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Nezbytná technologická odstávka systému 
CDBP proběhne v termínu od 27.12.2011 (úte-
rý) - 2.1.2012 (pondělí, do 6.00 hod.)

Z důvodu odstávky je nejzazší termín pro podá-
ní žádosti o vydání e-pasu 19.12.2011 (pokud je 
žádost podána na obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností) a 16.12.2011 (pokud je žádost 
podána v zahraničí na zastupitelském úřadě). Po 
dobu odstávky se budou vydávat cestovní pasy 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bi-
ometrickými údaji - tzv. pasy typu „blesk“.

O stávající typ OP, se strojově čitelnými úda-
ji, bude možné požádat nejpozději do 14.12.2011 
(je-li žádost podána na obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností podle trvalého pobytu).  
Do 19.12.2011 lze podat žádost o zapsání titu-
lu do vydávaného e-pasu. Do vydaných cestov-
ních pasů lze titul zapsat pouze do 31.12.2011. 
Od 1.1.2012 se tituly do pasu zapisovat nebudou. 
Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31. 12. 
2011) zůstávají v platnosti po dobu v nich uvede-
nou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně za-
psaných údajů.

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY 

V letošním roce strom darovali městu 
manželé Nyčovi z Darkoviček.

„V roce 1981 jsme postavili dům a hned další rok 
jsme strom vysadili. Byla to jen malá větvička. Po 
těch 29 letech nám už ale stínil a taky se nám ko-
řeny začaly dostávat pod základy. Proto jsme se 
rozhodli dát jej raději pryč,“ přibližuje historii vá-
nočního stromu paní Irena Nyčová. Strom je to 
skutečně krásný, mohutný a hlavně velmi sou-
měrný. Na první pohled byste si mohli myslet, že 
jde o smrk, ale ve skutečnosti je tento strom pod 
názvem Douglaska tisolistá původem ze Severní 
Ameriky. Tady je velmi oblíbený především pro 
svou velikost a kvalitní dřevo. U nás se vysazu-
je hojně v zahradách a parcích pro ozdobu. Výška 
stromu je 12 metrů a již nádherně vyzdobený ho 
slavnostně rozsvítil starosta první adventní neděli. 
Visí na něm spousta dětských přání, které děti na-
psaly na psaníčka. Ty pak andělé pověsili v baň-
kách na strom. Uvidíme, jestli se jim vyplní.

Náměstí už zdobí
vánoční strom

„To, že je vánoční strom od obyvatel Hlučína, se 
stalo tradicí. Vždy se najde někdo, kdo nám strom 
nabídne a pracovníci technických služeb jej pak 
šetrně uříznou a převezou na náměstí. Jsou to vět-
šinou jedle a smrky,“ říká Eva Dedková z odboru 
životního prostředí radnice. Ne všechny stromy se 

ale jako vánoční strom hodí. Mnohdy nejsou příliš 
rovné nebo nemají dostatek větví. To ale o tom le-
tošním rozhodně neplatí. Strom, rozsvícený v ne-
děli 27.11 za hojné účasti Hlučíňáků a pod dohle-
dem hned tří andělů (na malém snímku) bude na 
náměstí až do svátku Tří králů, tedy 6. ledna 2012.

Vánoční bohoslužby
sobota 24. 12. 2011 Štědrý  den 15.30 a 22.00 (Hlučín) 21.00 (Darkovičky)
neděle 25. 12. 2011 Boží hod 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)

pondělí 26. 12. 2011 Sv. Štěpána 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)
neděle 1. 1. 2012 Nový rok 8.30, 10.00, 17.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)

Více na: www.farnosthlucin.cz  

Dne 16.11.2011 proběhla za přítomnosti 
vedení města, vedení  VaK Hlučín, s r.o.,  
a zhotovitelů stavby slavnostní ukončení 
stavby s oficiálním názvem „Rozšíření ka-
nalizace Hlučín – Rovniny a intenzifikace 
ČOV Hlučín – Jasénka“.

Celkové náklady na stavbu dosáhly výše 83 mi-
lionů korun. Vodovody a Kanalizace Hlučín, s r.o. 
zaplatily celkem 22 milionů korun a zbývajících 
zhruba 61 milionů bylo financováno z Evropské 
unie z Fondu soudržnosti a ze státního rozpoč-
tu prostřednictvím Státního fondu životního pro-
středí. Stavba byla zahájena v září loňského roku 
a práce probíhaly za provozu čistírny odpadních 

vod. Do stávajících objektů byla umístěna nová 
technologie v hodnotě 27 milionů korun. Nově 
byla instalována linka mechanického čištění, za-
huštění kalu, regenerace kalu. Odvodnění kalu 
bylo změněno z pásového odvodnění na účinnější 
odstředivku. Vedle odstředivky byla také vybudo-
vána krytá skládka kalu, která umožní odvozy vy-
hnilého vylisovaného kalu ve větším množství a 
za snížených nákladů.

Celkem bylo na stavbě kanalizace na ul. Rovni-
ny vybudováno 1742 m kanalizace a nově bude 
napojeno 82 nemovitostí s 350 obyvateli. Poděko-
vání za pochopení ztíženého provozu a pohybu na 
ul. Rovniny patří všem dotčeným občanům.

Stavba rozšířené kanalizace na Rovninách
a intenzifikace čističky odpadních vod proběhla úspěšně

Vlastivědný časopis
HLUČÍNSKO (2. číslo)

od 15. 12. 2011 k zakoupení
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Město získalo ocenění 
za ekologický přístup

v prvním ročníku soutěže
Moravskoslezského kraje (str. 2)

Odpadový kalendář
pro rok 2012

najdete na prostřední dvoustraně 
posledních letošních HN



Moravskoslezský kraj vyhlásil první roč-
ník soutěže „Ekologicky zodpovědný kraj 
2011“ a město Hlučín hned napoprvé ob-
sadilo třetí místo.

Slavnostní vyhlášení  výsledků soutěže proběh-
lo 8.11.2011 v prostorách Janáčkovy konzervato-
ře v Ostravě.

Hlavním cílem soutěže bylo zvýšit motivaci 
podnikatelů, škol a úřadů k šetrnému vztahu k ži-
votnímu prostředí. Ochrana životního prostředí je 
totiž veřejností stále více vnímána jako důležitá 
součást kvality života. Ve svém důsledku může 
aktivní snaha přispívat ke zlepšování životního 

Úspěch v soutěži „Ekologicky zodpovědný kraj 2011“
prostředí ovlivnit pozitivní image kraje a u podni-
katelů zvýšit konkurenceschopnost.

Především úřady působí svým příkladem ekolo-
gického chování na veřejnost. Pokud se úřad cho-
vá ekologicky, pak se také zpravidla zvýší zájem 
občanů o stav životního prostředí ve městě.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií a to EKO 
podnikatel, EKO úřad a EKO škola. Kritéria, kte-
rá podléhala hodnocení, byla široká a zahrnova-
la celou škálu „ekologického“ chování úřadu. Po-
zornosti hodnotitelů tak neušlo, zda se na úřadě 
používá recyklovaný papír, třídí odpad, využívá 
elektronická korespondence, používají úsporné 
žárovky nebo zda jsou občané města informová-
ni o aktivitách v oblasti ekologicky šetrného pro-
vozu.

O tom, že jsme v tvrdé konkurenci obstáli se ctí, 
svědčí to, že naše město obsadilo v kategorii EKO 
úřad třetí místo za Bohumínem a vítězným Vítko-
vem. Spolu s oceněním obdrželo město i finanční 
částku ve výši 10 tisíc korun, která bude využita 
na financování aktivit při ochraně životního pro-
středí. 

Další jednání zastupitelstva proběhne 15.12.2011 od 16 hodin v KD Hlučín.
Více info ve vývěsních skříňkách a webu www.hlucin.cz

Vážení spoluobčané, 

konec roku je tradičně ve znamení  vánoc. Vánoce, tento krásný křesťan-
ský svátek, vnímá celá občanská společnost jako nejvýznamnější svátek v 
roce.  Pro jedny je spojen se stresem z vánočního úklidu, pečení, naku-
pování dárků, shánění kapra a spousty dalších maličkostí, bez kterých 
se u nich závěr roku neobejde. Pro jiné je příležitostí zamyslet se nad 
uplynulým rokem a uvědomit si, co se jim podařilo a co ne. Především 
by ale vánoce pro nás pro všechny měly být svátkem klidu a míru, dobou, 
ve které si najdeme čas na naše nejbližší. Tolik vzácný čas, který si pro 
ně během roku jen těžce hledáme a namlouváme si, že to vlastně v dnešní 
uspěchané době ani jinak nejde. A tak se i já těším na setkání s rodinou, 
na dárky, sladkosti, pohodu u vánočních pohádek, ale i na sváteční atmo-
sféru ve městě.

Rád bych také poděkoval svým spolupracovníkům na radnici, v osadních 
výborech, radě, zastupitelstvu a dalších spolupracujících organizacích za 

jejich práci. Vím, že všichni dělají maximum pro to, 
aby se nám v našem městě žilo lépe. Někdy máme na 
věci rozdílné názory, ale jsem přesvědčen, že náš cíl je 

společný. Děkuji všem lidem, kteří přispěli k dobré-
mu chodu města a jeho městských částí.

