jistě likvidovat ekologičtěji, navíc ve 
městě probíhá jejich organizovaný sběr s odvo-
zem přímo od domů. 

Prožití zimy bez jakékoliv újmy 
vám přeje 

starosta  

Pavol Kubuš 

V letošním roce zůstává výše poplatku stejná 
jako loni, tj. 500 Kč na poplatníka a rok. 

V této částce je  zahrnut nejen svoz směsného ko-
munálního odpadu, ale i svoz velkých kusů, svoz 
separovaných plastů, skla a papíru, náklady na pro-
voz sběrného dvora na ul. Markvartovická a mož-
nost ukládaní biologicky rozložitelného odpadu 
zdarma na kompostárně na Jasénkách. Vybrané po-
platky zdaleka plně nekryjí náklady na odpadové 
hospodářství města. Město bude v roce 2011 svoz 
odpadů dotovat více než 2,3 miliony korun. 

Povinnost uhradit poplatek mají všechny osoby 
trvale bydlící a ty, které mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je 
splatný  od 1. 2. 2011 do 31. 5. 2011. Po tomto ter-
mínu bude v souladu s vyhláškou a zákonem zvýšen 
poplatek na 1,3 násobek! (proto všechny občany 
vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak výraz-
nému nárůstu výše poplatku).

Od platby v roce 2011 jsou osvobozeni:

• všechny děti narozené v roce 2011,
• občané, kteří se jednoznačně prokaza-

telně zdržují mimo území České repub-
liky po celý kalendářní rok 2011,

• ti, kdo jsou uživateli sociálních slu-
žeb v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením Fontána  a  domo-
va pro seniory Domova U jezera 

• to, co jsou na základě soudem nařízené ústav-
ní výchovy umístěni v příslušných zaříze-
ních (dětských domovech) nebo  v zaříze-
ních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Studium ani zaměstnání v ČR mimo trvalé byd-
liště opět není důvodem k úlevě nebo osvobození 
od poplatku. 

Platba poplatku

Hotovostní i bezhotovostní platby lze provádět 
od 1. 2. 2011 na pokladně MěÚ Hlučín v příze-
mí budovy B na Mírovém  náměstí č. 24 pouze po 
předložení složenky.

V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez slo-
ženky, musíte nahlásit jméno, příjmení a datum na-
rození osob, za které bude poplatek odveden. Po za-
placení poplatku si vyzvednete  svozové známky a 
pytle na plastové odpady v přízemí budovy B na 
Mírovém náměstí 24 kancelář číslo B004.

Složenky byly do vašich poštovních schránek do-
ručenovány v průběhu  měsíce ledna. V případě, že 
jste složenku ve své schránce nenašli (např. z důvo-
du  neoznačených schránek apod.), kontaktujte od-
bor životního prostředí a komunálních služeb, tel.: 
595 020 219, Mgr. Míková. Upozorňujeme, že po-
platek 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                 8.00-10.00

* Každé první pondělí v měsíci do 19,00 hod.

Bude-li poplatek hrazen převodem na účet měs-
ta, je nutné platební příkaz vyplnit za každého po-
platníka zvlášť. Každý poplatník má své registrač-
ní číslo (variabilní symbol), podle kterého je platba 
přiřazena a u kumulovaných plateb by tyto platby, 
nemohly být identifikovány.

Provádět jednorázové  platby na jeden variabil-
ní symbol za více osob lze pouze v případě, že na 
MěÚ Hlučín byl v prosinci 2010 odevzdán formu-
lář k úhradě, ve kterém byl určen jeden společný zá-
stupce poplatníků.        

Svozové známky pro rok 2010 budou vzhledem 
ke splatnosti poplatku platit  do konce května 2011. 

Odbor ŽP a KS

Jak to je s poplatky za komunální  odpad na rok 2011? 

Úvodní slovo starosty

Úplné znění nových obecně závazných 
vyhlášek města, které řeší odpadové hos-
podářství najdete na stránkách www.
hlucin.cz/ městský úřad/právní předpisy 
obce:

• OZV č.2/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

• OZV č.3/2010 kterou se stano-
ví systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy,třídění,využívání a 
odstraňování komunálního odpa-
du vznikajícího na území měs-
ta Hlučína, včetně systému na-
kládání se stavebním odpadem 
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Městu Hlučín se v loňském roce podařilo získat 
v rámci Operačního programu „Životní prostředí – 
Zkvalitnění nakládání s odpady“ 90% dotaci na ná-
kup 334 kompostérů na bioodpad pro své občany. 
Kompostéry obdrželi koncem září na základě pode-
psaných výpůjčních smluv všichni zájemci, kteří si 
o kompostér v termínu, který byl dvakrát zveřejněn 
v Hlučínských novinách a na  webu města, požáda-
li. Kompostér je nádoba  vyrobená z recyklovaného 
plastu, z důvodu  volného styku s půdou a přístupu 
mikroorganismů, červů a žížal nemá dno. Je opatře-
na víkem s otočným ventilem pro regulaci přístupu 
vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a 
otvory sloužícími k provzdušňování. 

Pro ty, kteří této možnosti nevyužili, se budeme 
snažit i v příštím roce zajistit možnost zdarma uklá-
dat odpady z údržby zeleně na kompostárnu, tak jak 
to funguje od května letošního roku. Další možností 
samozřejmě pro každého je, založit si na svém po-
zemku tradiční kompost nebo si kompostér zakou-
pit na své náklady. 

Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou 
hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zele-
ně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem 
listí a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů 
(zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

Bioodpady jsou významnou součástí odpadů 
vznikajících v komunální sféře. Kvůli svým vlast-
nostem způsobují komplikace při skládkování 
(tvorba skládkového plynu a výluhu). Při separo-
vaném sběru je však bioodpad surovinou, kterou je 
možno přeměnit na užitečný materiál (kompost) vy-
užitelný v široké škále lidské činnosti.

Co je vlastně kompostování  
Jedná se o přirozený biochemický proces probí-

hající v přírodě, při němž z původních organických 

látek pod vlivem živých organismů (mikrobů) vzni-
ká stabilní hnojivo – kompost, bohatý na humusové 
látky a rostlinné živiny.  

Jak nejlépe kompostovat
Kvalitní kompost se získá mnohem dříve tím 

způsobem, že se do kompostéru nedávají celé rost-
liny či zbytky větví, ale že se důkladně rozdrtí. Ta-
kový kompost pak stačí většinou pouze 1x překopat 
(zhruba po půl roce). Výsledná hmota je sice ještě 
hrubší a ne zcela rozložená, je však ideální pro při-
dání k rostlinám jako hnojivo. Pokud takto překo-
paný kompost uložíte znovu do kompostéru, zhru-
ba po dalším půlroce získáte velice kvalitní zeminu. 
K překopávání kompostu je samozřejmě možné 
použít klasickou motyku, mnohem lépe se však 
osvědčily různé rotační kypřiče. Mnohem lépe totiž 
provzdušní a nakypří kompost, dochází pak k doko-
nalému rozložení kompostované hmoty. Podstatně 
se navíc zkrátí doba zrání kompostu. Často je vhod-
né mít vedle sebe 2 kompostéry, aby bylo možné 
překopanou hmotu přeházet do druhého. Prvý pak 
je opět k dispozici pro ukládání čerstvého odpadu.  

Co by vlastně mělo a nemělo přijít do kompostu? 
V každém případě  by do kompostéru měly při-

jít vždy jen suroviny rostlinného původu. U uzavře-
ného plastového kompostéru je vhodné dodržovat 
pravidlo, aby do kompostéru nepřišlo mnoho sa-
motné trávy ze sekačky – dochází totiž k tomu, že 
tráva nemůže proschnout, hmota v kompostéru je 
pak hodně vlhká – a často z kompostéru vytéká sil-
ně zapáchající tekutina. Proto je velmi vhodné tuto 
trávu prosypávat jinými – suššími surovinami (lze 
kompostovat např. ovocné a zeleninové odpady, ká-
vové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekanou 
trávu, listí, větvičky, třísky, piliny, kůru, trus hos-

podářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z oře-
chů a dokonce v malém množství i novinový papír 
a papírové ručníky.  Při zrání kompostu dochází ve 
vrchní (nejčerstvější) vrstvě ke vzniku vysoké tep-
loty (až 80°C). Touto teplotou jsou většinou zniče-
ny semena plevelů, stejně tak jako spory plísní. Tato 
skutečnost ale funguje pouze v případě, že je vždy 
dostatečná vrstva čerstvého materiálu, aby mohlo 
ke vzniku vysoké teploty dojít. 

