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Vážení spoluobčané,
           
pevně věřím, že jste i v době hos-
podářské recese prožili krásné a 
spokojené vánoční svátky, důstojně 
se rozloučili se starým rokem a do 
Nového roku vykročili pravou no-
hou, plni nových předsevzetí. 
Já sám si na funkci starosty Hlučína 
teprve zvykám, a proto je mým nej-
větším novoročním přáním, aby se 
mé rodné město nadále rozvíjelo ke 
spokojenosti nás všech.  
Již při přípravě letošního rozpočtu, 
který byl jako vyrovnaný schválen v 
prosinci, jsme se společně s ostatní-
mi zastupiteli snažili, aby byly veške-
ré finanční prostředky investovány 
vždy účelně a směřovaly skutečně 
tam, kde je jich nejvíce potřeba.    
Palčivým problémem je špatný 
stav městských komunikací. Na 
jejich údržbu a rekonstrukce proto 
město vyčlenilo téměř 15 milionů 
korun. Celkové opravy se tak dočká 
ulice Pode Zdí, která na rekonstruk-
ci čeká již řadu let, ale i přilehlé 
komunikace k již zrekonstruované 
ulici Dlouhoveské, frekventovaný 
chodník od autobusového nádraží 
k finančnímu úřadu či již zchátralé 
chodníky na městském hřbitově.
Obyvatelé sídlišť jistě přivítají záměr 
výstavby dalších, tolik potřebných 
parkovacích míst. A pokud se po-
daří získat dotaci, pak také děti ze 
Základní školy Hlučín-Rovniny se 
mohou těšit  na nově zrekonstruo-
vané školní hřiště, na které radnice 
přispěje  5 miliony korun. 
Město samozřejmě nezapomíná 
ani na příspěvkové organizace 
včetně škol, na jejichž provoz vy-
členilo celkovou částku 38 milionů 
korun. Nemalými finančními pro-
středky v podobě dotací a grantů 
podpoří také sportovní, kulturní, či 
charitativní organizace i jednotlivé 
projekty. 
Před námi je rok 2009. Udělejme 
všichni vše proto, aby nám přinesl 
spoustu radosti a spokojenosti, aby 
to byl rok úspěšný i pro město Hlu-
čín, které je našim domovem.

Všechno nejlepší v novém roce
vám přeje 

Ing. Bernard Ostárek
starosta města
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Legislativa v oblasti nakládání 
s biologickými odpady klade u 
měst a obcí důraz na minima-
lizaci množství biologicky roz-
ložitelného odpadu (dále jen 
BRO) ukládaného na skládku. 
To se týká také odpadu vznika-
jícího při údržbě veřejné zeleně, 
případně BRO  sbíraného od ob-
čanů. I město Hlučín bude mu-
set v blízké budoucnosti tyto 
otázky řešit.
Jedním ze způsobů nakládání 
s BRO je kompostování. Záměr 
vybudování městské kom-
postárny pro potřeby města a 
jeho obyvatel je součástí základ-
ních rozvojových dokumentů 
města, a to Plánu odpadového 
hospodářství z roku 2005 a Stra-
tegického plánu ekonomického 

rozvoje města na období 2008-
2018, který byl schválen zastupi-
telstvem v prosinci 2007. Záměr 
je obsažen také v akčním plánu 
na období 2008-2009, který vy-
chází z opatření Strategického 
plánu.
Na tyto dokumenty navazují 
další kroky města směřující k 
přípravě řešení problematiky 
nakládání s BRO. Město zadalo 
zpracování studie k investiční-
mu záměru Kompostárna Hlu-
čín, která byla dokončena v září 
2008. Studie řeší především vý-
běr vhodné technologie a hod-
nocení bilance produkce BRO v 
našem městě. Závěry a doporu-
čení studie jsou 
v současnosti prověřovány. V lis-
topadu 2008 byla studie projed-

nána radou města, o této studii 
bylo informováno zastupitel-
stvo města na svém listopado-
vém zasedání. 
V prosinci 2008 proběhlo jedná-
ní se společností Soma Markvar-
tovice a.s. o možné spolupráci v 
oblasti nakládání s BRO, při kte-
ré by město předávalo za úplatu 
BRO na stávající kompostárnu v 
areálu skládky Soma Markvarto-
vice. V prosinci také  proběhla 
exkurze na už fungující obdob-
né zařízení, jaké je zmiňováno 
ve studii, které provozuje v are-
álu městské skládky společnost 
Technické služby Zlín, s.r.o. Ex-
kurze se zúčastnili také zástupci 
osadních výborů a občanských 
aktivit.
Téma nakládání s BRO ve městě 

Hlučín bude na pořadu jednání i 
v příštím roce 2009. Přitom bude 
muset samospráva města tepr-
ve rozhodnout, zda městskou 
kompostárnu stavět či využít 
služeb a volné kapacity už fun-
gujících zařízení na území města 
či v blízkém okolí, jakou techno-
logii v případě výstavby zvolit a 
kde novou kompostárnu umís-
tit. Ve stávajícím platném územ-
ním plánu města není přitom 
vymezena lokalita pro umístění 
kompostárny.     Rozhodnutí o 
způsobu řešení musí vycházet 
z porovnání jednotlivých na-
bízejících se variant z hlediska 
finančního, z hlediska technic-
kého a provozního a z hlediska 
dopadu na životní prostředí ve 
městě a jeho blízkém okolí. 

Městská kompostárna v Hlučíně?

Počátkem prosince byl v Hlučí-
ně po rozsáhlé rekonstrukci a 
doplnění spuštěn bezpečnostní 
kamerový systém. Rekonstruk-
ce v rámci programu Prevence 
kriminality byla tak zásadní, že 
se dá mluvit o systému novém. 
Ke stávajícím pěti přibyly další 
tři kamery a s tímto doplněním 
bylo nutné rozšířit a zmoderni-
zovat i monitorovací a ovládací 
stanoviště na služebně městské 
policie. Systém se velmi osvěd-
čil jak v rámci prevence krimi-
nality, tak při jejím šetření a při 
odhalování trestné činnosti. Re-
alizace si vyžádala náklady přes 
jeden milion Kč, ovšem zhruba 
670.000,– Kč z této částky po-
kryla dotace Ministerstva vnitra 
ČR na prevenci kriminality.
Zásadní změna nastala v typu 
přenosu, a to z analogového na 
digitální. Celý systém je staveb-
nicový, tzn. že se dá jednodu-

še rozšiřovat o další kamerové 
body. Umožňuje i napojení mo-
bilních kamer, které je možné 
využívat podle potřeby i krátko-
době , např. v době fotbalových 
utkání a různých shromáždění, 
kde hrozí zvýšená bezpečnostní 
rizika.
Záznam z kamer je nepřetržitě 
nahráván. V Hlučíně je nyní osm 
monitorovacích stanovišť, která 
byla volena s ohledem na frek-
venci pohybu osob, zkušenosti 
z praxe a pravděpodobnost vý-
skytu trestné činnosti. Kamery 
hlídají prostor kolem křižovatky 
ulic Ostravské a Písečné (včetně 
parkoviště), náměstí, parkoviště 
u jezera, prostor autobusového 
nádraží a jeho okolí, lokalitu ko-
lem ZŠ Hlučín – Rovniny, dále 
parkoviště a plochy přilehlé k 
nákupnímu centru Penny a dva 
prostory v části města označova-
né jako OKD.                              (jh)

Kamery dbají na bezpečí občanů

Vilém Balarin se narodil 11. břez-
na 1894 v Zábřehu u Hlučína v 
selské rodině. Už jako žák Gym-
názia v Ratiboři projevoval ma-
lířské nadání, které ho přivedlo 
ke studiu na Královské akademii 
výtvarných umění ve Vratislavi v 
letech 1912 -17. 
V letech 1917-1939 působil jako 
profesor umělecké výchovy na 
gymnáziu J. A. Komenského v 
Lešně. V tomto kulturním slo-
vanském prostředí se mohla 
jeho umělecká činnost příznivě 
rozvíjet, jak o tom svědčily jeho 
výstavy v Lešně, Poznani i Rati-
boři.
Od poloviny dvacátých let mi-
nulého století podniká Vilém 
Balarin pravidelné studijní cesty  
do Vídně, kde studuje moderní 
malířské proudy. Jeho umělecký 
vývoj byl násilně přerušen vál-
kou.
Po ztrátě zaměstnání se vrací do 
rodného Zábřehu, od r. 1939 žije 
na odpočinku v Hlučíně. 
Jeho malířská tvorba byla po 
dlouhá léta známá jen úzkému 
okruhu příbuzných a známých. 
Teprve rok 1956 a výstava pořá-
daná k 700. výročí založení měs-
ta Hlučína upozornila na jeho 
tvorbu širokou veřejnost.
Ovšem do povědomí uměními-

lovné veřejnosti se natrvalo za-
psal až jako člen  výtvarné sku-
piny při Městském domě kultury  
Petra Bezruče v Opavě. 
Zúčastňoval se skupinových  
výstav, především tradičních 
výstav v arkádách Dvořákových 
sadů při festivalech Bezručova 
Opava. Samostatně vystavoval 
v prosinci 1969 a v lednu 1970 
ve Slezském muzeu v Opavě a v 
březnu 1974 v Kulturním domě 
v Hlučíně.
Portréty, figurální kompozice
se vztahem k hudbě a motivy 
koní v pohybu, krajinomalba i 
zátiší, to byla oblíbená témata 
Balarinovy tvorby ovlivněné ze-
jména symbolismem a impresi-
onismem. Balarinem vytvořena 
syntéza těchto vlivů dokázala 
vyústit v osobitý a vysoce kul-
tivovaný projev s dominující 
zjednodušenou obrysovou linií, 
citlivou barevností a poetickým 
tónem. Jeho tvorba výrazně 
ovlivnila poválečný rozvoj regi-
onální výtvarné kultury zvláště 
na Opavsku.
Vilém Balarin zemřel 1. října 
1978 v Hlučíně.