Milí spoluobčané, přeji Vám všem klidné 
a spokojené prožití vánočních svátků a 

ať Vám optimismus a pohoda vydrží co 
nejdéle i v příštím roce.

Pavol Kubuš
starosta

Vážení spoluobčané, sestry a bratři,
všichni lidi dobré vůle,

začali jsme období  adventu, což je doba přípravy na Vánoce. Vyzna-
čuje se očekáváním. Pro nás věřící je to očekávání Krista, Lásky, který 
se rodí především do lidských srdcí. Očekávat se dá v nervozitě, ale 
také v klidu. 

Všichni víme, že období před Vánoci je spíše naplněné tou nervozi-
tou. A většinou se už mnozí těšíme, abychom to konečně měli za sebou. 
Adventní tradice nám však také předkládá Adventní věnec, který když 
se zapálí, tak jakoby volal k tomu, abychom se u něj sešli, zastavili 
se a třeba si i něco pěkného v rodině řekli. Vzpomínám rád ze svého 
dětství na tyto večerní chvíle o adventních nedělích, kdy jsme se doma 
u hořících svící setkávali.

Přeji vám všem co nejvíce chvil, kdy se dokážeme zastavit, kdy doká-
žeme odejít od shonu a přemýšlet o jiných vě-
cech. Přeji všem také krásné Vánoční svátky, 
naplněné světlem lásky, abychom se všichni 
setkali v prostředí, kde je nám dobře, kde 
se lidé mají rádi. Zároveň též zvu na půl-
noční mši, která letos bude už ve 22.00 
hodin.

P. Martin Šmíd 
farář

Výtah z usnesení 30. - 31.
schůze Rady a 10. Zastupitelstva

Zastupitelstvo města:
n schválilo investiční záměr a podání žádosti o 

státní účelovou dotaci z programu Ministerstva 
obrany „Zachování a obnova historických tra-
dic“ na rekonstrukci válečného hrobu na měst-
ském hřbitově v Hlučíně.

n rozhodlo o záměru uzavření smlouvy o konto-
korentním úvěru na základní běžný účet města 
mezi Českou spořitelnou, a.s., a městem Hlučí-
nem ve výši 15 mil. Kč pro rok 2012.

n schválilo Zásady pro hodnocení a poskytování 
dotací a grantů z rozpočtu města.

n projednalo a rozhodlo uzavřít Smlouvu o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města na akci 
„Schůdněji za vyznáním úcty zesnulým…“.

Rada města:
n rozhodla o nejvyšším povoleném počtu dětí v 

Mateřské škole Hlučín, Cihelní na 150 dětí s 
účinností od 1.1.2012.

n projednala posouzení projektové dokumentace 
a provedení stavby  „Rekonstrukce Mírového 
náměstí v Hlučíně“ a rozhodla: osobní automo-
bily ve vjezdu na Mírové náměstí neomezovat, 
zakázat vjezd všem nákladním vozidlům nad 
3,5 t a autobusům na Mírové náměstí v úseku 
mezi křižovatkami ulic Mírové náměstí x Zá-
mecká a ulic Bochenkova x Farní. Výjimku 
pro vjezd nákladních automobilů do zakázané-
ho úseku bude možno povolit  pouze automo-
bilům, které budou provádět činnosti v rámci 
zvláštního užívání Mírového náměstí.

n rozhodla u všech bytů ve vlastnictví Města Hlu-
čína o vymezení pojmu započitatelná plocha 
bytu, což je součet podlahových ploch všech 
místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo 
byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem 
bytu. Podlahová plocha sklepů, které nejsou 
místnostmi a podlahová plocha  balkónů, lodžií 
a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Vážení rodiče, v současné době připravu-
jeme slavnostní přivítání pro děti naroze-
né od  1.1.2011, které mají  trvalý pobyt 
na území města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček.  

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se  
maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 
8.00 – 17.00 hod.; Út, Čt 8.00 – 14.00 hod.) a do-
ložte, k ověření těchto skutečností, originál rod-
ného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. 
O přesném datu konání akce budete předem, s do-
statečným předstihem, informováni pozvánkou. 
Bližší  info na čísle 595020224 nebo 595020283.

Vítání občánků Sběr kaštanů a žaludů 
Na základní škole Rovniny probíhá vždy na podzim 
sběr kaštanů a žaladů. Ani letošní rok nebyl vyjím-
kou. V průběhu září a října nosili žáci do školy taš-
ky, košíky, pytlíky, ale i celé pytle plné těchto plo-
dů podzimu a pan školník vážil a vážil. Po velkém 
boji zvítězila třída 1.A, která nasbírala neuvěřitel-
ných 1769,5 kg. Celá škola pak dala dohromady 
úctyhodných 5870,5 kg. Vítězové obdrželi sladkou 
odměnu - velikánský dort a poděkování přímo od 
pana hajného. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
nejen žákům, ale také jejich  rodičům, kteří šli svým 
dětem příkladem. A za rok se těším zase se sběrem 
kaštanů.                                           Lucie Lokajová

vychovatelka ŠD, ZŠ Cihelní, Hlučín-Rovniny
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Ve středu 26. října 2011 byli na hlučín-
ské radnici oceněni dárci krve.
Dobrá nálada a neformální atmosféra byla tou 
pravou kulisou pro poděkování  vedení města 
dobrovolným dárcům krve. Ocenění těch, kte-
ří neváhají pro pomoc ostatním věnovat tu nej-
cennější tekutinu, má ve městě již dlouholetou 
tradici. Poděkování se koná vždy jednou ročně, 
zpravidla na podzim.

Samozřejmě není  možné ocenit všechny dárce 
krve ve městě a tak bylo letos na radnici pozvá-
no celkem 10 dobrovolných dárců, kteří obdrže-
li od Českého červeného kříže nejvyšší zlatou 
medaili prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpří-
spěvkových odběrů. Dále byli oceněni držite-
lé Zlatých křížů II. a III. třídy. Český červený 

kříž udělil Zlatý kříž III. třídy Miroslavu Kriho-
vi za dovršení 80 bezpříspěvkových odběrů krve 
a panu Zdeňku Kubicovi Zlatý kříž II. třídy za 
120 bezpříspěvkových odběrů. Pan Kubica po-
prvé daroval krev v roce 1987 a ve svých 44 le-
tech ještě zdaleka s pomocí ostatním nekončí.

Všichni ocenění převzali z rukou místosta-
rosty města Alfonse Laňky písemné poděková-
ní, malý dárek a finanční odměnu. Po skončení 
slavnostní části strávili ocenění ještě delší čas v 
neformálním rozhovoru s místostarostou.

Asi těžko spočítáme, kolik životů tito dárci 
zachránili, kolik operací kvůli nim mohlo pro-
běhnout, ale jsme přesvědčeni, že ti, kterým da-
rovaná krev pomohla, by se rádi k poděkování 
připojili.

Město Hlučín ocenilo dobrovolné dárce krve

Volba profesí
V rámci předmětu pro 8. a 9. ročníky, kte-
rý žákům usnadňuje rozhodování při vol-
bě středních škol a učebních oborů jsme 
navštívili řadu konkrétních pracovišť, 
aby děti získaly reálnou představu o tom, 
co která profese obnáší.

Byly jsme s dětmi v Charitě v Ludgeřovicích, v 
záchranné zdravotnické službě v Hlučíně, navští-
vili jsme oddělení místní policie, požární útvar v 
Hlučíně a tiskárnu Baloušek. Všude se nám ochot-
ně věnovali a děti získaly informace o různých 
profesích. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří 
si pro nás našli čas, obzvlášť Jiřímu Sedláčkovi, 
který nám pomohl všechny exkurze domluvit.  

 Za kolektiv učitelek ZŠ Rovniny
Hana Vaňáková

Vzpomínka na Kainara
V minulém měsíci jsme vzpomínali na 40. výro-
čí úmrtí významného českého básníka i hudebníka 
Josefa Kainara (zemřel 16. 11. 1971). Jméno Jo-
sef Kainar je širší veřejnosti většinou známé, co už 
se ví méně, je jeho spojitost se severní Moravou a 
Slezskem.

