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Cena vody celorepublikově stoupá. Za její 
odběr si připlatí od nového roku také oby-
vatelé  Hlučína. Oproti celorepublikovému 
nárůstu, který se pohybuje okolo 10%, však 
mnohem méně bolestně. Voda podraží ze sou-
časných 60,50 Kč na 62,23 Kč/m3, tj. o 1,73 
Kč.  Navýšení tedy představuje zhruba 2,86%. 
„Cena vody se zvyšuje každoročně v celé 
republice, i když vývoj cen je samozřejmě v 
jednotlivých oblastech diferencovaný,“ vy-
světluje Josef Tomíček, ředitel společnosti 
VaK Hlučín a doplňuje informaci čísly: „Pod-

le údajů Českého statistického úřadu vzrostla 
cena vody celoplošně v roce 2007 o 6,4%, o 
rok později o 8,4% a v roce 2009 již o 9,2%.“
Příčinou zdražování vody v Hlučíně je přede-
vším nárůst její výkupní ceny,  největší doda-
vatel,   společnost SmVak,  ji navýší o 10,7%. 
Dalším důvodem je také nutnost splátek úvěru 
na stavbu nové kanalizace v lokalitě Rovni-
ny a rekonstrukci čističky odpadních vod na 
Jasénkách. V neposlední řadě se zvyšují také 
náklady na opravy a údržbu.

(ld)

S účinností od 1. 1. 2011 jsou pro odběratele Vodovodů a kanalizací Hlučín, s.r.o. platné nové 
ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod:

Cena vody vzroste, ale jen o necelá 3 %

Cena bez DPH Cena s DPH 10 %

 Voda pitná (vodné) 27,76 Kč/m3 30,54 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 28,81 Kč/m3 31,69 Kč/m3

Celkem 56,57 Kč/m3 62,23 Kč/m3

 
Voda srážková 28,81 Kč/m3 31,69 Kč/m3

Dobrovolní dárci krve, držitelé zlaté medai-
le prof. MUDr. J. Jánského a Zlatého kříže 
I., II. a III. třídy, se sešli 13. prosince na hlu-
čínské radnici.
Jako výraz uznání a poděkování jim předsta-
vitelé města předali pamětní listy vyrobené 
na krásném ručním papíře, drobný věcný dá-
rek a také finanční ohodnocení odstupňované 
podle počtu odběrů: 2000,- Kč za 160 odběrů, 
1500,- Kč za 120 odběrů, 1000,- Kč za 80 od-
běrů a 500,- Kč za 40 odběrů.
Starosta města Pavol Kubuš vyzdvihnul  vý-
znam darování krve a ušlechtilost této aktivity, 
která ročně pomůže zachránit tisíce lidských 
životů.
„Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často 
i záchranu života je projevem jejich humán-
ního vztahu k ostatním lidem. Patří jim podě-
kování nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti,“ řekl při této 
příležitosti.
O dárcích krve, kteří dosáhli počtu odběrů k 
ocenění, informuje město Český červený kříž. 

Ocenění dobrovolných
dárců krve 

Tentokrát se jednalo  o dvanáct držitelů Zlaté 
medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odbě-
rů, dále tři vlastníky Zlatého kříže III. třídy za 
80 odběrů, dva držitele Zlatého kříže II. třídy 
za 120 odběrů a dva oceněné Zlatým křížem 

I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve 
nebo jejích složek, jmenovitě pana Vladimíra 
Urbana a pana Petra Jakubiaka (na snímku Pe-
tra Gattnara se starostou a místostarostou měs-
ta).                                                              (ld)

Odpady v roce 2011
Kdy a kde se budou sbírat 
velkoobjemové odpady?

Tématická příloha uprostřed  

Skupinky koledníků vyslané  Charitou Hlučín 
také letos vyrazí do ulic, aby pomohly dobré 
věci. Tříkrálová sbírka bude konkrétně v Hlu-
číně probíhat od 7. do 9. ledna.
„Peníze, které se vyberou, budou použity 
např. na zřízení relaxační místnosti pro oso-
by se zdravotním handicapem v rámci soci-
álně terapeutické dílny v Ludgeřovicích či na 
modernizaci materiálního vybavení a prostře-
dí charitativního domova Svatého Mikuláše. 
Rádi bychom také zakoupili automobil pro te-
rénní ošetřovatelskou službu,“ uvedla koordi-
nátorkou letošní sbírky Kateřina Krzikallová z 
hlučínské Charity.
Loni tři králové vybrali ve 25 obcích regionu 
Hlučínsko více než 1,6 milionů korun. Pracov-
níci Charity doufají, že i letos budou lidé štěd-
ří.
„Upřímně děkujeme všem, kteří i v této ekono-
micky těžké době přispějí do našich kasiček. 
Díky tomu budeme moci i nadále poskytovat a 
zkvalitňovat své sociální a zdravotní služby a 
pomáhat lidem v tísni,“ dodává Krzikallová na 
závěr.                                                          (ld)

Tříkrálová sbírka 

Zimní údržba
Letošní zima dá silničářům
i řidičům zabrat.

Čtěte na straně 3

Změny v knihovně
Nová výpůjční doba
a úsporný režim v knihovně.

Čtěte na straně 3



Pane starosto, než se dostaneme k pracov-
ním záležitostem, zajímalo by mě, nakolik 
se změnil Váš život od té doby, co jste na-
stoupil do funkce…

V politice jsem 12 let, z toho 8 let na plný 
pracovní úvazek. V uplynulých čtyřech letech 
jsem byl v Praze v parlamentu více než v 
Hlučíně, čímž jsem byl ochuzen na rodinném 
životě. Návrat do politiky v Hlučíně mi umož-
ňuje být více doma, i když to neznamená mít 
více volného času. Funkce starosty obnáší 
vyšší úroveň osobní odpovědnosti za kon-
krétní věci, v zájmu dobrého chodu města je 
nutné věnovat mnoho času jednání s občany, 
firmami, spolky a organizacemi.

Máte ještě  vůbec čas na své koníčky?

Mým největším koníčkem je již mnoho let 
zahrada a ta je teď zazimovaná, takže si ne-
musím vyčítat, že se jí kvůli nedostatku času 
nevěnuji. Na případné dlouhé zimní večery 
mám připravených několik DVD s válečnými 
filmy. Zajímá mne a snažím se pochopit psy-
chiku a jednání lidí v nejtěžších válečných 
životních situacích.

V práci se sice teprve rozkoukáváte, už jste 
si ale určitě nastolil nějaké prvořadé úko-
ly…

Základní myšlenkou mé řídící  práce je co 
největší zapojení samotných občanů do roz-
hodování o veřejném dění. Chtěl bych, aby 
byli občané lépe informováni o tom, jaké 
projekty a za jakých podmínek připravujeme 
a to hlavně prostřednictvím osadních výbo-
rů, Hlučínských novin či webových stránek. 
Chtěl bych s  lidmi více komunikovat, znát 
jejich názory a dát jim prostor, aby se mohli 
vyjádřit k potřebám města.
Nutným prvním předpokladem je mít přehled 
o všech pozemcích v katastru města, nejen 
těch, které vlastní město, ale i patřících 
soukromníkům, Pozemkovému fondu ČR 
nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Také nejsou dořešeny restituce 
církevního majetku. Abychom mohli dále roz-
víjet územní plán, je velice důležité mít toto 
zmapováno a je nutné vědět, s kým jednat o 
případném odkupu či výměnách, tak aby to 
bylo pro město co nejvýhodnější.

Na konci roku nebyl schválen rozpočet 
města na rok 2011. Proč?

Rozpočet města nemůže být schválen dří-
ve, než je schválen rozpočet státní. Ten byl 
Poslaneckou sněmovnou odhlasován až 15. 
prosince, tedy den po zasedání hlučínského 
zastupitelstva. Město proto nyní do schválení 
svého rozpočtu pracuje v režimu rozpočtové-
ho provizoria, což znamená, že měsíčně může 
„utrácet“ maximálně 1/12 rozpočtu předešlé-
ho roku. Předpokládám, že zastupitelé schvá-
lí rozpočet na svém prvním zasedání v novém 
roce, které je naplánováno na 27. ledna.

A nakolik se v návrhu rozpočtu promít-
la současná ekonomická situace, bylo třeba 
hodně škrtat?

Návrh rozpočtu se rodil opravdu těžce. Jed-
nak se snížil státní příspěvek na výkon státní 
správy o 5,5 milionů korun, což je 17.6 %, 
očekáváme i nižší výnosy z daní.  Když se v 
minulých letech vyčlenily z rozpočtu peníze 
na nezbytné každoroční výdaje jako je provoz 
úřadu, zimní údržba komunikací, údržba ve-
řejné zeleně, či provoz příspěvkových organi-
zací města, zůstalo městu zhruba 16 milionů 
korun na různé drobné investice a opravy. 
Letos očekáváme peněz méně a ještě část z 
nich potřebujeme na výkupy pozemků pod 
stavbami města, například pod fotbalovým 
stadionem a jiné. Je to hrubý odhad, po vý-
běru daní může být situace jiná. Jistě budeme 
mít i nějaké příjmy, např. z prodeje majetku, 
možná z výherních hracích přístrojů, ty ale 
není možné odhadnout a vůbec ne napláno-
vat jejich využití. Hledání úspor bude našim 
úkolem po celý rozpočtový rok.
Jsme nuceni zkrátit částku, kterou každo-
ročně dáváme na volnočasové aktivity, na 
kulturu a sport. Určitě nezrušíme již léta za-
vedené aktivity, jen naše příspěvkové organi-
zace Kulturní centrum, Muzeum Hlučínska a 
Sportovně rekreační areál, dostanou o něco 
méně na provozní výdaje, čili budou muset 
najít úspory ve vlastním hospodaření.  Další 
cestou k úspoře je vysoutěžit veřejné zakázky 
na stavby a služby za co nejnižší ceny.