(převzato a upraveno z publikace 
Rodáci, kterou vydal Kulturní dům 

Hlučín v r. 2001)

Na Rovninách, mezi ulicemi Dukelská a Rovniny, vznikla vý-
stavbou nových bytových domů nová ulice, které zastupi-
telstvo města dalo název Viléma Balarina. Pojďme si při této 
příležitosti připomenout osobnost tohoto možná nenápad-
ného, ovšem výjimečného a tvořivého muže, akademického 
malíře.

Vilém Balarin má svou ulici
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Město Hlučín podalo žádost o dotaci do Inte-
grovaného operačního programu (IOP), který je 
financován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Oficiální rozhodnutí o poskytnutí dotace
město Hlučín obdrželo právě v těchto dnech. Na 
financování projektu se bude spolupodílet Ev-
ropská unie ve výši 85 % z celkových způsobilých 
výdajů, zbylých 15 % bude uhrazeno ze státního 
rozpočtu ČR. 
Územně analytické podklady (ÚAP) zjišťují a vy-
hodnocují stav a vývoj území a jsou jedním z 
druhů Územně plánovacích podkladů (ÚPP). Jsou 
podkladem pro pořizování územně plánovací do-
kumentace a pro rozhodování stavebních úřadů. 
Úřady budou také na základě ÚAP poskytovat 
investorům tzv. „územně plánovací informaci“, ze 
které se investor dozví o podmínkách a omeze-
ních v území pro realizaci ekonomických záměrů a 
bude mu umožněna kvalifikovaná volba lokality.
ÚAP umožní kvalitní rozhodování o území na 
základě aktuálních (neustále aktualizovaných) a 
dostupných dat. Zavedení tohoto systému je zá-
kladním předpokladem pro zlepšení služeb ve-

řejné správy. Povinnost zveřejnit ÚAP v rozsahu a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup zakládá 
zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o území 
a omezeních, které se v území vyskytují. ÚAP musí 
být v rámci intervence 5.3 zpracovány digitální 
technologií.
Úřady územního plánování pořizují územně ana-
lytické podklady pro své správní obvody (dále jen 
„ÚAP obcí“) v přenesené působnosti, v podrob-
nosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územ-
ních plánů a regulačních plánů. Ostatní obecní 
úřady poskytují informace pro zpracování ÚAP.
Město Hlučín pořizuje ÚAP pro obce v rámci své-
ho správního obvodu, který je tvořen obcemi Bělá, 
Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, 
Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada. 
Sběr podkladů probíhal již v roce 2007, poté byly 
v roce 2008 provedeny odborné průzkumy s vy-
hodnocením, zpracování ÚAP a jejich projednání 
v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území (zástupců 
obcí správního území). Realizace projektu bude 
dokončena do konce roku 2008.

Město Hlučín získalo dotaci 
z Integrovaného operačního programu
Město Hlučín pořizuje s finanční spoluúčastí EU územně analytické podklady pro obce v rámci
svého správního obvodu.

S účinností od 1. ledna 2009 pla-
tí pro odběratele  Vodovodů a 
kanalizací Hlučín, s.r.o  níže uve-
dené ceny vodného a stočného. 
Cena byla projednána radou 
města Hlučína dne 15.12.2008.

Kalkulace cen se řídí zásadami a 
principy věcného usměrňování 
cen, které stanovují, že výrobce 
může při kalkulaci do ceny zahr-
nout pouze oprávněné náklady 
a přiměřenou míru zisku podle 
závazných kritérií stanovených 
zákonem o cenách. Cenová 
tvorba v oboru vodovodu a ka-
nalizací tak stále podléhá kon-
trole Ministerstva financí ČR. V
roce 2008 patřily mezi nejvý-
znamnější investice  společnos-

ti: vložkování kanalizace na ul. 
Jarní, Vinohradská, Písečná a vý-
měna kanalizace na ul. Pode Zdí, 
oprava vodovodních řadů na ul. 
P. Bezruče, Jaselská, Moravská, 
Čapkova, Zátiší, Pode Zdí. 

Na výši vodného a stočného 
pro příští rok má vliv meziroční 
zvýšení cen vstupu (cena surové 
vody nakupované od společnos-
ti SmVaK Ostrava, ceny energií a 
dalšího materiálu), vyšší jsou i 
potřeby finančních prostředků
na opravy, udržování a rekon-
strukce vodovodní sítě, kanali-
zace a čistíren odpadních vod.
Zákonem č.274/2001 §8 odst.11 
je dána povinnost vlastníku vo-
dovodu nebo kanalizace zpraco-

vat a realizovat plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací, 
a to na dobu minimálně 10 let.
V podmínkách VaK Hlučín, s.r.o. 
tato povinnost obnovy vodovo-
dů a kanalizací na rok 2009 činí  
16 619 000,- Kč, což je 50% z 
předpokládaných výnosů. 
V plánu je oprava vodovodu na 
ul. Pode Zdí, Ke Kořeni, Čapkova, 
Zátiší, B. Němcové a vložkování 
vodovodního přivaděče Jasén-
ka–Rovniny, oprava kanalizace 
na ul. Pode Zdí a Vinohradská.
Všechny opravy  a investice jsou 
hrazeny z vlastních prostředků 
společnosti a  zisku v celém roz-
sahu. V listopadu 2009 předpo-
kládáme zahájení  intenzifikace 
ČOV Jasénky a rozšíření kanali-
zace Rovniny se spoluúčastí do-
tací ze Státního fondu životního 
prostředí.
Podrobná kalkulace je k dispozi-
ci na webových stránkách spo-
lečnosti www.vakhlucin.cz .

Ing. Josef Tomíček
ředitel

Cena vodného a stočného pro rok 2009

Cena bez DPH Cena s DPH 9 %

Voda pitná (vodné) 29,40 Kč/m3 32,04 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 25,35 Kč/m3 27,64 Kč/m3

Celkem  54,75 Kč/m3 59,68 Kč/m3

Voda srážková 25,35 Kč/m3  27,64 Kč/m3

Navýšení oproti roku 2008 činí u pitné vody  4,23 Kč/m3, u vody odve-
dené  0,12 Kč/m3, celkem  4,35 Kč/m3 vč. DPH,  což je navýšení o 9%. 

Ocenění „Orga-
nizace zvyšující 
kvalitu veřejné 
služby“ za rok 
2008 udělilo Mi-

nisterstvo vnitra ČR Městskému 
úřadu Hlučín za realizaci projek-
tu CAF, což je vlastně způsob 
zvyšování kvality při zapojení 
sebehodnocení.
Městský úřad Hlučín provedl 
právě k získání podkladů pro  
sebehodnocení výzkum spoko-
jenosti občanů a klientů úřadu, 
pravidelně provádí průzkum 
spokojenosti zaměstnanců a z 
výsledků sestavuje akční plán 
na další období.
Obsahem akčního plánu jsou 
konkrétní úkoly pro zvyšování 
kvality služeb. V akčním plánu 
na období 2008/2009 tak mů-
žeme najít např. zřízení kontakt-
ního místa stavebního úřadu, 
vytvoření databáze místních 
podnikatelů, nové internetové 
stránky, rozšíření úřední desky, 
zpřístupnění agend městského 
úřadu klientům prostřednic-
tvím internetu z domova, pod-
pora klientů v elektronické ko-
munikaci s městským úřadem, 
vydání brožury „Průvodce úřa-
dem“ a vylepšení orientačního 
systému.

(jh)

Ocenění Městského 
úřadu Hlučín

O zřízení přechodu pro chod-
ce na ulici Rovniny v Hlučíně, v 
prostoru u křižovatky s ulicemi 
Jaroslava Seiferta a Mánesovou,  
rozhodla rada města. 
Na to, že zde přechod chybí, 
upozornili rodiče dětí z této čás-
ti města. V ranních hodinách je 
doprava na ulici Rovniny dost 
frekventovaná a školáci mají  při 
cestě do školy problém bezpeč-
ně přejít na druhou stranu.
Rozhodnutí rady města před-
cházelo projednání záležitosti 
s Osadním výborem Rovniny. 
Následovat bude řízení a roz-
hodování dotčených orgánů 
a institucí. Formální kroky by 
mohly proběhnout do konce 
roku a pokud nenastanou žád-
né komplikace mohlo by dojít 
k  realizaci podle počasí na jaře 
roku příštího.

Přechod pro 
chodce pomůže 
školákům
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Rozpočet města Hlučína na rok 2009
 
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 18. zasedání, konaném dne 16. 12. 2008, schválilo rozpočet města na rok 2009. Byl schvá-
len s celkovou výší příjmů Kč 214.053,2 tis. a výdajů Kč 211.233,8 tis.. Financování, to je částka 2.819,4 tis. Kč, vzniklá jako rozdíl 
mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. 

