Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města
Ročník 12 ● číslo 2 ● ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ● ÚNOR 2007

V¯ZVA K P¤EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU
Rada města Hlučína

vyhlašuje

VÝZVU
k předkládání projektů
na poskytnutí grantu z rozpočtu
města Hlučína v roce 2007 na podporu
kulturních, sportovních a dalších akcí,
které jsou pořádány pro hlučínskou
veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín
v souladu se Zásadami pro hodnocení
a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína
platnými k datu 1. 1. 2007.
Rada města Hlučína dne 15. 1. 2007 rozhodla o vyhlášení
výzvy k předkládání projektů na poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína v roce 2007 na podporu kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro veřejnost, popřípadě propagují město Hlučín. Podrobné informace a formuláře žádosti o poskytnutí grantu je možné získat na
Odboru školství, kultury a regionálního rozvoje MěÚ
Hlučín. Formuláře je také možné si stáhnout z internetových
stránek www.hlucin.cz, na úvodní straně nebo v rubrice
„zpravodajství - kultura“.
1. Specifikace grantu
Maximální částka grantu na jeden projekt činí 30 000 korun. Minimální částka není stanovena.
2. Okruh oprávněných žadatelů
- občanská sdružení,
- humanitární organizace,
- jiné právnické a fyzické osoby působící na území města
Hlučína.
O grant nemohou žádat příspěvkové organizace města
Hlučína.
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! Bezplatná poradna !
Od 1. ledna 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách, nebo pokud máte dotazy
i z dalších oblastí života s postižením (odstraňování
bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání), využijte
bezplatnou telefonní linku poradny „Paragrafik“ 800 100 250 nebo poradnu na www.ligavozic.cz.
Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu
Transition Facility EU.
Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů
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3. Požadavky na projekt (akci)
Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných
kulturních, sportovních a dalších aktivit určených pro veřejnost, které se vyznačují svou jedinečností a zviditelňují město Hlučín navenek. Podpořeny budou aktivity realizované
v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
4. Termín a způsob podávání žádostí
Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2007
zaslané doporučenou poštou na níže uvedenou adresu či doručené na podatelnu MěÚ Hlučín. U žádostí zaslaných poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí doručených na podatelnu razítko z podatelny.
Městský úřad Hlučín
Odbor školství, kultury a regionálního rozvoje
Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
Kontaktní osoba:
Ing. Christina Akritidu
Tel: 595 020 294
E-mail: akritidu@hlucin.cz
www.hlucin.cz
5. Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který se sestává z:
- vyplněného formuláře „Žádost o poskytnutí grantu
z rozpočtu města Hlučína“ obecná a specifická část, podrobný rozpočet projektu (formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města Hlučína)
- kopii dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list,
apod.)
- čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky po lhůtě
splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě
sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu
města Hlučína
Žadatelé předkládají své projekty v zalepené obálce.
6. Výběr projektů
Obálky s projekty jsou otevírány na podatelně MěÚ
Hlučín a opatřeny podacím číslem. Formální náležitosti
a přijatelnost předložených žádostí jsou posouzeny určenými
pracovníky odboru školství, kultury a regionálního rozvoje.
O formálním přezkumu a o přijatelnosti projektu je vyhotoven písemný zápis. Podané projekty, které projdou posouzením formálních náležitostí a přijatelnosti, budou posuzovány
grantovou pracovní skupinou. Při hodnocení projektů bude
kladen důraz zejména na kvalitu zpracování žádosti, výše
spolufinancování projektu žadatelem a obsahový soulad projektu s podmínkami grantu. Posouzení projektů grantovou
pracovní skupinou proběhne dle hodnotící tabulky, kterou
schvaluje rada města pro daný rok a která je závazná pro
všechny členy grantové pracovní skupiny. Grantová pracovní skupina předloží radě města návrh projektů k udělení grantů, a to v žadatelem požadované částce. (Výjimku může tvořit projekt, který je navržen grantovou pracovní skupinou
k financování jako poslední a požadovaná dotace přesahuje
výši rozpočtu určenou pro granty v roce 2007. V tomto případě má Rada města Hlučína pravomoc zkrátit požadovanou
výši dotace.)

Tﬁíkrálová sbírka 2007
– v˘sledky a podûkování
Čas ubíhá velmi rychle a není tomu dávno, co jsme na
stránkách těchto novin oznamovali konání sedmého ročníku Tříkrálové sbírky. Nyní Vám zde předkládáme konečné výsledky sbírky a zároveň chceme touto cestou vyjádřit i upřímné poděkování.
Koledníci Charity Hlučín tento rok navštěvovali domácnosti ve 26 obcích Hlučínska. Letos se jim podařilo
vykoledovat celkem 1 361 189,50 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně
určeného klíče 65 %, což je 884 773 Kč. Na tomto vynikajícím výsledku se podílelo 248 dobrovolnických skupin
koledníků.
Chceme poděkovat všem, kteří nám v průběhu sbírky
jakýmkoli způsobem pomáhali. Děkujeme starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečetění pokladniček, informování občanů a při konečném
sčítání vykoledovaných peněz. Vážíme si také pomoci duchovních správců farností, kteří nám ochotně pomohli
s propagací a organizací sbírky. Velký dík patří zejména
všem velkým i malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky, radosti a míru do jednotlivých
domácností.
Na závěr bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří jste
naše koledníčky přijali a přispěli jim do kasiček. Vaše dary jsou pro nás závazkem k dalšímu zkvalitňování našich
služeb. Děkujeme.
Za Charitu Hlučín, Lukáš Volný

Výsledky Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích
OBEC
Antošovice
Dolní Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín - Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Hlučín-Darkovičky
Hať
Hlučín-město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice
Kravaře, Kravaře-Kouty
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Jilešovice
CELKEM:

vykoledovaná částka
10 330,00 Kč
95 119,00 Kč
11 784,00 Kč
23 690,00 Kč
65 260,00 Kč
101 397,00 Kč
34 439,00 Kč
46 360,00 Kč
69 257,00 Kč
129 600,00 Kč
32 186,50 Kč
87 760,00 Kč
56 557,50 Kč
169 485,50 Kč
95 100,00 Kč
20 678,50 Kč
53 160,00 Kč
20 699,00 Kč
26 123,00 Kč
17 678,50 Kč
46 580,00 Kč
90 589,50 Kč
5 523,50 Kč
30 135,00 Kč
16 126,00 Kč
5 571,00 Kč
1 361 189,50 Kč
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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Rada města Hlučína na své 5. schůzi,
konané dne 8. 1. 2007, rozhodla o vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
dle Vyhlášky o vytvoření a použití
účelových prostředků
„Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“
pro rok 2007,
na jehož základě mohou fyzické a právnické osoby,
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 9. 3. 2007 na odbor financí MěÚ Hlučín.
Požadované tiskopisy žádostí jsou k dispozici
od 9. 1. 2007 u informátorky, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín, a dále ke stažení na internetových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz.
Plné znění Vyhlášky o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“ je přílohou tohoto čísla Hlučínských novin.
Veškeré potřebné informace Vám podá odbor financí,
budova B - 1. poschodí, č. dv.154, 152 (pí. Antončíková,
Ing. Šoferová) tel. č. 595 020 313, 595 020 204.
Ing. Krista Šoferová, vedoucí odboru financí

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 8/2000
Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu na opravy a rekonstrukci fasád
města Hlučína“
Zastupitelstvo města Hlučína dne 12. 12. 2000 schválilo podle §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. i), d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně
závaznou vyhlášku č. 48/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“.
Článek 1 – Základní ustanovení
(1) Město Hlučín v zájmu zlepšení životního prostředí
a vzhledu města vytváří „Fond na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“ (dále jen „fond“, zkratka FORF-MH), který slouží k poskytování půjček na
opravy a rekonstrukci fasád budov na území města,
podle dále stanovených pravidel a podmínek.
(2) Město Hlučín je oprávněno disponovat s prostředky
fondu na základě této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel ze strany města Hlučína.
Článek 2 – Příjmy fondu
(1) Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města Hlučína ve výši dle
každoročně schváleného rozpočtu počínaje rokem
2001
- 10% z ceny prodaných nemovitostí a pozemků určených k podnikatelské činnosti
- splátky půjček poskytnuté městem vlastníkům budov a úrokové výnosy z nich
- splátky půjček přijatých a použitých městem pro
vlastní budovy a příslušný rok a úrokové výnosy
z nich
- výnosy z přechodně uložených volných finančních
zdrojů fondu
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů
(např. bank, podniků, firem apod.)
- jiné prostředky z rozpočtu města Hlučína
- jiné příjmy
(2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem
(ziskem) města Hlučína a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.
Článek 3 – Výdaje fondu
(1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku minimálně 3% ročně
a maximální lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž

únor 2007

byla půjčka poskytnuta, podle pravidel dále uvedených. Prostředky fondu smí použít i město Hlučín
podle čl. 3 odst. (9).
(2) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České
spořitelně, a.s. pobočce Hlučín, za zřízení a vedení
účtu fondu a náklady výběrového řízení podle
článku 4.
(3) Adresáty půjček z fondu podle odst. (1) tohoto článku mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy na území města Hlučína, a které
přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch
těchto budov použít. V případě, že půjčka bude poskytnuta na opravu (investici do) budov v majetku
města, odpovídá za použití půjčky odbor MěÚ
Hlučín zřízený k péči o majetek města, tj. odbor
správy městského majetku.
(4) Z fondu se poskytují tyto půjčky:
Plocha fasády v m2
obvodového pláště
budovy bez výplní
(oken, dveří)
do 300 m2
300 - 600 m2
nad 600 m2

Horní
hranice
půjčky
Úrok
v tis.Kč v % p.a.
do 100 tis.
do 200 tis.
do 300 tis.

3,00
3,00
3,00

Lhůta
splatnosti
v letech
5
7
8

(5) Město Hlučín je pro poskytování půjček z fondu rozděleno do následujících zón:
Zóna
I.
II.

Tvořena
Městská památková zóna (MPZ), včetně kulturních památek mimo MPZ
Všechny budovy mimo zónu I., nacházející
se na k. ú. Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky

(6) Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně získat u jednoho domu.
(7) Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do konce
roku (tj. do 31. 12.). Splácení půjčky bude prováděno formou měsíčních anuitních splátek počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka
poskytnuta.
(8) Při poskytování půjčky pro domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek se
horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek.
(9) Město Hlučín smí prostředky fondu použít k úhradě
nákladů na opravy fasád svých budov, za podmínky
vrácení použitých prostředků zpět do fondu. Město
převede zpět do fondu částku z rozpočtu města, odpovídající minimálně podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby
splatnosti půjčky, přičemž takto vypočtená částka
bude zvýšena o 2%.
(10) Na financování oprav fasád vlastních budov je město oprávněno použít maximálně 40% prostředků.
Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že
ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem nebo nesplnili podmínky pro její
poskytnutí dle podmínek výběrového řízení.
(11) Po uzavření výběrového řízení lze během roku finanční prostředky fondu použít pro další potřeby
města dle článku 3, odst. (9). Použití prostředků fondu musí být schváleno Zastupitelstvem města
Hlučína.
Článek 4 – Výběrové řízení
(1) Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 odst.
(3), mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje
Rada města Hlučína a organizuje Městský úřad
Hlučín (dále jen „úřad“) pro každý kalendářní rok
samostatně.
(2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny
a způsobem v místě obvyklým zveřejněny. Lhůta na
podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je do 60
dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového
řízení.
(3) Obsah žádosti dle odst. (2) je zveřejněn na úřední
desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, případně telefon do zaměstnání a bytu,

c) přesné označení předmětné budovy:
- adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely
- list vlastnický z katastrálního úřadu ne starší
3 měsíců
- souhlas stavebního úřadu s ohlášením udržovacích prací (fasádou) na něž je žádáno o půjčku, včetně zařazení budovy do zóny podle
čl. 3 odst. (5)
- doklad o vlastnictví budovy s uvedeným nabývacím titulem
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je
žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
f) požadovaná částka půjčky podle tabulky
v čl. 3 a způsob jejího výpočtu,
g) pohledávka města ze smlouvy o půjčce musí být
zajištěna následujícím způsobem:
- g1) při podpisu smlouvy o půjčce musí být podepsána zároveň zástavní smlouva, kterou
se ve prospěch města zřizuje zástavní právo
k nemovitosti - zpravidla k budově, k jejíž
opravě je půjčka poskytována. Zástavní právo města Hlučína přitom nemusí být první
v pořadí;
- g2) při podpisu smlouvy o půjčce vystaví příjemce půjčky ve prospěch města blankosměnku za účelem zajištění pohledávky
města ze smlouvy o půjčce. Náležitosti
blankosměnky a pravidla jejího použití jsou
blíže upraveny v příloze č.1, jež je nedílnou
součástí této vyhlášky;
- g3) jištění podle odst. g1) a g2) musí být vždy
použito současně. Pokud však velikost
půjčky nepřesahuje částku 50.000,- Kč, nevyžaduje se jištění zástavním právem, ale
pouze blankosměnkou.
- g4) finanční prostředky ze smlouvy o půjčce mohou být čerpány i před provedením vkladu
zástavního práva do katastru nemovitostí.
(4) Úřad může pro zpracování žádosti podle odst. (3)
vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
(5) Komise FORF-MH sestavená z členů Zastupitelstva
města Hlučína a schválená Radou města Hlučína
vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne
konkrétní závěr výběrového řízení.
(6) Výběrové řízení vyhlašuje Rada města Hlučína
a o výběru rozhodne Zastupitelstvo města Hlučína.
Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření
smluv o půjčkách. Proti rozhodnutí na základě výběrového řízení není přípustné odvolání.
(7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně vyrozuměni po schválení závěrů
v Zastupitelstvu města Hlučína. Vybraní žadatelé
budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo
na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V odůvodněných případech může dojít k prodloužení lhůty do
45-ti dnů.
(8) Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním
roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby
smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v červenci příslušného roku, pro který je výběrové
řízení vyhlášeno.
(9) Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo
neúplně vybavené, nemohou být žadatelům vráceny
k přepracování, pokud nebyly podány alespoň 7 dnů
před koncem lhůty k podání žádosti o půjčku.
(10) V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením
smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo
neúplné podklady, bude vystavení nových správných podkladů hrazeno žadatelem.
Článek 5 – Smlouva o půjčce
(1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením
(dále jen „uživatelé“) a schválením, uzavře bez zbytečného odkladu město Hlučín smlouvu o půjčce.
(2) Smlouva o půjčce musí mít zejména tyto náležitosti
- smluvní strany