A o se do kompostéru dávat nemůže? Jakékoliv 
odpady živočišného původu (kosti, tuky, odřezky 
masa), chemicky ošetřené materiály, rostliny napa-
dené chorobami, slupky z tropického ovoce, pec-
ky, popel z uhlí a cigaret, časopisy nebo oddénko-
vý plevel.  

Kam s ním?
Otázka umístění  kompostéru je také poměrně 

častá. Je důležité najít si takové místo, které bude 
lehce přístupné při odnášení surovin na kompost. 
Na druhou stranu je nutné zvolit takové místo, aby 
to nebylo přímo pod našimi či sousedovými okny. S 
teplem vznikající slabý zápach by nás mohl někdy 
obtěžovat. Kompostér je vhodné podložit např. cih-
lami pouze v rozích, jinak by však neměl být pře-
rušen styk kompostu s půdou. Je to jednak z důvo-
du ideální vlhkosti, především ale proto, aby se do 
kompostu mohly dostat žížaly, které napomáhají k 
rozkládání kompostované hmoty. Dobu zrání kom-
postu můžeme navíc ještě zkrátit tím, že do kom-
postu dáme speciální k tomu určené bakterie, které 
běžně koupíme ve specializovaných prodejnách se 
zahrádkářskými potřebami. 

Hodně úspěchů  při likvidaci biologicky rozloži-
telných odpadů všem občanů  přeje

Odbor životního prostředí a komunálních služeb

Likvidace bioodpadů ve městě Hlučíně 

Lidé na Hlučínsku byli 
letos ke koledníkům štědří

Navzdory hospodářské 
krizi a všeobecnému šet-
ření si lidé uvědomují, že 
dobrý skutek se stává o 
to více dobrým, je-li da-
rován v době, kdy je po-
třebný. Zatímco stát krátí 
prostředky určené na po-

moc sociálně slabším, lidé na Hlučínsku ukázali, 
že oni přemýšlejí jinak. V letošní Tříkrálové sbírce 
totiž koledníci ze zapečetěných kasiček při sčítání 
vysypali ještě více korunek, než tomu bylo v mi-
nulém roce. 

Loni se na Hlučínsku sešlo 1 610 058 korun, ten-
to rok to bylo díky štědrosti a dobré vůli dárců o 
více jak padesát tisíc více, celkem 1 667 131 korun. 
A co je důležitější, částka se rok od roku zvyšuje! 
V roce 2009 to bylo 1 507 496 korun, rok předtím 
1 425 205 a v roce 2007 se vykoledovalo 1 361 
189,50. 

Z letošní sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celo-
státně určeného klíče 65%, což znamená částku 1 
083 635, 10 Kč. 

Obyvatelé Hlučínska na sebe mohou být prá-
vem hrdí, opět ukázali, že mají dobré srdce, a to 
bez ohledu na dobu škrtů a zdražování. Za to všem 
dobrým dárcům patří dík.

Michal Kubíček

OBEC vybraná částka
Antošovice 13 967 Kč
Bělá 14 689 Kč
Bohuslavice 78 000 Kč
Bolatice, Borová 119 680 Kč
Darkovice 43 466 Kč
Dolní Benešov + Zábřeh 103 409 Kč
Hať 84 612 Kč
Hlučín - Bobrovníky 29 438 Kč
Hlučín - Darkovičky 56 821 Kč
Hlučín - město 189 703 Kč
Chuchelná 41 904 Kč
Kobeřice 106 987 Kč
Kozmice 63 828 Kč
Kravaře, Kravaře - Kouty 187 541 Kč
Ludgeřovice 126 652 Kč
Markvartovice 30 974 Kč
Píšť 65 008 Kč
Rohov 25 155 Kč
Strahovice 32 656 Kč
Sudice 21 895 Kč
Šilheřovice 58 745 Kč
Štěpánkovice 105 892 Kč
Třebom 4 186 Kč
Vřesina 41 131 Kč
Závada 20 792 Kč
Celkem 1 667 131 Kč

Starostové hledali 
inspiraci na RegionTour
Pro nové nápady a myšlenky, které by mohly oboha-
tit cestovní ruch a atraktivitu obcí na Hlučínsku, si 
počátkem ledna zajeli starostové a zástupci více jak 
dvaceti obcí z regionu na brněnské výstaviště. Konal 
se tam totiž jubilejní, v pořadí již dvacátý ročník me-
zinárodního veletrhu regionálního cestovního ruchu 
GO - RegionTour 2011.
Hlučínsko se zde předvedlo v rámci společného stán-
ku, který vypravil Moravskoslezský kraj. Obce se 
návštěvníkům nejenom z řad odborníků, ale i široké 
veřejnosti, prezentovaly zejména nejrůznějšími pro-
pagačními materiály, jejichž účelem bylo především 
ukázat ojedinělost a atraktivitu jednotlivých míst. 
Starostové tak mohli vidět, jak se prezentují ostatní 
města a vesnice a přivést si domů nějaký ten nápad. 
Inspirací mohla být třeba „konkurenční“ expozice 
příhraničního opevnění z Královéhradeckého kraje. 
„RegionTour není samoúčelný veletrh, stojí za ním 
snaha o podporu cestovního ruchu, který je dnes vý-
znamnou pomocí ekonomice. Chceme-li v této ob-
lasti obstát, musíme v ní dosahovat vysoké úrovně,“ 
řekl starosta Hlučína Pavol Kubuš, který se společně 
s ostatními starosty prezentace účastnil. 
V rámci veletrhu také proběhla výstava znaků měst  
a obcí a Hlučín, jak jsme již v Hlučínských novinách 
informovali, přivezl do Brna unikátní „recyklovaný“ 
znak vytvořený žáky z vršků  plastových lahví.            

 (mk)
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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

Výtah z usnesení
ze 4 - 7. schůze Rady 
města Hlučína 

Rada města Hlučína rozhodla:  
n za město Hlučín, jako jediného společníka ob-

chodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlu-
čín, s.r.o. v rámci výkonu působnosti valné hro-
mady této společnosti, že zhotovitelem stavby 
„Obnova nátěrového systému OK  plynojemu na 
ČOV Hlučín-Jasénky – vnitřní plochy“ bude fir-
ma FRAM Servis, s.r.o., Ostrava-Poruba. Cena 
stavby je 435 982,- Kč bez DPH.  

n za město Hlučín, jako jediného společníka ob-
chodní společnosti Vodovody a kanalizace Hlu-
čín, s.r.o., v rámci  výkonu působnosti  valné 
hromady této společnosti, že zhotovitelem stav-
by „Sanace kanalizace Hlučín 2010/2011“ bude 
firma WOMBAT, s.r.o, Brno. Cena stavby je  
5 134 018,- Kč bez DPH.  

n poskytnout občanskému sdružení Vzájemné sou-
žití a občanskému sdružení Fond ohrožených dětí 
peněžitý dar na činnost v roce 2010.

n podat žádost o dotaci z Programu  na  podporu 
aktivit v oblasti životního prostředí. 

n o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku par-
c.č. 1300/2 o výměře 3200 m2 v k.ú. Hlučín (u 
areálu Štěrkovny) za účelem provozování paint-
ballového hřiště, s občanským sdružením PA-
INTBALL club Hlučín, se sídlem Kozmice, na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za 
cenu nájmu ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. 3200,- Kč/
rok. 

Rada města projednala návrh odboru do-
pravy a SH na zrušení stávajícího přechodu pro 
chodce na ul. Čs. Armády u finančního úřadu, 
mezi finančním úřadem a Agroservisem a roz-
hodla přechod pro chodce zrušit. Zároveň ale roz-
hodla ponechat stávající úpravu obrub a dlažby 
chodníků.

Rada  města udělila výjimku z vyhlášky 
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejných hudebních produkcí na ve-
řejné hudební produkce Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů 
Hlučín konané ve dnech 12.2.2011 a 26.2.2011 v 
Kulturním domě v Hlučíně a to do 7 hod. násle-
dujícího dne.