Vážení spoluobčané,

PŘÍJMY VÝDAJE

Vlastní příjmy 179.012,0 tis. Kč Běžné výdaje 181.881,6 tis. Kč

Dotace  35.041,2 tis. Kč Kapitálové výdaje 29.352,2 tis. Kč

Financování 
(zahrnuje splátky jistin 
přijatých úvěrů a ostat-
ní prostředky rozpočtu z 
roku 2008)

-2.819,4 tis. Kč

Celkem zdroje 211.233,8 tis. Kč Celkem výdaje 211.233,8 tis. Kč

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech
rozpočtu města Hlučína na rok 2009

Příjmy celkem: 214.053,2 tis. Kč 

z toho

1. daňové příjmy 145.740,0 tis. Kč 68,1 %

2. nedaňové příjmy    20.272,0 tis. Kč  9,5 %

3. kapitálové příjmy 13.000,0 tis. Kč 6,1 %

4. přijaté dotace   35.041,2 tis. Kč 16,3 %

Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích 
rozpočtu města Hlučína na rok 2009

Výdaje celkem: 211.233,8 tis. Kč

z toho

5. běžné výdaje 181.881,6 tis. Kč 86,1 %

6. kapitálové výdaje    29.352,2 tis. Kč  13,9 %

Podrobnější rozpis bodu „12. Investice“ (na protější straně)

Aktualizace územně analytických podkladů - Stavební úřad Hlučín 50,0 tis. Kč 000,2%

Požární ochrana – pořízení vyprošťovacího zařízení 250,0 tis. Kč 000,8%

Oddělení informatiky – programové vybavení  200,0 tis. Kč 000,7%

Příprava a realizace prvků místního ÚSES krajiny v lokalitě Hlučín –Cihelna 20,0 tis. Kč 0,1%

Rekonstrukce ulice Pode Zdí, Hlučín 5 300,0 tis. Kč 18,1%

Rekonstrukce přilehlých ulic k ulici Dlouhoveská, Hlučín 2 100,0 tis. Kč 7,1%

Rekonstrukce ulice Promenádní, Hlučín 300,0 tis. Kč 1,0%

Projektové dokumentace 2 222,2 tis. Kč 7,6%

Vybudování parkovacích ploch na sídlištích 4 500,0 tis. Kč 15,3%

Projektová dokumentace na stavbu „Adaptace podkroví hlučínského zámku na muzeum“ 1 400,0 tis. Kč 4,8%

Víceúčelové hřiště u ZŠ Tyrše – úhrada pozastávky 350,0 tis. Kč 1,2%

Výstavba chodníků hřbitov Hlučín – centrum 300,0 tis. Kč 1,0%

Investice do městské části Bobrovníky 1 500,0 tis. Kč 5,1%

Investice do městské části Darkovičky 1 500,0 tis. Kč 5,1%

Investice do části Hlučín - OKD 1 500,0 tis. Kč 5,1%

Investice do části Hlučín - Rovniny 1 500,0 tis. Kč 5,1%

(u položek výše uvedených čtyř položek bude záležet na rozhodnutí osadních výborů, které investice nebo opravy doporučí v roce 2009 k realizaci)

Výkupy pozemků 1 000,0 tis. Kč 3,4%

Investiční dotace z rozpočtu města Hlučína 200,0 tis. Kč 0,7%

Investiční dotace Základní škole Hlučín-Rovniny, okres Opava 5 100,0 tis. Kč 17,4%

Investiční dotace Základní a mateřské škole Hlučín-Bobrovníky, příspěvkové organizaci 60,0 tis. Kč 0,2%

CELKEM 29 352,2 tis. Kč 100,0%

Doufám, že tento stručný přehled nejdů-
ležitějších položek rozpočtu města Vám 
poskytne základní informace, které pro Vás 
budou zajímavé a užitečné. Podrobněji je 
rozpočet města Hlučína na internetových 
stránkách města http://www.hlucin.cz/. 

Ing. Bernard Ostárek
starosta města

ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2009      
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Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2009

1. Územní projektová dokumentace  250,0 tis. Kč 0,1%

2. Dotace na opravu kostela sv. Markéty  900,0 tis. Kč 0,4%

3. Dobrovolné svazky obcí  527,0 tis. Kč 0,3%

4. Městská policie 8 430,0 tis. Kč 4,0%

5. Vnitřní správa  63 895,1 tis. Kč 30,3%

(výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel)

6. Sociální výdaje z rozpočtu města  675,0 tis. Kč 0,3%

(výdaje na dotaci společnosti Renarkon, o.p.s., na sociální péči a pomoc dětem a mládeži, na domovy pro matky s dětmi, na sociální péči a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům,
na komunitní plánování a na poštovné při vyplácení sociálních dávek)

7. Údržba města 21 328,6 tis. Kč 10,1%

8. Doprava 6 093,0 tis. Kč 2,9%

(úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy - Dopravní podnik Ostrava, a.s., Veolia Transport Morava, a.s., Cestovní a dopravní kancelář Maxner; dětské dopravní hřiště)

9. Komunální odpady 11 450,0 tis. Kč 5,4%

(za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou 7.200,- tis. Kč) 

10. Školství 21 407,3 tis. Kč 10,1%

(Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín – Rovniny, Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, Základní škola Hlučín, Hornická,
Základní škola a mateřská škola Hlučín – Darkovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín – Bobrovníky)

11. Bytový a nebytový fond 13 980,6 tis. Kč 6,6%

(za nájem z bytů a nebytových prostor je v příjmech rozpočtu města počítáno s 15.070,0 tis. Kč)

12. Investice 29 352,2 tis. Kč 13,9%

13. Vybudování bezbariérových tras ve městě   450,0 tis. Kč 0,2%

14. Oprava chodníku kolem Autobusového nádraží v Hlučíně k finančnímu úřadu 950,0 tis. Kč 0,4 %

15. Příspěvek do Fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací města Hlučína 3 950,0 tis. Kč 1,9%

16. Úroky z přijatých úvěrů 2 538,2 tis. Kč 1,2%

17. Příspěvkové organizace 16 612,3 tis. Kč 7,9%

(Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dětská rehabilitace Hlučín, Dům dětí a mládeže Hlučín)

18. Dotace poskytované z rozpočtu města 5 580,0 tis. Kč 2,4%

(finanční prostředky budou na základě žádostí rozděleny sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím – termín pro podání žádostí je do 28. 2. 2009)

19. Granty poskytované z rozpočtu města 200,0 tis. Kč 0,1%

(uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k předložení projektů na poskytnutí grantů a proběhnutí výběrového řízení)

20. Ostatní 2 664,5 tis. Kč 1,3%

CELKEM 211 233,8 tis. Kč 100,0%

Podrobnější rozpis bodu 7. Údržba města

Opravy a údržba komunikací včetně dopravních značek 4 500,0 tis. Kč 21,1%

Čištění města 2 700,0 tis. Kč 12,7%

Opravy a výstavba čekáren, mobiliář 300,0 tis. Kč 1,4%

Opravy a údržba kulturních památek 300,0 tis. Kč 1,4%

Úhrada za srážkové vody   336,0 tis. Kč 1,6%

Havárie ve vodním hospodářství 25,0 tis. Kč 0,1%

Opravy a údržba dětských hřišť  200,0 tis. Kč 0,9%

Deratizace  140,0 tis. Kč 0,7%

Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 4 000,0 tis. Kč 18,7%

Údržba hřbitovů 1 085,0 tis. Kč 5,1%

Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží 1 100,0 tis. Kč 5,2%

Informační systém  na autobusovém nádraží 91,0 tis. Kč 0,4%

Psí útulek 180,0 tis. Kč 0,8%

Péče o veřejnou zeleň     6 281,6 tis. Kč 29,5%

Likvidace černých skládek     40,0 tis. Kč 0,2%

Městský informační systém   50,0 tis. Kč 0,2%

CELKEM 21 328,6 tis. Kč 100,0%

Rozpočet města Hlučína na rok 2009
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Soutěž pro děti a mládež pořá-
dal Dům dětí a mládeže v Hlučí-
ně s Klubem malých debrujárů a 
dotační podporou AMD ČR.
Turnaj proběhl 29.11.2008 ve 
sportovním sále KD v Darkovi-
cích za účasti  24  čtyřčlenných 
družstev ve třech kategoriích.
Zúčastnilo se celkem 96 soutěží-
cích z Hlučína, Vřesiny, Darkovic, 
Darkoviček, Ludgeřovic, Šilhe-
řovic, Hati a dalších obcí hlučín-
ského okrsku. 
V jednotlivých kategoriích se 
družstva utkala ve skupinách 
v herním systému každý s kaž-
dým a  v dalších kolech  vítězové 
jednotlivých skupin každý s kaž-
dým a vylučovacím systémem 
na jednu porážku.
Průběh soutěže řídil Libor Chle-
biš (Melody boys Hlučín). Turnaj 

rozhodovali Petr Vondráček (Ne-
topýr), David Kucharzyk, Lukáš 
Růžička (MB Hlučín) a Zdeňek 
Novák (ZŠ Hornická). 
Vítězná družstva v jednotli-
vých kategoriích byla oceněna 
zlatými poháry, medailemi, di-
plomy a věcnými cenami. Čle-
nové 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 nej-
větším počtem dosažených bra-
nek v jednotlivých kategoriích 
byli oceněni věcnými cenami a 
diplomy. Všichni účastníci tur-
naje byli zařazeni do losování o 
9 vstupenek MS ve florbalu a 9
poukazů na lyžařské zájezdy na 
Praděd.                                        L.S. 