Josef Kainar se narodil v roce 1917 v Přerově a 
začal tam také studovat gymnázium. Později strá-
vil rok v Olomouci, ale pak dostal jeho otec prá-
ci v Ostravě. Kainar sám však spíše než v Ostra-
vě trávil většinu času v Hlučíně, kde pokračoval ve 
studiích na gymnáziu. Zůstal zde celkem 3 roky a 
nakonec také úspěšně maturoval (1938). Pamětníci 
na něj vždy vzpomínali jako na dobrého kamaráda, 
člověka společenského, který ve škole vynikal pře-
devším v literatuře. Zároveň se projevil také jako 
skvělý hudebník a textař, a dokonce i jako nadaný 
karikaturista. Především však byl už tehdy naděj-
ným mladým básníkem. Právě v době hlučínského 
pobytu mu začaly v různých novinách a časopisech 
vycházet první básně. Hlučínské období jeho života 
tak jistě patřilo k těm úspěšnějším a šťastnějším. Po 
maturitě studoval rok v Praze na Filosofické fakul-
tě Karlovy univerzity, ale po zavření českých vyso-
kých škol nacisty se vrátil v roce 1939 do Ostravy. 
V Ostravě a nedalekých Řepištích prožil celou vál-
ku. V poválečných letech ho život zavál na 10 let do 
Brna, později do Čech. Kainar je autorem význam-
ných básnických sbírek, jako jsou Nové mýty, Člo-
věka hořce mám rád a Lazar a píseň. Věnoval se i 
poezii pro děti, divadelní tvorbě a publicistice. Ne-
dílnou součástí jeho díla jsou písňové texty a spo-
lupráce s řadou hudebníků, například Vladimírem 
Mišíkem, Karlem Plíhalem, Evou Olmerovou nebo 
Michalem Prokopem.

Hlučín na Josefa Kainara nezapomněl. Při růz-
ných příležitostech byl připomínán na gymnáziu 
pojmenovaném v roce 2007 po tomto slavném ab-
solventovi. Letos byly zorganizovány tzv. Kainarov-
ské dny 2011 složené hned z několika kulturních po-
činů. V Galerii Café se uskutečnila ve dnech 4. 11. 
– 16. 11. výstava o životě a díle Josefa Kainara a 
jeho vztahu k městu a gymnáziu, Muzeum Hlučín-
ska zajistilo v Zámeckém klubu přednášku Lukáše 
Průši o Kainarově literární tvorbě (4. 11.), o týden 
později 11. 11. se opět v Galerii Café uskutečnil od-
polední program zasvěcený už nejen Kainarovi, ale 
také literatuře Slezska a severní Moravy (přispěli 
do něj  Libor Martinek, Jiří Jezerský, Anna Mal-
chárková, Jiří Bárta, Vladimíra Černajová a někte-
ří učitelé a žáci Gymnázia Josefa Kainara). Na tuto 
akci pak plynule navázal večerní program v restau-
raci hlučínského pivovaru, ve kterém dostali pří-
ležitost spisovatelé a hudebníci z našeho regionu 
(Pavel Göbl, Iveta Dudová, Irena Šťastná, Natálie 
Paterová). Celý tento páteční maraton byl završen 
v Červeném kostele večerním vystoupením skupiny 
Black Uganda Choir. Následující den se opět v Čer-
veném kostele uskutečnil koncert Vladimíra Mišíka 
a skupiny ČDG. Organizátoři věří, že Kainarovské 
dny 2011 obohatily kulturní život Hlučína i širšího 
regionu, děkují všem, kteří pomohli s jejich přípra-
vou a zajištěním, a stejně tak i těm, kteří je podpo-
řili svou účastí.

Martin Rostek
Gymnázium Josefa Kainara

Na základě úspěchu malířů  na celostátním setká-
ní učňovské mládeže v Olomouci v září bylo ve-
dení Odborného učiliště a Praktické školy v Hlu-
číně vyzváno Cechem malířů a lakýrníku ČR, aby 
žáci školy reprezentovali Českou republiku na 4. 
ročníku celoslovenské soutěže „Ukáž čo vieš“ v 
oboru „Maliar-lakovník-natierač“, která se konala 
v polovině listopadu v Bratislavě. Školu reprezen-
tovali žáci druhého ročníku Jakub Schmidt a Voj-
těch Rýbařik pod vedením učitele odborného vý-
cviku Františka Kozáka. Soutěžní tým z Hlučína 
si vedl výborně, žáci předvedli skvělou práci. Za 
povinný obrazec i volnou tvorbu získali nejvyšší 
počet bodů a ostatní družstva tak nechali za sebou 
s velikým náskokem.                       Karel Balarin

OU a PrŠ Hlučín

Učni bodovali na Slovensku

Cílem školního vzdělávacího programu (dále jen 
ŠVP) na ZŠ dr. Miroslava Tyrše je připravit  naše  
žáky co nejlépe pro život.

Z tohoto důvodu máme v ŠVP stanoveny tři pri-
ority. Rozvoj schopností komunikace v cizím jazy-
ce, což zajišťujeme výukou jazyka anglického od 1. 
třídy a druhého cizího jazyka od 6. ročníku, a roz-
voj tělesné a informační gramotnosti. 

Žáci si volí zaměření na rozšířenou tělesnou vý-
chovu, nebo mají možnost studovat základy infor-
matiky. Dvě moderně vybavené počítačové učeb-
ny jsou dostatečným technickým zázemím. Protože 
vstup do dospělosti je spojen s mnoha náročnými 
změnami a rozhodnutími, z nichž řada má finanční 
rozměr, zařadili jsme od tohoto školního roku výu-
ku nového předmětu - finanční gramotnosti, který 

je vyučován fundovaným pracovníkem v této ob-
lasti, ekonomkou školy s vysokoškolským vzdělá-
ním. Zařazením předmětu jsme předběhli Minis-
terstvo školství, které chce řešit špatnou orientaci 
mladé generace ve světě financí zakomponováním 
finančního vzdělávání do rámcových vzdělávacích 
programů. Děti se v hodinách finanční gramotnos-
ti naučí sestavit rozpočet domácnosti, dovědí se 
vše o penězích, cenách, finančním trhu, finančních 
produktech a mnoho dalšího tak, aby v budoucnu 
dokázaly finančně zabezpečit sebe a svou rodinu 
a aktivně vystupovaly na trhu finančních produktů 
a služeb. Finance budou pro naše žáky zábavou. 

Ivana Staňková
ředitelka školy

Finanční gramotnost jako předmět na ZŠ dr. M. Tyrše
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V konkurenci více než stovky vrstevní-
ků uspěli na prestižní matematické sou-
těži žáci hlučínské základní školy Hor-
nická. V 9. ročníku Moravskoslezského 
matematického šampionátu obsadili 
první tři místa a dokonale tak ovládli 
výsledkovou listinu.

Soutěž je tím nejprestižnějším a zároveň nej-
náročnějším kláním mezi mladými matematiky. 
Jeho pořadatelem je Wichterlovo gymnázium v 
Ostravě a záštitu nad ní převzal například před-
seda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes.

Vítězkou soutěže se stala Pavlína Bazalová, 
druhé místo obsadil Miroslav Wondra a pomy-
slný bronz si odnesl Filip Cingel. Všichni žáci 
9. třídy ZŠ Hornická. Z úspěchu měli radost ne-
jen úspěšní žáci, ale i ředitel školy Martin Fra-
nek: „Umístění na prvních třech místech je vy-
nikající výsledek v takto náročné soutěži  a je 
důvodem k pocitu hrdosti a potvrzení, že naše 
cesta vysoké úrovně vzdělávání je správná. Ne-
smíme však  snižovat úsilí samotných žáků, 
protože bez jejich zájmu a tvrdé práce by byl 
tak velký úspěch nemyslitelný.“

Moravskoslezského matematického šampio-
nátu, který se konal 20. října 2011, se zúčastnilo 
přes 100 žáků z desítek škol napříč krajem. Žáci 
řešili pět náročných úloh takřka jeden a půl ho-
diny.                                           Šárka Sobolová

Žáci ZŠ Hornická zářili 
na prestižní soutěži

Úspěšní žáci ZŠ Hornická. Zleva:
M. Wondra, P. Bazalová, F. Cingel.

S přicházejícím podzimem se v našem re-
gionu opět výrazně zhoršilo ovzduší. Ze 
všech zpráv o stavu životního prostředí 
bohužel zcela jednoznačně vyplývá, že i 
přes regulaci největších zdrojů znečiště-
ní, se stav ovzduší zatím výrazně nezlepší.

Nejhorší situace je právě v zimním období, kdy 
přichází topná sezóna a trápí nás časté inverze. 

Znečištění ovzduší  je způsobeno nejen velký-
mi zdroji znečištění, ale podstatnou měrou také 
lokálními topeništi. V době inverze se v ovzdu-
ší  výrazně zvyšují zejména  tuhé emise (poléta-
vý prach), emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku  a 
oxidu uhelnatého. V důsledku cen zemního plynu 
a elektrické energie se část domácností opět vrá-
tila od ekologicky šetrného topení, k topení uh-
lím nebo dokonce uhelnými kaly. A bohužel nejen 
to – někteří občané zcela bezohledně a trestuhod-
ně spalují dokonce i odpady – plasty, igelity, PET 
lahve, lakované dřevo, dřevotřísku, textil apod. Ve 
městě má každý možnost a podle obecně závaz-
né vyhlášky i povinnost, odpady třídit a v žádném 

případě je nespalovat. Přesto je někdo  schopný do 
kotle hodit doslova vše. Ať už se tak děje z lenos-
ti, bezohlednosti nebo nevědomosti, výsledek je 
stejný – další zhoršení stavu ovzduší. Nedokona-
lým spalováním v kotlích na pevná paliva se uvol-
ňují látky velmi jedovaté, dráždivé, často i karci-
nogenní.