V Kulturním domě v Hlučíně se v sobotu 22. ledna konal již tradiční Ples města. Jeho součástí  byl 
také kulturní program a bohatá tombola. Stovky lidí se zde veselily až do časných ranních hodin. Kro-
mě dalších plesů, které proběhnou během února a března v hlučínském kulturním domě, jsou Hlučíňa-
né zváni např. také na tradiční Bál Hlučínska, a to 5. února v Dolním Benešově. Termíny dalších plesů 
a bálů v únoru a březnu najdete v přehledu volného času na straně 10.

Foto: Petr Gattnar

Plesová sezona je v plném proudu

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 

Osadní výbor Bobrovníky zve 
všechny občany k veřejnému

setkání. Schůze, která  proběhne 
16. února  od 17.30 hod v Kulturním 

domě Bobrovníky, se zúčastní  
i starosta a místostarosta 

města Hlučína.

Oddíl házené HC Hlučín pořádá  nábor nových 
členů. Hledáme dívky ročník 1997, 1998, 1999 
až  2001 a kluky ročník 1999 až 2001. 
Zájemce očekáváme každou středu a pátek od 
16:30 do 18:00 ve Sportovní hale v Hlučíně.
Další informace vám rádi poskytneme na níže 

uvedených tel. číslech: Josef Janoš – tel. 724 950 
025 (trenér žaček) a Martin Schmack  – tel. 604 
361 048, organizační pracovník oddílu. 

                                    Martin Schmack
organizační pracovník oddílu HC Hlučín

HC Hlučín pořádá nábor nových členů 
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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
Granáty v Darkovičkách 
Městští strážníci spolu s Policií PČR pomá-
hali při zajištění prostoru v areálu vojenské-
ho opevnění v Darkovičkách. V polovině led-
na zde přímo vedle jednoho pěchotního srubu 
devětatřicetiletá žena z Karviné  nalezla puš-
kový granát o průměru 40 mm, třicet nábojů 
pěchotní munice a jednu střelu o průměru 20 
mm.  „Přivolaný pyrotechnik kvůli špatnému 
počasí odložil zneškodnění veškeré munice na 
druhý den, kdy ji odpálil na přímo na místě ná-
lezu,“ uvedl vedoucí strážník Městské Policie 
v Hlučíně Luděk Olšovský a dodal: „Policis-
té po tuto dobu kvůli bezpečnosti zastavili na 
nedaleké silnici veškerý provoz  a zajišťovali, 
aby do prostoru nikdo nevstoupil.“ 

(ld)

Hasík – bezpečnostně
preventivní akce
Na konci minulého roku proběhly na ZŠ dr. Miro-
slava Tyrše besedy s hasiči v rámci bezpečnostně 
preventivní akce s názvem HASÍK. Cílem bylo se-
známit děti 2. a 6. tříd  s náplní práce hasičů a zá-
roveň jim  přiblížit, jak se zachovat v situacích ne 
zcela běžných, ale přitom  v našem životě velmi dů-
ležitých. 

Žáci si vyslechli cenné rady, jak se zachovat při 
životu nebezpečných situacích. Dověděli se,  jak 
zavolat hasiče, jak se chovat v případě, že k požá-
ru došlo a také jak požárům předcházet. Velmi se 
zajímali o prostředky individuální ochrany, získa-
li informace o zásazích jednotek požární ochrany u 
požárů, dopravních nehod,  živelných pohrom.  Za-
ujala je vzájemná spolupráce v rámci integrovaného 
záchranného systému. Získali informace z oblasti 
požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizové-
ho řízení.

Tímto bychom chtěli poděkovat pánům hasičům 
Baladovi a Beinhauerovi za příjemné a přínosné 
zpestření všedního školního dne.

Lenka Nováková                                                                                   
metodik prevence, ZŠ dr. Tyrše, Hlučín

Podle nového předpisu o požární  bezpečnosti musí 
od ledna každý komín připojený  k funkčnímu kotli 
na vytápění alespoň jednou za rok zkontrolovat ko-
miník. Týká se to rodinných a bytových domů, ale 
také chat a chalup. Lidé tak zaplatí za kontrolu na-
víc nejméně 300 korun. 

Zatímco dosud kominík při  čištění vystavil jen 
stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole. 
Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového 
předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu se čištění 
prodraží ročně o stovky korun.

Tomu, kdo dokument nebude mít a vyhoří kvů-
li špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc ko-
run. Hasiči budou postih posuzovat individuálně. 
„V některých případech může stačit i domluva,“ 
uvedl Radek Kisinger, mluvčí generálního ředitel-
ství hasičů. Týkalo by se to například člověka, kte-
rý by mohl prokázat, že léta kontrolu komína ne-
chával provádět a teprve v posledním případě na to 
zapomněl.

U výplaty pojistného by to bylo podobné. „Pokud 
zjistíme, že dotyčný opakovaně porušoval svou po-
vinnost, bude sankce vyšší,“ řekl Milan Káňa z po-
jišťovny Kooperativa.

Nový předpis však také  znamená úlevu. Kdo vy-
tápí dřevem nebo uhlím, doposud  si musel na čiš-
tění šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci 
komín čistit sám, a to jen třikrát za rok. Zda to dělá 
dobře, potvrdí roční kontrola.

Od ledna je povinná  každoroční kontrola komínu  

Zda člověk má doklad o kontrole, nebude nikdo 
preventivně kontrolovat. „Kontrola nehrozí  až do 
doby, kdy špatně udržovaný spotřebič a spalinová 
cesta ohrozí požárem své nejbližší okolí,“ uvedla 
Blanka Menclová Špundová z generálního ředitel-
ství hasičů.

Lidé by však prevenci neměli podceňovat. Kvůli 
špatně čištěným či postaveným komínům vypukne 
v Česku podle statistik na 300 požárů.

Ze serveru www.idnes.cz zpracovala
Lada Dobrovolná

Bude se v letošním roce pokračovat v regeneraci sídliště OKD - východ?
členové osadního výboru OKD 

V tomto projektu plánuje Město Hlučín pokračovat. V roce 2009-2010 byla realizována I. etapa 
kácení a výsadby zeleně sídliště OKD - východ, na kterou město získalo státní dotaci. Bohužel od té 
doby jsme žádné další peníze z dotačních titulů nezískali, nicméně se bude pokračovat ve zpracová-
ní projektové dokumentace na další etapu, která zahrnuje výstavbu tří parkovišť plus další kácení a 
výsadbu zeleně. Následně bude požádáno o vydání správních rozhodnutí a poté se tato akce zapra-
cuje do rozpočtu na rok 2012.  Vzhledem k finanční náročnosti a rozpočtovým možnostem města, je 
však možné v regeneraci pokračovat zejména tehdy, jestliže město získá opět na tuto akci státní fi-
nanční dotaci.

Lada Dobrovolná, mluvčí města Hlučín

Bude na webových stránkách města otevřena rubrika otázky a odpovědi?
Libor Basovník 

S otevřením této či obdobné stránky se na oficiálních webových stránkách města www.hlucin.cz 
nepočítá.  V minulosti totiž bohužel z těchto stránek vznikl chat, kde si lidé mezi sebou vyměňova-
li názory a stránky tak naprosto přestaly plnit svůj účel. Jejich provozovatelé navíc museli věnovat 
spoustu času čištění stránek od spamů, které narušovaly chod celého systému a v neposlední řadě 
také od vulgarismů či nepodložených nařčení.

Co se týká odpovědí na dotazy občanů, každý má možnost zaslat svůj dotaz písemně na adresu pří-
slušného odboru městského úřadu či elektronicky prostřednictvím mailové adresy podatelna@hlu-
cin.cz. Na smysluplné, ne anonymní dotazy (podepsané vlastním jménem nikoliv přezdívkou) zodpo-
vědí pracovníci úřadu v řádném termínu a to opět mailem či poštou. Samozřejmě je možné na tyto 
adresy zasílat (v tomto případě i anonymně) také připomínky a náměty k chodu města. Ty určitě ne-
skončí v koši, ale budou předány představitelům města k projednání. Další možností je vhodit námět 
do schránky s názvem „Podněty občanů“, která je umístěna venku na radnici před vchodem do bu-
dovy C (nová přístavba radnice). 

Odpovědi na dotazy, které se dotýkají většího okruhu obyvatel a jsou tedy zajímavé pro širší veřej-
nost, se budeme snažit v rámci možností zveřejňovat v Hlučínských novinách. 