Okrskový turnaj ve florbalu„O pohár malých debrujárů“
Umístění kategorie 8-9 let
1. místo VŘESINŠTÍ BORCI
Jakub Franc, Matěj Bednář, Filip Ožana, Kryštof  Kudělka
2. místo LVI  ZŠ ŠILHEŘOVICE
Jan Kučatý, Jan Sikora, Šimon Smolka, Ondřej Sládek
3. místo MACHŘI  HLUČÍN
Richard Němec, Roman Kostelník, Marek Barabáš, Erik Kopecký

Nejlepší střelec: 1.  Jakub Franc

Umístění kategorie 10-11 let
1. místo ODVÁŽNÍ BOJOVNÍCI
Mikuláš Novák, Martin Šigut, Daniel Ondruš, Jan Burda
2. místo BÍLÍ TYGŘI
Vojtěch Prokop, Jakub Antoš, Filip Warzecha, Matěj Waserbauer
3. místo FIERY DRAGONS
Dominik Kovář, Michal Moravec, Adam Večerek, Adam Pieknik

4. Vřesinští dravci,  5. Gumáci,  6. Redwolfs,  7. Vřesinští tygři,  8. 
Gladiátoři,  9. FK Hlučín 

Nejlepší střelec: 1.  Jakub Antoš

Umístění kategorie 12-13 let
1. místo LASIČKY 
Dominik Lasák, Tomáš Novosad, Lukáš Jiřík, Ondřej Pajač
2. místo FTO 
Radek Wicker, Filip Chvěja, Vojtěch Mikula, Adam Pieknik
3. místo EXEROVÉ 
Jiří Adámek, Vítek Pecuch, David Tománek, Jiří Puš

4.MG Ring,  5. Coca-Cola Team  6. Hawlik Team, 7. To Určitě, 8.Meta-
listi, 9. Ohajo, 10. Zuřiví Lvi, 
11. Kamikaze, 12. Florbal Darkovice

Nejlepší střelec: 1.  Dominik Lasák

V letošním roce zůstává výše 
poplatku stejná jako v loňském 
roce, tj. 500 Kč na poplatníka. 
Tato částka plně nekryje nákla-
dy na odpadové hospodářství 
města. Město bude svoz odpadů 
dotovat více než 2 miliony ko-
run. Povinnost uhradit poplatek 
mají  nejen osoby trvale bydlící, 
ale i ty, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální 
rekreaci.
Poplatek je opět potřeba uhra-
dit jednorázově a je splatný od 
1. 2. 2009 do 31. 5. 2009. Po 
tomto termínu již je možné v 
souladu s vyhláškou a zákonem 
zvýšit poplatek až na trojná-
sobek! (proto všechny občany 
vyzýváme, aby zaplatili včas a 
předešli tak výraznému nárůstu 

výše poplatku). Od platby v roce 
2009 jsou osvobozeny všechny 
děti narozené v roce 2009.
Studium ani zaměstnání v ČR 
mimo trvalé bydliště opět není 
důvodem k prominutí poplatku.
Poplatek lze prominout pouze 
z důvodu celoročního jedno-
značně prokazatelného pobytu 
občana v cizině.

Platba poplatku
Hotovostní i bezhotovostní plat-
by lze provádět od 1. 2. 2009 na 
pokladně MěÚ Hlučín v přízemí 
budovy B na Mírovém  náměstí 
č. 24 pouze po předložení slo-
ženky. 
V případě, že přijdete poplatek 
zaplatit bez složenky, musíte na-
hlásit jméno, příjmení a datum 

narození osob, za které bude 
poplatek odveden. Po zaplacení 
poplatku si vyzvednete  svozové 
známky a pytle na plastové od-
pady v přízemí budovy B na Mí-
rovém náměstí 24 kancelář číslo 
B004. Složenky budou do Vašich 
poštovních schránek doručeny 
v průběhu měsíce ledna. V pří-
padě, že složenku ve své schrán-
ce nenajdete (např. důvodu 
neoznačených schránek apod.), 
kontaktujte odbor životního 
prostředí a komunálních služeb, 
tel: 595 020 219, pí. Vjačková. 
Upozorňujeme na fakt, že 
poplatek  je splatný i bez  ob-
držení složenky!

Bude-li poplatek hrazen převo-
dem, je nutné platební příkaz 
vyplnit za každého poplatníka 
zvlášť. Každý poplatník má své 
registrační číslo (variabilní sym-
bol), podle kterého je platba při-
řazena. U sdružených plateb by 
tyto platby nemohly být identi-
fikovány. Provádět jednorázové
platby na jeden VS za více osob 
lze pouze v případě, že na MěÚ 
Hlučín byl odevzdán formulář k 
úhradě, ve kterém byl určen je-
den společný zástupce poplat-
níků.  Svozové známky pro rok 
2008 budou vzhledem ke splat-
nosti poplatku platit do konce 
května 2009.       Odbor ŽP a KS

Poplatky za komunální odpad na rok 2009
Kolik se bude v novém roce platit za odpady? Dozvíte se to mj. 
na dvanácté straně tohoto čísla Hlučínských novin, kde je jako 
každoročně uveřejněna novelizovaná Vyhláška o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Provozní doba pokladny

Pondělí                           8:00 - 11:30                             12:30 - 17:00

Úterý                               8:00 - 11:30                             12:30 - 14:00

Středa                             8:00 - 11:30                             12:30 - 17:00

Čtvrtek                           8:00 - 11:30                             12:30 - 14:00

Pátek                               8:00 - 10:00                             



Ve dnech 13. až 14. prosince 
proběhl vánoční výlet do Pra-
hy organizovaný Domem dětí 
a mládeže Hlučín. Zúčastnilo se 
ho celkem 32 dětí a dospělých. 
Na programu byla prohlídka 
pamětihodností od Václavského 
a Staroměstského náměstí přes 
Karlův most, Malou Stranu až po 
Pražský hrad. Všude vládla vá-
noční atmosféra, na náměstích 
jsme navštívili vánoční jarmark, 
kde hrály vánoční koledy,  voněly 
pečené kaštany, trdelník, medo-
vina. Druhý den jsme navštívili 
unikátní výstavu Prokletí zlata - 
Zlato Inků, dále účastnící dle zá-
jmu navštívili Vyšehrad nebo Pe-
třín.                                               (vh)

Vánoční        výlet
do Prahy
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OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
V uplynulém období se také do 
práce strážníků začal promítat 
předvánoční shon.
Koncem listopadu se zapojili  
spolu s Obvodním oddělením Policie 
ČR  do kontrolně dopravní akce, která 
proběhla na území města Hlučína.
Akcí, která neušla pozornosti veřejnos-
ti, byl převoz vánočního stromu z Bob-
rovníků na Mírové náměstí do Hlučína. 
Strážníci zajišťovali bezpečný  průjezd tohoto mi-
mořádného nákladu. 
28.11. v době kolem 18 hodin přijala městská 
policie oznámení, že na ul. Dukelské v Hlučíně 
údajně hoří v jednom z bytů. Po příjezdu na mís-
to zjistili strážníci, že majitelka bytu nechala péct 
maso v troubě a při tom usnula.
Už při budování klidové zóny vedle kulturního 
domu bylo jasné, že nejtěžší bude uchránit hřiště 
před vandaly. 28.11. ve večerních hodinách zde 
museli strážníci zakročit  a vykázat z hřiště mlá-
dež, jejíž chování by vedlo k poškození instalova-
ných herních prvků
Počátkem prosince spatřila obsluha kamerového 
systému, jak se ve večerních hodinách před re-
staurací Ostravar na OKD strkají 2 osoby. Na mís-
to byla vyslána hlídka, která zjistila, že se jedná o 
bratry, kteří měli mezi sebou slovní rozepři. 
12.12. v odpoledních hodinách oznámila na měst-
skou policii majitelka bytu na ul. Jaroslava Seifer-
ta, že se jí do bytu dobývá nějaký muž. Strážníci 
na místě zjistili, že se jedná o bývalého podná-
jemníka, který byl v podnapilém stavu. Tento muž 
byl s důrazným upozorněním vykázán z domu.
V období od 15.11. do 15.12.2008 řešili strážníci 
na území Hlučína a Kozmic 298 událostí, odchytili 
3 psy a přijali 8 oznámení o ztrátě nebo nálezu.

ZŠ HORNICKÁ
Základní škola Hlučín, Hornic-
ká, škola s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných 
předmětů srdečně zve nastá-
vající školáky a jejich rodiče 
na Den otevřených dveří na 1. 
stupni. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu v pátek 9. ledna 2009 v 
době od 9.00 do 10.30 hodin
Také vás zveme na pravidelná 
setkání učitelek 1. tříd a před-
školáků nazvaná Škola hrou. 
Děti se na nich zábavnou for-
mou připravují  na vstup do 
školy. Setkání se začínají pořá-
dat od února 2009.

ZŠ DR. M. TYRŠE
Máte doma předškolní dítě a 
rozhodujete se kterou školu vy-
brat? Zveme vás na posezení u 
kulatého stolu na ZŠ dr. M.Tyrše 

ve čtvrtek 8. ledna 2009 v 15.30 
hodin. Týž den v dopoledních 
hodinách máte možnost vstu-
pu přímo do vyučování. Více 
info na www.zsmt.cz.

ZŠ ROVNINY
Zveme vás na program pro 
předškoláky a jejich rodiče - 
Škola hrou - nanečisto. Může-
te strávit  příjemný podvečer 
s paní učitelkou a lektorkou v 
1.třídách a školní docházku i s 
úkoly si NANEČISTO vyzkoušet.
A kdy? Vždy první středu v 
měsíci, od února do června od 
16.30. Účast dítěte je podmíně-
na účastí alespoň jednoho z ro-
dičů nebo prarodiče, pro které 
jsou připraveny zajímavé infor-
mace o výchově, vzdělávání a 
školní připravenosti vašich dětí.  
Více na  www.zsrovniny.cz

TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 

škola den hodina

ZŠ Hornická 15.1. 14.00 - 18.00

ZŠ dr. M. Tyrše 15.1. 13.00 - 17.00

ZŠ dr. M. Tyrše 16.1. 13.00 - 16.00

ZŠ Rovniny 15.1. 14.00 - 17.00

ZŠ Rovniny 16.1. 14.00 - 17.00

Hlučínské školy také letos před zápisy do 1. tříd otevírají své dveře
Den otevřených dveří, kulatý stůl nebo škola nanečisto. Ať už školy nazvaly své akce jakkoli, jejich cíl a účel je podobný: Se-
známit rodiče budoucích školáků a samozřejmě i samotné děti s chodem školy a jejím fungováním, a to všechno většinou ještě 
dříve, než proběhne tolik očekávaný zápis do prvních tříd. Zápisy se tentokrát v hlučínských základních školách konají ve 
stejném termínu - většinou 15. a 16. ledna.