Někdo si myslí, že spalovat lze veškeré dřevo, 
ale ani lakované, barvené a jinak upravované dře-
vo nebo překližka, do kotle nepatří. Při prokázání 
spalování odpadů hrozí fyzickým osobám pokuta 
až do výše 30 tisíc korun a právnickým osobám 
dokonce až do výše několika desítek nebo set ti-
síc korun.   

Vyzýváme proto všechny majitele nemovitos-
tí a provozovatele kotelen, všechny zahrádkáře a 
vůbec všechny naše občany – spalujte v kotlích 
jen paliva pro daný kotel určená, odpady třiďte a 
ukládejte tam, kam patří. V době smogu se vyva-
rujte veškerého pálení na otevřených ohništích. 
Nezhoršujte ovzduší sami sobě ani svým dětem. 

Odbor ŽPaKS

Nezhoršujme si kvalitu ovzduší v našem městě 

Darkovičky, 26.11.2011

Univerzita třetího věku 
Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s.  nabízí možnost studia Univerzity tře-
tího věku. 
Délka studia: 2 roky, tj. 4 semestry (semestr trvá 15 týdnů) 
Zahájení: březen 2012 – červen 2012 (1. semestr)
Rozsah výuky: 2 vyučovací hodiny 1x týdně tj. 90 min výuky týdně v odpoledních hodinách
Požadavky na účastníky: doporučujeme středoškolské vzdělání, věk 55 a více
Ukončení: certifikát o absolutoriu U3V 
Obsah výuky:     1. semestr – Počítač kolem  nás
   2. semestr – Cizí jazyk
   3. semestr – Právo kolem nás
   4. semestr – Umění kolem nás
Počty studentů: maximum 40 studentů v ročníku, tj. 2 skupiny po 20 studentech
Výše školného za 1 semestr: 1500,- Kč, školné hrazeno studentem:  1000,- Kč, příspěvek města:    
500,- Kč - Město Hlučín bude dále hradit v plné výši pronájem učeben po dobu celého studia. Pla-
tí pro uchazeče s trvalý pobytem ve městě Hlučíně. Při neobsazení míst mohou podat přihlášku i 
uchazeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín. Školné si však takový uchazeč hradí v plné výši. K 
platbě za 1. semestr  budou uchazeči o studium vyzváni. 
Místo studia: Gymnázium Josefa Kainara,  Hlučín 
Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte nejpozději do 31.12.2011 na MěÚ Hlučín, odbor školství 
a kultury, Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA U3V

Jméno a příjmení: 
…………………………………………………

Datum narození:
…………………………………………………

Trvalé bydliště:
…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Telefonní kontakt:
…………………………………………………

E-mail:
…………………………………………………

Podpis:

zd
e 

od
st

řih
no

ut
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Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, jako po-
řizovatel územního plánu Hlučína, tímto sdělu-
je, že návrhy na pořízení územního plánu (tzn. 
požadavky na zapracování do nového územní-
ho plánu města) lze podávat do 31.1.2012, a to 
na adresu: 

Město Hlučín
Městský  úřad Hlučín

Odbor výstavby
Oddělení územního plánování

a památkové péče
Mírové  náměstí 23

748 01 Hlučín 

Návrh na pořízení územního plánu Hlučína mo-
hou podávat:
n orgány veřejné správy,
n občané města,
n fyzické nebo právnické osoby, která má 

vlastnická nebo obdobná práva 
k pozemku nebo stavbě na území města.

 
Pro podání návrhu je možno použít i formulář, 
který naleznete na webových stránkách města 
(www.hlucin.cz). 

Podané návrhy budou následně posouzeny a 
předloženy Zastupitelstvu města, které rozhod-
ne, které návrhy budou zapracovány do nového 
Územního plánu Hlučína. Poté bude zahájeno 
projednávání územního plánu.

O termínu projednávání jednotlivých fází územ-
ního plánu bude veřejnost informována na úřed-
ní desce MěÚ Hlučín a rovněž na el. úřední 
desce webových stránek města Hlučína (www.
hlucin.cz). 

Územní plán:
n se pořizuje a vydává pro celé území města, 

tzn. pro katastrální území Hlučín, Darkovič-
ky a Bobrovníky;

n je závazný pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí;

n má vazbu na poskytování prostředků z ve-
řejných rozpočtů podle zvláštních právních 
předpisů na provedení změn v území, tzn. ne-
smí být rozpor s vydaným územním plánem;

n stanoví základní koncepci rozvoje území měs-
ta, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a pro-
storového uspořádání, uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury;

n vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 
zejména zastavitelné plochy a plochy vyme-
zené ke změně stávající zástavby, k obno-
vě nebo opětovnému využití znehodnocené-
ho území, pro veřejně prospěšné stavby, pro 
veřejně prospěšná opatření a pro územní re-
zervy a stanoví podmínky pro využití těchto 
ploch a koridorů;

n může ve vybraných plochách a koridorech ulo-
žit prověření změn jejich využití územní stu-
dií nebo pořízení regulačního plánu jako pod-
mínku pro rozhodování o změnách v území.

Územní plán Hlučína – podávání návrhů na pořízení
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 9. zasedání dne 15.9.2011 pod bodem 9/6a) rozhodlo v 
souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon“) o pořízení nového Územního plánu Hlučína.

Uzavření knihovny
Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, že knihov-
na bude od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012 uzavře-
na. Přejeme vám příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do nového roku. 

Kolektiv Městské knihovny Hlučín

Rada města Hlučína stanovila termíny 
pro konání svatebních obřadů v roce 2011 
takto: 

14. leden
11. únor
3, 16. (pá) a 31. březen
21. duben
4. (pá) a 19. květen
9. a 22. (pá) červen
14. a 28. červenec
11. a 25. srpen
8. a 22. září
5. (pá) a 20. říjen
9. (pá) a 24. listopad
8. a 12. (st) prosinec 

Svatební  obřady probíhají v obřadní síni MěÚ 
Hlučín v době  od 9.30 do 12.00 hodin v časovém 
intervalu 30 minut. 

Bližší  informace na telefonních číslech: 595 020 
224, 595 020 283.

Termíny konání svatebních  
obřadů v roce 2012

F O R M U L Á Ř   K   Ú H R A D Ě
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů na jednu poštovní poukázku na rok 2012 

 
Společný zástupce (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní  poukázka):
Příjmení a jméno ..........................................................................................................................................................
datum narození ................................ místo trvalého pobytu ..........................................................................
ulice..........................................................................číslo orientační....................číslo popisné..........................

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovní-
kách nebo Darkovičkách, za které bude společně 
uhrazen výše uvedený poplatek:

      Jméno a příjmení                                                             Datum narození
1. ......................................................................................................................   .................................................................
2. ......................................................................................................................   .................................................................
3. ......................................................................................................................   .................................................................
4. ......................................................................................................................   .................................................................
5. ......................................................................................................................   .................................................................
6. ......................................................................................................................   .................................................................
7. ......................................................................................................................   .................................................................
8. ......................................................................................................................   .................................................................
9. ......................................................................................................................   .................................................................
10. ....................................................................................................................   .................................................................

Jakékoliv následné  změny týkající se osob uvedených v tomto formuláři jsou 
poplatníci povinni nahlásit do 30 dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování, úmrtí).

zde odstřihnout

Pozvánka na Vánoční  trhy
Přijďte se vánočně  naladit na
tradiční trhy, které proběhnou

v budově základní školy
v Hlučíně – Darkovičkách

v pátek 16. prosince od 15 hod. 
Žáci Vám zde nabídnou rukodělné 
výrobky – vánoční dekorace, vaz-

by, přáníčka, perníčky, svícny, zkrát-
ka téměř vše, co k Vánocům patří. Po 

nákupu nebo během něj se můžete 
občerstvit v místním bufetu.

Srdečně zvou žáci, rodiče i učitelé 
ZŠ a MŠ Hlučín - Darkovičky
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Město Hlučín připravuje v rámci svého projektu Hlučín zdravé město již 4. ročník fotografické sou-
těže u příležitosti Dne stromů. Den stromů se sice každoročně slaví až 20. října, ale již v tuto chvíli 
vyhlašujeme další ročník fotografické soutěže, protože chceme dát šanci všem nadšeným fotogra-
fům, aby na svých snímcích zachycovali stromy již od zimy v průběhu každého ročního období.

Název soutěže: STROMY V HLUČÍNĚ A OKOLÍ 
Vyhlašovatel - pořadatel: Město Hlučín  
Koordinátor soutěže: KC Hlučín   
Zodpovědný vedoucí soutěže: RNDr. Soňa Prášková 
Technická spolupráce: Core Trade s.r.o. - Michal Jačanin 
Platnost soutěže: od 1.12.2011 do 10.10.2012

Pravidla soutěže
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 stromů
n  Jedna strana fotografie musí být větší nebo rovno velikosti 1500 px
n  Fotit stromy můžete od data vyhlášení soutěže do 10. října 2012
n  Každý fotograf může poslat do soutěže však maximálně 15 fotografií
n  Fotografie musejí být odesílány pouze v souboru JPEG, a to až v měsíci říjnu 2012 (do 10.10.2012)
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 ke Dni stromů
n  Všichni autoři vybraných snímků na výstavu, obdrží  tričko s tématem Den stromů a 3 nejúspěš-

nější obdrží věcné ceny od Města Hlučín.
n  Zvláštní cena bude udělena v kategorii „Strom v ročním období“ (jde o zachycení stejného stro-

mu foceného z jednoho místa v průběhu všech ročních období). Z fotografií v této kategorii bude 
vytvořena filmová animace přeměny stromu

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: RNDr. Soňa Prášková, odbor životního 
prostředí, anebo Mgr. Zdeněk Kačor, Kulturní centrum Hlučín

Vyhodnocení soutěže 
„Stromy v Hlučíně a okolí“ 
V úterý 1. listopadu 2011 proběhlo v Tele-
vizním klubu vyhlášení výsledků již třetí-
ho ročníků fotografické soutěže. 