Lada Dobrovolná, mluvčí města Hlučín

Vy se ptáte, my odpovídáme

ZŠ a MŠ  Hlučín
Darkovičky připravuje
Oblíbený projekt „Hurá, budu školákem“ začíná v 
úterý 8. února v 16 hodin. Rodiče s dětmi, které za-
hájí v září tohoto roku školní docházku, čekají ak-
tivity a hry zaměřené k přípravě na nástup do ško-
ly, rodiče navíc získají informace o školní zralosti a 
připravenosti dětí. Na všechny se těší paní učitelky 
Eva Fichnová a Miroslava Foltýnková. 

Pro všechny příznivce rejů, taškařic, soutěží a 
dětských veselic připravuje rodičovské sdružení při 
místní základní škole na sobotu 19. února MAŠ-
KARNÍ PLES.  Začátek je ve 14 hodin v Kultur-
ním domě Hlučín Darkovičky a můžete se těšit na 
pestrý program a bohatou tombolu. Srdečně zvou 
pořadatelé.
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KC Hlučín vyhlašuje fotografickou soutěž
Celek je vždy postaven   na  detailech, které spo-
lečně vytvářejí onu harmonii souladu a krásy. V ko-
nečném důsledku jsou však ony detaily často opo-
míjeny, právě na úkor celku. Přitom kolik existuje 
nádherných drobných doplňků, kterým člověk vě-
noval tolik úsilí a řemeslné zručnosti. A nejen člo-
věk, mnohdy sama příroda je úžasným tvůrcem de-
tailní  krásy. 

Když se procházíte městem nebo okolím svého 
domu, určitě jste si povšimli několik takových zají-
mavých detailů, které dotvářejí celek. Mnohdy ony 
detaily vyniknou pouze z určitého úhlu pohledu, v 
určité kompozice světla a okolí. 

O to přesně  půjde  v naší nové fotografické sou-
těži. Zaměřit se na ony kouzelné maličkosti, často 
opomíjené naší každodenní všedností. A věříme, že 
v Hlučíně existuje spousta zajímavých míst, která 
budou stát za vyfotografování.

 Tato  soutěž je  výzvou pro všechny, jenž  si do-
kážou  všímat oněch detailů a  je pouze na jejich 
tvůrčím pojetí, jak onen detail zachytí, jakou zvolí 
kompozici  atd, ale pozor, každý vyfocený „detail“ 
musí  doložit i jednou fotografii z dálky, aby bylo 
možné jej identifikovat, kde se v  Hlučíně (včetně 
Darkoviček a Bobrovníků) nachází.  

Pravidla fotografické soutěže
Název soutěže: Hlučín v detailu

Vyhlašovatel - pořadatel: KC Hlučín 
Zodpovědný vedoucí soutěže: Mgr. Zdeněk Kačor

Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin
Platnost soutěže: od 1. 3. do 25. 5. 2011

n Do soutěže se může zapojit každý fotograf (amatér, profesionál) bez rozdílu věku, pohlaví, ná-
rodnosti a vyznání. 

n Svojí registrací v soutěži na www.kc-hlucin.cz potvrzuje každý její účastník, že souhlasí s pravi-
dly této soutěže a že jím zaslané fotografie pořídil osobně. 

n Všechny zaslané fotografie budou k shlédnutí na uvedených internetových stránkách Kulturního 
centra  Hlučín 

n Do soutěže lze zasílat  pouze fotografie s tématikou: detail + pohled z dálky 
n Fotografie musí být větší nebo rovny velikosti 1500 px. 
n Zasílat fotografie   můžete od  data vyhlášení soutěže  od 1. března 2011 
n Každý fotograf musí ke každé fotografii detailu (A) přidat i fotografii onoho místa z dálky, a to 

pod  označením (B)
n Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPG, a  to nejpozději do 25. 5. 2011
n Fotografie  může obsahovat copyrighty z důvodu určení autora. 
n Fotografie by měla mít aspoň krátký popis, nebo svůj název podle zvážení autora. 
n Fotograf musí mít plně a správně vypsaný účet – kontaktní adresu, pro případné oslovení 
n Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané snímky do soutěže k bezplatné prezentaci v rámci 

připravované výstavy k tomuto tématu, která se uskuteční  na zámku  od 6. června
n Všichni autoři vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem „Hlučín v detailu“ a  nej-

úspěšnější obdrží věcné ceny. 
n 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:

Mgr. Zdeněk Kačor
Kulturní centrum Hlučín  

reditel@kc-hlucin.cz

Ani mrazivé počasí  a zasněžené ulice neodradily 
37 běžců od účasti na 3. ročníku Vánočního běhu 
Hlučínem, který se konal 26. prosince 2010 ve 14 
na hlučínském náměstí a v okolních ulicích. Běh 
podpořili Městský úřad v Hlučíně, firma Stavebni-
ny Janík a Restaurace U Bětky. Vítězi běhu se stali 
pan Robert Antczak z Polska a slečna Anna Pudi-
chová z Bohuslavic. Kompletní výsledky najdete na  
http://vbh.xf.cz/, reportáže z běhu na zpravodaj-
ském portálu Hlučínska a na stránkách Českého 
rozhlasu Ostrava.

Petr Martiník

Konec roku se u mladých zálesáků z Hlučína nesl 
v pohodové atmosféře. Všechny tři akce, které se v 
prosinci odehrály, byly odpočinkového charakteru. 

První  akcí byl na začátku prosince bowlingový 
turnaj členů, rodičů a přátel oddílu. Tato akce se se-
tkala s velkým úspěchem a všichni zúčastnění se 
dobře bavili. Šlo sice o turnaj přátelský, přesto se 
soutěžilo s velkým nasazením. Aby taky ne, když 
byly připraveny nádherné trofeje. Snad podařený 
ročník založil milou a dlouholetou tradici. 

Další akce už svou tradici má dlouho. Oddílové 
Vánoce se pořádají nepřetržitě 12 let a letos jsme si 
pro jejich oslavu vybrali chatu kousek za hranice-
mi na Slovensku. Poslední  předvánoční víkend si 
v ničem nezadal s klasickými Vánocemi, nechyběl 
stromeček, cukroví, dárečky ani bramborový salát. 
A jelikož byl konečně sníh, musel proběhnout i zá-
vod ve sjezdu na námi vytvořené trati. Závodníci se 
přetahovali o desetinky i setinky sekundy.  

Poslední  akcí loňského roku byl turnaj desko-
vých her, kde byla pozvaná i široká veřejnost. Kaž-
dý, kdo měl chuť si zahrát netradiční nové deskové 
hry, si do sytosti užil soubojů na hracích plochách, 
napětí při hodech kostkou i přemýšlení kterou kar-
tu vyložit. 

Snad bude letošní rok opět plný skvělých zážitků 
na dalších akcích T.O.Zálesák.

V předvánočním čase jsme na naší škole v Bobrov-
níkách měli možnost seznámit se s životem nevi-
domého člověka a jeho velkého pomocníka – vo-
dícího psa.

I v tomto roce bude naše škola pořádat odpolední 
výtvarné dílny pro děti a rodiče. Tentokrát to bude 
již 4.dílna na téma ubrousková technika s jarními 
motivy.

Děti se těší na sobotní turistické výlety za pozná-
ním našeho kraje pod názvem „Bobří stopa“.

Na Štěpána se zase běhalo

Aktuality z Bobrovníků

Konec roku v T.O.Zálesák 
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Rok 2010 Hlučínský smíšený sbor pod vedením 
sbormistryně  Mgr. Barbory Bortlové přivítal spolu 
se svými hosty Novoročním koncertem v kostele sv. 
Jana Křtitele v Hlučíně dne 10.1.2010. Spolu s HSS 
v průběhu koncertu vystoupili učitelky a žáci ZUŠ 
P.J.Vejvanovského Hlučín, Tomáš Anderka, stu-
dent Církevní konzervatoře Opava a Dětský pěvec-
ký sbor SLUNÍČKO při ZŠ Hlučín–Rovniny, pod 
vedením sbormistryně Mgr. Veroniky Kadlecové. 
Nádherné duchovní skladby, písně a koledy byly 
pro posluchače i účinkující příjemným zážitkem a 
pěkným vstupem s hudbou a písní do roku 2010.

V únoru 2010 zpívali členové HSS pod taktov-
kou své sbormistryně a za klavírního doprovodu 
učitelky ZUŠ Karin Basovníkové na Novoročním 
hudebně-poetickém koncertu v obřadní síni ve Sta-
ré Bělé. Nadšeným potleskem návštěvníci koncertu 
ohodnotili provedení „Nové kytice slezských písní“ 
v úpravě Antonína Skácela i sborové skladby sta-
rých mistrů.