Rodiče předškoláků by neměli na zápis zapomenout rodný list dítě-
te a také průkaz zdravotní pojišťovny. 

V neděli 30.11. proběhla v prostorách domu dětí a mládeže tradiční adventní dílna 
pro děti i pro dospělé. Zájem má každoročně vzrůstající tendenci a ani letos tomu 
nebylo jinak. Zúčastnilo se celkem 30 dětí a dospělých. Pro všechny byla přichystá-
na pestrá nabídka v podobě výroby adventních věnců, výroba svícínků technikou 
malování na sklo, malování jmenovek a betlémů.Všude vládla příjemná vůně naře-
zaných větviček a přírodních ozdob. Všichni si své vlastnoručně vyrobené ozdoby 
odnesli s sebou domů.              (vh)

Adventní dílna lákala do DDM

Barborkový den se uskutečnil  4. pro-
since v Základní škole dr. Miroslava 
Tyrše. Netradiční formou jsme chtěli 
přiblížit školu jak rodičům našich nej-
mladších žáků, tak rodičům dětí, kteří 
se žáky naší školy teprve stanou, ale i 
samotným předškolákům. 
Žáci 1. až  5. ročníku si připravili krátká 
poetická pásma připomínající vánoční 
zvyky,  školní pěvecký sbor Zeffiro vše 
doplnil vánočními písněmi. Díky Paed-
Dr. Marii Tvrdé, která sestavila scénář a 

napsala průvodní slovo, jehož se ujali 
žáci 2. stupně, vzniklo působivé před-
vánoční představení. Mile nás překvapil 
velký počet  (cca 150) hostů, kteří přijali 
pozvání na náš Den otevřených dveří. 
Všichni jsme měli v tomto předvánoč-
ním shonu možnost připomenout si, 
díky naším dětem, v čem spočívá kouz-
lo Vánoc. Nehledejme ho v množství 
dárků, ale ve společně prožitých chvil-
kách, kdy máme čas jeden na druhého.

(jk)

Barborkový den na Tyršovce



š

Kalendář akcí: Co, kdy, kde v Hlučíně?

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín
Tel:  595 041 337
www.muzeum.hlucin.com
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Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín
Tel. pokladna: 558 270 100
Kulturní dům: 595 043 397 

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
Tel: 595 041 074

KINO
MÍR

Další pozvánky na akce

v Hlučíně najdete na 

http://info.hlucin.com/
Pořadatelé akcí: Chcete, aby se

pozvánky na vaše akce objevili na 

stránkách InfoCentra a zde v Hlučín-

ských novinách? 

Posílejte je na e-mail 

infohlucin@centrum.cz

10. 1. | 20.00 | Ples mladých
11. 1. | 15.00 | Maškarní ples s Hopsalí-
nem
17. 1. | 20.00 | Ples Gymnázia J. Kainara 
24. 1. | 20.00 | Společenský ples města 
Hlučína

Připravujeme: 
7. 2. | 20.00 | Country bál s Karavanou
26. 2. | 19.30 | Irská taneční show
6. 3. | 18.00 | Eva a Vašek - koncert

11. 1. | 17.00 | Mamma Mia!
Film USA – muzikál. MP

13. 1. | 17.00 a 19.00 | Sněženky a ma-
chři po 25 letech
Film ČR – komedie. MP

14. 1. | 17.00 | Madagaskar 2
Film USA – animovaný. V českém znění. 
MP

16. 1. a 17.1 | 19.30 | Hlídač č. 47
Film ČR – drama, thriller. MN

17. 1. a 18.1.  | 17.00 | Vy nám taky, šéfe!
Film ČR – komedie. MP

23. 1. | 19.30 | Anglické jahody
24. 1. | 17.00 a 19.30 | Anglické jahody
25. 1. | 17.00 | Anglické jahody
Film ČR – drama. MP od 12 hod.

25. 1. | 15.00 | Pásmo  pohádek pro 
nejmenší diváky

30. 1. | 19.30 | Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník
31. 1. a 1.2. | 17.00 | Muzikál ze střední 
3: Maturitní ročník
Film USA – muzikál, komedie. MP

31. 1. a 1.2. | 15.00 | Madagaskar 2
Film USA – animovaný. V českém znění. 
MP

10.1., 17.1., 24.1., 31.1. | LYŽAŘSKÉ 
ZÁJEZDY NA PRADĚD pro děti, mládež 
a dospěláky, odjezd v 7.00 od DDM, 
návrat do 18.30, pedagogický dozor pro 
děti zajištěn, rezervace míst v DDM po 
zaplacení, cena 200,- Kč.
Informace: schreier.leo@seznam.cz, tel: 
724366987, 595041156

9. 1. | 16:00 | KLUB PATCHWORK, srdečně 
zveme všechny šikovné ženy a dívky.
informace: DDM Hlučín, tel.: 595 041 156

Leden | O HADECH S HADY - přírodověd-
ná beseda, přihlášky předem v DDM, sraz 
je ve 14.15 v DDM Hlučíně
Informace: hubackova@ddmhlucin.cz, 
tel.: 595 041 156

Připravujeme o jarních prázdninách:
ZÁJEZD NA WISLU

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

Pronájem sportovní haly – badmintono-
vá hřiště: 150,-/hodina/hřiště - objednáv-
ky na tel. čísle: 595 043 677, 595 043 690

Každé pondělí | 18.00 -  19.00 |  STEP 
AEROBIC s Ondrou Peterkou

Každou středu | 18.00 – 19.00 |  BODY 
TRAINING s Markétou Stoklasovou

10. 1. | 08.00 – 16.00 | Tradiční Novoroční 
volejbalový turnaj

17. 1. | 09.00 – 15.00 | Hlučín – UP Olo-
mouc
Utkání II. ligy volejbalu mužů

24. 1. | 08.30 – 12.00 | Hlučín – Snakes 
Ostrava
OP starších minižáků v basketbalu

31. 1. | 09.00 – 15.00 | Hlučín – SKP 
Holešov
Utkání II. ligy volejbalu mužů

31. 1. | 16.00 – 20.00 | Celostátní liga v 
malé kopané

Sportovně rekreační areál 
Hlučín – sportovní hala
Tyršova 5a, Hlučín
Tel: 595 043 677, 595 043 690
www.sra-hlucin.cz

10.1. | 20.00 | Ples mladých - Kulturní 
dům Hlučín
11. 1. | 15.00 | Maškarní ples s Hopsalí-
nem - Kulturní dům Hlučín
17. 1. | 20.00 | Ples Gymnázia J. Kainara 
- Kulturní dům Hlučín 
24. 1. | 20.00 | Společenský ples města 
Hlučína - Kulturní dům Hlučín
24. 1. 2009 | 17.00 | Společenský večírek 
v Kulturním domě v Hlučíně-Darkovič-
kách. Pořádá Klub seniorů Darkovičky. 
Vstupné 25 Kč. Bližší informace je mož-
né získat na MěÚ Hlučín, kancelář C301 
nebo telefonicky na čísle 595 020 317. 
7. 2. | 20.00 | Country bál s Karavanou 
- Kulturní dům Hlučín
13.2. | 19.00 | Ples seniorů - Kulturní 
dům Hlučín
28. 2. | Ples CK MAXNER  plný překvape-
ní. Místo: Hornické muzeum Petřkovice, 
info na www.maxner.cz 

Spolecenská sezóna

2009

RADOSTNÉ VÁNOCE – vánoční výstava 
potrvá od 13. 12. 2008 do 2. 2. 2009 
Naděžda HLUCHNÍKOVÁ – barevný tón 
romantiky – výstava potrvá od 28. 11. 
2008 do 25. 1. 2009 
27.1. | 16.00 | KŘEST KNIHY – HLUČÍN-
SKO, VALTICKO, VITORAZSKO… podob-
ná minulost 
3.2. | 16.00 | SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
MUZEJNÍ SEZÓNY 2008 - losování 
výherců



Rada města Hlučína stanovila pro rok 2009 tyto termíny svatebních obřadů v obřadní síni MěÚ Hlučín:
 

17. leden 11. a  25. červenec

14. únor 8. a  22. srpen

6. a  21. březen 5. a  19. září

4. a  25. duben 2. a  17. říjen

16. a  29. květen 21. listopad

6. a  20. červen 12. prosinec
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Mimo výše uvedené termíny a dobu  je možné 
po domluvě sňatek uzavřít v kterýkoli jiný den, 
avšak za poplatek podle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, kde se uvádí, že za vydání po-
volení uzavřít manželství mimo stanovenou 
dobu nebo mimo úředně  určenou místnost 
se vybere poplatek ve výši 1.000,- Kč. 