- účel, na který je půjčka poskytnuta (čl. 3)
- celková částka půjčky
- lhůta splatnosti půjčky
- režim splácení (úroky, jistina), včetně uvedení dne
v příslušném měsíci
- způsob splácení (možnosti platebním příkazem,
složenkou, srážkou ze mzdy, aj.)
- smluvní pokuta za porušení účelovosti - tj. okamžité vrácení zůstatku půjčené částky + 30%
smluvní pokuty z půjčené částky
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému
účelu
- zajištění závazku
- ujednání o vyplňovacím právu k blankosměnce
(viz příloha č. 1 této vyhlášky)
- závazek příjemce k neprodlenému vrácení celé
půjčky, nedojde-li k zavkladování zástavního práva podle příslušné zástavní smlouvy z důvodu závad na straně příjemce půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k zastavované nemovitosti před zavkladováním zástavního práva, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k již
zastavené nemovitosti po dobu splácení půjčky
bez předchozího písemného souhlasu města, a to
pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé
půjčky
- souhlas uživatele s kontrolním působením města
Hlučína a jeho závazek předkládat městu Hlučínu
účetní doklady o čerpání půjčky.
(3) Město Hlučín může v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
(4) Město Hlučín bez zbytečného odkladu po podpisu
smlouvy o půjčce umožní čerpání půjček vybraným
žadatelům.
Článek 6 – Režim čerpání prostředků fondu
Prostředky fondu budou čerpány vybranými žadateli
bezhotovostním způsobem, tj. na základě předložených
faktur budou prostředky do výše schválené půjčky převedeny dodavateli. Pouze v odůvodněných případech po
schválení finančním odborem lze půjčku čerpat výběrem
hotovosti z účtu fondu.
Článek 7 – Ustanovení doplňková,
závěrečná a přechodná
(1) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města Hlučína.
(2) Souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení bude Zastupitelstvu města Hlučína předloženo vyhodnocení hospodaření fondu včetně dosažení věcných efektů za předchozí rok.
Obsahem tohoto vyhodnocení je především:
- stav fondu na začátku roku k 1. 1.
- počet schválených půjček a celková výše finančních prostředků na půjčky uplatněna do 31. 12. kalendářního roku

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Rada města Hlučína na své 5. schůzi,
konané dne 8. 1. 2007, rozhodla o vyhlášení

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
dle Vyhlášky o vytvoření a použití
účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“
pro rok 2007,
na jehož základě mohou fyzické a právnické osoby,
které vlastní obytné budovy nebo jejich 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.
Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí
být podány do 9. 3. 2007 na odbor financí MěÚ Hlučín.
Požadované tiskopisy žádostí jsou jednak k dispozici
od 9. 1. 2007 u informátorky, případně na odboru finan-
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Obecně závazná vyhláška
č. 12/2004

- výše splátek z půjček, realizovaných v letech předcházejících (plán, skutečnost, dluh)
- celková výše finančních prostředků fondu k 31. 12.
kalendářního roku
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2001.
Petr Adamec v. r.
starosta

Mgr. Miroslav Kosík v. r.
zástupce starosty

Příloha č. 1 obecně závazné Vyhlášky
o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu na opravy a rekonstrukci fasád
města Hlučína“.
Náležitosti a pravidla zajištění pohledávky města ze
smlouvy o půjčce prostřednictvím blankosměnky.
1. Blankosměnka bude vystavena jako směnka vlastní.
2. Blankosměnka bude obsahovat doložky „nikoliv na
řad“ a „bez protestu“.
3. Na blankosměnce budou vyplněny pouze tyto údaje:
- jméno subjektu, kterému má být placeno - město
Hlučín,
- datum a místo vystavení,
- podpis dlužníka (výstavce).
Zbývající údaje blankosměnky (tj. směnečná suma,
splatnost směnky, místo splatnosti) zůstanou nevyplněny.
4. Ve smlouvě o půjčce bude mezi městem a dlužníkem sjednána dohoda o vyplnění blankosměnky, ve
které:
- a) bude sjednáno, že účelem vystavení blankosměnky je zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce,
- b) bude sjednáno, že chybějící údaje na blankosměnce chybí záměrně s uvedením toho, které
údaje jsou na blankosměnce vyplněny a které
údaje na blankosměnce záměrně vyplněny nejsou,
- c) dlužník udělí městu právo vyplnění chybějících
údajů blankosměnky, a to takto:
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku
v případě, kdy dlužník bude v prodlení se splácením jistiny a úroků půjček,
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku,
nastane-li situace, kdy je povinen podle smlouvy o půjčce dlužník vrátit neprodleně celou poskytnutou půjčku,
- město může jako směnečnou sumu doplnit max.
částku, kterou dlužník městu dluží, tzn. maximálně dosud nesplacenou část jistiny a úroků
půjčky.
5. Ve smlouvě o půjčce bude sjednána povinnost města navrácení blankosměnky do rukou dlužníka při
úplném splacení půjčky i s jejími úroky.
Petr Adamec v. r.
starosta

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 8/2000
(původní označení č. 48/2000),
o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu na opravy a rekonstrukci fasád
města Hlučína“

Mgr. Miroslav Kosík v. r.
zástupce starosty

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne
18. 11. 2004 usnesením č. 17/5b) usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a v souladu s § 84 odst.
2 písm. d) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška Města Hlučína č. 8/2000
(původní značení č. 48/2000) o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na opravy a rekonstrukci
fasád města Hlučína“, se mění a doplňuje takto:
1.

Do článku 3 se za odst. 11) vkládá nový odst. 12),
který zní:
„Jestliže je žadateli poskytnuta půjčka na opravu či
rekonstrukci fasády z jiného účelového fondu města
Hlučína, nelze již poskytnout půjčku z ,,Fondu
na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“.
2. Do článku 4 odst. 3) se za písm. g1) vkládá nové
písm. g2), které zní:
,,Pokud je žadateli poskytnuta půjčka z jiného účelového fondu města Hlučína, která nemusí být jištěna zástavním právem, tak další půjčka z „Fondu na
opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“, zástavní právo vyžaduje, a to v souhrnu částek všech poskytnutých půjček.“
3. Dosavadní písm. g2, g3) a g4) se označují jako g3),
g4) a g5).
4 . Článek 4 odst. 3) písm. g4) (nově označené) se mění takto:
,,Jištění podle písm. g1) a g3) musí být použito současně. Pokud však půjčka nepřesahuje částku 50 000
Kč, nevyžaduje se jištění zástavním právem, ale
pouze blankosměnkou mimo případy, stanovené
v písm. g2).“
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po jejím vyhlášení (účinnost od 3. 12.
2004).
Petr Adamec v. r.
starosta města

Ing. Pavol Kubuš v. r.
místostarosta

cí Městského úřadu Hlučín, a jednak ke stažení na internetových stránkách města Hlučína (www.hlucin.cz).

ku č. 32/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“.

Plné znění Vyhlášky o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“ je
přílohou tohoto čísla Hlučínských novin.

Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“

Článek 1 – Základní ustanovení
(1) Město Hlučín v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytváří „Fond
rozvoje bydlení města Hlučína“ (dále jen „fond“,
zkratka FRB-MH), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na
území města, podle dále stanovených pravidel
a podmínek.
(2) Fond se zřizuje na základě dohody s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, které poskytlo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu na opravy,
modernizaci a rozšíření bytového fondu města
Hlučína. Město Hlučín je oprávněno disponovat
s prostředky fondu v souladu s uvedenou dohodou
a na základě této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel ze strany města Hlučína.

Zastupitelstvo města Hlučína dne 23. 6. 1998 schválilo podle §14 odst.1 písm. i), e) a v souladu s §16 odst. 1
a §36 odst. 1 písm.f) zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhláš-

Článek 2 – Příjmy fondu
(1) Příjmy fondu jsou:
- státní půjčka a případné výpomoci ze státního rozpočtu

Veškeré potřebné informace Vám podá odbor financí,
budova B - 1. poschodí, č. dv.154, 152 (pí. Antončíková,
Ing. Šoferová), tel. č. 595 020 313, 595 020 204.
Ing. Krista Šoferová, vedoucí odboru financí

Obecně závazná vyhláška č. 10/1998
včetně obecně závazné vyhlášky
č. 12/1998
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- prostředky z rozpočtu města Hlučína ve výši nejméně 50 % výnosů z prodeje obytných domů
a bytů z majetku města počínaje rokem 1999
- splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich
- splátky půjček přijatých a použitých obcí pro
vlastní bytový fond a příslušný rok ve výši 3 % p.a.
- výnosy z přechodně uložených volných finančních
zdrojů fondu
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů
(např. bank, podniků, firem apod.)
- dotace, případné výpomoci z rozpočtu okresního
úřadu, popřípadě jiného územního (regionálního)
orgánu
- jiné prostředky z rozpočtu města Hlučína
- jiné příjmy
(2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Hlučína a musí být bezezbytku
ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.
Článek 3 – Výdaje fondu
(1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 4 % a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta podle pravidel dále uvedených.
Prostředky fondu smí použít i město Hlučín podle
čl. 3 odst. (8).
(2) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České
spořitelně a.s., pobočce Opava, za zřízení a vedení
účtu a podúčtů dle článku 6, a náklady výběrového
řízení dle článku 4.
(3) Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 tohoto článku mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území města Hlučína a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov
nebo jejich staveb použít. V případě, že půjčka bude poskytnuta na investici do obytného domu v majetku města, odpovídá za použití půjčky odbor MěÚ
Hlučín zřízený k péči o majetek města, tj. odbor
správy městského majetku.
(4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: viz tab.
(5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Prostředky
poskytnuté půjčkou nelze opakovaně získat na stejný účel u jednoho domu.
(6) Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do konce
roku (tj. do 31. 12.), v němž byl zřízen příslušný
podúčet. Splácení půjčky bude prováděno formou
měsíčních anuitních splátek počínaje lednem roku
následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.
(7) Při poskytování výše uvedených druhů půjček pro
domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých
kulturních památek, se horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek.
(8) Město Hlučín smí prostředky fondu použít k úhradě
nákladů na opravy a modernizaci svého bytového
fondu (zejména na účely uvedené v čl. 3 odst. 4, za
podmínky vrácení použitých prostředků zpět do
fondu. Město převede zpět do fondu částku z rozpoTABULKA ÚČELŮ FONDU
Poř. č. Název / účel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obnova střechy (krytina i konstrukce)
starší dům 10 let
Zřízení plynového, dřevoplynového,
elektrického nebo solárního
topení ve stávajícím domě
Zřízení malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu
Dodatečná izolace domu proti vodě
- dům starší 10 let
Obnova fasády vč. oplechování domu
Zateplení obvodového pláště domu
Vybudování WC, koupelny
nebo sprchového koutu v bytě,
kde dosud není
Při půdní nástavbě bytů
rušící ploché střechy
Při vestavbě bytu do půdního prostoru
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čtu města, odpovídající minimálně podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti návratné finanční výpomoci, přičemž takto vypočtená částka bude zvýšena
o 3 %.
(9) Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně
80 % prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že
ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem.
Článek 4 – Výběrové řízení
(1) Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 odst. 3,
mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě
výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje rada
města Hlučína a organizuje Městský úřad Hlučín
(dále jen „úřad“) pro každý kalendářní rok samostatně.
(2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny
a způsobem v místě obvyklým zveřejněny. Lhůta na
podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je do 60
dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového
řízení.
(3) Obsah žádosti dle odst. (2) je zveřejněn na úřední
desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, případně telefon do zaměstnání a bytu,
c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo
její stavby:
- adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo
parcely
- vlastnický list z Katastrálního úřadu ne starší
3 měsíců
- stavební povolení či ohlášku drobné stavby
o přípustnosti akce, na niž či v jejímž rámci je
žádáno o půjčku
- příslušnou projektovou dokumentaci
- doklad o vlastnictví domu či stavby s uvedeným
nabývacím titulem
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je
žádána půjčka, s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou
doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis
provést odděleně,
f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
pokud není uvedena ve stavebním povolení,
g) požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. 3
a způsob jejího výpočtu,
h) pohledávka města ze smlouvy o půjčce musí být
zajištěna následujícím způsobem:
- h1) při podpisu smlouvy o půjčce musí být podepsána zároveň zástavní smlouva, kterou se ve
prospěch města zřizuje zástavní právo k nemovitosti - zpravidla k obytné budově, k jejíž opravě je půjčka poskytována. Zástavní právo města Hlučína přitom nemusí být první v pořadí;

Dům / byt

Lhůta
splatnosti

Úrok
p. a.