Budou tato úsporná opatření stačit?

Bohužel i přes tyto škrty budou stále v roz-
počtu chybět milionové částky. Jen pro po-
krytí spoluúčasti na projektech, na které jsme 
již získali dotaci, budeme potřebovat cca 25 
milionů korun, které nemáme. Jsme nuceni 
vzít si úvěr a město ač neradi, dále zadlužit, 
či spíše navýšit částku jeho zadlužení o zhru-
ba 25 milionů korun. V této chvíli máme ještě 

nesplacené úvěry z let minulých, je to celkem 
přibližně 47 milionů korun. Podstatnou část 
tohoto dluhu tvoří úvěr čerpaný v letech 
2002-2006  na školní stravování, 0,7 milionů 
je nesplaceno z akce rekonstrukce hlučínské-
ho zámku a 4,9 milionů z dostavby objektu 
budovy C městské radnice. Necelé 3 miliony 
si město v předešlém volebním období půjčilo 
z vlastních účelových fondů. Vím, že občané 
neradi o zadlužování města slyší, věřte, že je 
to v této chvíli jediná cesta jak získat daleko 
větší peníze na dotacích, které už v dalších 
letech nemusíme získat. Celkové zadlužení 
města bude i tak v mezích přípustných.

Které  investiční akce budou v příštím roce 
realizovány?

Jak jsem už řekl, projekty, na které jsme již 
získali dotace, se budeme snažit zrealizovat. 
Patří k nim výstavba nového pavilonu MŠ 
Cihelní a víceúčelového hřiště v Darkovič-
kách, dále rekonstrukce sportovního areálu 
ZŠ Rovniny, proběhne také výměna oken a 
modernizace učeben na ZŠ Hornická či za-
hrady při MŠ Severní. V plánu máme i výkup 
pozemků pro další využití v budoucnu, nebo 
pro jejich vlastnictví pod stavbami. Město 
reklamuje u zhotovitele povrch Mírového ná-
městí, oprava, která proběhla, nebyla podle 
nás v pořádku. Teď čekáme, zda budou naše 
připomínky uznány. Peníze se jistě najdou i 
na nezbytné výdaje při havarijních situacích, 
nebo případných škodách na majetku města. 
Hlučín tedy určitě nebude stagnovat, bude se 
dále rozvíjet, jen musíme zkrátka více šetřit.

Co dalšího, kromě  toho, aby se město roz-
víjelo při co nejmenším zadlužení, byste 
Hlučínu do nového roku popřál?

Moc bych přál všem občanům, ať se jim v 
Hlučíně dobře žije, městu ať se podaří udržet 
technickou infrastrukturu města i současnou 
úroveň společenského a kulturního života. 
Také aby zůstala zachována vysoká kvalita 
všech služeb, které město svým obyvatelům 
zajišťuje. A aby naplánované investice byly 
zrealizovány a v dalších letech ke spokoje-
nosti sloužily.

Nakonec to nejdůležitější. Všem mnoho zdra-
ví, lásky a osobních úspěchů.

Za rozhovor poděkovala
Lada Dobrovolná

Novoroční  slovo starosty města

tastný nový rok  2011Š ´
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Kulturní centrum Hlučín, jako jeden ze 
základních pilířů  organizované kultury ve 
městě,  vstupuje do nového roku plný opti-
mismu a odhodlání,  že i v dobách složitých 
a ekonomicky nepříznivých, bude kultura  
stále  jednou  z důležitých  součástí života  
obyvatel Hlučína.
Vstupujeme do  roku, ve kterém  si   připo-
mene 50 let činnosti Kulturního domu Hlu-
čín. Toto významné výročí bude spojeno v 
průběhu roku s nejednou  kulturní aktivitou. 
Nicméně výrazné snížení rozpočtu KC na rok 
2011 si  vyžádalo opatření, která se dotknou 
omezení některých činnosti KC Hlučín.  Chtě-
li  bychom proto touto cestou  upozornit obča-
ny  Hlučína a okolí, na pozastavení provozu 
hlučinského kina Mír. Kino bude sloužit už jen   
k  promítání na objednávku pro školy  a  jako 
prostor na krátkodobý pronájem. S ohledem 
na skutečnost, že se  uvažuje  do budoucna  o  
rekonstrukci této budovy  pro  potřeby ZUŠ, 
připravuje  KC Hlučín  studii , která by  řešila  
vybudování nového „minikina“ v prostorách 
Kulturního domu. Lednové promítání „Romá-
nu pro muže“, se tak  pro kino  stane závě-
rečnou tečkou za  ukončením jeho dlouholeté 
filmové produkce pro veřejnost.
Další omezení (s ohledem na výrazné krácení 
rozpočtu), se dotkne v roce 2011 také provozu    
Městské knihovny, kde se snížil počet pracov-

ních míst. To  sebou  přináší i  úpravu  dosud 
dlouhodobě zažité výpůjční doby. Upozorňu-
jeme všechny naše čtenáře, že  od  3. 1. 2011  
se mění půjčovní doba: 

Pondělí 9-12 13-17
Úterý 9-12 13-17
Středa 9-12 13-15
Čtvrtek 9-12 13-18
Pátek zavřeno

 
Rovněž  dojde k omezení  v nabídce (přede-
vším dovážené kultury) v průběhu roku a k 
přehodnocení některých dosavadních tradič-
ních akcí.
I když obrazně řečeno máme na letošní rok 
utažený opasek  „o dvě dírky“ ,  jsme přesvěd-
čeni,  že  Kulturní centrum Hlučín bude  mít 
v roce 2011 občanům Hlučína stále  co nabíd-
nout,   abychom  přispívali  k dobré vizitce 
kulturního ducha města.
Zároveň Vám všem přeji do Nového roku, za 
celý  kolektiv  KC Hlučín,  hodně  pohody a 
pevné zdraví. Chtěl bych také poděkovat všem 
našim externím pracovníkům, i těm, kteří s 
námi  spolupracují  na mnoha projektech a vě-
řím, že tomu tak bude i v roce 2011.

Zdeněk  Kačor  
ředitel KC Hlučín 

Kulturní centrum: Do nového roku
s utaženým opaskem o dvě dírky

Zimní  údržba opět 
spolkne miliony
V loňském roce začala platit novela o pozem-
ních komunikacích, která mimo jiné ukládá 
městům provádět zimní údržbu všech komuni-
kací a chodníků, které má ve svém vlastnictví. 
V Hlučíně se z tohoto důvodu již v předešlé 
zimní sezóně navýšil počet pracovníků, kteří 
úklid zajišťují a také těch, kteří drží v  době 
od 15. listopadu do 15. března pohotovost pro 
případ, že by začalo sněžit. V neposlední řadě 
byly loni nakoupeny 3 nové ručně vedené me-
chanizmy na shrnování sněhu na chodnících, 
navíc vzrostla i spotřeba posypového materi-
álu.
Oproti roku 2008 se tak náklady na zimní 
údržbu v loňském roce navýšily o 900 tisíc ko-
run, město na ni vydalo téměř 2 600 000 Kč. 
Stejná částku je na tyto účely z rozpočtu vy-
členěna i letos. Uklízeny a ošetřovány budou 
opět všechny komunikace v pasportu města, 
celkem to činí 49 km místních silnic a 24 km 
chodníků. Pouze výjimky - úseky komunika-
cí, na kterých se pro jejich malý dopravní vý-
znam nebude sjízdnost a schůdnost zajišťovat, 
budou označeny značkou s nápisem „Silnice 
se v zimě neudržuje“. Zimní údržba se provádí 
v souladu s Plánem zimní údržby na sezónu 
2010/2011, kterou schválila rada města. S ná-
kupem nové techniky se letos nepočítá.
Ani přes veškerou snahu, zejména v případě 

intenzivního déletrvajícího sněžení, nejsou 
technické služby vždy schopny upravit všech-
ny silnice a chodníky najednou a ke spoko-
jenosti všech.  Předem proto děkujeme všem 

občanům, kteří se i nadále starají o chodníky 
před svými domy a pomáhají tak předejít kala-
mitním stavům a možným úrazům.

(ld) 

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

15. leden  
12. únor
4. a 19. březen  
2. a 16. duben
6. a 21. květen
11. a 24. červen
9. a 23. červenec
13. a 27. srpen
10. a 24. září
7. a 22. říjen
11. a 12. listopad
10. prosinec

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

Termíny pro konání
svatebních obřadů v roce 2011

Zveme tímto všechny občany
Darkoviček na Setkání

se členy osadního výboru 

Darkovičky, ve čtvrtek 
13. ledna 2011 v 18:00 hodin, 

Kulturní dům Darkovičky.

tastný nový rok  2011

Foto: Michal Kubíček
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V Zámeckém klubu bylo v úterý 7. prosince slavnostně pokřtěno DVD Popeláčci aneb Jak 
na odpady v Hlučíně. To  vzniklo za finanční podpory revolvingového fondu MŽP v rámci 
projektu Hlučín zdravé město a za spolupráce s firmou Marius Pedersen, s.r.o. Toto výukové 
DVD, které vysvětluje jak nakládat s odpady, bude distribuováno bezplatně do všech hlučín-
ských základních škol a mateřských školek.                                                                          (ld)

Zastupitelstvo města Hlučína pověřilo starostu 
města Hlučína a místostarostu města Hlučína 
zabezpečováním úkolů v samostatné působ-
nosti obce v těchto oblastech:

Starosta města Hlučína:
a) interní audit,
b) odbor vnitřních věcí,
c) odbor právní,
d) odbor financí,
e) odbor výstavby,
f) odbor dopravy a silnič. hospodářství.
g) Městská policie

Místostarosta města Hlučína:
a) odbor správních agend,
b) odbor školství a kultury,
c) odbor investic a správy městského 
majetku,
d) odbor životního prostředí a komunál-
ních služeb,
e) odbor živnostenský úřad,
f) odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
g) příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Hlučín a obchodní 
společnosti, které město Hlučín ovládá.