Termíny svatebních obřadů v obřadní síni
MěÚ Hlučín pro rok 2009
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V souvislosti s nabytím účin-
nosti zákona č. 177/2006 Sb, 
kterým se mění zákon č. 406/
2000 Sb. o hospodaření energií 
ve znění pozdějších předpisů 
je  od 1.1.2009 součástí pro-
jektové dokumentace  staveb i  
průkaz energetické  náročnosti 
budovy. 
Tento doklad bude zpracovávat 
energetický expert, jejichž se-
znam je zveřejněn na interne-
tových stránkách www.mpo.cz 
v sekci Energetika a suroviny/
Energetická účinnost.  Energe-
tický expert je osoba  přezkou-
šena  Ministerstvem průmyslu 
a obchodu.  Průkaz energetické  
náročnosti budovy  tvoří pro-

tokol, prokazující energetickou 
náročnost budovy a grafické
znázornění energetické nároč-
nosti budovy.
Jelikož se jedná o povinnou pří-
lohu k žádosti o stavební povo-
lení nebo ohlášení,  nelze bez 
tohoto průkazu stavbu povolit.
Kdo musí průkaz energetické  
náročnosti budovy mít:
 každá nově povolovaná 

budova včetně rodinných 
domů

 rekonstruovaná budova s 
celkovou podlahovou plo-
chou nad 1000 m2, která se 
zatepluje nebo se v ní mění   
systém vytápění
odbor výstavby MěÚ Hlučín

Z jednání rady a zastupitelstva
Výtah z usnesení
61. – 62. schůze rady města

Rada rozhodla:
 poskytnout Sdružení rodičů a 

přátel školy při Základní umě-
lecké škole Pavla Josefa Vej-
vanovského, Hlučín peněžitý 
dar na pořádání Novoročního 
koncertu.

 poskytnout Sdružení slezsko-
-německých přátel Hlučínska 
v Hlučíně peněžitý dar na čin-
nost v roce 2008,

 o dodavateli automobilu malé 
třídy, verze kombi, pro město 
Hlučín - společnosti  AUTO-
CENTRÁLA s.r.o., Hlučín, 

 podat žádost o dotaci z Re-
volvingového fondu MŽP ČR 
na projekt „Zkvalitnění MA21 
ve městě Hlučíně“,

 o dodavateli rotační kartoté-
ky – společnosti Kardex s.r.o., 
Praha,

 uzavřít smlouvu o poskytová-
ní úklidových prací a služeb 
se společností Unibest CZ 
s.r.o., Ostrava,

 o vyhlášení výběrového řízení 
na  zpracování studie  variant-
ního řešení  křižovatky  stáva-
jící I/56 a navrhované přeložky  
R56 Dolní Benešov - Ostrava 
dle požadavků jednotlivých 
obcí, při respektování inves-
tičního záměru SOMA Mark-
vartovice,

 o vyhlášení výběrového řízení 
na zpracování studie „Návrh 
dopravních opatření na prů-
tahu silnice I/56 v Hlučíně“ 
dle podmínek  a rozsahu sta-
noveném komisí dopravy a 
OD a SH,

 o instalaci šesti dopravních 
značek „Zákaz stání“ na ul. Za-
hradní, v obou směrech, a to 
od křižovatky s ulici  Tyršova 
po křižovatku s ul. Dr. E. Be-
neše,

 na základě upozornění na  vy-
užívání chodníku k jízdě mo-
torových vozidel u mateřské 
školy na ul. Cihelní o instalaci 
pevné zábrany v místě začát-
ku chodníku u mateřské školy 
Cihelní směrem k sídlišti Rov-
niny,

 o podmínkách zástavby po-
zemku parc. č. 48 v k.ú. Hlučín 
(nároží naproti provozovny 
Sazky) s právem přednostní 
koupě zastavěné části pozem-
ku a formě výběrového řízení 
obálkovou metodou. Zároveň 

rada stanovila termín ukonče-
ní podávání nabídek, termín 
otevírání obálek a jmenovala 
pracovní skupinu na otevírání 
obálek,

 rozhodla o částce za krát-
kodobý pronájem obřad-
ní síně MěÚ Hlučín ve výši 
500,- Kč/hod., s účinností od 
2.12.2008. Poplatek se ne-
vztahuje na svatební obřady, 
vítání občánků, akce pořá-
dané MěÚ Hlučín, předávání 
závěrečných vysvědčení míst-
ních škol a koncerty Základní 
umělecké školy Pavla Josefa 
Vejvanovského, 

 že zhotovitelem stavby „Par-
kovací místa pod kostelem 
sv. Markéty v Hlučíně“ bude 
společnost ODS – Dopravní 
stavby Ostrava, a.s., 

 poskytnout Apoštolské církvi, 
sboru Ostrava peněžitý dar na 
činnost v roce 2008,

 s účinností od 1.1.2009 pře-
číslovat budovy v souvislosti 
se vznikem ulic K Pile a Viléma 
Balarina,

 navrhnout na ocenění „Nejú-
spěšnějších sportovců, spor-
tovních družstev, trenérů a 
cvičitelů Moravskoslezského 
kraje za rok 2008“ pana Jana 
Miketu a družstvo - starší pří-
pravka – FC Hlučín,

 uzavřít  smlouvu  o údržbě ve-
řejné zeleně města Hlučína se 
společností TS Hlučín s.r.o. na 
rok 2009,

 uzavřít smlouvu o umístění a 
obsluze monitorovacího zaří-
zení s Českým hydrometeoro-
logickým ústavem,

 ponechat stávající způsob 
parkování vozidel u České  po-
jišťovny a.s. na ul. Pode Zdí,

 v případě kladného stano-
viska vlastníka komunikace 
zadat zpracování návrhu vo-
dorovného a svislého do-
pravního značení na silnici 
I/56 v úseku od přechodu pro 
chodce s dělícím ostrůvkem u 
kulturního domu po místo za 
křižovatku s ul. Dlouhoveská,

 realizovat režim parkování v 
centru města  a jeho blízkém 
okolí,

 o záměru prodeje bytu č. 11, 
včetně spoluvlastnického po-
dílu na společných částech 
domu čp. 1347 v k.ú. Hlučín na 
ul.  Cihelní 3 obálkovou meto-
dou s určením minimální kup-
ní ceny 633.765,--Kč, zároveň  

stanovila termín ukončení po-
dávání nabídek, termín oteví-
rání obálek a schválila  komisi 
na otevírání obálek,

 o záměru pronájmu pozemků 
s právem přednostní koupě v 
lokalitě mezi ulicemi Jandova 
a Pionýrská v Hlučíně – Dar-
kovičkách, za účelem výstav-
by RD formou výběrového 
řízení  obálkovou metodou s 
určenou minimální cenou za 
těchto podmínek: minimál-
ní kupní cena pro případný 
prodej pozemků je stanovena 
ve výši  380,- Kč/m2. Zároveň 
rada stanovila termín ukonče-
ní  podávání nabídek, termín 
otevírání obálek a jmenovala 
pracovní skupinu na otevírání 
obálek,

 zrušit usnesení ve věci zří-
zení bezbariérového vstupu 
do budovy „A“ pomocí šikmé 
plošiny (tento způsob se uká-
zal jako nerealizovatelný),

Rada schválila:
 podání žádosti Základní ško-

ly a mateřské školy Hlučín-
-Darkovičky o dotaci v sou-
ladu s Programem I. MŠMT 
„Program na podporu aktivit 
v oblasti specifické prevence
sociálně patologických jevů u 
dětí a mládeže pro rok 2009“ 
a profinancování 25% pláno-
vaných uznatelných výdajů  z 
veřejných zdrojů (z rozpočtu 
obce) na projekt “Přeměna 
agresivity u dětí v pozitivní 
energii,“

 kalkulaci nákladů na pitnou 
a odkanalizovanou vodu na 
rok 2009 (uvedeno v samo-
statném příspěvku) a „Plán fi-
nancování obnovy vodovodů 
a kanalizací na rok 2009“ s vý-
hledem na léta 2010 – 2018,

Výtah z usnesení
18. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo schválilo:
 rozpočet města Hlučína na 

rok 2009 s celkovou výší pří-
jmů 214.053.200,- Kč a výdajů 
211.233.800,- Kč,

 rozpočtový výhled města 
Hlučína na rok 2010-2022,

 podání žádosti Základní školy 
Hlučín-Rovniny, okres Opava 
o dotaci MŠMT pro rok 2009 
na projekt a realizaci „Rekon-
strukce školního sportovního 
a relaxačního areálu“.

Zastupitelstvo rozhodlo:
 o uzavření smluv o poskyt-

nutí dotací z rozpočtu města: 
na opravu kostela sv. Marké-
ty v Hlučíně,  na zmapování 
drogové scény v Hlučíně a na 
sportovní přípravu a výcho-
vu fotbalové mládeže v roce 
2009,

Zastupitelstvo vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku 

č.4/2008, o místním poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů (viz 
str. 6 a 12).

Změny  v dokumentaci staveb
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Z nabídky volných pracovních míst ÚP Opava po-
bočky Hlučín aktuálních ke dni 17.12.2008. Den-
ně aktualizovaná volná místa naleznete na www 
stránkách http://portal.mpsv.cz

Volná pracovní místa

SDĚLENÍ RODIČŮM - „Vítání občánků“

ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ
Vzděl. - vyučen, praxe min. 2 roky, podmínkou svářečský průkaz na CO 
nebo na Argon, PD: ranní směny, nástup ihned. Kontakt: nutné sjednat 
schůzku předem telefonicky 603 209 636 nebo konektasap@volny.cz. 
Zaměstn.: KONEKTA - SAP, s.r.o., Rovniny č.p. 787/9 Hlučín

ŘIDIČ MALÉHO DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU
pracovní poměr na zkrácený úvazek -  5 hodin, směny od 4.00 - 9.00 
mimo víkendy. Kontakt: 595 041 265
Zaměstnavatel: JOSEF KNOTEK Pekařství M + K, Hlučín

KUCHAŘ 
Vzdělání: Vyučen/a v oboru podmínkou, min. praxe výhodou (příp. za-
městnavatel zaučí). Nadstanardní platové podmínky
Kontakt: Ing. Pavel Kubina, tel.: 595048518. Zaměstnavatelel: PAVEL 
KUBINA, Ing. - Restaurace a penzion Stará celnice, Hlučín

KLEMPÍŘ
Vyučen v oboru, ŘP sk. B. Kontakt: 603 382 292 pan Novysedlák Jozef. 
Zaměstnavatel: LIRE stavby s.r.o., Hlučín