Hor. hranice
půjčky

na 1 dům

5 let

5%

do 100 tis. Kč

na 1 byt

2 roky

5%

do 30 tis. Kč

na 1 dům

2 roky

4%

do 20 tis. Kč

na 1 dům
na 1 byt
na 1 byt

5 let
3 roky
4 roky

4%
4%
4%

do 100 tis. Kč
do 30 tis. Kč
do 40 tis. Kč

na 1 byt

3 roky

4%

do 40 tis. Kč

na 1 byt
na 1 byt

8 let
8 let

5%
5%

do 500 tis. Kč
do 500 tis. Kč

- h2) při podpisu smlouvy o půjčce vystaví příjemce půjčky ve prospěch města blankosměnku
za účelem zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce. Náležitosti blankosměnky a pravidla
jejího použití jsou blíže upraveny v příloze, jež je
nedílnou součástí této vyhlášky;
- h3) jištění podle odst. h1 a h2 musí být vždy
použito současně. Pokud však velikost půjčky nepřesahuje částku 40 000 Kč, nevyžaduje se jištění zástavním právem, ale pouze blankosměnkou.
- h4) smlouva o půjčce smí být podepsána a půjčka smí být čerpána i bez předchozího zavkladování zástavního práva v katastru nemovitostí.
(4) Úřad může pro snazší zpracování žádosti podle odst.
3 vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
(5) Komise FRB-MH sestavená z členů zastupitelstva
města Hlučína a schválená radou města Hlučína vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.
(6) Výběrové řízení vyhlašuje rada města Hlučína
a o výběru rozhodne zastupitelstvo města Hlučína.
Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření
smluv o půjčkách. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání se.
(7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně vyrozuměni po schválení závěrů
v zastupitelstvu města Hlučína. Vybraní žadatelé
budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo
na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění
o výsledku výběrového řízení. V odůvodněných případech může dojít k prodloužení lhůty do 45-ti dnů.
(8) Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním
roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby
smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v červenci příslušného roku, pro který je výběrové řízení vyhlášeno.
(9) Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo
neúplně vybavené, nemohou být žadatelům vráceny
k přepracování, pokud nebyly podány alespoň 7 dnů
před koncem lhůty k podání žádosti o půjčku.
(10) V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením
smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo
neúplné podklady, bude vystavení nových správných podkladů hrazeno žadatelem.
Článek 5 – Smlouva o půjčce
(1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen „uživatelé“) a schválením, uzavře bez
zbytečného odkladu město Hlučín smlouvu o půjčce.
(2) Smlouva o půjčce musí mít zejména tyto náležitosti:
- smluvní strany
- účel, na který je půjčka poskytnuta (čl. 3)
- celková částka půjčky, v případě kumulace účelu
i skladba
- lhůta splatnosti půjčky
- režim splácení (úroky, jistina), včetně uvedení dne
v příslušném měsíci
- způsob splácení (platebním příkazem, složenkou,
srážkou ze mzdy)
- smluvní pokuta za porušení účelovosti - tj. okamžité vrácení zůstatku půjčené částky + 30 %
smluvní pokuty z půjčené částky
- půjčky nelze čerpat výběrem v hotovosti z uživatelského účtu
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému
účelu
- zajištění závazku
- ujednání o vyplňovacím právu k blankosměnce
(viz příloha této vyhlášky)
- závazek příjemce k neprodlenému vrácení celé
půjčky, nedojde-li k zavkladování zástavního práva podle příslušné zástavní smlouvy z důvodu závad na straně příjemce půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k zastavované nemovitosti před zavkladováním zástavního práva, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k již
zastavené nemovitosti po dobu splácení půjčky

bez předchozího písemného souhlasu města, a to
pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé
půjčky
- dohoda o otevření účtu u České spořitelny a.s., pobočky Opava
- souhlas uživatele s kontrolním působením České
spořitelny a.s., pobočky Opava, a města Hlučína
a jeho závazek předkládat České spořitelně a.s.,
pobočce Opava, účetní doklady o čerpání z účtu.
(3) Město Hlučín může v dohodě s Českou spořitelnou,
a.s. pobočkou Opava, a v souladu s touto vyhláškou
vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
(4) Město Hlučín bez zbytečného odkladu po podpisu
smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy České spořitelně a.s., pobočce Opava,
s výzvou na otevření účtu a k převodu z fondu příslušné částky na tento účet.
Článek 6 – Režim čerpání prostředků fondu
O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem
a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město Hlučín zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou
a.s., pobočkou Opava.
Článek 7 – Ustanovení doplňková, závěrečná
a přechodná
(1) Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti
u téže obytné budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání uživatele,
zpravidla ta delší.
(2) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města Hlučína, České spořitelny a.s., pobočky Opava a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

DOTACE z rozpoãtu mûsta
Hluãína v roce 2007
Součástí schváleného rozpočtu výdajů města Hlučína
na rok 2007 je částka 2 000 000 Kč, účelově určená na
dotace poskytované z rozpočtu města občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, dle schválených Zásad pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města
Hlučína.
Pro rok 2007 musí být žádost o dotaci podána na
Městský úřad Hlučín, odbor financí, do 28. 2. 2007.
Tiskopisy žádostí jsou jednak k dispozici na odboru financí Městského úřadu Hlučín, a jednak ke stažení na internetových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz.
Zásady pro hodnocení a poskytování dotací a grantů
z rozpočtu města Hlučína jsou přílohou tohoto čísla
Hlučínských novin.
Veškeré potřebné informace Vám podá odbor
financí, budova B - 1. poschodí, číslo dveří 153, 152
(pí. Tomasová, Ing. Šoferová), telefon č. 595 020 241,
595 020 204.
Ing. Krista Šoferová,
vedoucí odboru financí

Zásady pro hodnocení
a poskytování dotací a grantÛ
z rozpoãtu mûsta Hluãína
Realizace zásad a poskytování účelových dotací z prostředků rozpočtu města Hlučína se řídí platnými právními úpravami, vymezenými zejména zákony:
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,

HLUČÍNSKÉ NOVINY
(3) Souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení bude zastupitelstvu města Hlučína předloženo vyhodnocení hospodaření fondu včetně dosažení věcných efektů za předchozí rok.
Obsahem tohoto vyhodnocení je především:
- stav fondu na začátku roku k 1. 1.
- počet schválených půjček a celková výše finančních prostředků na půjčky uplatněná do 31. 12. kalendářního roku
- výše splátek z půjček, realizovaných v letech předcházejících (plán, skutečnost, dluh)
- celková výše finančních prostředků fondu
k 31. 12. kalendářního roku
(4) Pro rok 1998 neplatí časové omezení termínu uzavření smluv o půjčkách do konce července 1998.
(5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Petr Adamec v. r.
starosta
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4.

Mgr. Miroslav Kosík v. r.
zástupce starosty

Příloha obecně závazné Vyhlášky
o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“.
Náležitosti a pravidla zajištění pohledávky města ze
smlouvy o půjčce prostřednictvím blankosměnky.
1. Blankosměnka bude vystavena jako směnka vlastní.
2. Blankosměnka bude obsahovat doložky „nikoliv na
řad“ a „bez protestu“.
3. Na blankosměnce budou vyplněny pouze tyto údaje:
- jméno subjektu, kterému má být placeno - město
Hlučín,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Účelem těchto zásad je stanovení jednotných a závazných podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Hlučína formou dotací jako:
a) podpory občanských sdružení, humanitárních organizací a jiných fyzických nebo právnických osob působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
Poskytnutí dotací není nárokové a je závislé na celkových možnostech rozpočtu města v daném roce, dále jen
„DOTACE“.
b) doplňkového zdroje financování, kterým se město
Hlučín bude spolupodílet na realizaci schválených projektů, dále jen „GRANTY“.
Add a) „DOTACE“
1. Dotace z rozpočtu města Hlučína budou poskytovány na základě písemné žádosti o dotaci, která
musí být podána na podatelnu Městského úřadu
Hlučín nejpozději do 28. 2. daného roku, a to na
formuláři „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína“ (viz. Příloha č. 1 + Příloha č. 1A,
1B nebo 1C dle charakteru činnosti žadatele).
2. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude
brán zřetel, výjimka bude poskytnuta jen v mimořádných případech.
3. K žádosti bude nutné doložit tyto povinné přílohy:
a) doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (doklad o registraci organizace, stanovy,
statut, doklad o přidělení identifikačního
čísla IČ, osvědčení o registraci DIČ, zřizovací
listina, živnostenský list apod.), případně průkaz
totožnosti;
b) žadatelé, kteří požadované doklady předložili již
v předcházejících letech, potvrdí svým podpisem
jejich platnost pro daný rok (viz. Příloha č. 3);
c) doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, zároveň s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek
(podepisovat smlouvy);

5.

- datum a místo vystavení,
- podpis dlužníka (výstavce).
Zbývající údaje blankosměnky (tj. směnečná suma,
splatnost směnky, místo splatnosti) zůstanou nevyplněny.
Ve smlouvě o půjčce bude mezi městem a dlužníkem sjednána dohoda o vyplnění blankosměnky, ve
které:
- a) bude sjednáno, že účelem vystavení blankosměnky je zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce,
- b) bude sjednáno, že chybějící údaje na blankosměnce chybí záměrně s uvedením toho, které údaje jsou na blankosměnce vyplněny a které údaje na
blankosměnce záměrně vyplněny nejsou,
- c) dlužník udělí městu právo vyplnění chybějících
údajů blankosměnky, a to takto:
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku v případě, kdy dlužník bude v prodlení se splácením jistiny a úroků půjček,
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku, nastane-li situace, kdy je povinen podle smlouvy
o půjčce dlužník vrátit neprodleně celou poskytnutou půjčku,
- město může jako směnečnou sumu doplnit max.
částku, kterou dlužník městu dluží, tzn. maximálně dosud nesplacenou část jistiny a úroků půjčky.
Ve smlouvě o půjčce bude sjednána povinnost města navrácení blankosměnky do rukou dlužníka při
úplném splacení půjčky i s jejími úroky.

Petr Adamec v. r.
starosta

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Mgr. Miroslav Kosík v. r.
zástupce starosty

d) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu města
Hlučína (viz vzor).
V případě, že bude podaná žádost neúplná nebo žadatel bude mít závazky po lhůtě splatnosti vůči
zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního
zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu města
Hlučína, nebude projednána.
O dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace
města Hlučína.
Žádosti budou podle zaměření projednány ve
Finančním výboru Zastupitelstva města Hlučína
nebo v Komisi pro tělovýchovu, sport a volný čas
mládeže.
Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže bude rozhodovat o poskytnutí dotací:
a) tělovýchovným a sportovním organizacím na
území města, vykazujícím dlouhodobě pravidelnou sportovní činnost;
b) tělovýchovným a sportovním organizacím na
území města, které mají družstva dospělých
a družstva mládeže v řádných soutěžích řízených
jednotlivými sportovními svazy nebo nadřízenými organizacemi;
c) tělovýchovným, sportovním a jiným organizacím na území města, které v rámci své náplně vykazují tělovýchovnou a sportovní činnost dětí
a mládeže.
O poskytnutí jednotlivých dotací nad 50 000 Kč
rozhoduje na návrh Finančního výboru
Zastupitelstva města Hlučína a Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže finančního výboru a komise Zastupitelstvo města Hlučína (dále jen
„zastupitelstvo“). O dotacích do 50 000 Kč rozhoduje Rada města Hlučína (dále jen „rada“).
O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína rozhoduje Zastupitelstvo města
Hlučína.
Dotace budou poskytovány jednorázově nebo ve
splátkách na příslušný kalendářní rok.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hlučína musí být písemná, mimo jiné musí obsahovat:
a) označení smluvních stran,
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b) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který
je dotace poskytnuta,
c) výši poskytnutých finančních prostředků,
d) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci,
e) datum použití a vyúčtování poskytnuté dotace,
f) sankční ujednání,
g) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy.
12. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena
číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě.
13. Příjemce dotace musí použít poskytnutou dotaci
pouze ke sjednanému účelu.
14. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít
poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. příslušného roku.
15. Příjemce dotace musí do 21. 1. následujícího kalendářního roku předložit vyúčtování poskytnuté
dotace doložené kopiemi účetních dokladů (paragony, faktury, apod.).
16. V případě nedočerpání finančních prostředků musí
příjemce dotace vrátit nedočerpané finanční prostředky na účet města Hlučína nejpozději do 20. 12.
daného roku.
17. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků
je povinen příjemce dotace vrátit neoprávněně čerpané prostředky do 30 dnů po výzvě města Hlučína
a zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně
z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na účet města.
18. Město Hlučín je oprávněno v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
provádět veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným
orgánům poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady.
Add b) „GRANTY“
1. Projektem se pro účely těchto zásad rozumí jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných
a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem,
náklady a zdroji.
2. Granty jsou poskytovány na základě výzvy k předložení projektů na poskytnutí grantu, dále jen „výzva“. Návrhy výzvy, které v sobě zahrnují konkrétní podmínky pro vyhlášení grantů na dané období,
zpracovávají příslušné odbory Městského úřadu
Hlučín. Výzvu vyhlašuje Rada města Hlučína (dále
jen „rada“).
3. O grant mohou žádat, pokud není ve výzvě pro konkrétní vyhlášený grant uvedeno jinak, občanská
sdružení, humanitární organizace, jiné právnické
a fyzické osoby působící na území města Hlučína.
4. O grant nemohou žádat příspěvkové organizace
města Hlučína.
5. Výzva je uveřejněna na úřední desce města
Hlučína, internetových stránkách města Hlučína,
Hlučínských novinách, popřípadě na dalších místech. Formulář a vstupní informace, nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na příslušných odborech Městského úřadu Hlučín a webových stránkách města. Formulář „Žádost o poskytnutí grantu
z rozpočtu města Hlučína“ (viz příloha č. 2 těchto
zásad) spolu s příslušnými přílohami v jednom vyhotovení, lze podat pouze doporučeně poštou nebo
na podatelně Městského úřadu Hlučín. Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání
na podatelně.
6. Granty jsou poskytovány jednorázově nebo ve
splátkách na příslušný kalendářní rok.
7. Granty jsou poskytovány zejména na realizaci projektů, které:
a) významně reprezentují město Hlučín,
b) zahrnují aktivity, na kterých má město zájem,
8. Žadatelé zpracují projekt, který musí obsahovat:
a) vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí grantu
z rozpočtu města Hlučína“ s předepsanými náležitostmi. Žádost se skládá ze tří částí:
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