V květnu 2010 Hlučínský smíšený sbor za klavír-
ního doprovodu K. Basovníkové reprezentoval naše 
město na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů 
„BAŠKA 2010“.

V podání sboru zazněl výběr ze Slezských a Va-
lašských písní a Moravských dvojzpěvů Ant. Dvo-
řáka. Závěrečnou píseň „V tym Buslavskym polu“ 
doprovázel skandovaný potlesk posluchačů.

Pro hlučínské obecenstvo sbor opět vystoupil 
6.6.2010 v „Evangelickém kostele“ spolu se svými 
hosty – studenty Janáčkovy konzervatoře a Gym-
názia Ostrava  v pořadu „V dobrém jsme se sešli“. 
Zazněla hudba Schumanna, Chopina i lidové písně 
z 18.a 19. stol.

Pacientům Sanatoria Klimkovice členové HSS 
zazpívali za doprovodu klavíru s úspěchem vý-
běr ze svého bohatého repertoáru ve dnech 7.11. a 
12.12. 2010.

Zároveň sbor pečlivě připravoval program Vá-

Jak si vedl Hlučínský smíšený sbor v roce 2010? Bilancujeme… 

nočního koncertu na neděli 19.12.2010, kdy vystou-
pil v chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Úvo-
dem zazněly adventní a vánoční duchovní skladby 
v podání HSS pod taktovkou B. Bortlové. Ve druhé 
části programu se spojil HSS spolu s Chrámovým 
sborem sv. Cecilie Hlučín a Chrámovým sborem 
C. Lelka Dolní Benešov, aby spolu zazpívali Čes-
kou mši vánoční „Hej mistře“ Jana Jakuba Ryby. 
Sólové party zazněly v podání Světlany Ličkové 
(HSS), Marty Jiráskové (ZUŠ Hlučín), Petry Řezá-
čové (Chrám.sbor Hlučín), Romana Žišky  a Petra 
Urbánka (NDMSOstrava). Varhany rozezvučel To-
máš Anderka a Pavel Novosad. Dirigoval Aleš Chy-
la j.h. Závěrečnou „Narodil se Kristus Pán…“ si ra-
dostně a s dojetím zazpívali také všichni posluchači 
koncertu.

Druhý Vánoční svátek - 26.12.2010 zazpíval 
HSS s houslovým doprovodem učitelek ZUŠ Hlu-
čín Ireny Dřevjané, Karly Kubálkové a s varhaním 
doprovodem T. Anderky v kostele v Nových Sedli-

cích. Také zde jsme přinesli v mrazivém vánočním 
čase našim posluchačům působivou duchovní hud-
bu pro rozjímání, pocit radosti, pohody a klidu.

Bilance činnosti sboru za rok 2010 je obsáhlá. 
Poděkování patří jak všem členům sboru, tak i jeho 
příznivcům – za finanční podporu pracovníkům 
MěÚ Hlučín a sponzorům, za dobrou spolupráci 
vedení ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín a vedení 
Kulturního centra Hlučín. Patří také sborům naše-
ho regionu, které s námi zpívaly při společných vy-
stoupeních a v neposlední řadě i našim poslucha-
čům.

Do roku 2011 přeje Hlučínský smíšený sbor všem 
svým příznivcům především pevné zdraví a spoustu 
hodnotných uměleckých zážitků.

Zveme zájemce o sborový zpěv - pojďte zpívat 
s námi pro radost sobě i druhým. Zkoušky sboru 
jsou každé úterý v KD v Hlučíně v 17 hod. Rádi vás 
mezi sebou uvítáme.                    

Helena Dudková  

Ředitelka Základní  školy, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, p.o. vyhlašuje

 zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2011/2012

8. února 2011 (úterý) v době
od 8 do 15 hodin v budově školy.

Škola je určena dětem se zdravotním posti-
žením, autismem a výukovými problémy.
 K prohlídce školy a hospitaci v 1. roční-
ku lze využít kterýkoliv den dle domluvy.

Mgr. Marcela Vyhlídalová
ředitelka školy

Start do nového roku bývá obtížný, zvlášť po zim-
ních prázdninách. Vánoční motivace  mizí a nastává 
opět realita všedního dne.

Vychovatelky ŠD tomu nepříjemnému stavu 
chtěly předejít a děti rozhýbaly hned  od 3. ledna. 
2011. Spolu s dětmi během prvního novoročního 
týdne vyrobily a odevzdaly 30 ks pěkných záložek 
k zápisu nových žáků do 1. třídy. Společně jsme si 
zazávodili na zasněženém hřišti. Slunce nám ne-
směle svítilo na jiskřivý sníh a pozorovalo naše do-
vádění. Děti vytvořily obrazce sněhuláků podobné 
těm v peruánské poušti Nasca. Soutěž vyhráli Vít 
Novák, Samuel Kulig a Sebastián Kloss. Ve cvičné 
kuchyni jsme společně uvařili ,,novoroční pudink“, 
který samozřejmě všem chutnal.

V pátek nebývají kroužky a děti mají tedy víc 
času na společné tvoření. Tak vychovatelky  rozda-
ly látku, šití, barvy a sprej a vytvářeli jsme společně 
kapsičky na mobil, vyšívali a vyráběli jsme stříkané 
textilní ubrousky.

Po celý leden děti provázela ,,cesta do pravěku“. 
Malovalo se a kreslilo na dané téma, děti si moh-
ly na internetu hledat zajímavosti o tomto období. 
Koncem ledna nejlepší práce o pravěku putovaly do 
okrskového kola  soutěže školních družin. 

Hedvika Jandová
ved. vychovatelka ŠD při ZŠ dr. M. Tyrše

Leden ve školní družině Premiérový Retro 
Disco ples chce
oslovit střední generaci
Novinkou letošní plesové sezóny bude 19. února 
RETRO DISCO PLES, který proběhne od 20.00 
také v KD Hlučín.

Sází na absenci tematicky hudebně zaměřené-
ho plesu pro střední generaci, proto bude repertoár, 
který budou prezentovat dva zkušení diskžokejové, 
postaven na hitech 80 a 90. let. 

Vybráni byli diskžokejové, kteří působili od po-
čátku dnes již kultovního opavského klubu Alham-
bra. Ten byl na počátku 90.let fenoménem pro ši-
rokou oblast opavského okresu i díky špičkovému 
vybavení s dodnes nepřekonatelnou návštěvností. 
Jeden z nich - Aleš Brůna je dodnes činný a má také 
pořad v jednom ostravském rádiu, který se právě 
zabývá muzikou těchto let.

Na této novince v repertoáru hlučínských plesů 
budou vítáni všichni, kteří si chtějí zavzpomínat na 
hity Madonny, Sandry, Abby, Falca, Roxette, ale i 
Backstreet Boys nebo i rockovějších interpretů jako 
U2, AC/DC nebo Nirvana.           

         
Jiří Janda

V současné době připravujeme slavnostní přivítání 
pro děti narozené od 1.1.2010, které mají  trvalý po-
byt na území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků 
a Darkoviček.  Máte-li zájem zúčastnit se se svým 
miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, do-
stavte se maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín 
(Po, St 8.00 – 17.00 hod.; Út, Čt 8.00 – 14.00 hod.) 
a doložte, k ověření těchto skutečností, originál rod-
ného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz.  O 
přesném datu konání akce budete předem, s dosta-
tečným předstihem, informováni pozvánkou. Bližší  
info získáte na tel. 595 020 224, 595 020 283.

Rodiče: Vítání občánků 
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Rada města Hlučína na své schůzi, konané dne 5. 1. 2011,
rozhodla 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 a 

Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína pro rok 2011,
na základě něhož mohou fyzické  a právnické osoby:

* které vlastní obytné budovy nebo související stavby na území města Hlučína, 
požádat o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle sta-

novených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít;
* které vlastní budovy na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád 

města Hlučína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel
ve prospěch těchto budov použít.

Vyplněné  žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do 7. 3. 2011 na odbor financí MěÚ Hlučín.  