Město Hlučín, jako člen Národní sítě zdravých 
měst, se vyhlášením této soutěže připojilo k osla-
vám Dne stromů, který připadá na 20. říjen.   

Do soutěže se přihlásilo celkem 13 fotografů s 
více než stovkou fotografií. Počet fotografií, kte-
ré mohl autor do soutěže přihlásit, byl omezen na 
15 kusů. Porota měla při výběru vítěze nesnadnou 
úlohu, protože fotografové přistoupili k zadání 
soutěže různě. Většina autorů fotografií se zamě-
řila na celkový pohled a snímky byly spíše obra-
zem krajiny, ve které strom roste. Část se naopak 
věnovala detailním záběrům stromů a tak se obje-
vily fotografie s detaily jablíček nebo sněhových 
vloček na větvích.

Soutěžící v komorní atmosféře Televizního klu-
bu přivítal starosta Pavol Kubuš. Za doprovodu 
klavíru si pak všichni přítomni na velkoplošné ob-
razovce mohli v klidu vychutnat všechny soutěž-
ní snímky.

Soutěžící obdrželi z rukou starosty pamětní lis-
ty a tři nejlepší byli oceněni věcnou cenou. Vítě-
zem soutěže se stal René Bláha z Hlučína. Ten se 
fotografování věnuje už 13 let a zaměřuje se na 
fotografování krajin. Zajímavostí je, že stále fotí 
mimo digitálního fotoaparátu i na kinofilm. 

Nejlepší snímky přihlášené  do soutěže jsou vy-
staveny v prostorách Televizního klubu, kde si 
je zájemci mohou prohlédnout až do 10. prosin-
ce 2011. Všechny snímky je možné také nalézt na 
www.kc-hlucin.cz.

Hlučínský
slavíček 2011
V Domě dětí a mládeže Hlučín probě-
hl dne 10.11. 2011 již  25. ročník pěvec-
ké soutěže pro děti předškolní, prvňáčky 
a druháčky. 

Děti soutěží v sólovém zpěvu hlučínských, li-
dových nebo umělých písních bez hudebního do-
provodu. Každou školu či školku mohou repre-
zentovat 3 děti v dané věkové kategorii. Odborná  
pětičlenná porota měla nelehkou úlohu, a proto 
mimo 2 ocenění v každé věkové kategorii udělila 
i 3 zvláštní ceny. Všichni soutěžící si navíc odnes-
li účastnický list a drobné odměny.

Ve III. kategorii - předškoláci se umístily: Vero-
nika Tomisová - MŠ Hlučín Severní, Lucie Ohřá-
lová - ZŠ a MŠ Vřesina. V I. kategorii-první  třída 
se umístili: Jakub Barabasch - ZŠ dr. Miroslava 
Tyrše, Veronika Kuchařová - ZŠ  a MŠ Darkovi-
ce. Ve II. kategorii-druhá  třída se umístili: Benja-
mín Kadlec - ZŠ Hornická, Barbora Barčová - ZŠ 
Píšť. Zvláštní  ocenění: Jiří Ježek - ZŠ dr. Mirosla-
va Tyrše, Andrea Dudková - ZŠ a MŠ Darkovice, 
Anežka Tkačíková - ZŠ  a MŠ Darkovice. 

Děkujeme všem školám a školkám, které se sou-
těže zúčastnily i všem paním učitelkám, které děti 
na soutěž připravovaly, pomáhaly s výběrem písní 
a podporují děti ve zpěvu.

Lucie Holaňová Ocelková
DDM Hlučín

Krásný slunný první listopadový víkend 
prožili mladí táborníci z Hlučína v Ka-
mence nedaleko Oder. A tentokrát se ne-
jen bavili, ale také přiložili ruku k dílu. 
Pracovali na turistické základně ATOMu. 

ATOM (Asociace turistických oddílů mládeže) 
je organizací, která  zastřešuje turistické a tábor-
nické oddíly po celé republice a také vlastní ně-
kolik turistických základen, které mohou oddíly 
za výhodných podmínek využívat ke své činnos-
ti. Hlučínský oddíl se rozhodl s údržbou jedné zá-
kladny pomoci. 

Na Kamenku vyrazilo přibližně 20 táborníku už 
v pátek po škole, ale jelikož jsou podzimní dny 
krátké, na základnu dorazili za černočerné tmy. 
Právě tma udělala cestu na Kamenku velmi dob-
rodružnou, jelikož se mladí táborníci museli na 
chalupu dostat asi hodinovou procházkou, která 
vedla převážně lesem. 

Po vybalení a večeři proběhla ještě jedna hra a 

táborníci zamířili do svých spacáků, aby se na 
práci dobře vyspali. Ráno bylo nádherné a po sní-
dani se všichni pustili s chutí do práce. Hrabalo se 
listí, dělaly se terénní úpravy, vysekávaly nálety a 
pálilo roští. Každí práce si žádá odměnu a mladí 
táborníci měli za odměnu slíbenou bobovou dráhu 
v nedalekých Tošovicích. Bylo teplo, a proto ne-
vadilo, že na kopec dorazili až kolem sedmé ho-
diny večer. Osvětlená dráha dodávala už tak za-
jímavému zážitku ještě další atmosféru. Všichni 
byli nadšeni a s velkou chutí absolvovali svých 
šest jízd. 

V neděli už došlo jen na dokončovací prácičky a 
především úklid a balení. Vše proběhlo v pohodě 
a tentokrát za světla vyrazili zpět na vlak. Les už 
nebyl strašidelný, ale hrál všemi barvami podzimu 
a procházka to byla vskutku příjemná. Až na ma-
lou kaňku v podobě zpoždění vlaku se víkend ná-
ramně vydařil a kromě skvělých zážitků si domů 
všichni odnesli dobrý pocit z odvedené práce.

Táborníci vyrazili za prací



Odpadový kalendář města Hlučína pro rok 2012

Směsné plasty a tetrapakové obaly
Do kontejnerů  na plasty /žlutá barva/ patří nejen PET láhve. Lze sem 
však vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, poly-
styren, na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trub-
ky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku na vašem kontejneru. Plastové 
lahve je vždy třeba sešlápnout nebo zmačkat, aby byl co nejvíce zmen-
šen jejich objem!

Umístěny jsou:
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks ul. J. Nerudy u obchodu
2 ks u Penny marketu
3 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1 ks parkoviště Bochenkova
1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Hornická –  garáže
1 ks ul. Boženy Němcové
1 ks ul. Rovniny u bývalé MŠ
1 ks ul. Svornosti –  točna 34
1 ks Darkovičky u Jednoty
1 ks Bobrovníky ul. Požárnická, Jednota 

Plasty je však nejlepší ukládat do igelitových  pytlů, které  občané dostá-
vají na Městském úřadě – svoz plastů probíhá podle harmonogramu vždy 
1x za 6 týdnů.  Harmonogram svozu najdete také na následující dvou-
straně ve formě kalendáře. Jde o žlutě vyznačené dny - jednotlivé oblasti 
jsou pak vyznačeny písmeny A, B, C.

Které odpady, kam a kdy mohou občané  ukládat 

svozová oblast

A  

Harmonogram pytlového svozu plastů  

svozová oblast

B  

Pytlový svoz odpadů

svozová oblast A - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky 
svozová oblast B - město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky 
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

Sklo
Do kontejnerů  na sklo /bílá nebo zelená  barva/ můžeme vhazovat láh-
ve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! 
Do kontejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice apod. 
Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů  na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné 
sklo a zrcadla.

Umístěny jsou:
2+2 ks v centru za drogerií „dm“
1+1 ks ul. K Pile -  Prodej vín
1+2 ks u Penny marketu
1+1 ks Rovniny u bývalé MŠ
2+2 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
1+1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1+1 ks ul.  ČSA u Renty
1+1 ks ul. J. Nerudy u obchodu
2+2 ks ul. Hornická u marketu Hruška
1+1 ks ul. Zahradní u pizzerie
1+1 ks ul. J. Seiferta
2+2 ks Darkovičky u Jednoty
1+1 ks Bobrovníky ul. Osvoboditelů - křižovatka
1+1 ks Bobrovníky ul. Požárnická, Jednota
1+1 ks Billa parkoviště
1+1 ks parkoviště Bochenkova

Papír
Do kontejnerů  na papír /modrá barva/ můžete dávat kartony, noviny, 
časopisy, kancelářský papír, počítačový papír a neznečištěný obalový 
papír. Do kontejneru nepatří žádné igelity a jakýkoliv znečištěný papír.