● obecná část,
● specifická část,
● rozpočet,
b) prostou kopii dokladu, na jehož základě došlo
k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací
listina, živnostenský list, apod.),
c) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a rozpočtu města Hlučína (viz
vzor).
Žadatelé předkládají své projekty v zalepené obálce, dle pokynů uvedených v konkrétní výzvě
k předložení projektů na poskytnutí grantu. Obálky
jsou otevírány na podatelně Městského úřadu
Hlučín a opatřeny podacím číslem.
Každý projekt bude hodnocen ve třech úrovních
(posouzení formálních náležitostí - administrativní
soulad, posouzení přijatelnosti - kritéria přijatelnosti, hodnocení projektu - kvalita projektu na základě hodnotící tabulky)
Posouzení formálních náležitostí
Posouzení formálních náležitostí provede pověřený
pracovník/pracovníci příslušného odboru, nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení příjmu žádostí
o grant uvedeného ve výzvě. V případě zjištění nesouladu formálních náležitostí v žádostech o grant
bude žadatel vyzván pracovníky příslušného odboru telefonicky, popřípadě e-mailem k nápravě. Pro
sjednání nápravy bude žadateli poskytnuta dodatečná lhůta ve výši 2 dvou pracovních dnů. Pokud do
stanovené lhůty žadatel nesjedná nápravu, bude tato žádost o grant z dalšího hodnocení vyloučena.
O posouzení formálních náležitostí bude vyhotoven
zápis. Za formální náležitosti se považují administrativní požadavky na podanou žádost o grant (projekt) uvedenou ve výzvě a těchto zásadách. Jedná
se zejména o: doložení všech tří částí formulářů,
dodržení lhůty pro podání projektu, dodržení požadavků na vyplnění údajů ve formulářích, doložení
všech požadovaných příloh, dodržení popisu obálky s předkládaným projektem, apod. O posouzení
formálních náležitostí bude vyhotoven zápis.
Posouzení přijatelnosti
Posouzení přijatelnosti provede pověřený pracovník/pracovníci příslušného odboru. Předmětem posouzení projektu z pohledu přijatelnosti se jedná
o prověření skutečnosti, zda předkládaný projekt je
v souladu s věcnými podmínkami uvedenými ve
výzvě a v těchto zásadách. Jedná se především o:
posouzení, zda předkládaný projektu naplňuje atributy projektu (nesmí se jednat o opakující se činnost), zda žadatel patří mezi oprávněné žadatele,
zda má žadatel vyrovnány veškeré závazky vůči
rozpočtu města a státním institucím k datu podání
žádosti o grant, zda žádost o grant nepřevyšuje
max. výši grantu uvedenou ve výzvě apod.. V ojedinělých a řádně zdůvodněných případech je možné udělit výjimku z pravidla „vyrovnání veškerých
závazků vůči rozpočtu města ke dni podání žádosti
o grant“. V případě takto vzniklé situace bude, na
základě rozhodnutí pracovníků příslušného odboru,
takovýto projekt dále hodnocen, avšak s tím, že budou na tuto skutečnost upozorněni všichni členové
grantové pracovní skupiny. Konečné stanovisko
o udělení této výjimky má rada, která rozhoduje
o konečném udělení grantů. Při nesplnění jakékoli
podmínky přijatelnosti (věcný rozpor v podaném
projektu a zásadami popřípadě výzvou), je žádost
o grant z dalšího hodnocení vyřazena. O posouzení
přijatelnosti bude vyhotoven zápis.
Podané projekty, které prošly posouzením formálních náležitostí a posouzením přijatelnosti, jsou posuzovány výběrovou pracovní skupinou z hlediska
kvality projektu, dále jen „grantová pracovní skupina“. O složení grantové pracovní skupiny na daný kalendářní rok rozhoduje rada. O hodnocení
kvality projektů bude vyhotoven zápis.
Členové grantové pracovní skupiny jsou povinni respektovat vyloučení střetu veřejného zájmu se zájmy
osobními. Rada města Hlučína schvaluje hodnotící
tabulku pro daný kalendářní rok, která je závazná
pro všechny členy grantové pracovní skupiny.
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15. Organizační, administrativní a poradní funkci zajišťuje příslušný odbor Mměstského úřadu Hlučín.
16. O poskytnutí jednotlivých příspěvků (grantů) rozhoduje na návrh rady Zastupitelstvo města Hlučína
(dále jen „zastupitelstvo “) v případě příspěvku nad
50 000 Kč. O příspěvcích do 50 000 Kč rozhoduje
rada. Jako podklad pro rozhodnutí o poskytnutí
grantů budou radě, popřípadě zastupitelstvu, poskytnuty zápisy ze všech 3 tří úrovní hodnocení
(formální náležitosti, přijatelnost a kvalita projektů). Na návrh grantové pracovní skupiny rada případně zastupitelstvo rozhoduje o poskytnutí grantů,
a to v žadatelem požadované částce. Výjimku může tvořit projekt, který je navržen k financování jako poslední a požadovaná dotace přesahuje výši
rozpočtu určenou pro granty na daný kalendářní
rok.
17. Informace o schválených projektech (rozhodnutí
o poskytnutí grantů) jsou zveřejněny do 20 dnů od
rozhodnutí na úřední desce města Hlučína a webových stránkách města Hlučína. Úspěšní žadatelé
budou vyrozuměni písemně.
18. Po rozhodnutí o poskytnutí grantů budou vyhotoveny návrhy smluv o poskytnutí dotace, které budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.
19. S úspěšnými žadateli uzavře město Hlučín smlouvu
o poskytnutí dotace dle platných předpisů. Ve
smlouvě bude mimo jiné stanoven účel použití dotace, výše dotace. Dále si město Hlučín může ve
smlouvě stanovit povinnost žadatele prezentovat
město Hlučín (např. znak města) při realizaci těchto projektů. Před uzavřením smlouvy předloží žadatelé úředně ověřený doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací
listina, živnostenský list, apod.).
20. Na vybrané projekty obdrží žadatelé účelově vázané finanční prostředky. Žadatelé, s nimiž je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, jsou povinni předložit vyúčtování dotace do 31. ledna následujícího
roku od roku, na který byla dotace poskytnuta.
Vyúčtování musí obsahovat krátkou zprávu o použití finančních prostředků a kopie účetních dokladů.
21. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků
musí příjemce grantu uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Tyto Zásady pro hodnocení a poskytování dotací
a grantů z rozpočtu města Hlučína nabývají účinnosti
dnem 1. 1. 2007 a ruší Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína, schválené jako
usnesení č. 17/5c) Zastupitelstva města Hlučína ze dne
18. 11. 2004.

ÎÁDOST O POMOC
V souvislosti s připravovaným vydáním knihy
o vojácích z Hlučínska jsme se rozhodli shromáždit údaje o lidech sloužících v německé armádě. Vyzývám všechny vojáky, kteří válečné
útrapy přečkali, a dále pak příbuzné těch, kteří
padli nebo již nežijí, aby nás kontaktovali za účelem předání informací k vytvoření jmenného rejstříku.
Miroslav Herold
Adalbert Stifter Str. 10
KÖLN 51 067
Deutschland

Václav Šafarčík
Třešňová 37
747 23 BOLATICE
tel. 721 632 283

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým
za účast, květinové dary a projevy soustrasti při posledním rozloučení s naším drahým manželem a tatínkem, p. Arturem Hurníkem, dne 6. 1. 2007.
Zároveň děkujeme hasičskému sboru Bobrovníky, pohřební službě pana Breuera za vypravení důstojného pohřbu, panu kaplanovi za krásnou bohoslužbu a panu Novosadovi za procítěný projev.
Manželka a dcery

Rada mûsta Hluãína
projednala na sv˘ch schÛzích
dne 5. 1. 2007 a 18. 1. 2007
tyto záleÏitosti:
Rada města Hlučína rozhodla:
- o vyhlášení výběrového řízení podle Vyhlášky
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu
na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“ pro
rok 2007.
- o vyhlášení výběrového řízení dle Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení města Hlučína“ pro rok 2007.
Bližší informace v článku „Vyhlášení výběrové řízení“, který je rovněž zveřejněn v těchto
Hlučínských novinách. (str. 2, 3)
- o vyhodnocení nejlepších reprezentantů města
Hlučína za rok 2006 na základě doporučení
Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže
Jednotlivci: Dušan Stanke, Jiří Kremser
Kolektivy: Kolektiv dívek Gymnázia Hlučín.
Reprezentanti byli vyhodnoceni na Plese města
Hlučína dne 27. 1. 2007.
- o vyhlášení výzvy k předkládání projektů na poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína v roce
2007 ve znění předloženého návrhu a zároveň
schválila hodnotící tabulku pro posuzování žádostí
o granty v roce 2007 podle předloženého návrhu.
Bližší informace v článku „Výzva k předložení
projektů na poskytnutí grantu“. (str. 1)
- o záměru pronájmu části nebytových prostor - sálu o výměře 166 m2 v II. NP objektu čp. 302 v k. ú.
Darkovičky.
Jedná se o volné a nevyužité prostory v Kulturním
domě v Darkovičkách. Žádost můžete podat na MěÚ
Hlučín, odbor majetkový, kde Vám budou také poskytnuty informace.
Rada města Hlučína vzala na vědomí:
- odchod ředitelky Dětské rehabilitace Hlučín do
starobního důchodu a pověřila OŠ, KaRR zajištěním a organizací výběrového řízení na tuto pozici.
- tarif, respektive ceník tarifů pro Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS pro
rok 2007.
Plné znění všech usnesení, projednávaných na schůzích rady města, získáte na našich webových stránkách www.hlucin.cz nebo do nich můžete nahlédnout na sekretariátu starosty města Hlučína u paní
Jarmily Tvarůžkové v budově A, II. poschodí, dv. č.
A210.

Terénní centrum
V prosinci loňského roku otevřela Charita
Hlučín terénní centrum pro lidi bez domova.
V současné době je centrum v budově bývalé mateřské školky v Hlučíně na Rovninách otevřeno
každé úterý od 14.00 do 16.00 hodin a každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin.
Zatím pět dobrovolníků z řad občanů i zaměstnanců Charity zde lidem bez domova zdarma vydává zimní ošacení, polévky a teplé nápoje.
V rámci jednotlivých kontaktů provádí sociální
pracovnice zjišťování oprávněných potřeb uživatelů, které jsou pak v rámci možností individuálně
řešeny.
Dosud jsme zaznamenali několik desítek kontaktů a získali několik „stálých klientů“, se kterými budeme dále pracovat a snažit se o zmírnění jejich sociálního vyloučení.
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Chystá se „burza kroužků pro děti a mládež“
Podle projeveného zájmu bychom v měsíci září 2007 chtěli uspořádat tzv. burzu
kroužků pro děti a mládež, kteří dosud nenašli naplnění svého volného času.
Tímto oslovujeme Vás - fyzické osoby, organizace, zájmová sdružení či jiná seskupení,
kteří pracujete s dětmi, a nabízíme Vám možnost prezentovat se na této akci.
„Burza“ se však může konat jen za Vaší účasti. Pokud máte zájem se prezentovat
a nabídnout tak dětem svůj program či ukázat něco málo z činnosti,
kontaktujte nás na tel. 595 020 317,
a to nejpozději do poloviny měsíce března.
Pracovní skupina RDM, komunitní plánování v Hlučíně

DOMOV DÒCHODCÒ HLUâÍN
Vážení spoluobčané, pokusíme se zde shrnout aktivity Domova důchodců Hlučín, příspěvkové organizace, v roce 2006, aby jste i Vy byli seznámeni se
skutečností, že domov není místem smutku, ale aktivního společenského a kulturního vyžití. Naši obyvatelé se aktivně a jako patrioti zapojili do soutěže
750 Hlučínských zlaťáků. Mezi obyvateli máme také
výjimečnou pí. Vitáskovou, která vystupovala v pořadu „Hlučínské kořeny“, aktivní účast projevila také
v soutěži „Hlučín město na zemi“ a v literární soutěži městské knihovny získala ocenění za nejlepší báseň. Ostatní obyvatelé však také výrazně přispěli
k pozitivnímu pohledu na náš domov. Můžeme zmínit např. aktivní účast na Běhu Terryho Foxe, vítězství domova na Olympiádě seniorů v Opavě, individuální vítězství pí. Daňkové na X. Mezinárodních
sportovních a společenských hrách vozíčkářů
v Hradci nad Moravicí, uspořádání I. Bramborové
olympiády v našem domově, aktivní účast na výstavě
betlémů v Muzeu Hlučínska (zhotovení keramického
betlému), aj. Naši obyvatelé se zúčastnili výletů na
tvarůžky do Vřesiny u Ostravy a na Slezský hrad
a městečka MINIUNI. Během roku se v našem zařízení vystřídala spousta hudebníků, herců, besedníků
a dětí ze škol a školek, kteří našim obyvatelům přispěli k aktivnímu prožití roku 2006. Pro rok 2007 si
lze jen přát, aby těchto akcí, které zpříjemní a obohatí život našich obyvatel, neubývalo, ale spíše naopak.
Domov důchodců Hlučín, p.o.
Upozorňujeme všechny případné žadatele o poskytování sociálních služeb, popř. jejich rodinné
příslušníky, že od 1. 1. 2007 se podávají žádosti
o umístění v našem domově přímo u nás. Žádosti
si mohou vyzvednout na recepci domova. S nově

V rámci poradenství rovněž poskytujeme informace o možnostech nocleháren či azylových ubytoven v blízkém okolí a plánujeme také další rozšíření služeb.
Zároveň Vás touto cestou prosíme: Pokud víte
o člověku bez domova, kterému bude v zimním
období hrozit akutní nebezpečí, že může být následkem prochladnutí či mrazu ohrožen na životě,
oznamte nám to na telefonním čísle 603 502 058.
Číslo je prostředkem primární prevence a neslouží samozřejmě k tomu, aby se na něm ohlašovaly
situace, kdy osoba bez domova vyžaduje odbornou lékařskou pomoc, ani nenahrazuje telefonní
čísla záchranné služby, policie ČR, městské policie a dalších nouzových telefonních kontaktů!
O dalším provozu a výsledcích centra Vás budeme samozřejmě opět informovat v příštím čísle
Hlučínských novin.
Lukáš Volný

přijatými obyvateli bude sepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb na základě zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zřizovatel
domova (krajský úřad) již nevydává správní rozhodnutí o přijetí.
Domov důchodců Hlučín, p.o.