Dodatek zásad pro poskytování půjček
Zastupitelstvo města Hlučína schválilo  na své schůzi dne 27.ledna Dodatek č. 3 Zásad pro poskytová-

ní půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína . Ten mimo 
jiné upravuje termín podání žádostí, který se prodlouží  z původního data 14.2 na 17.3. 2011. Dále také stanoví povin-

nost  zpracovat i u  půjček do 60.000 Kč znalecké posudky, protože i u nich bude provedena zástava majetku.
          

    Požadované  tiskopisy žádostí budou jednak k dispozici od 6. 1. 2011 u informátorky, případně na odboru fi-
nancí Městského úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách http://www.hlucin.cz/. 

Úplné  znění Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na opravy
a rekonstrukci fasád města Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlu-

čín nebo ke stažení na internetových stránkách http://www.hlucin.cz/. 

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

Ing. Krista Šoferová
vedoucí  odboru financí 

Tabulka účelů pro poskytnutí  půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína 
Název / účel Dům / byt Lhůta

splatnosti 
Úrok 

p. a.
Horní 

hranice půjčky
Zřízení  malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo rekonstrukce 
domovních přípojek nebo zrušení jímky nebo septiku 

na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

Vybudování  WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč
Dodatečná  izolace domu proti vodě – starší dům 10 let na 1 dům 5 let 3% do 150 tis. Kč
Zřízení  plynového, dřevoplynového, elektrického, solárního apod. vytápění 
(včetně vytápění pomocí tepelného čerpadla) ve stávajícím domě nebo bytu, se 
zrušením možnosti topení na tuhá paliva 

na 1 byt 5 let 3% do 100 tis. Kč

Obnova střechy (krytina, konstrukce komínů, krovu) starší dům 10 let na 1 dům 8 let 3% do 250 tis. Kč
Při půdní  nástavbě bytů rušící ploché střechy na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč
Při vestavbě  bytu do půdního prostoru na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč
Výměna vnitřních instalací na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč
Rekonstrukce bytového jádra v bytových domech na 1 byt 4 roky 4% do 100 tis. Kč
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

Obnova oplocení  z čelní strany na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč
 
Tabulka účelů pro poskytnutí půjček z Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína 

Název / účel Dům / byt Lhůta 
splatnosti 

Úrok p. a. Horní 
hranice půjčky

Obnova fasády – plocha fasády v m2 obvodového pláště budovy bez výplní (oken, dveří):
do 300 m2   na 1 dům 8 let 3% do 300 tis. Kč
300-600 m2 na 1 dům 8 let 3% do 400 tis. Kč
nad 600 m2  na 1 dům 8 let 3% do 500 tis. Kč
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1. Specifikace grantu
Maximální  částka grantu na jeden projekt činí 30 000,- Kč. 

Minimální částka není stanovena. 

2. Okruh oprávněných žadatelů
• občanská sdružení,
• humanitární organizace,
• jiné právnické a fyzické osoby působící na území města 

Hlučína

O grant nemohou žádat příspěvkové organizace města Hlu-
čína. 

3. Požadavky na projekt (akci)
Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kul-

turních, sportovních a dalších aktivit určených pro veřejnost, 
které se vyznačují svou jedinečností a zviditelňují město Hlu-
čín navenek. Podpořeny budou aktivity realizované na území 
města Hlučína v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Grant se 
uděluje na akci v maximální výši 80 % skutečných celkových 
nákladů. 

4. Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2011 za-

slané doporučenou poštou na níže uvedenou adresu či doruče-
né na podatelnu MěÚ Hlučín, případně doručené prostřednic-
tvím datové schránky. U žádostí zaslaných poštou rozhoduje 
razítko z pošty, u žádostí doručených na podatelnu, razítko z 
podatelny. 

5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který sestává z:
• vyplněného formuláře „Žádost o poskytnutí grantu z roz-

počtu města Hlučína“ obecná a specifická část, podrobný 
rozpočet projektu (formulář žádosti je k dispozici na inter-
netových stránkách města Hlučína – v menu „Granty, dota-
ce a půjčky“ nebo v menu „Potřebuji si vyřídit“ – „Finance 
– poplatky, půjčky, dotace, granty“)

• kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu 
(stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.)

• čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě splat-
nosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociální-
ho zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu města Hlu-
čína

6. Výběr projektů
Obálky s projekty jsou otevírány na podatelně MěÚ Hlučín 

a opatřeny podacím číslem. Formální náležitosti a přijatelnost 
předložených žádostí jsou posouzeny určenými pracovníky 
Odboru školství a kultury. O formálním přezkumu a o přija-
telnosti projektu je vyhotoven písemný zápis. Podané projekty, 
které projdou posouzením formálních náležitostí a přijatelnos-
ti, budou posuzovány grantovou pracovní skupinou. Při hodno-
cení projektů bude kladen důraz zejména na kvalitu zpracování 
žádosti, výši spolufinancování projektu žadatelem a obsaho-
vý soulad projektu s podmínkami grantu. Posouzení projektů 
grantovou pracovní skupinou proběhne dle hodnotící tabulky, 
kterou schvaluje rada města pro daný rok a která je závazná pro 
všechny členy grantové pracovní skupiny. Grantová pracovní 
skupina předloží radě města návrh projektů k udělení grantů, a 
to v žadatelem požadované částce. (Výjimku může tvořit pro-
jekt, který je navržen grantovou pracovní skupinou k financo-
vání jako poslední a požadovaná dotace přesahuje výši rozpoč-
tu určenou pro granty v roce 2011. V tomto případě má Rada 
města Hlučína pravomoc zkrátit požadovanou výši dotace).  

Kontaktní  osoba:
Ing. Silvie Thielová

Tel: 595 020 293
E-mail: thielova@hlucin.cz

www.hlucin.cz

Městský  úřad Hlučín
Odbor školství a kultury

Mírové  náměstí 23
748 01 Hlučín  

Rada města Hlučína
vyhlašuje 

V Ý Z V U
k  p ř e d k l á d á n í  p r o j e k t ů 

na poskytnutí  grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2011 na podporu Místní agendy 21 - kulturních, sportov-
ních a dalších akcí, které jsou pořádány pro hlučínskou veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín 

v souladu se Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína v platném znění. 

OZNÁMENÍ ZMĚNY ORDINAČNÍ DOBY
DERMATOVENEROLOGICKÉ AMBULANCE HLUČÍN s.r.o.

Čs. Armády 1402/6a,  Hlučín, 748 01       tel. 595041059, kl. 142
Vedoucí lékařka: prim. MUDr. Dáša Němcová  -  odborný garant
lékařka: MUDr. Alexandra Mateřanková – diplom Min. zdrav. ČR

 sestry: Alena Dvořáková, Alena Kozáková

ORDINAČNÍ HODINY

PO: 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00 MUDr. Mateřanková
ÚT: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00 MUDr. Mateřanková     
ST: 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00 prim. MUDr. Němcová
 9:00 – 12:00 zákroky  prim. MUDr. Němcová
ČT: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00 MUDr. Mateřanková
PÁ: 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00 prim. MUDr. Němcová      

Převazy, světloléčba, lymfodrenáže (24komorový LYMFOVEN)
 7:00 – 8:00 13:00 – 14:00

Smlouvy s  pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211, 213 již od r.1993,
spádová oblast pro pacienty i mimo Moravskoslezský kraj 

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

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

REKLAMA



ÚNOR
4. 2. 19.30 ZŠ ROVNINY
5. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
6. 2. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES S SDH
12. 2. 20.00 PLES SDH
18. 2. 19.00 PLES SENIORŮ
19. 2. 20.00 HELAX REPLAY

RETRO DISCO PLES
26. 2. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY SDH 
BŘEZEN
12. 3. 19.00 PLES MLADÝCH - TAK TROCHU JINAK

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

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

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

Plesová sezóna v Kulturním domě Hlučín 

Děkujeme Charitě Hlučín, zejména sestřičce Miladě Meinhardové, za odbor-
nou a obětavou péči a pomoc věnovanou paní Emilii Cintulové. Velice si vážíme 
ochoty  a pomoci v péči o naši maminku.

Manžel a dcery s rodinami

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům, spolupracovníkům, kamará-
dům a známým, za projevy soustrasti a za účast na posledním rozloučení  s 
naším drahým a milovaným manželem, tatínkem, tchánem, dědečkem, bratrem, 
švagrem 

Srdečně  děkujeme všem, kteří se dne 30.12.2010 v kostele sv. Markéty zúčast-
nili posledního rozloučení s naší milovanou manželkou a maminkou paní Emilii 

Cintulovou z Hlučína. Všem rovněž děkujeme za projevy soustrasti a květinové 
dary. Naše poděkování patří také panu kaplanovi Mgr. Vlastimilovi Krajčo-
vičovi za důstojný obřad, procítěná slova a slova útěchy a povzbuzení, která 
pronesl při mši svaté. Rovněž děkujeme Pohřební službě Breuer, s.r.o. za vzorné 
služby a profesionální přístup.