Umístěny jsou:
2 ks na sídlišti OKD u marketu Hruška
2 ks ul. J. Nerudy u obchodu
1 ks na sídlišti Rovniny u marketu Hruška
2 ks parkoviště Bochenkova
2 ks Darkovičky u Jednoty
2 ks Bobrovníky ul. Požárnická, Jednota
1 ks ul. Vinohradská u obchodu
1 ks u Penny marketu
1 ks ul. Boženy Němcové
1 ks Hornická – za zubaři
1 ks ul. Severní – točna 56
1 ks ul. Hornická – garáže
1 ks ul. Rovniny u bývalé MŠ
1 ks ul. Zahradní, u hřbitova
1 ks ul. Svornosti – točna 34
1 ks křižovatka Komenského a Tyršova
1 ks Darkovičky ul. Malá
1 ks Bobrovníky – Bobry club parkoviště 

středa 11. leden - B
středa 25. leden - C 
středa 8. únor - A     
středa 22. únor - B 
středa 7. březen - C
středa 21. březen - A 
středa 4. duben - B
středa 18. duben - C 
středa 2. květen - A

středa 16. květen - B
středa 30. květen - C 
středa 13. červen - A
středa 27. červen - B 
středa 11. červenec - C
středa 25. červenec - A 
středa 8. srpen - B
středa 22. srpen - C 
středa 5. září - A

středa 19. září - B 
středa 3. říjen - C
středa 17. říjen - A
středa 31. říjen - B 
středa 14. listopad - C
středa 28. listopad - A 
středa 12. prosinec - B
čtvrtek 27. prosinec -  C

Frekvence svozu kontejnerů na separované odpady  

Papír - každé liché úterý

Plasty - každá středa

Sklo - 1x za 3 týdny
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Oblast D od 12.3. - 15.3. a 1.10. - 4.10. 
Hlučín: Hornická ul. - u kotelny
 Hornická ul. - u věžáků
 Hornická + P. Strádala - křižovatka
 Jarní + Severní - křižovatka
 Bož. Němcové + Severní - křižovatka
 1.Máje - vedle kavárny
 Tyršova + Komenského - křižovatka
 Opavská - za bytovými domy
 ČSA naproti polikliniky - za byt. domy 

Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, záverečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 hodinou. 
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Lokalita A, B, C 

Termíny pytlového svozu plastů dle lokalit 

Svozová oblast A 
Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Darkovičky 

Svozová oblast B 
Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská 
směrem na Bobrovníky 

Svozová oblast C 
městské části Darkovičky a Bobrovníky

Do kdy je třeba uhradit poplatek

Nejzašší termín splatnosti poplatku
za likvidaci komunálních odpadů je

31.5.2012

Velkoobjemový odpad 

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu 
proběhne 2x ročně: na jaře a na podzim 

v oblastech D, E, F a G (viz vpravo).
Do kontejnerů  ukládejte jen velkoobjemo-
vý  odpad, nepřeplňujte je a neukládejte do 

nich nebezpečný  odpad , který můžete denně, 
včetně  sobot, uložit na sběrném dvoře v are-
álu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici.

!
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Cmimořádně 
čtvrtek!

Oblast E od 19.3. - 22.3. a 8.10. - 11.10.               
Hlučín: Hrnčířská - u parčíku
 Dr. Ed. Beneše
 Na Krásné Vyhlídce - na konci ulice   
 Dlouhoveská - u klubu důchodců  

Darkovičky: 
 Kulturní dům
 K Mýtu + Vřesinská - křižovatka
 Patorie 

Kontejnery budou přistaveny vždy v první den 
svozu, budou po naplnění odvezeny, znovu při-
staveny, záverečný odvoz bude poslední den 
svozu mezi 7:00 a 12:00 hodinou. 

Oblast F od 26.3. - 29.3. a 15.10. - 18.10. 
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 ulice
 Mánesova- konec ulice 

Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00. 

Oblast G od 2.4. - 5.4. a 22.10. - 25.10. 
Hlučín: nad cihelnou - na pravé straně
 Jasénky-pod Mušálem 
Bobrovníky:
 Malánky - odbočka na Vrablovec
 Požárnická - Hrabová
 Lesní - u hasičské zbrojnice
 Na Sídlišti- konec ulice
 Střední + Křivá - křižovatka
 U Hájenky
 U BOBRY CLUBU                

Kontejnery budou přistaveny první den svozu, 
po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, záve-
rečný odvoz bude poslední den 7:00 - 12:00. 
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Velkoobjemový odpad
Svoz velkých kusů - termíny a lokality umístění kontejneru pro svoz vel-
koobjemového odpadu jsou rozepsány v kalendáři na předchozí dvou-
straně (oblasti D, E, F, G) - je určen pouze pro občany - nepodnikající 
fyzické osoby! Právnické osoby a podnikající fyzické  osoby odevzdá-
vají odpady na skládce SOMA Markvartovice.        
 
Ostatní  zbytkový komunální odpad, který již nejde vytřídit  dáváme do 
popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, které jsou umístěny 
u každého rodinného domku nebo bytového domu. 

Veškerý velkoobjemový odpad (např. nábytek, koberce, umyvadla, toa-
lety apod.) nebezpečný odpad (např. motorové, převodové a mazací ole-
je, akumulátory, baterky, zářivky, zbytky barev, lepidel, znečištěné ple-
chovky, pneumatiky, nevyužívané léky) a veškerý elektroodpad (např. 
ledničky, televizory, rádia, počítače, mobily, diskmeny, el. nářadí, hrač-
ky, kuchyňské spotřebiče) lze celoročně ukládat do sběrného dvoru TS 
Hlučín, na ulici Markvartovická – tel: 595043591.

Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený (ne-
rozmontovávat ho a nevybírat z něho žádné součástky!), likvidace tako-
vého odpadu je pro město zdarma. Rovněž je třeba odevzdat nepoškoze-
né zářivky. Občané se musí prokázat dokladem totožnosti.

Otevírací  doba:
Po-Pá:  8:00 – 11:00, 12:30 – 17:00
So:   8:00 – 12:00

Stavební  odpad
Tento odpad bude likvidován na náklady toho, kdo odpad vyproduko-
val. Kontejner na stavební  odpad a jeho odvoz lze objednat u TS Hlučín 
s.r.o. Tento odpad nepatří do kontejnerů a popelnic na směsný komunál-
ní odpad! 

Poplatek za likvidaci komunálních 
odpadů v roce 2012
Výše poplatku je stejná jako v loňském roce, tj. 500 Kč na poplatníka. 
Povinnost uhradit poplatek mají  nejen osoby trvale bydlící, ale i ty, kte-
ré  mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci.

Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově a je splatný od 1. 2. 2012 nej-
později do 31. 5. 2012. Do tohoto termínu musí být již na účtu města! Po 
tomto termínu již bude poplatek v souladu s vyhláškou a zákonem zvýšen 
na 1,3 násobek!

Od placení  poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří:
n jsou narozeni v kalendářním roce 2012,
n se jednoznačně prokazatelně zdržují mimo území České republiky po 

celý kalendářní rok 2012,
n jsou uživateli sociální služeb v domově pro osoby se zdravotním posti-

žením Fontána a domova pro seniory Domova U jezera,
n jsou na základě soudem nařízené ústavní výchovy umístěni v přísluš-

ných zařízeních (dětských domovech) nebo v zařízeních pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc.

Studium ani zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště není důvodem k úlevě 
ano osvobození od poplatku.

Papír a železné i neželezné kovy 
Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat i ve Sběrných surovi-
nách – RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských zá-
vodů) – tel: 724 890 347

Otevírací  doba:
Po: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Út –Pá: 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
So: 8:00 – 11:00 (vždy 2. a 4. sobota v měsíci) 
 

Odpad z údržby zeleně
Občané Hlučína –  fyzické osoby nepodnikající mohou od 2. dubna  
do 14. listopadu 2012 ukládat zdarma biologicky rozložitelné odpady 
ze zahrádek na sběrný dvůr v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvarto-
vické ulici. Občané se musí prokázat dokladem totožnosti.

Příjem odpadů bude realizován:
pondělí a středa:  8:00 – 18:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 16:00
sobota:   8:00 – 12:00 

K likvidaci bude odebírán odpad kat.č. 20 02 01 Biologicky rozloži-
telný odpad:
 
• tráva
• seno
• drobné ořezy ze stromů a keřů apod. 