Charita Hluãín
- stﬁedisko Sociálnû terapeutická dílna
Vážení čtenáři, dovolte, abychom Vás seznámili
s novou sociální službou Charity Hlučín. Na základě
zákona o sociálních službách jsme od 1. ledna 2007
převedli naši chráněnou dílnu v Ludgeřovicích na dílnu sociálně terapeutickou.
Co sociálně terapeutická dílna nabízí?
Účelem služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Příklady činností: keramická výroba, šicí výroba,
odlévání svíček, malování na hedvábí, batikování, výroba papírových přáníček, drátkování, práce na zahradě (ve skleníku), domácí práce, atd.
Součástí služby může být dle přání uživatele také
nácvik základních dovedností, jako je oblékání, osobní hygiena nebo další sebeobslužné činnosti.
Místo a doba poskytování služby
Služba je poskytována v prostorách Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích (bývalá chráněná dílna), a to ambulantně (pondělí-pátek od 7.00 do
15.00 hodin).
Komu je služba určena?
Osobám nad 15 let se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu
práce.
Služba je tedy nabízena lidem po úraze, upoutaným
na invalidní vozík, osobám jiným způsobem těžce tělesně postiženým, osobám duševně nemocným. Dále
těm lidem, kteří se z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu dostali do těžké psychické či životní situace a jsou v důsledku toho ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt
s běžným sociálním prostředím.
Blíže se o této službě můžete informovat na níže
uvedených kontaktech.
Kontakty:
Charita Hlučín,
Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice
Adresa: Domov sv. Mikuláše, Hlučínská 1330/7a,
747 14 Ludgeřovice
Kontaktní osoba: Michal Tvrdý, vedoucí
Tel. č.: 595 053 929, 603 502 618,
E-mail: chranena.dilna@charitahlucin.cz,
Web: www.charitahlucin.cz
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Tarif ODIS
Od 1. ledna letošního roku došlo u dopravců v rámci ostravského dopravního integrovaného systému
(ODIS) Moravskoslezského kraje v podstatné změně
v cenách jízdného.
U krátkodobého jízdného došlo k navýšení občanských jízdenek o 1-12 Kč. Výše zdražení jízdenky je
odvislá od počtu projížděných zón.
Pro dlouhodobé časové jízdenky byl v ODIS zaveden tarifní systém DOMINO. Pro cestující z Hlučína
a blízkého okolí má podstatný význam tarifní oblast
MĚSTO (jedná se o čtyři tarifní zóny na území statutárního města Ostrava) a tarifní oblast REGION (tarifní oblasti v okolí měst Ostrava a Opava). Systémová
změna spočívá v tom, že je stanovena jednotná cena
jak pro každou zónu v tarifní oblasti MĚSTO, tak pro
každou zónu v tarifní oblasti REGION.
Od 1. 1. 2007 došlo v tarifní oblasti MĚSTO k plošnému navýšení ceny o 7 %, v tarifní oblasti REGION
se zdražilo jízdné v průměru od 11 do 21 %. Na druhou stranu je třeba uvést, že jízdné pouze pro jednu zó-

Svoz velk˘ch kusÛ

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

TS Hlučín s.r.o. budou dle rozhodnutí
Městského úřadu Hlučín v době od 21. 3. do
3. 4. 2007 zabezpečovat svoz velkých kusů
Kontejnery budou v Hlučíně a městských částech
rozmístěny takto:
V termínu od 21. 3 do 27. 3. 2007:
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,
Hrnčířská - u parčíku, Na Krásné Vyhlídce - na
konci ulice, Dlouhoveská - u klubu důchodců,
Dr. Ed. Beneše
DARKOVIČKY:
Kulturní dům, K Mýtu + Vřesinská - křižovatka,
Patorie
Kontejnery budou přistaveny od 21. 3. a během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny
a dle potřeby přemísťovány. Poslední odvoz bude
27. 3. 2007.
V termínu od 28. 3. do 3. 4. 2007:
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, Malánky - odbočka na Vrablovec, Nad cihelnou - na pravé straně
BOBROVNÍKY:
Lesní - u hasičské zbrojnice, Na Sídlišti - konec
ulice, Střední + Příkrá - křižovatka, U Hájenky,
U BOBRY CLUBU.
JASÉNKY:
Pod Mušálem
Kontejnery budou přistaveny od 28. 3. a během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny
a podle potřeby přemísťovány. Poslední odvoz bude
3. 4. 2007.
Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot,
uložit na sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na
Markvartovické ulici.
Svoz velkých kusů je určen pouze pro nepodnikající fyzické osoby!
Radim Múdrik, vedoucí provozu
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nu v tarifní oblasti REGION je zásluhou výše uvedené
systémové změny zlevněno, a to u studentů o 23 Kč,
dospělý cestující ušetří na třicetidenní nepřenosné občanské nezlevněné jízdence 46 Kč. K navýšení ceny
těchto jízdenek dochází v tarifní oblasti REGION
v používání tří a více zón.
Pokud cestující používá kombinaci tarifních zón
REGION a MĚSTO, činí pro něho navýšení 7-11 %.
Pokud dochází ke kombinaci tarifních oblastí REGION a MĚSTO, činí doplatek za jednu ostravskou
zónu 191 Kč u třicetidenní nepřenosné dlouhodobé časové občanské nezlevněné jízdenky a 95 Kč u třicetidenní nepřenosné zlevněné jízdenky pro žáky a studenty ve věku od 15 do dovršení 26 let.
Pro úplnost dodáváme, že cena 30denní nepřenosné
dlouhodobé časové občanské nezlevněné jízdenky pro
jednu zónu tarifní oblasti REGION je 180 Kč, ostravskou zónu 241 Kč, cena 30denní nepřenosné zlevněné
jízdenky pro žáky a studenty ve věku od 15 do dovršení 26 let pro jednu zónu tarifní oblasti REGION
90 Kč, pro ostravskou zónu pak 120 Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

SDùLENÍ RODIâÒM
„Vítání obãánkÛ“
Vážení rodiče,
tak jako každým rokem, i letos bude probíhat slavnostní akce „Vítání občánků“.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné
využívat údaje z ISEO pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu jsme nuceni se
na Vás obrátit touto cestou.
Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro
děti narozené v roce 2006 a v roce 2007 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území
města Hlučína a jeho částí Bobrovníků
a Darkoviček.
Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se maminky osobně na matriku MěÚ
Hlučín (Po, St 8.00–17.00 hod.; Út, Čt
8.00–14.00 hod.) a doložte, k ověření těchto
skutečností, originál rodného listu dítěte
a svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným předstihem, informováni
pozvánkou.
Bližší informace na telefonním čísle
595 020 224, 595 020 283.

Útulek pro psy
V útulku pro psy v Hlučíně
na ul. Markvartovické,
v areálu TS Hlučín s.r.o.,
se nyní nacházejí tři psi.

Více informací
a fotografie naleznete na

www.hlucin.cz, telefon 595 043 591
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Informace pro zdravotně
postižené občany a seniory
Na konci roku 2006 se nám, ve spolupráci s našimi spoluobčany vozíčkáři, podařilo zmapovat
problémové chodníky v našem městě. Jelikož je
jich mnoho a opravy jsou opravdu zásadní, budeme maximálně v tomto roce usilovat o vybudování nájezdů.
Jedním z cílů komunitního plánování je zároveň
zlepšení informovanosti, a to především se zaměřením na seniory. Na základě Vašich připomínek
a námětů jsme ve spolupráci s Kulturním centrem
Hlučín, Muzeem Hlučínska a kluby důchodců
vytvořili informační zpravodaj pro seniory, který
Vám prostřednictvím tohoto čísla nabízíme.
Pokud budete mít k tomuto zpravodaji nějaké náměty či připomínky nebo pořádáte akce pro seniory, o kterých nevíme a máte zájem je tímto způsobem prezentovat, obraťte se na tel. číslo
595 020 317 nebo na e-mail: rickova@hlucin.cz.
V období leden-březen bude probíhat dotazníková akce zaměřená na osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny či pečující. Cílem je zmapovat počet handicapovaných v našem městě, jejich potřeby a názory na řešení problémových oblastí, jako je doprava, pobytové služby, osobní asistence, poradenství, volný čas a relaxace. Tímto
se obracíme na Vás se žádostí, abyste vyplnili dotazník, který obdržíte do svých domovů současně
se sdělením ohledně příspěvku na péči, a přinesli
ho zpět na MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Bez Vašich odpovědí a zájmu Vám nemůžeme zajistit rozvoj služeb tím správných směrem.
Odbor SVaZ, KP

PROBLÉM
PSÍCH EXKREMENTÒ
Přestože mnoho majitelů psů přistupuje k tomuto problému zodpovědně a uklízí nečistoty po svých
psech, je stále dost těch, kterým je čistota a vzhled
města zcela lhostejná. Chodníky, parky i ostatní veřejná zeleň jsou v některých částech města výkaly
doslova posety.
Znečišťování veřejných prostranství řeší i přestupkový zákon ve svém § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tomu, kdo znečistí veřejné prostranství, je možné uložit pokutu až do výše 1 000
Kč. Městská policie v Hlučíně je oprávněna ukládat
blokové pokuty rovněž až do výše 1 000 Kč. Rádi
bychom věřili, že tato represivní opatření nebudou
muset být v praxi v nadměrné výši uplatňována a že
občané budou dobrovolně udržovat čistotu ve svém
okolí a celém městě.
Město Hlučín má schválenou Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2006, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství na území města Hlučína a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území města.
Jsou zde vymezeny dvě plochy, na kterých je
možno nechat psy volně proběhnout. Jedná se
o prostranství na sídlišti Rovniny a další plocha je
u kotelny na sídlišti OKD. Ale i na těchto plochách
je třeba psí výkaly po svých svěřencích uklidit.
Závěrem bychom chtěli apelovat na všechny majitele „čtyřnohých miláčků“, aby tak jako krmení
a zajištění dalších potřeb, které pejskům poskytují,
se stala samozřejmostí i likvidace psích exkrementů.
Odbor ŽPaKS

HLUČÍNSKÉ NOVINY

V¯ZVA
V˘mûna
ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ
Řidičské průkazy
vydané od 1. července 1964
do 31. prosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2007
PROČ SI MÁM VYMĚNIT ŘP JIŽ NYNÍ?
– předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
– budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem
stanovené lhůtě
KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?
– výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
KDE SI MOHU VYMĚNIT SVŮJ ŘP?
– na příslušném pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo magistrátu města
na území ČR (dle místa trvalého pobytu držitele
řidičského průkazu)
CO MUSÍM MÍT S SEBOU?
– platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
– jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
– řidičský průkaz, kterému končí platnost
KDY BUDU MÍT VYSTAVEN NOVÝ ŘP?
– lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do
15–20 dní (dle počtu žádostí)
KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?
– www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
odbor dopravně správní a BESIP
oddělení agend řidičů, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Zjednosmûrnûní ulic
Z důvodu stále se zvětšujícího počtu vozidel
v Hlučíně a s ním úzce souvisejícího problému parkování na komunikacích, a to nejen místních, byly
zpracovány dva návrhy na zjednosměrnění ulic Jarní,
Květná, Příční, 1. Máje a ČSA na sídlišti OKD.
Starosta města trval na projednání těchto návrhů
s občany výše uvedené městské části, proto se uskutečnilo dne 24. ledna 2007 veřejné jednání ve věci
úpravy dopravního režimu v předmětné lokalitě.
Jednání se kromě občanů, kteří měli zájem o danou
problematiku, zúčastnili také někteří zastupitelé města v čele se starostou a místostarostou města, zástupci osadního výboru z OKD a pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ.
Po vzrušené diskusi byl připraven kompromisní
pozměňovací návrh na zjednosměrnění ulic, kterým
se bude zabývat rada města na svém jednání v pondělí 5. února 2007. O konečném rozhodnutí budete
informování v příštím vydání HN.
Závěrem podotýkáme, že tato změna je první z dalších předpokládaných úprav dopravního režimu. Je
třeba ale uvést i to, že v nastaveném trendu bude určitě pokračováno, a tak než dojde k dalšímu opatření
v kterékoliv lokalitě města, bude předpokládaný návrh projednán s občany, kterých se změna bezprostředně může týkat, opět pomocí veřejného jednání.
Odbor dopravy a SH
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HLUâÍNSK¯ ZPRAVODAJ PRO SENIORY
únor – ãerven 2007
10. února ◆ PLES
Místo konání: Kulturní dům Bobrovníky
Pořádá: Klub důchodců Bobrovníky
pro seniory z okolí
Začátek akce: 15.00 hod
Pokud budete mít zájem navštívit tuto akci,
kontaktujte se na tel. čísle: 595 059 238

(srdeční, neurologická, Alzheimerova choroba),
přednáší MUDr. Claudia Ondrušová
Místo konání: Evangelický kostel v Hlučíně
Pořádá: Kulturní centrum ve spolupráci
s pracovní skupinou pro komunitní plánování
Začátek akce: 15.30-16.30 hod
Vstupné: 20 Kč

17. února ◆ SPOLEČENSKÝ VEČER
Místo konání:
restaurace Advil na Zahradní ulici v Hlučíně
Pořádá:
Svaz tělesně postižených - místní organizace Hlučín
Začátek akce: 17.00 hod
Živá hudba p. Janda, p. Dřevjaný, bohatá tombola
Vstupné: 60 Kč
V případě zájmu se kontaktujte,
nejpozději však do 14. února,
na tel. čísle: 595 043 993 nebo 737 944 100

25. dubna ◆ HLUČÍNSKÉ KOŘENY III.
Téma: Vzpomínky pamětníků s fotografiemi
Místo konání: Kulturní dům Hlučín
Začátek akce: 17.30 hod
Vstupné: 30 Kč