Pověření starosty a místostarosty

V souvislosti s novým voleb-
ním obdobím odvolali zastupite-
lé potažmo radní města Hlučína 
všechny předsedy a členy Osad-
ního výboru sídliště OKD, Rov-
niny, Darkovičky a Bobrovní-
ky i členy a předsedy finanční-
ho a kontrolního výboru a jednot-
livých komisí.  Zároveň zvolili 
nové osazenstvo všech těchto po-
radních orgánů. Počet výborů zů-
stává stejný, ke komisím přibyla 
jedna nová, a to Komise pro kul-
turu a školství. 

Seznam členů jednotlivých osad-
ních výborů:

Osadní  výbor Darkovičky
1. předseda Jiří Stařínský
2. člen  Mgr. Marcela Mikulová
3. člen  Zbyněk Smolka
4. člen  Mgr. Emília Kubušová
5. člen  Ing. Miroslav Hranitzký
6. člen  Radim Kempný
7. člen  Jiřina Fichnová
8. člen  Stanislav Novák
9. člen  Martina Kotzurová
10. člen  Mgr. Maria Duciucová
11. člen  Ing. Pavel Kudla
12. člen  Jiří Tkačík 

Osadní výbor Bobrovníky
1. předseda Ing. Walter Hruška
2. člen  Ing. Petr Adamec

3. člen  Marie Barabášová
4. člen  Milan Lasák 
5. člen  Emil Pospiech
6. člen  Ing. Martin Kusý
7. člen  Mgr. Tomáš Marek
8. člen  Ing. Martin Ostárek 

Osadní  výbor Hlučín
- Rovniny
1. předseda
JUDr. Jaroslava Miketová
2. člen  Marie Kulichová
3. člen  Lydie Šafarčíková
4. člen  Irena Čechová
5. člen  Pavel Tkačík
6. člen  Antonín Řeha
7. člen  Eduard Kuča

8. člen  Zdeněk Janosch
9. člen  Alois Bialas
10.člen  Ing. Aleš Hanslík 

Osadní  výbor sídliště OKD
1. předseda Mgr. Miroslav Kosík
2. člen  Ladislava Mikendová
3. člen  Mgr. Jan Latoň
4. člen  Blanka Májová
5. člen  Tomáš Strakoš
6. člen  Mgr. Marek Duciuc

Složení výborů a komisí pro vo-
lební období 2010-2014 najde-
te na www.hlucin.cz v sekci Sa-
mospráva.

(ld)

Výbory a komise pracují v novém složení 

Rada města Hlučína projednala:
n návrh Smlouvy o výpůjčce odpadových 

nádob s firmou EKO-KOM a.s. a rozhodla 
smlouvu uzavřít.

n a schválila za město Hlučín, jako jediného 
společníka obchodní společnosti Vodovody 
a kanalizace Hlučín, s.r.o., v rámci výkonu 
působnosti valné hromady této společnosti – 
„Návrh plánu investic a oprav na rok 2011“.

Rada města Hlučína rozhodla: 
n o uzavření  Nájemní smlouvy s Gymnáziem 

Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organi-
zace, na 3. semestr a 4. semestr Univerzity 
třetího věku v rámci druhého dvouletého 
studijního cyklu.  

n o poskytnutí peněžitého daru Tělovýchovné 
jednotě Hlučín, oddílu volejbalu, na poříze-
ní dresů v roce 2010.

n o poskytnutí  peněžité odměny členům jed-
notek sboru dobrovolných hasičů za činnost 
v mimopracovní době za období 1. 7. 2010 
– 30. 9. 2010. 

Zastupitelstvo města Hlučína schválilo: 
n pověření starosty města Hlučína Ing. Pavo-

la Kubuše podepisováním všech listin vyho-
tovených na základě rozhodnutí Zastupitel-
stva města Hlučína a v souladu s nimi. Toto 
pověření platí po dobu výkonu funkce sta-
rosty města Hlučína Pavolem Kubušem.

Zastupitelstvo města Hlučína vydalo:
n Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stano-

ví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů vznikajícího na území města 
Hlučína, včetně systému nakládání se sta-
vebním odpadem. 

n Obecně  závaznou vyhlášku o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 

n Obecně  závaznou vyhlášku o místních po-
platcích ve městě Hlučíně.  

Výtah z jednání
Rady a ZastupitelstvaNové DVD s Popeláčky bude děti učit,

jak správně na odpady v Hlučíně

Další jednání zastupitelstva proběhne
ve čtvrtek 27. ledna od 16.00 v KD Hlučín.
Více info ve vývěsních skříňkách a webu 

www.hlucin.cz
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Kontroly mladistvých 
Od třetího do pátého prosince kontrolova-
li policisté ČR ve spolupráci s Městskou 
policií Hlučín a oddělením sociálně právní 
ochrany dětí MěÚ Hlučín restaurace, bary 
a herny na území města. Zaměřili se při-
tom na požívání alkoholu osobami mladší-
mi 18 let. Během této akce bylo zkontrolo-
váno celkem 78 nezletilců a mladistvých. 
V 5 případech byla kontrola pozitivní, a to 
u jednoho nezletilce a 4 mladistvých, kte-
rým bylo naměřeno od 0,21 do 0,48 promi-
le alkoholu v dechu. Přestupky řeší odděle-
ní sociálně právní ochrany dětí MěÚ.

Beseda o diváckém násilí
Ve dnech 8. a 15. 12. uspořádala Městská 
policie Hlučín v rámci prevence krimina-
lity na Odborném učilišti a praktické škole 
v Hlučíně besedu pod názvem „Divácké 
násilí“. S posluchači besedovali zástupci 
městské policie, Policie ČR a také zástupci 
Oddělení železniční policie a doprovodu 
vlaků z Ostravy, kteří se akce zúčastnili i 
se svými služebními psy.  „Studentům jsme 
vysvětlovali, co vlastně pojem divácké ná-
silí znamená a kde všude se může odehrá-
vat,“ přibližuje Luděk Olšovský, vedoucí 
strážník Městské policie Hlučín a dále 
vysvětluje: „Toto chování má opakovaný 
či manifestační charakter, je realizováno 
ohraničenou skupinou osob, jejichž zna-
kem je sounáležitost s určitým klubem či 
národním týmem. Kromě samotného ná-
silí pod tento pojem spadají i další formy 
rizikového chování, jako jsou rasistické 
urážky, používání extremistické symboliky 
či chování ohrožující bezpečnost ostatních 
diváků, hráčů a rozhodčích.“ Na závěr 
zástupci oddělení železniční policie a do-
provodu vlaků předvedli ukázku zákroku 
služebních psů.  

Vaše auto není trezor!
Během celého prosince probíhala v Hlučí-
ně kontrolně preventivní akce Policie ČR, 
obvodního oddělení Hlučín a Městské po-
licie Hlučín s názvem „Vaše auto není tre-
zor“. Smyslem bylo nabádat řidiče, aby v 
předvánočním období ve vozidlech nepo-
nechávali nic, čím by mohli upoutat pozor-
nost zlodějů. Dvoučlenné hlídky policistů 
nebo strážníků se pohybovaly po parko-
vištích  před markety BILLA, Lidl, Penny 
Market, před prodejnou potravin Hruška 
na sídlišti OKD a na Mírovém náměstí a 
upozorňovaly řidiče, že si nechali viditelně 
odložené věci na sedadlech nebo v kufru 
svých automobilů. Jednalo se nejčastěji o 
mobilní telefony, kabelky, tašky s nákupem 
nebo nakoupené dárky. Za stěrače jim také 
vkládali letáčky s názvem „Vaše auto není 
trezor“.                                                  (ld)

Město Hlučín ve spolupráci s komisí pro 
tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a 
kulturní komisí  připravuje vyhlášení nejú-
spěšnějších reprezentantů  a výrazné osob-
nosti za rok 2010.

Vyhodnocované kategorie: 
• reprezentant v oblasti sportu
• reprezentant v oblasti kultury
• sportovní družstvo
• umělecký soubor
• osobnost roku (za zásluhy v  jakékoliv 

oblasti)

Návrhy na ocenění mohou podávat tělový-
chovné jednoty, sportovní kluby, školy, škol-
ská zařízení, kulturní a ostatní organizace, ma-
jící sídlo na území města Hlučína a jeho čás-
tí Bobrovníků a Darkoviček i jednotliví obča-
né města.