Odpadové desatero
1. Zjisti, kde máš „popelnice“
2. Vytvoř si doma podmínky 
    pro třídění odpadu
3. Třiď plasty, šlapej PET lahve
4. Sklo vyhoď do zeleného nebo bílého 
    kontejneru - zvonu
5. Tříděný papír vyhoď do modrého  
    kontejneru nebo dej dětem do školy
6. Nebezpečný odpad a elektroodpad 
    odevzdej ve sběrném dvoře, elektro-
    spotřebiče v místech zpětného odběru
7. Odpad z údržby zeleně a stavební
    odpad do popelnic nepatří
8. Nevyhazuj nic na zem, každý
    odpad někam patří
9. Snaž se vyhazovat co nejméně
10. Když si nevíš rady, zeptej se



NÁVŠTĚVNÍ DEN v 1. TŘÍDĚ

Kam za zábavou v Hlučíně, volný čas a pozvánky na akce
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Základní  škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín 
Vážení rodiče a milí předškoláci! Zveme vás na 

NÁVŠTĚVNÍ DEN v 1. TŘÍDĚ
 

ve středu 7. prosince 2011 od 8 do 10 hodin. 
 Ukážeme vám, co všechno jsme se již naučili ve čtení, 

v matematice i v angličtině. Těší  se na vás žáci 1.A s paní učitelkou

27. 11. - 23. 12. Vánoční hodování Penzion sv. Florián
1. 12. 16:00 Svůj život si tvoříme sami - setkání s metodou RUŠ Zámecký televizní klub
1. 12. - 22. 1. 2012 Výstava fotografií Michala Šofera - Krajina Hlučínska a Beskyd Muzeum Hlučínska
2. 12. 18:00 Taneční závěrečná Kulturní dům
3. 12. 18:00 Taneční závěrečná Kulturní dům
4. 12. 15:00 Hvězda betlémská Kino Mír
4. 12. 15:30 Mikulášovo nadělení (pokud chcete obdarovat své děti prostřednictvím Mikuláše, doneste balí-

ček označený jménem dítěte nejpozději v pátek 2.12. do 12:00 h do DDM.
DDM Hlučín

9. 12. 16:00 Předvánoční pohodový podvečer s Janou Schlossarkovou Červený kostel
10. - 11. 12.  Zájezd do Prahy, odjezd vlakem po trase O.-Hl. nádraží, O.-Svinov: 10.12. v ranních hodinách, 

cena 750,- zahrnuje: dopravu vlakem tam i zpět, ubytování vícemístné pokoje (25 min od centra 
Prahy), průvodce po památkách.

DDM Hlučín

14. - 15.12. Hravé vánoce DDM
16. 12. 9:00 Michal Nesvadba - představení pro MŠ a ZŠ Kulturní dům
16. 12. 10:30 Michal Nesvadba - představení pro veřejnost Kulturní dům
17. 12. 15:00 Šmoulové Kino Mír
17. 12. 19:00 Muži v naději Kino Mír
18. 12. 14:00 Šmoulové Kino Mír
18. 12. 17:00 Muži v naději Kino Mír
19. - 23. 12. 17:00 Alfons Czernik a jeho dřevořezby Červený kostel
19. 12. 19:00 Screamers - Vánoční speciál Kulturní dům
26. 12. 14:00 Vánoční běh Hlučínem, start a cíl před hlučínskou radnicí, běh ulicemi města, délka trasy 4 km. Náměstí
do 2. 2. 2012  Vánoční příběh Muzeum Hlučínska

Poradenské a informační  centrum pro sluchově postižené se sídlem v Ostravě na-
bízí občanům Hlučína a okolí výuku základů znakového jazyka v kurzu akre-
ditovaném MŠMT pro pracovní činnost „Asistent/ka neslyšících“, a to od ledna 
2012. Během tří let by měl absolvent získat dovednosti v základní komunikaci 
s neslyšícími při vyřizování jejich každodenních potřeb.  Kurz bude probíhat na 
ZŠ Rovniny, Cihelní ul. / za kulturním domem /, vždy v úterý od 16:30 do 18:15 
hod.  Kurzovné za jeden školní  rok činí 3150,- Kč a je možné je uhradit ve třech 
splátkách, anebo po domluvě jinak. Bližší informace ke kurzu znakového jazyka 
získáte kontaktem na picsp@seznam.cz nebo na telefonním čísle 724 996 859.
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Nezbytná technologická odstávka systému 
CDBP proběhne v termínu od 27.12.2011 (úte-
rý) - 2.1.2012 (pondělí, do 6.00 hod.)

Z důvodu odstávky je nejzazší termín pro podá-
ní žádosti o vydání e-pasu 19.12.2011 (pokud je 
žádost podána na obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností) a 16.12.2011 (pokud je žádost 
podána v zahraničí na zastupitelském úřadě). Po 
dobu odstávky se budou vydávat cestovní pasy 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s bi-
ometrickými údaji - tzv. pasy typu „blesk“.

O stávající typ OP, se strojově čitelnými úda-
ji, bude možné požádat nejpozději do 14.12.2011 
(je-li žádost podána na obecním úřadu obce s 
rozšířenou působností podle trvalého pobytu).  
Do 19.12.2011 lze podat žádost o zapsání titu-
lu do vydávaného e-pasu. Do vydaných cestov-
ních pasů lze titul zapsat pouze do 31.12.2011. 
Od 1.1.2012 se tituly do pasu zapisovat nebudou. 
Stávající občanské průkazy (tj. vydané do 31. 12. 
2011) zůstávají v platnosti po dobu v nich uvede-
nou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně za-
psaných údajů.

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY 

V letošním roce strom darovali městu 
manželé Nyčovi z Darkoviček.

„V roce 1981 jsme postavili dům a hned další rok 
jsme strom vysadili. Byla to jen malá větvička. Po 
těch 29 letech nám už ale stínil a taky se nám ko-
řeny začaly dostávat pod základy. Proto jsme se 
rozhodli dát jej raději pryč,“ přibližuje historii vá-
nočního stromu paní Irena Nyčová. Strom je to 
skutečně krásný, mohutný a hlavně velmi sou-
měrný. Na první pohled byste si mohli myslet, že 
jde o smrk, ale ve skutečnosti je tento strom pod 
názvem Douglaska tisolistá původem ze Severní 
Ameriky. Tady je velmi oblíbený především pro 
svou velikost a kvalitní dřevo. U nás se vysazu-
je hojně v zahradách a parcích pro ozdobu. Výška 
stromu je 12 metrů a již nádherně vyzdobený ho 
slavnostně rozsvítil starosta první adventní neděli. 
Visí na něm spousta dětských přání, které děti na-
psaly na psaníčka. Ty pak andělé pověsili v baň-
kách na strom. Uvidíme, jestli se jim vyplní.

Náměstí už zdobí
vánoční strom

„To, že je vánoční strom od obyvatel Hlučína, se 
stalo tradicí. Vždy se najde někdo, kdo nám strom 
nabídne a pracovníci technických a služeb jej pak 
šetrně uříznou a převezou na náměstí. Jsou to vět-
šinou jedle a smrky,“ říká Eva Dedková z odboru 

životního prostředí radnice. Ne všechny stromy se 
ale jako vánoční strom hodí. Mnohdy nejsou pří-
liš rovné nebo nemají dostatek větví. To ale o tom 
letošním rozhodně neplatí. Strom bude na náměstí 
až do svátku Tří králů, tedy 6. ledna 2012.

Vánoční bohoslužby
Sobota 24. 12. 2011 Štědrý  den 15.30 a 22.00 (Hlučín) 21.00 (Darkovičky)
Neděle 25. 12. 2011 Boží hod 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)
Pondělí 26. 12. 2011 Sv. Štěpána 7.15, 8.30, 10.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)
Neděle 1. 1. 2012 Nový rok 8.30, 10.00, 17.00 (Hlučín) 8.00, 10.00 (Darkovičky)

Více na: www.farnosthlucin.cz  

Dne 16.11.2011 proběhla za přítomnosti 
vedení města, vedení  VaK Hlučín, s r.o.,  
a zhotovitelů stavby slavnostní ukončení 
stavby s oficiálním názvem „Rozšíření ka-
nalizace Hlučín – Rovniny a intenzifikace 
ČOV Hlučín – Jasénka“.

Celkové náklady na stavbu dosáhly výše 83 mi-
lionů korun. Vodovody a Kanalizace Hlučín, s r.o. 
zaplatily celkem 22 milionů korun a zbývajících 
zhruba 61 milionů bylo financováno z Evropské 
unie z Fondu soudržnosti a ze státního rozpoč-
tu prostřednictvím Státního fondu životního pro-
středí. Stavba byla zahájena v září loňského roku 
a práce probíhaly za provozu čistírny odpadních 

vod. Do stávajících objektů byla umístěna nová 
technologie v hodnotě 27 milionů korun. Nově 
byla instalována linka mechanického čištění, za-
huštění kalu, regenerace kalu. Odvodnění kalu 
bylo změněno z pásového odvodnění na účinnější 
odstředivku. Vedle odstředivky byla také vybudo-
vána krytá skládka kalu, která umožní odvozy vy-
hnilého vylisovaného kalu ve větším množství a 
za snížených nákladů.

Celkem bylo na stavbě kanalizace na ul. Rovni-
ny vybudováno 1742 m kanalizace a nově bude 
napojeno 82 nemovitostí s 350 obyvateli. Poděko-
vání za pochopení ztíženého provozu a pohybu na 
ul. Rovniny patří všem dotčeným občanům.