28. února ◆ PAVEL NOVÁK
- pohodové odpoledne pro potěchu duše
Místo konání: Kulturní dům Hlučín
Začátek akce: 16.00 hod
Vstupné: kluby důchodců 30 Kč, ostatní 80 Kč
1. března ◆ „KVĚTY PANÍ OPERETY“
Program: Operetní melodie
ze Slezského divadla v Opavě
Místo konání: Hostinec na Vrablovci
Pořádá: Klub důchodců Vrablovec
Začátek akce: 18.00 hod
Vstupné: 30 Kč
Kontaktní telefonní číslo: 595 043 836
1. března
◆ „KŘEST UNIKÁTNÍ KNIHY
KRONIKA JEDNOHO DNE HLUČÍN 2006“
Program: Vyhodnocení fotosoutěže
za měsíc prosinec a slavnostní křest knihy
s kulturním programem
Místo konání: Kulturní dům Hlučín
Začátek akce: 19.00 hod
Bez vstupného
5. března ◆ LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Téma: zdravotní pojištění a EU,
přednáší MUDr. Claudia Ondrušová
Místo konání: Evangelický kostel v Hlučíně
Pořádá: Kulturní centrum ve spolupráci
s pracovní skupinou pro komunitní plánování
Začátek akce: 15.30-16.30 hod
Vstupné: 20 Kč
8.března ◆ PODVEČER
S JANOU SCHLOSSARKOVOU
A JEJÍMI HOSTY
Místo konání: Evangelický kostel v Hlučíně
Pořádá:
Kulturní centrum Hlučín-středisko Kulturní dům
Začátek akce: 17.00 hod
Vstupné: 50 Kč
22. března ◆ SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
S ROČNÍM HODNOCENÍM KLUBU
Místo konání: Kulturní dům Darkovičky
Pořádá: Klub důchodců Darkovičky
Začátek akce: 16.00 hod
Občerstvení zajištěno
Kontaktní telefonní čísla:
595 058 037, 595 058 134
16. dubna ◆ LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Téma: cévní onemocnění

21. dubna ◆ PŘEDMÁJOVÁ VESELICE
V HOSPODĚ NA VRABLOVCI
Místo konání: Hostinec na Vrablovci
Pořádá: Klub důchodců Vrablovec
Začátek akce: 15.00 hod
Občerstvení (domácí koláče, zákusky)
a kulturní program zajištěn
Kontaktní telefonní číslo: 595 043 836
11. května nebo 12. května
◆ VEČÍREK „SVÁTEK MATEK“
Místo konání: Kulturní dům Darkovičky
Pořádá: Klub důchodců Darkovičky
Začátek akce: bude upřesněn
Občerstvení zajištěno.
V případě zájmu se obraťte
na telefonní číslo
595 058 037 nebo 595 058 134,
kde Vám bude upřesněn termín a začátek akce.
14. května ◆ LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Téma: vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita,
přednáší MUDr. Claudia Ondrušová
Místo konání: Evangelický kostel v Hlučíně
Pořádá: Kulturní centrum ve spolupráci
s pracovní skupinou pro komunitní plánování
Začátek akce: 15.30-16.30 hod
Vstupné: 20 Kč
21. června ◆ POSEZENÍ V PŘÍRODĚ
Místo konání: hřiště Darkovičky
Pořádá: Klub důchodců Darkovičky
Občerstvení (smažení vaječiny a opékání klobásky)
V případě zájmu se obraťte na telefonní čísla:
595 058 037, 595 058 134

Pﬁehled v˘stav
a doprovodn˘ch akcí
v Muzeu Hluãínska
úterý 13. 2. 2007 – neděle 22. 4. 2007
TO TU JEŠTĚ NEBYLO!!!
...ANEB CO K ČEMU SLOUŽILO.
čtvrtek 3. 5. 2007 – neděle 17. 6. 2007
SVĚT PANENEK
pátek 11. 5. – neděle 13. 5. 2007
DIVADELNÍ VÍKEND
NEJEN PRO MAMINKY A DĚTI*
čtvrtek 17. 5. 2007 – neděle 15. 7. 2007
HORST BENEK - KOV, KÁMEN A DŘEVO*
čtvrtek 21. 6. 2007 – čtvrtek 20. 9. 2007
HLUČÍNSKO - VALTICKO
- VITORAZSKO
* v prostorách muzejní galerie na zámku

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ + VOLNÝ ČAS

únor 2007
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HLUČÍNSKÉ NOVINY
Dům dětí a mládeže
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
(595 041 156)
e-mail: ddmhlucin@seznam.cz
www.ddmhlucin.zde.cz

Nabídka akcí – únor 2007
17. 2. – sobota
ŠACHOVÝ TURNAJ
pro děti od 8 let a mládež,
rozděleno do kategorií podle věku
začátek ve 14.00, ukončení asi v 17.00
startovné: 30 Kč
přihlášky předem v DDM - ddmhlucin@seznam.cz
26. 2. – pondělí
RECITACE 2007
okrskové kolo recitační soutěže pro školy
2., 3., 10. , 17., 24. 2. – sobota
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD
pro děti, mládež a dospěláky
odjezd v 7.00 od DDM
pedagogický dozor pro děti zajištěn
rezervace míst v DDM po zaplacení
cena 200 Kč
informace: schreier.leo@seznam.cz,
tel: 724 366 987

VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ

JARNÍ PRÁZDNINY OKRESU OPAVA:
11.-17. 3.
LYŽAŘSKO - SNOWBORĎÁCKÝ TÁBOR
pro chlapce od 9 let a mládež
program: lyžování a snowboarding
v Karlově pod Pradědem a na Pradědu
cena poukazu: 1 950 Kč
informace: schreier.leo@seznam.cz,
tel: 724 366 987
12.-17. 3.
ZIMA NA HORÁCH
zimní tábor pro děti od 8 let
program: lyžování a bobování na Pustevnách, bazén,
bowling, hry, výlety, exkurze na Jízdárnu,
celotáborová hra „Tajemství mumie“
cena poukazu: 1 850 Kč (v ceně: strava 5x denně,
doprava, lanovka na Pustevny, pojištění, ubytování
v DDM Frenštát, vstupné, bazén, bowling, program,
cena nezahrnuje vleky pro lyžaře)
bližší informace v DDM - Pavla Dihlová
pavladihlova@centrum.cz
LYŽOVÁNÍ NA MALINU BRDU
(Slovensko - Velká Fatra)
pro všechny zájemce o lyžování
termíny: 10. 3.-13. 3. cena: 2 990 Kč
13. 3.-17. 3. cena: 3 700 Kč
v ceně zájezdu: celodenní skipas,
ubytování - Májekova chata, polopenze
(bohatá snídaně, teplá večeře), doprava tam a zpět
JEDNODENNÍ ZÁJEZD PRO STUDENTY
NA MALINO BRDO – CENOVÁ BOMBA!
středa 14. 3.
cena: 550 Kč
v ceně zájezdu: celodenní skipas,
doprava tam a zpět
bližší informace v DDM - Edita Studená

Turistick˘ oddíl ZÁLESÁK Hluãín
nabízí místa na letním stanovém táboře pro kluky
a děvčata ve věku 8-15 let, tábor se uskuteční na stanové základně u obce Dolní Netčice u Hranic na Mor.
Termín:
14. - 28. 7. 2007, cena 2800 Kč
Program: táborová hra, výlety na kole, cvičné skály, koupání, sportovní hry
Informace: www.zalesak.hlucin.com
Vedoucí: Ivan Kula, mob. 736 609 869
e-mail:
ivan.kula@email.cz
PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY DO ODDÍLU!

únor 2007

Vánoãní laÈka
„Správní kluci,
Vánoční laťka na ZŠ dr. Miroslava Tyrše se již stala
tradicí,
správné holky!“ disciplínou.vždyť skok vysoký je královskou atletickou

Zrovna takoví
kluci a holky nám
nechybí v rovninské ZŠ. Vysvětlíme. Klub Planeta zvířat, který se
prezentoval
v prosincovém
vydání HN, zorganizoval počátkem nového roku
sponzorskou
sbírku ve prospěch zvířat v ostravské
ZOO
a pejsků v třebovickém útulku.
Zásluhou pana Ticháčka, otce dvou našich výborných
žákyň, byly vytištěny vkusné symbolické akcie, které si žáci mohli zakoupit. Měly hodnotu od 25 do 200
korun. Nejvíce „šly na odbyt“ akcie padesátikorunové. V průběhu dvou týdnů vzrostla sbírka do výše
6505 Kč, o což se přičinilo celkem 124 žáků, kteří
tímto svým projevem solidarity s „méněcennými“
a většinou i nedoceněnými obyvateli naší planety dali najevo, že dohlédnou dál než do svého vlastního talíře! Pochvalu si zaslouží i pět pedagogů, kteří se dali inspirovat svými svěřenci a rovněž přispěli.
Vydařená akce si přímo řekla o své pokračování.
Máme-li i v dnešní době ve škole tolik přejících a nesobeckých žáků, proč je nedat dohromady a společně
se nepobavit? A tak se zrodila myšlenka uspořádat
první ročník soutěže „Správný kluk, správná holka“.
Byla určena asi osmdesátce nejštědřejších ,,sponzorů“. Nechtěli jsme hledat žádné ,,super žáky“ nebo
bezduché sympaťáky, ale takové, které svým intelektem, skromností i nadáním oblažují své okolí. Proto
museli adepti projít sítem testových otázek a teprve
pak mohli před svými kamarády i odbornou porotou
předvést své přednosti a nadání. Zvítězit a získat titul
mohli pouze nejúspěšnější ve čtyřech kategoriích, ale
ovací a uznání se dostalo všem. Ve škole možná
vznikla nová tradice netradiční soutěže.
J. S.

Zápis dûtí
do 1. tﬁíd na Z· Hornická 7
Zápis dětí do prvních tříd proběhl na naší
škole v pondělí 15. a v úterý 16. ledna. Budoucí
prvňáčci se dostavili společně se svými rodiči
v patřičně slavnostní náladě. Zapsaly jsme celkem 32 dětí, z nichž většina nastoupí v září do
školy. Děti zapsané na ZŠ Hornická ale nemusejí čekat až do září, škola je přivítá mnohem
dřív.
Díky spolupráci s MŠ Severní vznikl před
pár lety program „Hra na školu“, v němž se
budoucí žáci 1. tříd seznamují se školním prostředím. Počínaje únorem navštíví každý měsíc
školu a ve třídách si na vlastní kůži formou her
vyzkoušejí, jak vypadá „opravdové učení“.
Zkusí si, jak se sedí a pracuje v lavici, nač máme ve třídách koberec, jak se ve škole hlásí.
Seznámí se s učitelkami, které je budou od září učit. Podle našich zkušeností přicházejí děti,
které program absolvovaly, do první třídy ve
větší pohodě a beze strachu.
Přejeme budoucím prvňáčkům a jejich rodičům hezké čekání na školu a těšíme se na naše
první setkání v únoru.
Učitelky l. stupně ZŠ Hornická

Zimní atmosféra sice venku nevládla, ale konání
Vánoční laťky už všechny upozorňuje na blížící se
svátky, volno, pohodu a klid.
Tentokrát se vyhlášené dobrovolné soutěže zúčastnilo 45 dívek a chlapců. Žáci byli rozděleni na kategorii mladších (6.-7. ročník) a starších (8.-9. ročník).
Dosažené výkony a technika skoků u některých vzbuzovala obdiv, u některých drobný úsměv.
Nejúspěšnějším výškařem se v naší školní soutěži
stal Jiří Pavlenka výkonem 155 cm. Nezdolal sice rekord školy, který z minulého roku stále drží výkonem
170 cm Vojtěch Tesařík, ale vyrovnané výkony dalších chlapců se staly předzvěstí úspěšné účasti na
Vánoční laťce v Opavě. Zde Jirka předvedl skok vysoký 165 cm. Krok s ním chtěli udržet i Kamil Dihel
a Tomáš Vyrobik, kteří skočili 155 cm. Jen tak dál,
hoši!
J. W . Mrázová,
učitelka ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

ENVIRONMENTÁLNÍ
V¯CHOVA
na Z· dr. Miroslava Tyr‰e
Ztlum, vypni, recykluj a choď, to jsou hesla, kterými se řídí naši žáci ve spolupráci se svými rodiči
a učiteli. Zapojili se do kampaně Evropské komise
a přijali závazek, ve kterém slibují, že ve svém každodenním chování provedou drobné změny, kterými
přispějí k omezení emisí CO2 do ovzduší. Ovládání
klimatických změn patří k největším výzvám, kterým
dnes lidstvo čelí. Díky globálnímu oteplování se svět,
v němž žijeme, za několik desetiletí velmi změní.
Bude obecně tepleji, zvýší se hladina oceánů, bude
více vichřic, záplav i období veder a sucha. Příčinou
klimatických změn jsou právě emise CO2 a jiných
skleníkových plynů, na nichž se podílejí i naše domácnosti při vytápění bytů, ohřevu teplé vody, používáním elektrických spotřebičů a provozem automobilů.
Po dobu šesti týdnů zaznamenávali žáci své aktivity a dělali drobné změny v každodenním životě, jako
je zhasínání světel, chození pěšky, vypínaní televizoru, snižování teploty vytápění. Svědky jim byli jejich
rodiče, kteří svým podpisem potvrdili pravdivost údajů, které žáci odevzdali na kartičkách svým třídním
učitelům.
Nyní už nemusí nic písemně předkládat, ale naši
žáci ví, že klimatické změny způsobili svou činností
lidé a jenom oni je mohou také zastavit.
Školní metodik environmentální výchovy
Mgr. Adéla Vitásková

Zápis do 1. roãníku
Ředitelka Základní školy, Hlučín,
Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
VYHLAŠUJE
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
NA DEN:
12. únor 2007 (pondělí)
v době od 8 do 15 hodin v budově školy.
Škola je určena především dětem
se zdravotním postižením
a výukovými problémy.
K prohlídce školy a hospitaci v 1. ročníku
můžete využít Dne otevřených dveří
v úterý 30. ledna 2007.
Mgr. Marcela Vyhlídalová, ředitelka školy