Podmínky pro podání  návrhů na ocenění v ka-
tegorii sportovců

• navržení sportovci v uvedených katego-
riích musí startovat v době, kdy dosáhli 
nejlepšího výkonu nebo umístění v roce 
2010 za sportovní oddíl nebo klub se síd-
lem v městě Hlučíně

• sportovní výkon, nebo dosažené sportov-
ní výsledky za rok 2010 budou doloženy 
odkazem na oficiální webové stránky 
nebo jiným průkazným způsobem 

       

Své návrhy na ocenění zasílejte na předepsa-
ném formuláři nejpozději do 31. 1. 2011 na 
adresu: MěÚ Hlučín, odbor školství, Mírové 
náměstí 24,748 01 Hlučín nebo elektronicky 
na e-mail: thielova@hlucin.cz.

Ocenění  reprezentantů a osobnosti 
ve městě  Hlučíně

Návrh na ocenění  reprezentantů a osobnosti ve městě  Hlučíně
jméno, příjmení/název organizace:  

datum narození:  

adresa bydliště/sídlo organizace:  

kategorie:  
zdůvodnění návrhu na ocenění: 
 
 
 

v ………………………………….. dne ……………..
                                                             
                                                             
                                                             

                          
  podpis a razítko:

"

Poplatky za komunální  odpad zůstávají le-
tos ve stejné výši jako loni, to znamená,  že 
každý občan Hlučína zaplatí za kalendářní 
rok 500 Kč. Tato částka zahrnuje jednak svoz 
běžného, ale také velkého odpadu a jeho se-
paraci, náklady na provoz sběrného dvora a 
možnost ukládaní biologicky rozložitelného 
odpadu zdarma na kompostárně na Jasénkách. 
Skutečné náklady na jednotlivce přitom činí 
cca 660 Kč. Město tedy za každého obyvatele 
doplatí zhruba 160 Kč z rozpočtu.

Poplatek za komunální odpad se platí jednorá-
zově, a to v termínu od 1. 2. 2011 do 31. 05. 
2011. Při nezaplacení dávky nebo jeho části 
Městský úřad Hlučín navýší poplatek auto-
maticky na jeho 1,3 násobek. Částku je možné 
uhradit složenkou, bankovním převodem či na 
pokladně městského úřadu.
Informace o úlevách či osvobození od poplat-
ku najdete na www.hlucin.cz > městský úřad > 
právní předpisy obce. Více informací přinese-
me v příštím vydání HN.                          (ld)

Nezapomeňte na úhradu
poplatku za komunální odpad

M 
Ě S

 T S K Á   P O L I C I E

H  L  U  Č  Í  N

MĚSTSKÁ 
POLICE
INFORMUJE
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Na projektu začal realizační tým ve složení 
Mgr. Dagmar Stavinohová, Mgr. Tomáš Slo-
vák, Bc. Martina Franková a Ing. Zuzana Ba-
turná pracovat na podzim 2009/2010. Žádost 
o dotaci z Regionálního operačního programu 
NUT II Moravskoslezsko byla podána v lednu 
2010. Projekt byl schválen v srpnu 2010.
Náplní  projektu je modernizace výukových 
prostor a společných prostor při ZŠ Hornická 
v Hlučíně. Modernizace spočívá v pořízení 
nového počítačového vybavení, informačních 
a komunikačních technologií, audiovizuální 
techniky včetně nábytku a stavebních prací, 
v nákupu šatních skříněk ve společných pro-
storách školy a v rozšíření zasíťování hlavní 
budovy ZŠ Hornická. Potřeba modernizovat 
reaguje na současný vývoj a moderní výukové 
metody, povede ke zkvalitnění výuky, k vyu-
žívání moderních informačních a komunikač-
ních nástrojů a pomůcek při výuce, k většímu 
zapojení žáků při výkladu učiva. Vybavení 
společných prostor šatními skříňkami odráží 
základní potřeby školy zajistit žákům vhodné 
zázemí pro převlékání a ukládání osobních 
věcí.
Projektem se docílí aktuální potřeba základní 

školy jít s dobou, modernizovat vybavení pro 
výuku a posílit konkurenceschopnost veřejné 
služby, kterou ZŠ Hornická nabízí. Celková 
hodnota projektu je 3 478 184,- Kč. Z fondů 
EU je hrazeno 85%, což je 2 956 456,- Kč, stát 
hradí 7,5% celkové ceny a zřizovatel – MÚ 
Hlučín hradí zbytek. V současné době je vy-
hlášeno výběrové řízení na modernizaci uče-
ben, uzavírá se smlouva s Krajskou reginální 
radou a je ukončeno výběrové řízení na šatní 
kříňky.

Průběh projektu:

na jaře 2011
• realizace šatních skříněk na  II.  a  III. 

paviloně
• 3 interaktivní tabule.

v létě 2011
• modernizace dvou PC učeben
• modernizace dvou  jazykových  učeben
• zasíťování školy pro internet

Dagmar Stavinohová
projektový manažer

Modernizace výukových učeben
a společných prostor ZŠ Hornická, Hlučín

Byl poslední den v týdnu před svátkem Mi-
kuláše a všichni na Tyršovce jsme čekali, že 
Mikuláš  přijde do školy. Ale nepřišel. Dal si 
načas a překvapil nás až v pondělí 6. prosince. 
Měli jsme první hodinu. Zapsali jsme si zápis 
do sešitu a tu někdo zabouchal na dveře ?! Ko-
nečně! Byl to Mikuláš! A měl s sebou pět čertů 
a tři anděly. Čerti se hned rozběhli po třídě a 
začali malovat spolužáky po obličeji. Mikuláš 
četl z velké knihy. Museli jsme zazpívat pís-
ničku nebo přednést básničku. Kdo to splnil, 
dostal balíček: kluci ponožku a holky kabelku. 
Byly v nich samé dobroty. Moc se mi to líbilo.
Jen škoda, že není takový Mikuláš, který by 
naděloval dárky všem potřebným lidem.

Kristýna Hošťáková, 5.A 

Mikulášská nadílka 2010 

„Tělo nechť  každodenní své hýbání má“. To 
věděl už i J.A.Komenský a žáci ZŠ dr. Mi-
roslava Tyrše se hýbali při již tradiční školní 
soutěži – Vánoční laťka.
Chce to obratnost, chce to techniku, um a ob-
čas i to štěstí, které podrží laťku na stojanech.
Ve čtyřech kategoriích změřilo své síly celkem 
54 žáků 6. až 9. ročníku. O celkovém umís-
tění pak rozhodovala mnohdy nejen skočená 
výška, ale i počet oprav. V kategorii mladších 
dívek zvítězila Valerie Janošová výkonem 125 
cm, v kategorii mladších chlapců suverénně 
zvítězil výkonem 140 cm Tomáš Freit.
Starší dívky jsou bohužel kategorií s nejmen-
ší účastí, a proto Natálie Štefková s výkonem 
130 cm nenašla soupeřku. Kategorii starších 
chlapců jasně ovládl výkonem 160 cm Radek 
Wicker.
Všem, kteří se zúčastnili Vánoční laťky, pat-
ří pochvala za snahu a těm nejlepším něco na 
zub a gratulace k výkonu.

 J.W. Mrázová
učitelka TV

Vánoční laťka

Projekt společnosti T-Mobile Czech republic 
a.s. „Malé granty“ je zajímavou příležitostí 
pro studenty, jak si splnit své sny. Je unikátní 
tím, že studenti vymyslí projekt (se vším, co 
k tomu patří), dostanou na něj peníze přímo 
do ruky a po jeho skončení musí provést vy-
účtování. Toto je seznámí s tvorbou projek-
tů, jejich plánováním, realizací a následným 
hodnocením.
A naše škola – Gymnázium Josefa Kainara, 
Hlučín p.o. – byla vybrána mezi deset škol, 
jejichž studenti se této akce zúčastní. Je to 
velká příležitost pro žáky, kteří mají spoustu 
nápadů, ale dosud jim chyběla finanční pod-
pora.
Seznámení studentů gymnázia s „Malými 
granty“ proběhlo v pátek 17. 12. 2010, kdy 
byli všichni „pozváni“ poplachem do tělo-
cvičny, kde jim bylo vysvětleno, jak si mohou 
splnit své sny.
V současné době studenti přemýšlejí nad svý-
mi nápady, probírají své návrhy a vytvářejí 
projekty, z nichž budou porotou vybrány ty 
nejlepší, které budou v průběhu 2. pololetí 
2010/2011 realizovány.

Malé granty – velká  šance
pro hlučínské gymnázium

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

Den otevřených dveří
v úterý 25. ledna 2011 od 16.30 do 18 h.

Součástí budou informace o šestiletém 
studiu pro žáky 7. tříd, o přípravném kur-
zu k přijímacím zkouškám a prohlídka 
celého areálu školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tel.: 553 876 030
mail@ghlucin.cz, www.ghlucin.cz

Předškoláci vítáni
Základní škola Hlučín, Hornická s rozšířenou 
výukou matematiky a přírodovědných před-
mětů srdečně zve nastávající školáky a jejich 
rodiče na Den otevřených dveří na 1. stupni. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v úterý 11. ledna 
2011 v době od 9.00 do 10.30 hodin. 

ZŠ Hornická 
pondělí 17. ledna ve 14 - 18 hodin a v úterý 
18. ledna ve 13 - 16 hodin

ZŠ dr. Miroslava Tyrše
pondělí a úterý 17 - 18. ledna ve 14 - 17 hodin

ZŠ Hlučín Rovniny
čtvrtek a pátek  20. - 21. ledna ve 13 -17 hodin

Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz 
zdravotní pojišťovny.