PRODAVAČ/KA - POKLADNÍ 
Vyučení, praxe v oboru vítána. Pracovní doba dvousměnná, mzda ná-
stupní: 10000 Kč, nástup: po domluvě. Kontakt: osobně na prodejně. 
Zaměstnavatel: Lidl Česká republika v.o.s. - pracoviště Hlučín, Celní č.p. 
1461/2

SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍ SESTRA BEZ DOHLEDU
Požadujeme znalost práce s PC + internet. Pracovní doba dle domlu-
vy, pouze denní směny (ordinace praktického lékaře). Praxe není pod-
mínkou. Kontakt: životopis a případné dotazy zasílejte Ing. arch. Petru 
Hyklovi na e-mail firma@ordinace-hlucin.cz
Pracoviště: Homo sapiens, s.r.o.,  Hlučín, Mírové náměstí 2

ZEDNÍK 
Vyučen. Jedná se o zateplování domů. Dobrý zdravotní stav, praxe vítá-
na, práce na Ostravsku. Kontakt: Strachota Petr, tel.: 603346621
Zaměstnavatel: Petr Strachota, Dlouhoveská č.p. 366/33, Hlučín

PROGRAMÁTOR DELPHI, MS SQL 
Náplň: práce s MS SQL a IS Helios Orange, tvorba aplikačního software. 
Požadavky: Znalosti a praktické dovednosti s programováním v Del-
phi, znalosti relačních databází, minimálně MS SQL. Vzdělání: VŠ/SŠ, ŘP 
sk. B, AJ výhodou. Kontakt: zaslat životopis na e-mail hra@pchelp.cz 
(vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, jehož součástí 
může být i krátký test). Zaměstnavatel: PC HELP, a.s., pracoviště Hlučín
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hlučínskénoviny

Vážení rodiče, vzhledem k plat-
nosti zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zá-
kona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných číslech a o 
změně některých zákonů (zákon 
o evidenci obyvatel), není mož-
né využívat údaje z ISEO pro jiné 
účely než stanoví zákon. Z toho-
to důvodu jsme nuceni se na Vás 
obrátit touto cestou. Slavnostní 
přivítání se nyní připravuje pro 
děti narozené v druhé polovině 
roku 2008 (červenec - prosinec) 
a v roce 2009. Týká se dětí, které 

mají  trvalý pobyt na území měs-
ta Hlučína a jeho částí Bobrovní-
ků a Darkoviček. Máte-li zájem 
zúčastnit se se svým miminkem 
slavnostního obřadu vítání ob-
čánků, dostavte se  maminky 
osobně  na matriku MěÚ Hlu-
čín (Po, St 800 – 1700 hod.; Út, 
Čt 800 – 1400 hod.) a doložte, k 
ověření těchto skutečností, ori-
ginál rodného listu dítěte a svůj 
platný občanský průkaz. O přes-
ném datu konání akce budete 
předem, s dostatečným předsti-
hem, informováni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

Volní pejsci v hlučínském útulku

Psí útulek v Hlučíně
Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:
PO - PÁ: 6:00 - 18:00 hod.
SO - NE: 8:00 - 12:00 hod.

Odběr pejsků:
PO - PÁ: 6:00 - 14:00 hod. 

odbor ŽPaKS

V útulku pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín 
s.r.o. se nyní nachází 7 psů, kteří čekají  na své nové pány. 

Bak - dlouhosrstý kříženec, pes, 
nalezený v lokalitě cihelny dne 
25. 10. 2008

Bety -  dlouhosrstý, rezavý je-
zevčík, fena, stáří asi 4 roky, na-
lezená na ul. Školní 12. 9. 2007

Judy -  rezavý kříženec, fena, 
stáří asi 5 let, nalezená v Hlu-
číně – Darkovičkách u bunkrů 
dne 18. 2. 2008, vhodná ke star-
ším lidem

Molly - černý kříženec, fena, stá-
ří asi 3 roky, nalezená na ul.Hlu-
boké dne 12. 5. 2008, přítulná

Nina - bílohnědý kříženec, 
fena, stáří asi 5 let, nalezený 22. 
8. 2008 na OKD, bojácná

Rony - rhodéský ridgeback, pes, 
stáří asi 6 let, nalezený 13. 11. 
2008 u domova důchodců, pro 
zkušeného chovatele

Tina - kříženec německého ov-
čáka, fena, nalezená u areálu 
spol. Agrozea v Darkovičkách 
15. 8. 2008



Zastupitelstvo města Hlučína se 
na svém zasedání dne 16.12.2008 
usneslo vydat podle ustanovení § 
14 odst. 2 zákona č. 565 /1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů a v souladu s ust. 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Město Hlučín stanoví a vybírá 
místní  poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „po-
platek“).

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatníkem 1) je :
a) fyzická osoba, která má na území 
města Hlučína trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba (dále jen“rekreační 
stavba“) a rekreační stavba se na-
chází na území města Hlučína.
2) Za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za 
rodinný nebo  bytový dům vlastní-
kem nebo správcem ( dále pro účely 
této vyhlášky jen „společný plátce“). 
Společný plátce je povinen ozná-
mit jména a data narození osob, za 
které poplatek odvádí v přihlášce k 
registraci, která je nedílnou součástí 
této vyhlášky jako příloha č .1.
3) Má-li k rekreační  stavbě ozna-
čené v odst. 1 písm.b) vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit  
poplatek společně a nerozdílně, a 
to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.
4) Za poplatníka,  jehož způsobilost 
k právním úkonům je dle zvláštního 
zákona nebo na základě rozhodnu-
tí soudu omezena, plní povinnosti 
stanovené tomuto poplatníkovi  
jeho zástupce   (u nezl. dětí např. 
jejich rodiče). Stejným způsobem se 
postupuje v případě, že poplatník  
je zbaven způsobilosti k právním 
úkonům.

Čl. 3
Řízení o poplatku

1)  Řízení o poplatcích vykonává 
Městský úřad Hlučín (dále pro účely 
této  vyhlášky „správce poplatku“).
2) Správce poplatku  je oprávněn 
činit veškerá opatření potřebná 
ke správnému a úplnému zjištění, 
stanovení a splnění poplatkových 
povinností, zejména má právo vy-
hledávat poplatníky, vyměřovat, vy-
bírat, vymáhat a kontrolovat plnění 
poplatkových povinností.

Čl. 4
Oznamovací a registrační 

povinnost
1) Poplatník  má povinnost oznámit 
vznik, změnu a zánik poplatkové 
povinnosti a s tím spojenou  regis-
trační povinnost. Oznamovací a re-
gistrační povinnost dle této vyhláš-
ky je poplatníkem splněna, pokud 

podal přihlášku k registraci již v le-
tech 2002-2008 a v  podané přihláš-
ce od doby jejího podání nedošlo 
k žádným změnám, které by měly 
za následek změnu či zánik poplat-
kové povinnosti dle této vyhlášky, 
popř. byly důvodem k osvobození 
od placení poplatku v souladu s 
touto vyhláškou.
2) Poplatník splní oznamovací a re-
gistrační povinnost dle této vyhláš-
ky, pokud není již splněna dle odst. 
1 tohoto článku, podáním   přihláš-
ky k registraci uvedené v příloze č. 
1 této vyhlášky (pozn.: příloha není 
v Hlučínských novinách uvedena). 
Podáním přihlášky k registraci se ro-
zumí její doručení správci poplatku, 
ať již poplatníkem nebo jim stano-
veným společným plátcem.
3) Vznik oznamovací a registrační 
povinnosti poplatníka se posuzuje 
ke dni 01.01.2009 a přihláška k re-
gistraci musí být doručena, pokud 
není oznamovací a registrační po-
vinnost již splněna dle odst. 1 toho-
to článku, ve lhůtě do:
a) 31.05.2009.
b) v případě vzniku poplatkové po-
vinnosti po dni  31.05.2009 do 30 
dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku 
poplatkové povinnosti nebo kdy 
došlo k jiným skutečnostem, které 
jsou důvodem ke změně poplatko-
vé povinnosti.
4) Pokud poplatník nesplní svou 
oznamovací a registrační povinnost 
tak, jak je stanovena touto vyhláš-
kou,   bude provedena registrace 
správcem poplatku a  poplatek 
bude vyměřen dle skutečností zná-
mých správci poplatku. 
 5) Poplatník je povinen oznámit  
písemně nebo ústně do protokolu 
správci poplatku skutečnosti roz-
hodné pro zánik poplatkové povin-
nosti, a to  do 30 dnů ode dne, kdy k 
těmto  skutečnostem došlo.

Čl. 5
Poplatek

1) Poplatek činí   500,- Kč na poplat-
níka a kalendářní rok.

Čl. 6
Sazba poplatku 

1) Sazbu poplatku tvoří :
a) částka  250,00 Kč  za osobu uve-
denou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a 
kalendářní rok 
b) částka 250,00 Kč za osobu uve-
denou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky 
a kalendářní rok dle následujícího 
rozúčtování:
 náklady na sběr a svoz netřídě-
ného komunálního odpadu za rok 
2007: 6.129.917,- Kč             
 počet poplatníků k 1.1.2008  :  
14.439
 náklad na jednoho poplatníka v 
roce 2007:  425 Kč 2)

Čl. 7
Splatnost poplatku 

1) Poplatek se  platí bez vyměření 
na účet správce poplatku.
2)Pokud bude poplatek hrazen bez-
hotovostním převodem z účtu ve-
deného u banky na     příslušný účet 

správce poplatku, musí poplatník 
uvést své registrační číslo, které je      
identifikací platby. Registračním čís-
lem je číslo poplatníka, na složence 
uvedené jako      variabilní symbol.
3) Poplatník nebo společný plát-
ce uhradí poplatek jednorázově 
a to v termínu od 01.02.2009 do 
31.05.2009, pokud není touto vy-
hláškou stanoveno jinak.
4) Společný plátce za bytový dům 
může platbu hradit čtvrtletně ve 
výši  ¼  celkové částky vždy nej-
později do 15. kalendářního dne 
prvního měsíce následujícího po 
skončení čtvrtletí, případně polo-
letně ve výši ½ celkové částky vždy 
nejpozději do 15.kalendářního dne 
prvního měsíce následujícího po 
skončení pololetí.
5) V případě vzniku poplatkové po-
vinnosti po dni 31.05.2009 je popla-
tek splatný jednorázově do 30 dnů 
ode dne vzniku poplatkové povin-
nosti. 
 