Staroãeské Vánoce
na
Hluãínsku
To bylo námětem projektu na „Vánoční tvoření“,
které se uskutečnilo 21. 12. 2006 na ZŠ dr. Miroslava
Tyrše. Do projektu se zapojilo 30 žáků, kteří pracovali ve dvou skupinách. Jedna skupina pekla a zdobila typické staročeské pečivo - perníčky, linecké pečivo a nepečené cukroví, druhá skupina zhotovila ozdoby a připravila staročeský vánoční stůl.
A pak už jsme přivítali milé hosty - patronku naší
školy paní Janu Schlossarkovou s manželem a u krásně prostřeného stolu začalo naše vánoční rozjímání.
Paní Schlossarková přispěla k slavnostní atmosféře nejen tradičním hlučínským štědrovečerním jídlem
- omáčkou („mačkou“) a vánočkou, ale především zajímavým vyprávěním o vánočních zvycích a obyčejích na Hlučínsku.
Žáci se seznámili i s historií a původem některých
zvyků a obyčejů (o vánočním stromečku, jmelí, vánočních květech, perníku, vánočce, lineckém a nepečeném cukroví).
Cílem projektu bylo prohloubit citovost dětí k tradicím i k našemu regionu, ale hlavně pochopit, že
kouzlo Vánoc nekončí pouze rozdáním dárků, ale že
je skryto v rodinném kruhu, v nejrůznějších obyčejích, zvycích a koledách, které se postupně zapomínají a vytrácejí, k naší velké škodě.
PaedDr. Marie Tvrdá
učitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín

Jak vznikal betlém
na ‰kole
Vzpomeňte na dobu vánočních pohlednic (snad
ještě úplně nevymizela) s obrázky Josefa Lady.
Vybaví se vám malebné vesničky, koledníci, zasněžené krajinky, ale to nejmilejší jsou rozsvícená okna.
Jsou příslibem tepla kamen i lidských citů - Vánoc.
Snad se to podařilo i nám při přípravě betléma, se
kterým jsme se zúčastnili výstavy v Muzeu
Hlučínska. Využili jsme kontrastu šedé a bílé lepenky, ze které jsme vystříhali siluety domů a kostelů, ti
pečlivější řešili i detaily, žlutý papír nám „rozsvítil“
okna. Potom jsme doprostřed lunety ze sololitu umístili jesličky a bílé domečky kolem se staly nejen symbolem vánoční soudržnosti, ale připomněly nám
i chybějící sníh.
Mgr. Marie Václavíková
učitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše

Sportovci nekouﬁí
Nedávno proběhl na naší škole průzkum, ve kterém
jsme chtěli zjistit, kolik z nás kouří a kdo jak tráví
svůj volný čas. Průzkum byl připraven pro žáky 4. až
9. ročníku naší školy - ZŠ dr. Miroslava Tyrše a byl
anonymní. Z výsledků jasně vyplývá, že nejméně
„kuřáků“ je ve sportovních třídách. Ovšem ani celkově není statistika nejhorší, pokud ale žáci, odpovídající na uvedené otázky, napsali pravdu.
■ 83,43 % jsou nekuřáci
■ 11,57 % dotázaných jsou kuřáci
A jak žáci tráví svůj volný čas? Studenti volný čas
tráví nejvíce sportem, s kamarády, sledováním televize či DVD, u počítače nebo učením. S tím přímo souvisí i trošičku opravený slogan - „Kdo si hraje - nezlobí a nekouří!“. Každý student mohl uvést i víc způsobů využití volného času a zde jsou výsledky:
71,76 % žáků ve svém volném čase sportuje,
52,78 % žáků tráví volné chvíle s kamarády,
43,52 % u počítače, 43,06 % sledováním televize
či DVD a 38,42 % dotázaných ho tráví učením.
Dominik Havlík, žák IX. A třídy
ZŠ dr. Miroslava Tyrše
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Program kina Mír Hluãín na únor 2007
pátek 2. 2. a sobota 3. 2. v 19.30 hod.
Borat!
Film USA - satirická komedie.

MN

neděle 4. 2.v 17.00 hod.
Kupec Benátský
MP od 12 let
Film VB, Lucembursko, Itálie - adaptace slavné hry
Williama Shakespeara.
pátek 9. 2. až neděle 11. 2. v 17.00 hod
Eragon
Film USA - fantasy. V českém znění.

MP

pátek 16. 2. a sobota 17. 2. v 19.30 hod.
Pravidla lži
Film ČR - psychologický.

MN

sobota 17. 2. a neděle 18. 2. v 17.00 hod.
Ro(c)k podvraťáků
MP od 12 let
Film ČR - kriminální černá komedie
neděle 18. 2. v 15.00 hod.
Cvrček a spol
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky

čtvrtek 22. 2. a pátek 23. 2. v 17.00 hod.
Spláchnutej
MP
Film USA - komedie, rodinný, animovaný. V českém
znění.
pátek 23. 2. v 19.30 hod.
sobota 24. 2. v 17.00 hod.
Parfém: Příběh vraha
MP od 12 let
Film SRN, Francie, Španělsko - adaptace, historický
thriller
sobota 24. 2. a neděle 25. 2. v 15.00 hod.
Happy feet
MP
Film USA - animovaná komedie v českém znění

Pﬁipravujeme na bﬁezen
2.–3. 3. Prázdniny ● 13.–14. 3. Noc v muzeu ● 13.–
15. 3. Obsluhoval jsem anglického krále ● 23.– 24.
3. Déja vu ● 30. 3.–1. 4. Obsluhoval jsem anglického krále ● 2.–3. 4. Vratné láhve ● 10.–11. 4. Šarlotina pavučinka.

HLUâÍN TO DOKÁZAL
- CELOROâNÍ ÚSILÍ ZÚROâENO

– únor 2007 –
KULTURNÍ DŮM:
3. 2. – 20.00 hodin
Country bál se skupinou KARAVANA
4. 2. – 14.00 hodin
Dětský maškarní ples - pořádá SDH
9. 2. – 19.30 hodin
Ples ZŠ Hornická
10. 2. – 20.00 hodin
Ples CK Maxner
16. 2. – 15.00 hodin
Ples ÚSP Hlučín
16. 2. – 18.30 hodin
Vernisáž a výstava Petra Čichoně
- PRUSKÉ BALADY
výstava starých fotografií z rodinných alb
obyvatel Hlučínska - evangelický kostel
18. 2. – 17.00 hodin
Taneční pro pokročilé
24. 2. – 20.00 hodin
Hasičský bál - pořádá SDH
28. 2. – 9.00 a 10.30 hodin
Doktora se nebojíme
- představení Pavla Nováka pro děti z MŠ
a I. st. ZŠ
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
1. 3. Vyhlášení fotografické soutěže
„365 dní Hlučín 2006“
8. 3. Podvečer s Janou Schlossarkovou
31. 3. Hlučínská lilie - taneční soutěž
Tel. číslo KD: 595 043 397, pokladna: 553 823 390
Pokladna otevřena:

Pondělí 16.00–18.30 hodin
Čtvrtek 13.00–16.00 hodin

KULTURNÍ CENTRUM HLUČÍN Vás zve na

POHODOVÉ ODPOLEDNE
PRO POTĚCHU DUŠE
S PAVLEM N O V Á K E M
dne 28. února 2007
v Kulturním domě Hlučín od 16.00 hod
Vstupné 80 Kč

Kniha „KRONIKA JEDNOHO ROKU - HLUČÍN
2006“, která vychází z projektu „365 dní - Hlučín
2006“ bude zapsána do databáze českých rekordů a kuriozit.
Když jsme Vás v prosinci roku 2005 informovali poprvé o našem záměru spustit od 1. 1. 2006 ojedinělý
projekt s názvem „365 dní - Hlučín 2006“, netušili
jsme, jak velký a náročný úkol před námi stojí. Každý
den v Hlučíně nebo někde na jeho katastrálním území
musela cvaknout uzávěrka fotoaparátu. Jedině tak
mohly postupně vzniknout fotografie mapující den po
dni.
Lednový měsíc byl pro organizátory zátěžovou
zkouškou. Do projektu se nesměle zapojovali první odvážlivci, ale dotazů bylo víc než dost. Pro Petra
Gattnara (technický dozor projektu) to byl rok, ve kterém musel minimálně 2x za den zaměřit svůj fotoaparát na konkrétní cíl. Díky zápalu Michala Jačanina
vznikl v rámci tohoto projektu na jeho webu www.hlucin.com jednoduchý a zcela funkční systém sběru fotografií spojený s jejich kontrolou podle dne nafocení.
Rovněž první veřejná velkoplošná projekce v KD
Hlučín (kde si lidé mohli prohlédnout všechny nafocené snímky za uplynulý měsíc leden) zapůsobila na
ostatní tak, že se do projektu zapojovalo postupně čím
dál tím více fotografů. A to mohl být opravdu každý
(bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, politické příslušnosti), kdo nafocené fotografie zaslal přes internet
na uvedený web (tam se zaregistroval a tím stvrdil souhlas s pravidly soutěže). Ti, kteří neměli možnost přeposílat fotografie elektronickou poštou, odevzdali je
vždy do 5. dne následujícího měsíce na CD nebo jako
klasické fotografie přímo do KD Hlučín. Po celý rok
pracovala v rámci projektu pracovní komise, která se
scházela pravidelně jedenkrát měsíčně. Ze všech přihlášených fotografií vybírala 4-5 snímků charakterizující každý den. Od samého počátku projektu bylo totiž
jeho cílem vydání speciálního fotografického almanachu. Tento pravidelný rytmus, spojený s přípravou velkoplošné projekce (zpracované jako film s grafickými
předěly jednotlivých dnů, podmalováno hudbou atd.)
a předávání triček vždy 10ti vyhodnoceným fotografům s logem „Fotograf měsíce“, byl náročný především pro organizátory (KC Hlučín).
Během průběhu roku se měnila a pomalu krystalizovala představa o konkrétní podobě knihy.
(pokračování na straně 12)
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HLUâÍN TO DOKÁZAL – CELOROâNÍ ÚSILÍ ZÚROâENO
(pokračování ze strany 11)
Nejdřívejsme museli vyřešit limitující rozsah
použitých fotografií a graficky dořešit chronologické uspořádání. Při grafickém řešení jsme kladli speciální nároky na firmu KORONA MEDIA (realizovala grafickou a předtiskovou přípravu), aby kniha
byla nevšední nejen svým uspořádáním, ale také
svým formátem. Což se podařilo a díky vstřícnosti
tiskárny Baloušek Tisk, která knihu tiskne, bude toto netradiční pojetí realizováno. Tiskárna nám vyšla
ochotně vstříc a vynaložila maximální úsilí k podpoření celého projektu.
Kniha bude především o fotografiích. Komentář
si každý čtenář může udělat sám. Pouze v předělech
mezi jednotlivými kvartály jsme tyto stránky doplnili stručným přehledem některých akcí a událostí
ve městě Hlučíně. Myšlenka představit na kvartální
stránce také nově narozené děti bohužel narazila na
zásadní problém, že z důvodu ochrany osobních dat
nemůžeme uveřejnit všechny děti narozené v roce
2006 bez souhlasu rodičů. A tak se v knize objeví
jenom ta miminka, jejichž rodiče dodali fotografie
svých narozených potomků včas (do termínu uzávěrky ) a na správné místo určení.
Celkem bylo do soutěže odevzdáno 5 660 fotografií od 71 fotografů. Tolik fotografií bychom ani
při nejlepší vůli nemohli dostat do naší knižní podoby, a proto součástí knihy bude také DVD, na kterém si můžete prohlédnout všechny fotografie. To
znamená i ty, které se nevešly do knižní publikace.
Byly totiž dny, kdy nafocených a přitom velmi hezkých fotografií bylo i několik desítek, ale bohužel
vybráno mohlo být maximálně pět. Jindy byly dny
slabší na výběr a dokonce 12 dní v roce v Hlučíně
fotil jenom Petr Gattnar sám.
Posledním lednovým vyhodnocením za prosinec
2006, jsme ukončili fotografování, ale naplno započaly grafické přípravy na knižní vydání tohoto neobyčejného a ojedinělého projektu. A že byl opravdu ojedinělý, to nám potvrdila agentura „Dobrý
den“ z Pelhřimova, která nám za tento výkon udělí
svůj certifikát a náš počin zapíšou do databáze „České knihy rekordů“. Hlučín se tak stane prvním městem, ve kterém se něco takového podařilo. V současné době probíhá z jejich strany ověřování všech
předložených podkladů nutných k uznání rekordu.

Certifikát by nám měl být předán 1. 3. v KD Hlučín
u příležitosti Slavnostního ukončení celého projektu spojené s vyhlášením ocenění „Fotograf roku
2006“ a pokřtěním knihy „ Kronika jednoho roku –
Hlučín 2006“. Čeká Vás velkoplošná projekce nádherných fotografií, programové vstupy účinkujících, vystoupení hostů atd. Všichni příznivci a patrioti Hlučína jsou srdečně zváni.
Akce začíná v 19.00 hod. a vstup je bezplatný
(bohužel počet míst je omezen).
Při vstupu do sálu na slavnostní program obdrží
každý účastník „ originální slosovatelný kupón“ , na
závěr tři vylosovaní získají jako první nově pokřtěnou „Kroniku jednoho roku – Hlučín 2006“ jako dárek. Ostatním poslouží tento kupón na 15% slevu při
zakoupení této knihy, která bude v prodeji po skončení akce přímo v KD Hlučín.

VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE

„365 dní – Hlučín 2006“
za měsíc prosinec 2006
se uskuteční 15. února
v Kině Mír v Hlučíně od 19.00 hod.
Na závěr budou předána trička „fotograf měsíce“
a poskytnuté bližší informace o akci
která se uskuteční 1. 3. 2006

Dne 12. ledna se konal VI. ples absolventů
tanečních škol a středoškolské mládeže v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu.
V programu plesu vystoupily mažoretky paní
Houškové z Vratimova, děvčata z Fit and Fun
studia Jany Jurčákové a stepaři z tanečního
oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Součástí plesu byla soutěž o nejlepší taneční
pár, které se zúčastnilo 15 tanečních párů z tanečních škol Ostravy a Hlučína. Vyhrál taneční pár tanečního mistra ing. Milana Kysučana
ve složení Ivo Šulák a Kateřina Zedníková.
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OKRSKOV¯ TURNAJ VE FLORBALU
„O pohár mal˘ch debrujárÛ“
Soutěž pro děti a mládež pořádal Dům dětí a mládeže v Hlučíně s Klubem malých debrujárů a dotační
podporou Městského úřadu v Hlučíně a Asociace malých debrujárů ČR.
Turnaj proběhl 9. 12. 2006 ve sportovním sále KD v Darkovicích za účasti osmnácti čtyřčlenných družstev ve třech kategoriích.
Zúčastnilo se celkem 72 soutěžících z Hlučína, Vřesiny, Darkovic, Darkoviček, Ludgeřovic, Kozmic, Šilheřovic, Píště a dalších obcí hlučínského okrsku. Z místa mimo hlučínský okrsek se zúčastnila dvě družstva
z Klubu malých debrujárů z Karviné.
V jednotlivých kategoriích se družstva utkala v herním systému každý s každým ve dvou skupinách a ve
druhém kole vylučovacím systémem na jednu porážku.
Turnaj rozhodovali vedoucí florbalového klubu Netopýr Mgr. Petr Vondráček a David Kucharzyk, rozhodčí fotbalu. Průběh soutěže řídil Ing. Libor Chlebiš, člen florbalového klubu Melody boys Hlučín.
Dominik Lasák, Tomáš Novosad, Lukáš Jiřík, Nikolas Marcin
Radek Wicker, David Hruška, Tomáš Ondič, Milan Sobotík
Martin Kusniak, Marian Janoš, Viktor Kocián, Radek Mikuš

Umístění: kategorie 12-13 let
1. místo
OLYMP Hlučín
Patrik Bednář, Jan Gajdošík, Tomáš Polášek, Radek Kocián
2. místo
BAMBUČA Karviná
Tomáš Motl, Miloš Hrnčiar, Tomáš Friedl, Jan Horvát
3. místo
KŘIVÉ HOKEJKY Vřesina Josef Smolka, Ondřej Kubík, Dalibor Krupa, Marek Tomíček
4. Znojemští orli, 5. Mig 21, 6. Dragons boys Hlučín
Nejlepší střelci: 1. Patrik Bednář, 2. Radek Kocián, 3. Ondřej Kubík
Umístění : kategorie 14-15 let
1. místo
DRAGON TEAM Darkovice Michal Bury, Robin Halška, Jiří Machalla, Simon Závěšický
2. místo
GYZDI Hlučín
Jan Foltýnek, Josef Bortlík, Jan Blokeš, Antonín Bruno
3. místo
DRUŽBORCI Karviná
Ondřej Kičmer, Pavel Svoboda, René Balšan, Lukáš Wojdyla
4. Raptoři, 5. Black men, 6. Darknes
Nejlepší střelci: 1. René Balšan, 2. Lukáš Wojdyla 3. Jiří Machala
Vítězná družstva v jednotlivých kategoriích byla oceněna zlatými poháry, medailemi, diplomy a věcnými cenami. Členové družstev umístěných na 2. a 3. místě obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny. Členové umístění na 4. a dalších místech byli oceněni účastnickými listy a drobnými cenami. Hráči s největším
počtem dosažených branek v jednotlivých kategoriích byli oceněni věcnými cenami a diplomy. Všichni
účastníci turnaje se zúčastnili losování o 9 vánočních kapříků a 9 poukazů na lyžařské zájezdy na Praděd.
Pořadatelé turnaje děkují: MěÚ Hlučín a AMD ČR za dotační podporu turnaje, OÚ Darkovice za spolupráci při přípravě turnaje, rozhodčím a činovníkům Petru Vondráčkovi, Liboru Chlebišovi, Davidu
Kucharzykovi, Markétě Semančíkové, Pavlu Radkovi a Marii Schreierové za organizaci turnaje a radosti
pro děti.
Děkujeme také všem rodičům a trenérům, kteří přispěli k hezkým sportovním zážitkům dětí na tomto
turnaji.
Přátelé, kamarádi, ňufáčci milí, těšíme se na vaše další radosti.
L. S.

Vážení rodiče, přípravka fotbalového
oddílu FC Hlučín stále nabírá nové členy.
Děti narozené v roce 2000, 2001,
2002 trénují pod vedením trenérů Pavla
Duhana (tel. č. 723 013 121), Alana
Wanderburga (605 540 030) vždy
v pondělí a v pátek od 15.15 v hale
Hlučín u stadionu FC Hlučín.
Ročníky narození 1999,1998 trénují
pod vedením trenéra Oldřicha Malého,
v případě zájmu jej můžete kontaktovat
na tel: 605 824 166.
Pokud je Vaše dítě pohybově nadané,
neváhejte a přijďte mezi nás!
Veškeré další bližší informace poskytneme na tel. čísle: 777 023 537
Za FC Hlučín
šéftrenér mládeže Milan Duhan

Sběrna oděvů k chemickému čištění - praní. Výměna uzávěrů, oprava oděvů, obuvi. Informace potraviny Kania. Tel. č. 777 575 554
.
Hledám pronájem garáže v Hlučíně U Stadionu.
Tel. č. 731 883 826
Koupím menší stavební parcelu v Hlučíně. Cenu respektuji.
Tel. č. 605 921 539, 731 185 276
Koupím dr. byt 2+1 v Hlučíně platím hotově prosím nabídněte
seriózní jednání.
Tel. č. 723 715 190
Hledáme kadeřnice. Kadeřnický salón Hlučín.
Tel. č.: 603 117 798
Hledám pronájem bytu 3+1 nebo 2+1 v Hlučíně.
Tel. č.: 608 282 278
Kdo v Hlučíně a blízkém okolí vychová prase? Zaplatíme denně
10–15 l pomyjí.
Tel. č.: 595 042 651

4. Šelmy, 5. Vřesinští tygři, 6. Vřesinští orli
Nejlepší střelci: 1. Marian Janoš

NÁBOR DùTÍ
v FC Hluãín

INZERCE ¤ÁDKOVÁ

HRS - Hlučínská realitní společnost s.r.o., Ostravská 1923/3 Hlučín
přijme stavebního technika, SŠ s praxí.
Zájemci hlaste se na tel. č. 724 969 222
Penzion Sv. Florián, ul. Gen. Svobody přijme kuchaře, nebo kuchařku. Předpokládaný nástup od 1. 4. 2007.
Zájemci hlaste se na tel. č.: 721 769 232
Koupím RD i k rekonstrukci v okolí Hlučína popř. stavební parcelu.
Tel. č.: 603 347 484
Mladí manželé koupí byt v Hlučíně. Prosím nabídněte!
Tel. č.: 737 742 749
Prodám RD 3+1 v obci Chuchelná. Cena: 990 000 Kč
Tel. č.: 775 580 132
Nebankovní půjčky pro zaměstnance, důchodce do 75 let, ženy na
mat. dovolené a OSVČ. Bez poplatku, nízké splátky až na 6 let od
20 do 150 000 Kč.
Tel. č.: 737 445 411
Pronajmu nebytový prostor 51m2 ulice Ostravská 39, přízemí, parkování před domem.
Tel. č.: 602 769 475
Koupím dr. byt 1+1 v Hlučíně.

Tel. č.: 604 573 027

Pronajmu garáž.

Tel. č.: 595 043 639

Město Hlučín prodá ojetý (moment. nepojízdný) automobil Avia 30
DVS 12 r. v. 1975, najeto téměř 40 000 km, který používala
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Darkovičky k přepravě osob,
materiálu a techniky. Cena vozidla: 11 400 Kč (stanovena znaleckým posudkem). Bližší informace ing. Harazinová, telefon číslo
595 020 203, e-mail: harazinova@hlucin.cz.
Dne 24. 2. 2007 bude z důvodu pořádání akce Aerobic&Fitness
show provoz sauny a fitcentra omezen:
SAUNA A FITCENTRUM
bude v provozu od 18.30 do 22.00 hod.

Zpráva o ãinnosti FK Darkoviãky
Fotbalový klub Darkovičky (FK Darkovičky) prošel
v roce 2006 významnými změnami. Po únorové valné
hromadě došlo ke změnám ve vedení fotbalového klubu.
Předsedou byl zvolen Jiří Tkačík, místopředsedou a tajemníkem Pavel Kudla a dalšími členy byli zvoleni
Miroslav Weiss, David Kuřidém, Jaromír Pytlík, Ladislav
Strachota a David Galdia. Zajímavostí je jistě skutečnost,
že větší část nově zvoleného vedení klubu tvoří stále aktivní hráči.
Mužstvo dospělých hrající Krajskou soutěž 1. B třídy
prochází generační výměnou a po nevyrovnaných výkonech uhájilo soutěž s umístěním v konečné tabulce ročníku 2005/06 na 11. místě. Před podzimní částí soutěže ročníku 2006/07 přišel k mužstvu nový trenér Vítek spolu
s několika hostujícími hráči, kteří doplnili stávající osu týmu. Po zdařilé letní přípravě však mužstvo nezačalo mistrovskou sezonu dobře a podzimních 15 bodů stačilo pouze na 10. místo. Mrzí zejména prohry v domácím prostředí.
Mužstvo dorostu hrající nejnižší okresní soutěž již několik let nepatří mezi naše chlouby. Problémem je nedostatečný počet hráčů související se slabšími generačními
ročníky dorostenců. Vedením dorostu se v podzimní části ujali pánové Tománek a Fojtík.

Naopak družstvo žáků nám již několik let dělá radost.
Zájem žáků a především mladších žáků je pod vedením
trenérů Strachoty a Hrušky obrovský a plné hřiště v době
tréninků je toho nejlepším důkazem. Starší žáci budou
vstupovat do jarních bojů o postup do okresního přeboru,
mladší žáci absolvují pravidelně přátelská utkání.
Nesmíme rovněž zapomenout na družstvo staré gardy,
které se těší velkému zájmu bývalých hráčů a absolvuje
během roku několik exhibičních turnajů.
V roce 2006 začal náš klub po provedené kolaudaci celoročně provozovat nové kabiny včetně sociálního zařízení. Sportovní areál FK Darkovičky rovněž využívá k mistrovským utkáním ženský prvoligový klub 1. DFC Hlučín.
V letošním roce 2007 plánuje náš klub rekonstrukci
střídaček, které jsou v dezolátním stavu a neodpovídají
fotbalovým předpisům. Dále plánujeme pro naši mládež
rekonstruovat tréninkové hřiště vedle tenisových kurtů
z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího hlavního
hřiště.
Závěrem chceme poděkovat všem lidem a sponzorům,
kteří se podílejí na podpoře Fotbalového klubu
Darkovičky.
Sportu zdar.
Za FK Darkovičky: Ing. Pavel Kudla

SPORT + INZERCE

Umístění: kategorie 10-11 let
1. místo
LASIČKY Hlučín
2. místo
NO NAME Darkovičky
3. místo
MARKO Darkovice
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RESTAURACE U KUBINŮ

Zveme Vás do příjemného prostředí nově otevřené nekuřácké Restaurace u Kubinů,
v 1. poschodí ul. Pode zdí

Pořádáme spol. večírky, setkání, oslavy, svatby, narozeniny
a pohřební hostiny v samostatném salónku.
O víkendech možnost pořádání plesových večírků s živou hudbou.
Celotýdenní provoz od 11.00 hodin.
Telefon číslo: 775 738 934

TA X I H L U Č Í N
Při objednávce předem
možnost přistavení vozidla pro 6 pasažérů.
Zajištění Drink Service
(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)
VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

Telefon číslo: 595 78 11 54
Mobil: 774 70 76 73
www.neoreality.cz, info@neoreality.cz

INZERCE

602 855 888

Realitní kancelář NEOREALITY, a.s.
Zprostředkování prodeje nemovitostí, výkup.
Právní servis, řešení financování, popř. exekuce.
Smlouvy, znalecké posudky a geometrické plány.
Inženýrská činnost, správa nemovitostí.
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RESTAURACE TRIANGL
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Hornická 1264, Hlučín OKD
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Tel. 604 804 136
možnost rezervace míst telefonem nebo e-mailem
Tradiční teplá kuchyně každý den ❖ Menu pondělí až pátek
Pokračuje zimní sleva ❖ menu 49 Kč
Pečená kolena na objednávku
Možnost platby stravenkami
Nekuřácká banketka ❖ Soukromé i firemní akce
Za každých 100 Kč na účtu (zaplacených)
získáš jeden Tringoš pokud si dáš něco z jídelníčku

V průběhu měsíce února Nová sběrna MaxiTip
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P¤ENECHÁM
ZA¤ÍZENOU
PROVOZOVNU SOLÁRIA
s pﬁevodem leasingu
informace na tel. č.

732 620 655
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PŘIVÍTALI JSME
Ondřej Pinkava, Radek Vašica, Karolína Plevová, Nikol Lichnovská.

únor 2007

Zdenka Sukáčová, Oldřich Kolář, Zděňka Malíková, Anna Miksová,
Leopolda Lejsalová, Zdenka Vladařová, Maria Sedláková,
František Ševčík, Anna Schofferová.

JUBILANTI
Marie Veverková, Adéla Kuchejdová, Alžběta Dostálová, Josef Fürster,
Valter Pchálek, Marie Pudichová, Jiřina Bazalová, Helena Starustková,

ROZLOUČILI JSME SE:
Jan Ketner, Marie Hradová

Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle 595 020 211,
e-mail: kubinova@hlucin.cz, nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním.
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