Zápisy do ZŠ v Hlučíně
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Leden 
Během výroční, desáté Tříkrálové sbírky, kte-
rou zorganizovala Charita Hlučín, byla vyko-
ledována částka 1 610 058 Kč.  Téměř 300 
dobrovolníků obcházelo domácnosti ve 25 ob-
cích na Hlučínsku ve dnech 1. - 14. ledna.  

Únor
Kulturní dům v Hlučíně 4. února doslova pras-
kal ve švech. Sjelo se zde více než 250 účast-
níků konference, která se konala u příležitosti 
90. výročí připojení Hlučínska k Českosloven-
sku. Pozvání na tuto akci, kterou zorganizova-
lo Muzeum Hlučínska, přijaly nejen desítky 
regionálních politiků, ale také historici a další 
odborníci, širokou veřejnost nevyjímaje.

Starosta města Hlučína převzal 9. února v Tá-
boře cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné sprá-
vě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služ-
by“. Ocenění v soutěží vyhlášené Minister-
stvem vnitra získal hlučínský úřad za zavedení 
místní Agendy 21.

Březen  
Teenegerům, kteří nechtějí být nijak oficiál-
ně organizováni, ale chtějí  společně trávit vol-
ný čas, začal sloužit nový nízkoprahový klub. 
Ten byl otevřen 3. března v budově technic-
kých služeb v blízkosti autobusového nádraží.  

30. března se sešli obyvatelé Hlučína v míst-
ním  kulturním domě, aby tady u kulatých 
stolů diskutovali o tématech, které podle nich 
město nejvíce „pálí“. V rámci třetího Veřejné-
ho fóra pak ustanovili desítku problémů, které 
by se podle nich měly ve městě řešit. 

Duben 
V Rytířském sále na zámku v Kravařích pro-
běhlo ve čtvrtek 15. dubna slavnostní  vyhláše-
ní nejlepších policistů okresu Opava za loňský 
rok. Titulem velitel roku byl oceněn vedoucí 
obvodního oddělení PČR v Hlučíně Libor 
Schejok.

I letos roztančila kulturní dům  Hlučínská Li-
lie. Na 26. ročník soutěže se 17. dubna sjelo 
bezmála 150 tanečních párů z Čech, Slovenska 
i Polska.  

Květen 
Město Hlučín uzavřelo smlouvu s firmou To-
máš Hájovský - Gras Servis o spolupráci. Na 
základě této smlouvy mohou občané Hlučína 
od 1. května bezplatně vyvážet biologicky roz-
ložitelný odpad ze zahrádek na kompostárnu  
na  Jasénkách.

Po více než 40 letech uspořádali Hlučínští stu-
denti Majálesové oslavy. I přes ne příliš příz-
nivé počasí se v sobotu 8. května na pódiu na 
Mírovém náměstí střídala jedna kapela za dru-
hou a studenti se veselili až do pozdních ve-
černích hodin.

Události 2010 

V sobotu 22. května shlédli diváci na Míro-
vém náměstí atraktivní klání dvoučlenných 
hasičských družstev. Soutěž v simulaci zása-
hové činnosti Hlučín Cup 2010 se konala již 
potřetí.
Muzejní noc a Noc kostelů proběhla v Hlučíně 
v pátek 28. května. Kromě prohlídek kostela  
sv. Jana Křtitele, Galerii Červený kostel či hlu-
čínského zámku byla v těchto i dalších prosto-
rách připravena celá řada výstav a vystoupení.  

Červen 
Stejně jako již v polovině  května také na za-
čátku června zkomplikovaly hlučíňanům život 
vytrvalé deště. Strouha Jasénka v  Darkovič-
kách nestíhala pohltit přívaly vody, která za-
plavila několik ulic. Velké škody napáchala 
voda i v dalších částech Hlučína. 

Červenec 
Ani tropické počasí neodradilo návštěvníky od 
zhlédnutí II. ročníku Festivalu kultury Hlučín-
ska, který se konal 11. července na Mírovém 
náměstí.  V pestré paletě vystoupení si přišli 
na své milovníci různých žánrů, všech věko-
vých kategorií. Představila se řada souborů, 
skupin i jednotlivců, mj.  i hosté z Polska. 

Srpen 
V polovině srpna se město Hlučín zúčastnilo 
elektronické aukce na nákup elektrické ener-
gie pro sebe, své příspěvkové organizace a své 
obchodní společnosti. Výběrové řízení přines-
lo snížení nákladů na elektrickou energii o asi 
650 000 Kč, tedy zhruba o 14 % z původní 
ceny. 

Září
Jedinečnou adrenalinovou podívanou nabídlo 
divákům mezinárodní klání ve wakeboardingu 
a wakeskateingu X Cup 2010 4. září na Hlu-
čínské štěrkovně. Na soutěž se sjeli závodníci 
z celé České republiky, ale také špičky ze Slo-
venska a Polska. 

16. září byla slavnostně  zahájena největší in-
vestiční akce ve městě Hlučíně  za posledních 
10 let, během které bude rozšířena kanalizace 
na Rovninách  o cca 90 nových přípojek a zá-
roveň dojde k intenzifikaci čističky odpadních 
vod na Jasénkách.  Náklady na celou stavbu 
byly vyčísleny na více než 80 milionů korun.

Ve čtvrtek 30. září proběhl na Mírovém ná-
městí již druhý ročník akce Ruku v ruce aneb 
Den sociálních služeb. Na akci se představi-
li poskytovatelé sociálních služeb, volnoča-
sových a dalších aktivit z Hlučína i širokého 
okolí.

Říjen
Městský úřad v Hlučíně  získal třetí místo v 
soutěži vyhlášené Moravskoslezským kra-
jem, která hodnotila ekologický provoz úřadu. 
Ocenění získal především za snižování zátě-
že na životní prostředí tříděním odpadů, šet-
ření energiemi či využíváním recyklovaného 
materiálu.

Listopad
11. listopadu proběhlo ustavující zasedání za-
stupitelstva města. Novým starostou byl po 
říjnových komunálních volbách zvolen Ing. 
Pavol Kubuš z ČSSD, místostarostou Ing. Al-
fons Laňka (SNK- Evropští demokraté).

Prosinec
Po celý měsíc zdobil Mírové náměstí vánoční 
strom, jehož slavnostní rozsvícení přilákalo 
stovky návštěvníků. Organizátor této akce, 
Kulturní centrum Hlučín, připravilo na každou 
adventní neděli bohatý program. Mezi nejvy-
dařenější patřil koncert Daniela Hůlky se sou-
borem Sluníčko ze ZŠ Rovniny.

Zpracovala
Lada Dobrovolná

Na náměstí  proběhly 26. června  již tradiční Hlučínské slavnost pořádané Kulturním centrem.
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„Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to 
fenomén se specifickou historií, která vtiskla 
regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podo-
bu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, 
musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí 
různých profesí a generací, kteří jsou ochotni 
se nezištně angažovat v jeho prospěch.“  

(ze stanov občanského sdružení) 

Vážení spoluobčané, 
jménem výboru občanského sdružení Společ-
nost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovoluje-
me oslovit tímto otevřeným dopisem.
V přetechnizované době sílící globalizace, 
kdy se stírají regionální specifika a zvláštnos-
ti, jsme se rozhodli založit občanské sdruže-
ní, jehož hlavním cílem je uchovat originál-
ní identitu hlučínského regionu ve všech růz-
ných podobách (zvyky, tradice, historie, folk-
lor, materiální dědictví apod.). Společným 
jmenovatelem všech námi plánovaných ak-
tivit je osvěta  a šíření správného povědomí 
o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, kteří při-
cházejí do našeho regionu, ale především u 
místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme 
naplňovat tento záměr, bude mimo jiné pod-
pora vzniku stálé expozice věnované celému 
Hlučínsku, vydávání vlastivědného sborníku, 
pořádání diskuzních fór, přednášek, exkur-
zí, tématických soutěží po školy apod. Jsme 
si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště 
nastupující mladou generaci, jejímž úkolem 
bude předat „dědictví otců“.  Domníváme se, 
že živou tvůrčí společnost a její identitu mo-
hou uchovat pro příští generace pouze lidé, 

kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smyslu-
plně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazu-
je Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako 
jeho příznivci pro název našeho občanské-
ho sdružení „Společnost přátel Muzea Hlu-
čínska“. Právě aktivní podpora činnosti Mu-
zea Hlučínska je naší prioritou. Jsme sdru-
žení nepolitické. Chceme dosahovat našich 
cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením 
obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a po-
mocník. Předmětem našeho zájmu bude rov-
něž otevřená spolupráce se školami a vzdě-
lávacími institucemi všeobecně, společenský-
mi organizacemi apod. Chceme systematicky 
komunikovat s občany za účelem zachování 
dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučín-
ska při sběru exponátů) i duchovního (ucho-
vání autentických výpovědí a vzpomínek pa-
mětníků apod.). 
Vážení  občané, věříme, že činnost našeho ob-
čanského sdružení nalezne rovněž u Vás svo-
ji přízeň a získá si Vaši oblibu. Vždyť podpo-
ra kořenů a tradic z nichž vyrůstáme, posilu-
je naší vlastní identitu.
Zároveň  si Vás dovolujeme pozvat na zahajo-
vací akci občanského sdružení:

Pátek 11. 2. 2011 v 18 hodin
Jindřich Štreit: Brána naděje (vernisáž 
fotografické  výstavy) – Muzeum Hlučín-
ska. Beseda s hosty: J. Štreit, Max Kašparů 
(po vernisáži) – Evangelický kostel