Manžel a dcery s rodinami 
 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se přišli rozloučit s paní Stanislavou Swac-
zinovou, roz. Lampovou z Hlučína, bytem Hošťálkovice. Rovněž děkujeme panu 
faráři z Hošťálkovic a pohřební službě Breuer za vstřícný přístup a poskytnutí 
příkladných služeb. 

Zarmoucená rodina

Soukromá inzerce
n Pronajmu byt 2+1 v Ludgeřovicích, vhodné i pro studenty. 732 628 622. 
n Prodej 2+1, Hlučín, Severní. Dům po revitalizaci. Cena 830 000 Kč. Tel.: 

603 817 577. 
n Důchodkyně  hledá přivýdělek. Tel.: 723 361 350.
n Dne 9.1.2011 se zaběhl v Markvartovicích pes, fenka, kříženec ovčáka, 

menšího vzrůstu (klapaté uši, ocas nahoru), barva vlkošedá, slyšící na 
jméno BRITA. Byla-li někde viděna prosím o podání zprávy na telefon 
číslo 723 933 640. Odměna jistá.

5.2. a 19.2 LYŽOVÁNÍ  NA PRADĚDU, odjezd z autobusového ná-
draží 6.55, cena za dopravu 200,- Kč/osoba, zvýhodněné 
skipasy pro děti i dospělé, možnost využít „Lyžařskou ško-
lu“, rezervace míst po zaplacení v DDM Hlučín, tel.: 595 
041 156

11.2. KLUB PATCHWORK, od 16h v DDM, srdečně zveme 
všechny šikovné ženy a dívky, informace: DDM Hlučín, tel.: 
595 041 156

12.2. ENKAUSTICKÁ  DÍLNA PRO DĚTI, informace: DDM 
Hlučín, tel.: 595 041 156

28. 2. - 4.3. Jarní  prázdniny: PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, bez spaní, pro 
děti od 6 do 10 let, celotáborová hra ZIMNÍ OLYMPIÁDA, 
hry, soutěže, bobování, výlety, výtvarné  a hudební činnosti. 
Cena 950,- Kč, informace: studena@ddmhlucin.cz

Připravujeme: TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KLUB DRÁTOVÁNÍ 
VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO 1. ST.  ZŠ

hlučínskénoviny [10]

20. 2. 16.00 PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI 
Připravujeme na březen: 
8. 3. 17.00 EXPEDIČNÍ KAMERA 

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

3.2. 16.00 Slavnostní ukončení muzejní sezóny 2010 
Přednáška, beseda

11.2. 18.00 Jindřich Štreit: Brána naděje (vernisáž fotografické výstavy) 
– Muzeum Hlučínska - beseda s pozvanými hosty: Jindřich 
Štreit, Max Kašparů (po vernisáži) – Evangelický kostel

5. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
15. 2. 9.00 a 10.30 PŘEDSTAVENÍ PAVLA NOVÁKA – pro MŠ a 

I. st. ZŠ
18. 2. 19.00 PLES SENIORŮ 
Připravujeme: 
19. 3. 17.00 OMLAZOVNA

 

Pronájem sportovní  haly – badminton: 150,-/hodina/hřiště. Objednávky na 
tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690 
Akce ve sportovní  hale:
5. 2. 8.00 Fotbalový turnaj žen - 20.ročník Slezského poháru v ha-

lové kopané žen za účasti deseti týmů z Polska, Sloven-
ska a ČR.

12. 2. 8.00 Volejbal – mistovské utkání II. ligy
19. 2. 8.00 Fotbalový turnaj žen - 11.ročník Hlučínského poháru v 

halové kopané děvčat (ročníky 1995 a mladší) rovněž za 
účasti deseti týmů z Polska, Slovenska a ČR.

20. 2. 9.00 Basketbal – mistrovské utkání mládežnických soutěží
26. –  27. 2. 8.00 Turnaj v házené

 

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 

Výroční  členská schůze ČRS MO
Výroční  členská schůze ČRS MO se koná dne 6. 3. 2011 v 8 hod.
v Kulturním domě Hlučín. Zve výbor ČRS MO.



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

Nechceš zažít  
nudu? 

 
Členové T.O.Zálesák 

Hledají nové kamarády 
Od 8 do 15 let 

 
Čekají tě  

schůzky v úterý nebo ve středu  
od 16 do 18 hodin 

Jedno a vícedenní výpravy pod stan,  
na vodu, do chaty i do města 

14-ti denní tábor  
 

Přijď i ty zažít spoustu 
legrace, získat nové  

kamarády a něčemu se  
naučit Do naší klubovny  

Na dlouhoveské 17 
V hlučíně :) 

 
 
 

Www.zalesak.hlucin.com tel: 725878394 
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Okénko
čtenářů

Místo kytičky

Jak to bylo!
Po přečtení článku „Volby vyvolaly vzpomínky“ od 
paní Hečkové, který měl příznivý ohlas u občanů, 
jsem se rozhodl připomenout dobu vzdálenější, ale 
zas tak dávnou ne.  
Ještě dnes mnozí z nás si vzpomenou na občany, o 
kterých se zmíním.  
Vzpomenu na volby r. 1927, kdy byl do úřadu sta-
rosty města zvolen knihtiskař p. Richard Peschel, 
bytem náměstí č.17. Jeho tajemníkem byl p. Jan 
Miekisch (bytem dnes autobusové nádraží).  
Prvním náměstkem byl p. Arnošt Kinďura, bytem 
Zámecká č.287.  
Druhým náměstkem byl p. Emil Muschálek, horník 
z Rovnin č.494. 

Členové rady: 
1) Benda Alois, notář, Náměstí č.4 
2) Hrubý Jindřich, obchod ovocem, Hospitálská 
č.105 
3) Hlubek Karel, zahradník, Celní (dnes buřina za 
parkem) 
4) Juchelka František, redaktor, Dlouhoveská (dům 

zbourán) 
5) Kladziva Reinhold, truhlář, Písečná (dům zbou-
rán) 
6) Slezina Antonín, učitel, Opavská č.36 (dnes K. 
banka) 
7) Zvinger Antonín, lékař, Náměstí č.13 

Členové předsednictva (dnes zastupitelé): 
1) Dvořák Bedřich, úředník, vila po pravé straně na 
Darkovičky 
2) Dzihel Vilém, horník, Na Včelínku 
3) Dostál František  
4) Dluhoš Alois, důlní zámečník, U Cihelny č.292 
(dům zbourán) 
5) Furch Josef, stolař, dnešní parkoviště na Bochen-
kové ulici, stolárna byla naproti bývalé hudební 
školy 
6) Gilar Augustin, švec a obchod obuvi, Válová 
č.167 
7) Hlubek Alois, rolník, Dlouhoveská (dům zbou-
rán) 
8) Hoppe Ervin, kožišník, Školní č.209 (dům zbou-
rán – naproti Policie) 
9) Hurník Jan, hokynář, Ostravská (dům zbourán – 
byl naproti Kulturního domu) 
10) Kumbálek Vilém, strojvůdce 
11) Merta František, městský strážník, Dlouhoves-
ká (dům zbourán) 
12) Novák František, učitel, třída Dr. Beneše 
13) Ostárek Teodor, horník, Rovniny č.544   
14) Petzuch Jindřich, u Cihelny (stará Cihelna za 
Kulturním domem) 
15) Škuta Petr, provozní technik na šachtě, u Cihel-
ny (dům zbourán) 

16) Špakovský Max, rolník, Ostravská č.136 (dneš-
ní Elektro Krupa) 
17) Šimánek Jan, Dlouhoveská č.373 
18) Tichý František, stolař, Dlouhoveská č.406 
19) Zalga Alfons, rolník, Rovniny č.515 (dům 
zbourán)

Porovnáním s dneškem byl stejný počet radních, ale 
zastupitelů je dnes o dva více. Tehdy končilo jejich 
volební období rokem 1938. Chtěl bych se zmínit 
také o tom, kolik bylo v té době v našem městě úřa-
dů:  
• Městský úřad, Náměstí č.24, tel.č. 10 
• Berní správa, u Zámku č.285, tel.č. 12 
• Berní úřad, u Zámku č.285, tel.č. 55 
• Četnické velitelství, Náměstí č. 11 
• Farní úřad, Kostelní č.284, tel.č. 30 
• Katastrální úřad, Náměstí č. 24 
• Matriční úřad, Náměstí č. 24 
• Okresní úřad, Zámek č.86, tel.č. 200 
• Okresní soud, Náměstí č.24, tel.č.52 
• Okresní nemocenská pojišťovna, Školní č.637, 

tel.č. 13 
• Okresní četnické velitelství, Náměstí č.11, tel.č. 