Stavba rozšířené kanalizace na Rovninách
a intenzifikace čističky odpadních vod proběhla úspěšně

Vlastivědný časopis
HLUČÍNSKO (2. číslo)

od 15. 12. 2011 k zakoupení
na informačním centru na zámku

Město získalo ocenění 
za ekologický přístup

v prvním ročníku soutěže
Moravskoslezského kraje (str. 2)

Odpadový kalendář
pro rok 2012

najdete na prostřední dvoustraně 
posledních letošních HN

Místo kytičky
Přivítali jsme: 
Ema Kosubová *2011
Eva Műllerová *2011
Radka Soukopová *2011
Šarlota Kleinová *2011
Veronika Gavelková *2011
Zuzana Gavlíková *2011
Filip Gaida *2011
Martin Záruba *2011  

Jubilanti: 
Marie Sedláčková *1923
Viola Červencová *1926
Zdeňka Gajdová *1926
Marie Kubová *1927
Jan Menšík *1928
Regina Kovalová *1930 
Marie Smolková *1931

Rozloučili jsme se: 
Anežka Kotzurová *1913
Marie Richtrová *1922
Marie Vařechová *1931
Vojtěch Keňo *1937

„Rád bych jednou větou poděkoval poctivému 
nálezci mé peněženky, kterou ihned po nalezení 
odevzdal na policii. Děkuji vám, pane Milane Ba-
niane z ulice Zahradní.“

Lukáš Král 

„Chtěla bych poděkovat pohřební službě za 
profesionální přístup a vstřícnost při vyřizová-
ní pohřbu mé maminky paní Erny Kačmařové. 
Děkuji také panu faráři za procítěnou mši, všem 
příbuzným a známým za účast při posledním roz-
loučení.“

 Za celou rodinu dcera Karla

„Děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům a 
známým za květinové dary a účast při posledním 
rozloučení s mým manželem Vojtěchem Keňou. 
Poděkování patří rovněž panu kaplanovi a po-
hřební službě.“

Za celou rodinu manželka Anežka

n Prodám patrový rodinný dům, Ostravská 
87, Hlučín se 2 samostatnými jednotka-
mi. Přízemí – velký 3+1 se zahrádkou. 
Cena se zařízením 1.250.000 Kč, bez za-
řízení 1.200.000 Kč, dohoda možná. Patro 
– 4+1 se zahrádkou, cena 1.500.000 Kč. 
Koupit lze i celý dům 2.750.000 Kč. Tel. 
606021236, 595043554 Ing. Hudeček.

n Pronajmu bytové (příp. nebytové) prosto-
ry. První patro na Ostravské ul. 17. Tel.: 
777 748 010.

n Prodám nové péřové  přikrývky. Tel.: 722 
095 758.

SO 7. 1. 19.00 PLES MLADÝCH
PÁ 13. 1. 20.00 ZŠ ROVNINY
SO 14. 1. 20.00 GYMNÁZIUM J. KAINARA HLUČÍN
NE 15. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
SO 28. 1. 20.00 SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA HLUČÍNA
NE 29. 1. 14.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES SDH

SO 4. 2. 20.00 BÁL HLUČÍNSKA
PÁ 10. 2. 20.00 COUNTRY BÁL S KARAVANOU
SO 11. 2. 20.00 PLES SDH
PÁ 17. 2. 19.00 PLES SENIORŮ
SO 18. 2. 19.00 PLES MLADÝCH
SO 25. 2. 20.00 POCHOVÁNÍ BASY SDH
SO 10. 3. 19.00 PLES MLADÝCH

PLESOVÁ  SEZÓNA  2012

Vánoční přání
Tichounce se vznáší bílé  vločky sněhu,
nebe je plné hvězd –  je chvíle sváteční, 
v očích lidí je vidět pokoru a něhu
protože k nám přišel – čas krásný vánoční. 

V betlémě na slámě spinká Jezulátko,
oslíček svým dechem mu zahřívá ruce,
ve vzduchu je cítit zvláštní  atmosféru,
radost je veliká – přijely k nám vánoce. 

Domov je voňavý – bělostné  záclony,
z kuchyně zavání cukroví, vanilka.
Oči dětí září – co letos asi dostanou ?
Pod stromečkem je čeká vánoční  nadílka. 

Na náměstí stojí krásný  strom vánoční,
ruch v ulicích ztichl, všude je klid.
Rodina zasedne k slavnostní večeři,
z dálky je slyšet – koledy znít. 

Pokojem zaznívá tichá a svatá noc,
zvedám svou skleničku perlivého vína,
přeji svým blízkým radostné vánoce,
a to vše i všem lidem z Hlučína.

Valéria Cymorková
Domov U jezera v Hlučíně

Poděkování

Dne 16. 12. 2011 oslaví  naši rodiče Marie a 
Josef Sněhotovi z Hlučína krásných 50 let spo-
lečného života. Mnoho dalších krásných let, 
spousty zdraví, štěstí a lásky jim přejí dcery a 
syn s rodinami.



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

PRODEJ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ od 7.12. 

realizace a údržba zahrad 
a kácení stromů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů,

hnojiv, zahradních substrátů,
postřiků a semen

www.zahradnictvi-michna.cz

OBEC KOZMICE 
NABÍZÍ DO PRONáJMU

prostory v budově 
bývalého obecního úřadu

vhodné hlavně pro 
administrativní účely

o celkové ploše 150 m2.
Kontakt: 595 032 140,

774 574 711.

JINDŘIŠKA HALFAROVÁ
ÚČETNÍ FIRMA

 
Zpracování daní, 
mezd, účetnictví

 
tel.: 728 772 537, 

595 042 760
 

email: halfar01@volny.cz

Restaurace Fontána
 v areálu kulturního domu Hlučín - www.fontanahlucin.cz 

Rozvoz pizzy po Hlučíně (zdarma) mimo Hlučín s příplatkem dle tel. informací 
AKCE 3+1 ZDARMA

Výběr z několika druhů pizzy, příjemné posezení, každodenní provoz
Zajišťujeme: catering, rodinné oslavy, svatby, školní srazy, 
firemní večírky a jiné příležitosti 

AKCE: Fontána-Klub-Hlučín listopad 2011   VSTUPY ZDARMA

PÁTKY – DISCO SHOW, ZAČÁTKY OD 21:00 DO 2:00
SOBOTY – HUDEBNÍ PRODUKCE HITY 80-90 LET, ZAČÁTKY OD 20:00 DO 2:00

Rozvoz pizzy  na telefonním čísle: 737 339 845
Objednávky akcí, rezervací na telefonním čísle: 608 678 173



Připravujeme pro Vás letos silvestrovský speciál  (s možností účasti dětí) v kulturním domě Hlučín
Celovečerní hlídání  dětí ve věku od 6 do 14 let. 

Hlídání bude zajištěno v salónku s bohatým programem pro děti (hry, hudba, zábava), jídlem a nápoji, počet dětí omezen!!! 

Program pro dospělé  ve velkém sále:
K poslechu a tanci hraje skupina Rafael Band, vystoupení bohyně Isis - dva vstupy, půlnoční přípitek společně s dětmi.  

Vstupenka zahrnuje: Celovečerní program, bohatý teplý a studený raut, půlnoční přípitek 

Silvestrovský speciál se bude konat 31.12.2011 od 20:00 hodin.
Kulturní dům bude otevřen půl hodiny před začátkem večera.  

Srdečně Vás zve vedení  Fontána klubu-Hlučín. 

Jídlo a pití nechte doma - občerstvení zajištěno. 

Předprodej a prodej vstupenek v restauraci Fontána v areálu Kulturního domu Hlučín. 
Bližší informace na telefonních číslech: 608 502 639, 608 678 173. 
Ceny vstupenek v předprodeji: dospělí 450,- Kč; dítě 180,- Kč

Ceny vstupenek na poslední chvíli:  dospělí 490,- Kč; dítě 210,- Kč 

Začátek předprodeje 1.10.2011, konec předprodeje 22.12.2011

Změna programu vyhrazena.

I. ročník

SILVESTROVSKÝ SPECIÁL
Hlučín

SILVESTROVSKÝ SPECIÁL



KOLEKTIV LÉKÁRNY U HRADEBKOLEKTIV LÉKÁRNY U HRADEB
 
vám rád pomůže s výběrem vánočních dárků pro vaše blízké.
 
Vyberte si z široké nabídky vánočních balíčků
 m vitamínových (CENTRUM, CALIBRUM, WALMARK, GERIAVIT...)
 m kosmetických (AVÉNE, KLORANE, DUCRAY, DOLIVA...)
 m tonometrů (TENSOVAL COMFORT, TENSOVAL DUO CONTROL, OMRON M6...)
 m čajových dárkových kazet (MAJESTIC, LONDON HERB...)

 
Nově v nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY.
 
V termínech 14.12. a 20.12. se na Vás opět těší naše dermoporadkyně Martina, která Vám poradí, jak pečovat
o pleť v zimních měsících.
 
TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, PLNÉ POHODY A SPOKOJENOSTI.
 
     Kolektiv Lékárny u hradeb
 

Otevírací doba:  po - pá    7:30  – 18:00
                                 so    8:00  – 12:00

www.lekarnauhradeb.cz