Jménem občanského sdružení    
Jiří Siostrzonek, předseda

www.spmh.cz

Jestliže využijeme symboliky Vánoc, kde vá-
nočka  představuje vlastně děťátko, pak mů-
žeme říct, že se naše škola začátkem prosince 
proměnila v takovou docela malou porodnici.
Vysvětlení je jednoduché  – na škole probíhala 
Soutěž o nejkrásnější a nejchutnější vánočku. 
Letos se sešlo vánoček 18 a pekly je maminky, 
babičky, tety a dokonce jeden strejda.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, proto-
že  po několika prvních  ročnících se bezpečně 
prokázalo, že ta nejkrásnější vánočka ne vždy 
je také nejchutnější. Hodnotící komise je tvo-
řena zástupci parlamentu, školní kuchyně, vy-
učujících vaření, vedení školy a za zvlášť vel-
kého odborníka je považován náš pan školník.
Závěrečné vyhodnocení není vůbec lehké. 
Zkoušeli jste někdy ochutnávat 18 vánoček a 
ještě u toho určovat, která je lepší, když všech-
ny jsou vynikající? Drobné odměny jsou však 
připraveny pro všechny děti i pekařky. Vítěz-
ná třída nejenže sní tu nejlepší vánočku (jestli 
zbude), ale navíc dostane dort. Vítězní pekaři 
a pekařky dostanou  keramický hrníček z dílny 
paní učitelky Viltavské.
Daleko po škole se linoucí vůně vánoček při-
láká všechny, a tak kromě oficiálního hodno-
cení poroty, je pak i zcela neoficiální cena, 
řekla bych taková „cena diváků“, i když o zrak 
tady moc nejde. Vlastně ano. Tato cena je totiž 
zřejmá na první pohled. Některé vánočky pro-
stě mizí  rychleji.
Takže až budete příští  rok potřebovat předvá-
noční inspiraci, přijďte včas, a zbude.
Ze ZŠ Hlučín – Rovniny od kafe a vánoč-

ky ředitelka Jana Poláchová

Společnost přátel Muzea Hlučínska je tu pro vás! Když na škole voní vánočky
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26. listopadu proběhl na Městském  úřadě v Hlučíně slavnostní ceremoniál vítání občánků, který 
zde má již dlouholetou tradici. Starosta města Hlučína Pavol Kubuš tentokrát v obřadní síni při-
vítal celkem 30 dětí narozených na území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček 
od 1. 7. 2009. Kromě pamětního listu dostaly děti na památku také  knížku Pohádky a pověsti od  
Boženy Němcové, plyšovou hračku a zlatý přívěšek - čtyřlístek, který jim snad v životě přinese 
jen samé štěstí. Maminky, máte-li vy zájem zúčastnit se svým miminkem dalšího připravova-
ného vítání občánků v termínu po novém roce, dostavte se osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, 
St 8 – 17 hod.; Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte originál rodného listu dítěte a svůj platný občanský 
průkaz. Bližší informace na telefonním  čísle 595 020 224, 595 020 283.                               (ld)

Noví občánci na slavnostním přivítání

Foto: Petr Gattnar

Od 12. prosince došlo v souvislosti s celostát-
ní změnou jízdních řádů k zavedení nové linky 
293, která nahradí dosavadní linky 290, 291 a 
292. Trasa nové linky je: Hlučín, autobusové 
nádraží - Hlučín, cihelna - Ludgeřovice, kos-
tel - Markvartovice, obecní úřad - Šilheřovi-
ce, Ricka a vybrané spoje pokračují tranzitem 
přes Polsko do zastávek Pudlov, drátovny - 
Nový Bohumín, autobudová stanice - Nový 
Bohumín, ŽD vrátnice III.
Změna přinese zkrácení jízdní doby z Šilheřo-
vic do Bohumína, zajistí spojení z Hlučína na 
každou směnu průmyslových závodů v Bohu-
míně a zlepšení spojení obcí Markvartovice a 
Ludgeřovice s Hlučínem.  Cestující využívají-
cí zrušenou linku 290 mohou pro cestu z Kob-
lova a Antošovic využít linek 52 a 68 s přestu-
pem v Petřkovicích nebo Pasekách. Cestující 
z Hatě mohou využít linku 70 s přestupem v 
Hlučíně na autobusovém nádraží, která vždy 
navazuje na spoje nové linky 293.
Více informací na www.kodis.cz nebo tel 596 
941 108. 

Koordinátor ODIS a Veolia Transport.

Mateřská škola Hlučín, Cihelní: středa 9. 3. 
2011 v době od 9:00 – 15:00 hod. Formuláře 
„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 Ma-
teřské 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 Základ-
ní školy a mateřské školy Hlučín-Bobrovníky: 
pátek 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 před-
školnímu vzdělávání“ jsou umístěny na www.
skolka.hlucin.com

Před zápisem si vyzvedněte v mateřské škole 
„Evidenční list dítěte“. Tento tiskopis, vyplně-
ný a potvrzený dětským lékařem, musí zákon-
ný zástupce 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 zápisu a 
jejichž žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání nebylo vyhověno, je nutné, aby se 
k zápisu pro školní rok 2011/12 dostavili opět!

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

Změny v autobusové dopravě

V neděli 5. prosince se udál dlouho připra-
vovaný a námi očekávaný koncert SLU-
NÍČKA, ve kterém byli hlavními hosty Da-
niel Hůlka a Lubomír Brabec. Ti  předvedli 
skvělá pěvecká a kytarová vystoupení. Dě-
tem zářily oči, podávaly vynikající výkony, 
vánoční atmosféra se šířila celým sálem. Při 
pohledu na spokojené  a úsměvem zalité tvá-
ře v sále a při potlesku, který nebral konce, 
jsem nabyla dojmu, že se projekt velice vy-
dařil. Obrovský dík patří sbormistryni Vero-
nice Kadlecové, která svůj volný čas věnuje 
vybírání písní,  jejich nacvičování a všemu, 
co je s touto činností spojeno. SLUNÍČKŮM 
za hlásky, které pohladí a vyloudí úsměv či 
slzy na tváři všech posluchačů. Jsem velice 
ráda, že sbor SLUNÍČKO tak skvěle repre-
zentuje školu Hlučín - Rovniny. Těším se na 
další nové projekty.

Hana Paskudová

ZŠ Hlučín –  Rovniny                                                                          
Zveme vás na 

ŠKOLU HROU - NANEČISTO
program pro předškoláky a jejich rodiče.
Přijďte strávit podvečer s paní učitelkou a 
lektorkou v 1.třídách a školní docházku i s 

úkoly si NANEČISTO vyzkoušet.
Kdy? Vždy první středu v měsíci, 

od února do června.
Moc se na vás těšíme.

Více na  www.zsrovniny.cz

Koncert Sluníčka s Hůlkou 
a Brabcem se vydařil

Vážení občané,
místní sdružení ODS v Hlučíně vám všem 
přeje vše nejlepší v novém roce 2011, stálé 
zdraví a dobrou mysl.

Současně děkujeme našim voličům za 
hlasy v loňských komunálních volbách a 
omlouváme se za jejich konečný výsledek.

Mgr. Irena Šebestová, CSc.
předsedkyně MS ODS v Hlučíně

Kurz znakového jazyka
Poradenské a informační centrum pro slu-
chově postižené se sídlem v Ostravě nabí-
zí občanům Hlučína a okolí výuku základů 
znakového jazyka v kurzu „Asistent/ka ne-
slyšících“. Během tří let by měl absolvent 
získat dovednosti v základní komunikaci s 
neslyšícími při vyřizování jejich záležitostí 
na úřadech, u lékaře apod. 1. ročník kurzu 
znakového jazyka bude probíhat od 4. led-
na 2011 v ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za kul-
turním domem), vždy v úterý od 16:30 do 
18:15 hod. Bližší info ke kurzu znakového 
jazyka získáte kontaktem na picsp@seznam.
cz, telefon: 724 996 859 – paní Kubicová.

Upozornění ODaSH MěÚ Hlučín
V souvislosti se zavedením nové linky 
č. 293 nebude linka č. 56 vedena přes 

zastávku Hlučín, cihelna.



Rada města Hlučína na své schůzi, konané dne 5. 1. 2011,
rozhodne o vyhlášení

V Ý B Ě R O V É H O   Ř Í Z E N Í
  dle Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína 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 stanovených 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 14. 2. 2011 na odbor financí MěÚ Hlučín.              
 

Požadované  tiskopisy žádostí budou jednak k dispozici od 6. 1. 2011 u informátorky, případně na odboru financí 
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 Hlučín 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 do-
movních 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



Výbor Sdružení rodičů a ředitelství

Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín
 

Vás srdečně zvou na

48. SPOLEČENSKÝ 
PLES

který se koná v sobotu 15. ledna 2011
ve velkém sále Kulturního domu Hlučín.

Zahájení:  20:00 hodin
Hudba: Proxima DANCE MIX

Bohatá tombola a pestrý program
Vstupné: 300 Kč; 250 Kč

V ceně vstupného je večeře.

Prodej vstupenek v kanceláři
zástupkyně ředitele.

Sdružení rodičů a ředitelství ZŠ 
Hlučín, Hornická

Vás srdečně zve na

Společenský ples
V pátek  14. ledna 2011

v Kulturním domě v Hlučíně

K tanci a poslechu hraje skupina 
DUO BOLERO

Cena 150,- Kč
Začátek v 19.30 hodin

Bohatá tombola

ZŠ  HLUČÍN-ROVNINY
VÁS SRDEČNĚ  ZVE NA

RODIČOVSKÝ 
PLES

V PÁTEK 4.2.2011 OD 
20.00 HOD.