54 
• Poštovní, telefonní a telegrafní úřad, Náměstí 

č.16 
• Železniční dopravní úřad, Nádraží, tel.č. 32

Zajímavá jsou v té době telefonní čísla! 
Ulice Hospitalská vedla od Kulturního domu, směr 
Ostrava, později ul. Ostravská. 
V příštím pokračování bych chtěl připomenout, ko-
lik bylo ve městě obchodů, hospod a různých řeme-
sel.                                                             Josef Hlubek

Proč?
Kam sahá má paměť, stál pod schody od kostela 

na Promenádní ulici akát. Sledovali jsme jak rostl a 
mohutněl, zázrak, když se na jaře rozložitá koruna 
obalila voňavými kvítky a po odkvětu zdobil cestu 
koberec z okvětních plátků. Před několika dny jsem 
jej znovu obdivovala, jak je krásný i v zimě, kdy 
zvláště proti modré obloze vynikal jeho majestát-
ný kmen s typicky pokroucenými větvemi. Dnes už 
akát NENÍ! Ptám se, proč?

V pohádce moudrý rádce radí novému králi: Ne-
začínej svoji vládu popravou. Mrzí mě, že nové ve-
dení města začalo svou vládu popravou, i když „ 
jen“ stromu. Že byl starý a nemocný? Tak abych se 
už teď začala bát stáří a nemoci.     

 Jana Schlossarková

Likvidace zeleně  na 
náměstí pokračuje! 

V 11. čísle Hlučínských novin z r. 2010 jsme byli 
– my občané – informováni o tom, že stromy na 
náměstí jsou nebezpečné. Není to pravda! Jen pár 
řádků níže se píše, že zdravotní problémy má „pře-
devším strom vpravo vepředu a vlevo vzadu“. Tedy 
2 stromy! Také se zmiňuje klíněnka jírovcová. V 
tom případě je pomoc jednoduchá – stačí provést v 
patřičném termínu postřik příslušným chemickým 
prostředkem (neměl by být problém pro pracovní-
ky odboru ŽP na MěÚ zjistit, který to je) a po opa-
du listí spálit. Kvůli klíněnky není třeba 2 zdravé 
stromy likvidovat! 

Já souhlasím s kácením skutečně nemocných 
stromů, ale v žádném případě s kácením stromů 
zdravých! Už teď je problém najít na náměstí v par-
ném létě kousek stínu a v případě, že padnou všech-
ny stromy, tak si na nějaký ten stín z nové výsadby 
budeme muset počkat minimálně 10 – 15 let! Proto 
bych se na estetiku moc nevymlouvala.

Kdybyste se náhodou dostali někdy do ciziny, tak 
si dobře všímejte starých zahrad a alejí. A budete 
koukat, jaké věkovité exempláře najdete: nachýle-
né, často duté kmeny, mohutné koruny – a kolem 
nich a pod nimi se procházejí lidé. Ale nenašli byste 
jedinou suchou větev!! To proto, že tam mají sada-
ře a zahradníky, kteří jsou placeni za údržbu zeleně, 
nikoli za její likvidaci. To bychom se my měli už 
konečně také naučit. A pokud má někdo nutnou po-
třebu kácet, ať mě laskavě kontaktuje a já mu ukážu 
spousty polosuchých, ba i docela suchých střapů na 
území města Hlučína! 

Jana Sabolová  (jansab@seznam.cz)

Vyjádření  MěÚ Hlučín 
Na špatný stav akátu upozornili sami obča-

né této lokality.  Vzhledem k tomu, že byl na-
kloněný a napadený hnilobou, obávali se, že by 
mohl spadnout a někoho zranit. Odbor životní-
ho prostředí MěÚ Hlučín proto rozhodl o jeho 
vykácení.

Co se týká jírovců na náměstí, nechalo měs-
to vypracovat znalecký posudek. Z toho jedno-
značně vyplynulo, že je nutné kvůli bezpečnos-
ti stromy, a to bohužel všechny čtyři, vykácet. 
Vůči občanům by bylo velmi nezodpovědné 
takto nepostupovat. Pokud by pádem větví či 
celého stromu došlo k poškození majetku nebo 
ještě hůře ke zranění někoho z chodců, neslo by  
veškerou zodpovědnost za škodu či případnou 
tragédii právě Město Hlučín.

Přivítali  jsme:
Tuma Simon *2010
Kološová Karolína *2010
Šíma Patrik *2010
Tománková Terezie *2010
Kremer Tomáš *2010
Šidlová Jenifer *2010  

Jubilanti:
Bazalová Jiřina *1926
Pawlíková Gertruda *1928
Mošová Květoslava *1929
Kupka Vlastimil *1929
Benešová Marie *1931
Grušková Irena *1931
Hrňová Ingeborg *1931
Miksová Anna *1924
Ličková Lydie *1932
Kubecová Marie *1926
Reiská Gertruda *1928 

Rozloučili jsme se:
Kašparová Alžběta *1919
Reinleinová Anna *1928
Grundová Anna *1917
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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 6 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.  33/2009
Jméno  TIM, pes
Stáří   4-5 let
Popis  německý ovčák, částečný výcvik
Nález  ul. Markvartovická, 
 u benzin. pumpy
Dne  4.12.2009

Ev.č.  28/2010
Jméno  BAK, pes
Stáří   3 roky
Popis  retrívr, béžový
   klidný, milý
Nález  ul. ČSA, Hlučín
Dne  27.10.2010

Ev.č.  38/2010
Jméno  LORD, pes
Stáří   4 roky
Popis  ohař
   hodný, přítulný, vhodný k RD
Nález  Hlučín
Dne  27.12.2010
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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...



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

realizace
a údržba zahrad

řez ovocných stromků,
kácení stromů 

www.zahradnictvi-michna.cz

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
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ZAHRADNICKÁ 
PRODEJNA
ŠTENCEK

NA VALECH 13 , HLUČÍN

Pro jarní sezónu nabízí :

Zeleninové a květinové
semena, postřiky,  

sazenice zeleniny, sazečku, 
svíčky, cibuloviny,
hnojiva, postřiky,

zeminy, květináče, balkónové
květiny, trvalky,

okrasné keře, truhlíky,
 obaly, pokoj. rostliny,

aranžerské potřeby 

reklama

v tomto 

prostoru od

20 korun 

za 1 den

volejte

732736468



AdresA: TyršovA 5A, Hlučín
Tel.: 595 043 677

emAil: srAHlucin@volny.cz
www.srA-Hlucin.cz

Bowling

sAunA

solárium

BAdminTon

TělocvičnA

FiTness

sporTovní HAlA Hlučín

cvičení pro ženy



PRO VÁS DÁREKZDARMA

Podnikáte a ještě  
stále nejste se svou  
firmou na Internetu?
Každý už tam je!!!
Vyrobíme pro vás profesionální WWW stránky
nebo eshop a jako dárek od nás dostanete
10 MPX digitální fotoaparát Canon.

Volejte právě teď na 603 48 78 48 nebo pište
na email kubicek@pnm.cz

Orientační ceny WWW stránek a doba potřebná na realizaci

Standardní firemní stránky nebo eshop ... od 10999,- do 1 týdne

Složitější stránky nebo obchod s ohledem na zvýšení obchodní úspěšnosti ... od 17999,- do 3 týdnů

Roční provoz webu (hosting) ... od 49,-/měsíc okamžitě

Registrace www domény ...199,- okamžitě

Volitelné služby jako např. reklama ve vyhledávačích (Seznam, Google) ... od 0,5 Kč/návštěvníka (při platbě za proklik)

PRONETmedia, s.r.o., Nádražní 34, Moravská Ostrava
tel: 603487848, www.pronetmedia.cz