V KD HLUČÍN

K tanci a k poslechu hraje 
skupina ORIENT EXPRES 

Vstupenky lze objednat na 
tel.č. 739 454 369
Vstupné: 160,- Kč



LEDEN
7. 1. 20.00 PLES FOTBALISTŮ
8. 1. 19.00 PLES MLADÝCH
14. 1. 19.30 PLES ZŠ HORNICKÁ
15. 1. 20.00 PLES GYMNÁZIA J. KAINARA
16. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM
22. 1. 20.00 PLES MĚSTA
29. 1. 20.00 PRVNÍ HLUČÍNSKÝ ROCK´N´ROLLOVÝ  PLES
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, ddmhlucin@seznam.cz, www.ddmhlucin.zde.cz

Kino Mír Hlučín (
Ostravská 624/51a, tel.: 595 041 074, 733 712 991 

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

hlučínskénoviny [11]

Okénko
čtenářů

Místo kytičky

Dne 3.12.2010 proběhla v kulturním domě 
vzpomínková akce ke 100. výročí narození 
hlučínského rodáka a učitele hudby pana Le-
oše Staňka. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat za celou organizaci  kulturní akce. Hlavní 
podíl na organizaci měla paní učitelka Irena 
Dřevjaná roz.Staňková. Dále patří dík ředitel-
ce základní umělecké školy   paní Evě Niedo-
bové , pracovníkům kulturního centru města a 
zvlášť jeho řediteli panu Mgr. Zdeňku Kačoro-
vi. Zároveň chci poděkovat všem účinkujícím, 
ať už místním, nebo přátelům ze ZUŠ Dubni-
ca nad Váhom. Závěrem patří dík i všem ná-
vštěvníkům akce, kteří i přes velkou nepřízeň 
počasí přišli vzdát hold panu učiteli Staňkovi.                                                                                                                                      

Za organizační tým
Jiří Staněk

Děkuji pohřební službě BREUER s.r.o z Hlu-
čína za opravdu lidský přístup plný citu a ne-
předstíraného pochopení ve chvílích pro pozů-
stalé nejtěžších. Jana Kotterbová, Bobrovníky

Jubilanti:
Pjenčíková Školastika *1922
Vitásková Anna *1929
Poloková Evženie *1923
Tvrdá Emilie *1930
Rylko Viktor *1933
Tchuřová Anežka *1920

Novoroční přání 
Utichl ohňostroj –  pohasly světlice,
jen hvězdy si tančí okolo měsíce,
starý rok pomalu si zrychlil krok,
za dveřmi čeká Nový  rok. 

Co všechno nás čeká  v tomto roce?
Zdraví, či úspěchy, nebo mnoho práce?
Splnění všech přání,  štěstí pro své děti,
protože čas –  ten tak rychle letí. 

Přeji svému městu –  aby dále vzkvétalo,
aby se nám všem tady dobře  žilo,
aby v našich srdcích a ve všech rodinách,
stěstí zakotvilo. 

Připíjím na lásku, na úsměv dítěte,
připíjím na zdraví všem lidem na světě,
připíjím na život bez válek a žalu,
připíjím na zdraví  všech spoluobčanů. 

Valerie Cymorková
uživatelka Domova U jezera  v Hlučíně

14.1. 17.00 KLUB DRÁTOVÁNÍ a jiných netradičních technik drátování výrobků  z 
keramiky. Informace: kladivova@ddmhlucin.cz

15.1. 14.00 MAŠKARNÍ  PLES V DOMĚ DĚTÍ, diskotéka, soutěže, možnost zakoupení 
občerstvení, vyhodnocení nejhezčí masky, tombola. Vstupné: každý účastník 
přinese zakoupenou dětskou cenu do tomboly. Srdečně zveme všechny děti a 
jejich rodiče. S sebou vezměte přezůvky!

28.1. 16.00 KLUB PATCHWORK, technika volného řezání, s sebou 4 druhy vzoru látek, 
srdečně zveme všechny šikovné ženy a dívky

31.1. 14.00 O HADECH S HADY - přírodovědná  beseda
Připravujeme: Zájezdy na hory a Zimní přímestský tábor

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

Plesová sezóna v Kulturním domě Hlučín 

8. 1. 19.00 PLES MLADÝCH
9. 1. 15.00 Novoroční koncert – vystupuje Žesťové kvinteto - v Evangelickém kostele
16. 1. 15.00 MAŠKARNÍ PLES S HOPSALÍNEM – pro děti
22. 1. 20.00 PLES MĚSTA HLUČÍNA 
Připravujeme na únor:
5. 2. 20.00 Country bál s Karavanou
18. 2. 19.00 Ples seniorů 

16. 1. 16.00 Pásmo pohádek pro děti
16. 1. 19.00 ROMÁN PRO MUŽE - Film ČR, komedie.  MP od 15 let

n Koupím obrazy hlučínského rodáka Viléma Balarina. Tel: 602534477
n Pronajmu byt v centru Hlučína. Tel.: 777 010 444.
n Prodám byt. jednotku 2+1, kolaudace 2010, vč. garáže, sklepa v Ludgeřovicích. Cena 1 500 

000,-. Tel.: 732 628 622. 
n Hledám černobílého kocoura, slyšící na jméno „Kubík“. Utekl mi od veterinární ordinace dr. 

Gajdošíka. V případě nálezu, volejte na tel.: 720 237 679. Nálezce odměním. Děkuji.

Soukromá inzerce
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Cena vody celorepublikově stoupá. Za její 
odběr si připlatí od nového roku také obyvate-
lé  Hlučína, oproti celorepublikovému nárůs-
tu, který se pohybuje okolo 10%, však mno-
hem méně bolestně. Voda podraží ze součas-
ných 60,50 Kč na 62,23 Kč/m3, tj. o 1,73 Kč.  
Navýšení tedy představuje zhruba 2,86%. 
„Cena vody se zvyšuje každoročně v celé re-
publice, i když vývoj cen je samozřejmě v jed-
notlivých oblastech diferencovaný,“ vysvětlu-
je Josef Tomíček, ředitel společnosti VaK Hlu-
čín a doplňuje informaci čísly: „Podle úda-

jů Českého statistického úřadu vzrostla cena 
vody  celoplošně v roce 2007 o 6,4%, o rok 
později o 8,4% a v roce 2009 již o 9,2%“.
Příčinou zdražování vody v Hlučíně je přede-
vším nárůst její výkupní ceny,  největší doda-
vatel,   společnost SmVak,  ji navýší o 10,7%. 
Dalším důvodem je také nutnost splátek úvěru 
na stavbu nové kanalizace v lokalitě Rovni-
ny a rekonstrukci čističky odpadních vod na 
Jasénkách, v neposlední řadě se zvyšují také 
náklady na opravy a údržbu.

(ld)

S účinností od 1. 1. 2011 jsou pro odběratele Vodovodů a kanalizací Hlučín, s.r.o. platné nové 
ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod:

Cena vody vzroste, ale jen o necelá 3 %

Cena bez DPH Cena s DPH 10 %

 Voda pitná (vodné) 27,76 Kč/m3 30,54 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 28,81 Kč/m3 31,69 Kč/m3

Celkem 56,57 Kč/m3 62,23 Kč/m3

 
Voda srážková 28,81 Kč/m3 31,69 Kč/m3

Dobrovolní dárci krve, držitelé zlaté medai-
le prof. MUDr. J. Jánského a Zlatého kříže 
I., II. a III. třídy, se sešli 13. prosince na hlu-
čínské radnici.
Jako výraz uznání a poděkování jim předsta-
vitelé města předali pamětní listy vyrobené 
na krásném ručním papíře, drobný věcný dá-
rek a také finanční ohodnocení odstupňované 
podle počtu odběrů: 2000,- Kč za 160 odběrů, 
1500,- Kč za 120 odběrů, 1000,- Kč za 80 od-
běrů a 500,- Kč za 40 odběrů.
Starosta města Pavol Kubuš vyzdvihnul  vý-
znam darování krve a ušlechtilost této aktivity, 
která ročně pomůže zachránit tisíce lidských 
životů.
„Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často 
i záchranu života je projevem jejich humán-
ního vztahu k ostatním lidem. Patří jim podě-
kování nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti,“ řekl při této 
příležitosti.
O dárcích krve, kteří dosáhli počtu odběrů k 
ocenění, informuje město Český červený kříž. 

Ocenění dobrovolných
dárců krve 

Tentokrát se jednalo  o dvanáct držitelů Zlaté 
medaile prof. MUDr. J. Janského za 40 odbě-
rů, dále tři vlastníky Zlatého kříže III. třídy za 
80 odběrů, dva držitele Zlatého kříže II. třídy 
za 120 odběrů a dva oceněné Zlatým křížem 

I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve 
nebo jejích složek, jmenovitě pana Vladimíru 
Urbana a pana Petra Jakubiaka (na snímku Pe-
tra Gattnara se starostou a místostarostou měs-
ta).                                                              (ld)

Odpady v roce 2011
Kdy a kde se budou sbírat 
velkoobjemové odpady?

Tématická příloha uprostřed  

Skupinky koledníků vyslané  Charitou Hlučín 
také letos vyrazí do ulic, aby pomohly dobré 
věci. Tříkrálová sbírka bude konkrétně v Hlu-
číně probíhat od 7. do 9. ledna.
„Peníze, které se vyberou, budou použity 
např. na zřízení relaxační místnosti pro oso-
by se zdravotním handicapem v rámci soci-
álně terapeutické dílny v Ludgeřovicích či na 
modernizaci materiálního vybavení a prostře-
dí charitativního domova Svatého Mikuláše. 
Rádi bychom také zakoupili automobil pro te-
rénní ošetřovatelskou službu,“ uvedla koordi-
nátorkou letošní sbírky Kateřina Krzikallová z 
hlučínské Charity.
Loni tři králové vybrali ve 25 obcích regionu 
Hlučínsko více než 1,6 milionů korun. Pracov-
níci Charity doufají, že i letos budou lidé štěd-
ří.
„Upřímně děkujeme všem, kteří i v této ekono-
micky těžké době přispějí do našich kasiček. 
Díky tomu budeme moci i nadále poskytovat a 
zkvalitňovat své sociální a zdravotní služby a 
pomáhat lidem v tísni,“ dodává Krzikallova na 
závěr.                                                          (ld)

Tříkrálová sbírka 

Zimní údržba
Letošní zima dá silničářům
i řidičům zabrat.

Čtěte na straně 3

Změny v knihovně
Nová výpůjční doba
a úsporný režim v knihovně.

Čtěte na straně 3
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Nový  školní rok začal v MŠ Severní ve zna-
mení několika změn. Dosavadní paní ředitel-
ku Janu Adámkovou, která  je nyní v důchodu, 
nahradila nová paní ředitelka Mgr. Kateřina 
Boková. Částečně se obměnil i kolektiv peda-
gogů. Tyto personální změny s sebou přinesly 
i některé organizační změny, a to v podobě no-
vého složení tříd - dvě předškolní a dvě smí-
šené třídy. Přejeme si, aby všechny učiněné 
změny vedly ku prospěchu a spokojnosti dětí, 
jejich rodičů a také všech zaměstnanců MŠ. 
Součástí naši školy je také dvoutřídní MŠ Dr. 
Ed. Beneše, kde mají rozděleny třídy na před-
školní a smíšenou.
Máme radost, když, můžeme pro děti připravit 
zajímavý a netradiční program a zapojit do něj 
i rodiče. V říjnu jsme s dětmi připravili pro-
gram „Broučkové, broučkové, poletíme, ba-
revné lampičky rozsvítíme.“ Děti se v kostý-
mech broučků a berušek představily rodičům 
v krátkém pásmu písní a tanečků. V blížícím 
se šeru se všichni společně vydali za světel 
lampiónů uložit své nakreslené světlušky k 
zimnímu spánku do připravené hromady listí 
na školní zahradě. V listopadu se v naší školce 
konal Čarodějnický týden, který byl pro děti 
také novinkou. Donesly si krásné masky ča-
rodějnic, společně vařily lektvary, posloucha-
ly pohádky, tancovaly a zpívaly. Vyvrcholení 
všech kouzel zakončil čarodějnický průvod po 
místním sídlišti.

Úspěšně dopadla i „Barevná tvořivá dílnič-
ka“, kde si děti společně s maminkami dlabaly 
dýně, vytvořily panáčky, lodičky, zvířátka a 
jiné zajímavé podzimníčky  z přírodnin.
Píseň „Kolébala bába čerta na dubovém špa-
líčku“ a jiné zaznívaly v prvním prosincovém 
týdnu v naší školce po celý týden. Smích, křik 
a veselé štěbetání bylo slyšet z každé třídy. V 
předvánočním období se děti rády a aktivně 
zapojily do pečení perníčků. Velmi zábavná 
byla také soutěž dětí v tom, které z nich vy-
tvoří nejdelší řetěz na vánoční stromeček, pod 
kterým se na Štědrý den jistě objeví nějaké 
krásné dárky. Více se o našich aktivitách do-
zvíte na www.skolka.hlucin.com
Musíme se ovšem zmínit i o nepříjemných 
událostech. Tímto bychom chtěli apelovat na 
rodiče některých dětí  místního sídliště, aby 
nekazily naši snahu a například nerušily děti 
při odpoledním spánku bušením na okna. Vě-
říme, že se tyto děti polepší, jelikož také na-
vštěvovaly mateřskou školu a nebylo by jim 
toto chování příjemné. Také rozbití skřínky 
hlavního uzávěru plynu nás nemile překvapi-
lo, jednalo se o zvlášť nebezpečný druh zába-
vy.
Těšíme se na další společné  chvíle strávené s 
dětmi a jejich rodiči v mateřské škole.

Kateřina Boková
ředitelka MŠ

Radosti a strasti Mateřské školky Severní Wichterlovo gymnázium 
se představuje 
S nadsázkou se dá říct, že se Wichterlovo gym-
názium specializuje na přípravu budoucích 
zdravotníků: sedmnáct absolventů nastoupi-
lo na obor všeobecné lékařství na lékařských  
fakultách v Praze, Brně, Olomouci i Ostravě, 
dva studují zubní lékařství a zdravotní záchra-
nářství, další pak obory zdravotní laborant, 
biomedicínský technik a jeden absolvent vete-
rinární lékařství. To je v součtu necelých 22% 
všech absolventů školy v tomto roce. Další 
velké skupiny tvoří tradičně budoucí archi-
tekti (5 absolventů), právníci (7 absolventů), 
ekonomové (10 absolventů), informatici (9 
absolventů) a stavební inženýři (7 absolventů). 
Mezi zajímavé obory patří i studium politolo-
gie (4x), mezinárodních vztahů a obchodu (3x) 
a překladatelství a tlumočnictví z anglického 
jazyka (3x). Nejzajímavěšjí obory jsou však 
asi sinologie, japanistika, baltistika, počítačo-
vá podpora archeologie a studium neželezných 
slitin a zbraní a munice (VŠ obrany). Dva stu-
denti pokračují stejně jako v loňském roce v 
zahraničí - jeden na Slovensku a jeden ve Vel-
ké Británii (tam v roce 2009 nastoupili dva). 
Na webových stránkách školy www.wigym.cz 
se můžete dověděti další podrobnosti o škole, 
například jak si žáci vedou na jazykových a 
odborných soutěžích, můžete si prohlédnout 
učební plány nebo třeba vlastní učební texty. 
Samozřejmostí jsou nejen zahraniční exkur-
ze, lyžařské a adaptační kurzy, ale i studium 
deskriptivní geometrie, programování, ekono-
mie, ekologie, dějin moderního umění, moder-
ní fyziky, pedagogiky a psychologie. Všichni 
žáci studují vedle angličtiny ještě jeden cizí ja-
zyk. vybírají si z nabídky němčiny (198 žáků), 
francouzštiny (172 žáků), ruštiny (86 žáků) a 
španělšiny (160 žáků). Dále si mohou studenti 
zvolit v posledních dvou ročnících latinu (102 
žáků). 
Pokud vás nabídka zaujala, tak nezapomeňte, 
že se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Po-
rubě ve středu 12. ledna 2011 se od 14 do 18 
hodin uskuteční tradiční den otevřených dveří. 
Na gymnáziu, které je nejstarší v Porubě a nej-
větší v Ostravě, lze studovat čtyřletý všeobec-
ný obor (v přijímacím řízení bude přijímáno 90 
uchazečů z devátých tříd) a osmiletý všeobec-
ný obor (v přijímacím řízení bude přijímáno 30 
uchazečů z pátých tříd). Zároveň škola chystá 
na únor až duben přípravné kurzy. 
Ve školním roce 2010/2011 na něm studuje se-
dmnáct dětí z Hlučína.  



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

Vyrobíme vám ziskové WWW 
stránky do jednoho týdne

Akční cena 9999,-
ze nové www stránky...

VÁNOČNÍ AKCE 1. ROK PROVOZU ZDARMA
TRVÁ JEŠTĚ V LEDNU 2011*

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

* odkažte se na tento inzerát a dostanete hosting a registraci domény v 1. roce zdarma

Elektro Servis
Servis a oprava elektrické-

ho a elektronického
zařízení a přístrojů

(audio, video, elektro 
nářadí, domácí spotřebiče, 
antény, PC, zdroje napětí 

apod.) Bližší info na e-mail 
nebo tel.

Tomáš Schimanek
Darkovičky, U Dvora 7

Tel: 731223141
e-mail:

T.Schimanek@seznam.cz

Vyrobíme vám ziskové WWW 
stránky do jednoho týdne

Akční cena 9999,-
ze nové www stránky...

VÁNOČNÍ AKCE 1. ROK PROVOZU ZDARMA
TRVÁ JEŠTĚ V LEDNU 2011*

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



LÉKÁRNA
U HRADEB
KOLEKTIV LÉKÁRNY U HRADEB
Vám přeje štěstí, pohodu a zdraví do nového roku 2011 

Naše lékárna nabízí svým klientům ZÁKAZNICKOU KARTU

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

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

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

Od 25.listopadu můžete také zakoupit vybrané produkty 
z programu MOJE LÉKÁRNA za zvýhodněnou cenu!!!

Seznam akčních produktů naleznete na letáčcích v naší lékárně!

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

www.lekarnauhradeb.cz



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

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

BowlingsAunA

solárium

BAdminTon
TělocvičnA

FiTness

sporTovní HAlA Hlučín

cvičení pro ženy

děKuJeme vám všem,
Kdo JsTe v uplynulÉm roce využili

služeB sporTovně reKreAčníHo Areálu
A sporTovní HAly v Hlučíně A Těšíme se 

nA vAši návšTěvu i v roce 2011.
mnoHo zdrAví A šTěsTí pŘeJe srA Hlučín