Čl. 8
Poplatek při změně  poplatkové 

povinnosti
1) V případě změny místa trvalé-
ho pobytu nebo změny vlastnictví 
rekreační stavby v průběhu kalen-
dářního roku, se hradí poplatek v 
poměrné výši, která odpovídá po-
čtu kalendářních měsíců pobytu 
nebo vlastnictví rekreační  stavby v 
příslušném roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce je 
pro stanovení počtu měsíců roz-
hodný stav na konci tohoto měsíce. 

Čl. 9
Osvobození od poplatku

1)  Poplatníci narozeni v roce 2009 
jsou od placeni poplatku osvoboze-
ni do 31.12.2009.
2) Poplatníci, kteří jsou klienty Fon-
tány, příspěvkové organizace, se 
sídlem Celní č. 3, 748 01 Hlučín a 
Domova U jezera, příspěvkové or-
ganizace, se sídlem Dlouhoveská č. 
91/1915, 748 01 Hlučín jsou od pla-
cení poplatku osvobozeni.
3) Osvobození od poplatku zaniká, 
zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 10
Zmírnění nebo odstranění 

tvrdosti
1) Město Hlučín může na žádost 
poplatníka z důvodu odstranění 
tvrdosti v jednotlivých 
    případech poplatek nebo jeho 
příslušenství zcela nebo částečně  
prominout.
2) Studium a zaměstnání v ČR po-
platníka mimo jeho místa trvalého 
pobytu není důvodem k prominutí 
poplatku ani jeho příslušenství.
3) Město Hlučín může poplatek 
zcela nebo částečně prominout z 
důvodu  celoročního jednoznačně 
prokazatelného pobytu poplatníka 
v cizině.

Čl. 11
Společná a závěrečná ustanovení
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny 
(odvedeny) včas nebo ve správné 
výši, vyměří Město Hlučín poplatek 

platebním výměrem. Včas nezapla-
cené (neodvedené) poplatky nebo 
jejich nezaplacenou (neodvedenou) 
část může Město Hlučín  zvýšit až na 
trojnásobek. Vyměřené poplatky se 
zaokrouhlují na celé koruny naho-
ru. 
2) Pokud poplatník nesplní ve sta-
novené lhůtě svou oznamovací 
povinnost vyplývající z této obecně 
závazné vyhlášky nebo uloženou 
rozhodnutím podle zákona č.337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
v platném znění, může mu správce 
poplatku  opakovaně uložit pokutu 
za nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy ve smyslu ustanovení § 37 a 
37a zákona č.337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozděj-
ších předpisů.
3) Pokud poplatník  nesplní svoji 
poplatkovou povinnost stanove-
nou touto obecně závaznou vy-
hláškou, lze dlužné částky vyměřit 
nebo doměřit do 3 let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla. Byl-li před 
uplynutím této lhůty učiněn úkon 
směřující k vyměření nebo doměře-
ní poplatku, běží tříletá lhůta znovu 
od konce roku, v němž byl poplatník 
nebo plátce o tomto úkonu písem-
ně uvědoměn. Vyměřit a doměřit 
poplatek lze nejpozději do 10 let od 
konce kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.
4) V řízení ve věci poplatků upra-
vených touto vyhláškou se postu-
puje podle zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
nestanoví jinak..

Čl.12
Zrušovací ustanovení

1) Touto vyhláškou se zrušuje obec-
ně závazná vyhláška č. 4/2007 Vy-
hláška o místním za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Čl. 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška na-
bývá účinnosti dne 01.01.2009.

Ing. Bernard Ostárek, v.r.
starosta města

Ing. Pavel Reiský, v.r.
místostarosta

1)   § 6 odst.2 zákona č.337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění poz-
dějších předpisů, § 10b odst.1 zákona 
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,  
ve znění pozdějších předpisů
2) předpokládané náklady na celý sys-
tém shromažďování a sběru netříděné-
ho i tříděného komunálního odpadu 
na rok 2009: 9.740.000,- Kč  (z toho na 
netříděný odpad 6.800.000,-Kč a na tří-
děný odpad 2.940.000,- Kč, předpoklá-
daný náklad na celý systém na jednoho 
poplatníka v 2009 :  674 Kč 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 



Přivítali  jsme
Terezie Golová *2008 
Gabriela Salawová *2008
Magdaléna Salawová *2008 

Jubilanti
Školastika Pjenčíková *1922
Julie Brovjáková *1915
Anna Vitásková *1929
Evženie Poloková *1923
Emílie Tvrdá *1930

Viktor Rylko *1933
Ludmila Šrubařová *1929

Rozloučili jsme se
Oldřich Kolář *1913
Václav Kukelka *1945 

      [13] hlučínskénoviny

Místo kytičky

DVD je určeno pro všechny 
majitele psů bez ohledu na ple-
meno, stáří psa, a také Vám vy-
světlí základní povely psů pod 
vedením našich renomovaných 
cvičitelů, jenž naučí chování psů 
na veřejnosti s maximální efek-
tivitou pro majitele psa. DVD 
také zohledňuje základní právní 
rámec, který poskytuje minis-
terstvo zemědělství, konkrétně 
Ústřední komise pro ochranu 
zvířat podle zákona č. 246/1992 
Sb. 
Ta vydává stanoviska a dopo-
ručení, kterými by se měli ří-
dit obce při sestavování svých 
místních vyhlášek a majitelé psů 
jsou povinni se těmito zákony a 
vyhláškami řídit. Stejně tak jsme 
povinni dbát na to, aby nedo-
cházelo k znečišťování okolí psí-
mi exkrementy, abychom opat-
řili psa náhubkem, vodítkem, 
obojkem, registrační známkou, 
či očkováním, dodržovali pravi-
dla při přepravě v hromadných 
dopravních prostředcích, a také 
nemáme právo se jej úmyslně 

zbavit vyhozením na ulici, v lese 
či kdekoli jinde.  
DVD obsahuje tři základní kapi-
toly: 
1. Základní výcvik - Sedni, Leh-
ni, Vstaň, Zůstaň, Ke mně, Chůze 
u nohy, Volno
2. Poznejte svého psa
 • Vývoj psa - novorozenecká, 
vtišťovací a socializační fáze, 
dospívání, útěk, puberta a do-
spělost
 • Pes smečkové zvíře - soužití v 
lidské smečce, vůdce smečky,
 • Pes a hry – hra se štěňaty, vy-
světlení Jak, psí řeči, honění a 
stopování, ukončení her …
3. Pes na vycházce - základní 
povinnosti majitele psa na ve-
řejnosti, přeprava vašeho psa v 
hromadných dopravních pro-
středcích a v automobilu, odka-
zy na vydané zákony a vyhlášky
 
DVD je v prodeji v Informač-
ním centru Muzea Hlučínska na 
zámku nebo na  stránkách www.
dvd-vycvik-psa.cz za 299,- Kč.

DVD pomůže s výcvikem psa
Zajímavý a užitečný počin z Hlučína pomůže majitelům čtyř-
nohých miláčků s výcvikem. Jedná se o první výukové DVD v 
ČR s názvem „Základní výcvik psů“, který vznikl na základě 
stále většího počtu zaevidovaných psů, kteří se stávají agre-
sivními a neukázněnými díky nezodpovědným majitelům.

Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s. připra-
vilo pro občany Hlučína možnost studia Univerzity třetího věku .

Délka studia:  2 roky , tj. 4 semestry, semestr trvá 15 týdnů
Zahájení:  začátek  2. pol. března 2009 – červen 2009
  (1. semestr)
Rozsah výuky:   2 vyučovací hodiny 1x týdně 
  (tj. 90 min výuky týdně v odpoledních hodinách)
Požadavky na účastníky: středoškolské vzdělání, věk 55 a více
Ukončení:  certifikát o absolutoriu U3V

Obsah výuky: 
 1. semestr – Počítač a já
 2. semestr – Cizí jazyk
 3. semestr – Právo a já
 4. semestr – bude upřesněno 

Počty studentů:  maximum 40 studentů v ročníku,
  tj. 2 skupiny po 20 studentech

Výše školného za 1 semestr:
   Školné hrazeno studentem     500 Kč
   Dotace města                     1000 Kč

Místo studia:  Hlučín

Přihlášky: nejpozději do 15.2.2009 odevzdat na MěÚ Hlučín, od-
bor školství a kultury. Platba za 1.semestr proběhne nejpozději do 
28.2.2009, studenti budou k platbě vyzváni. 

...................................................zde odstřihnout................................................... 
 

Závazná přihláška pro studium
Univerzity třetího věku ve městě Hlučíně

Jméno a příjmení:.................................................................................................

Datum narození:....................................................................................................

Trvalé bydliště:........................................................................................................

Telefonní kontakt:.................................................................................................

Mailová adresa:......................................................................................................

Podpis:........................................................................

Univerzita třetího věku

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili anke-
ty „Pocit bezpečí občanů města Hlučína“ a vyslovili tak svůj názor. 
Anketa byla v průběhu prosince ukončena a výsledky budou známy 
na počátku roku 2009. Bude možné je nalézt na internetových strán-
kách města Hlučína (www.hlucin.cz), sekce Soc. péče a zdravotnic-
tví-komunitní plánování.

Marie Suchánková

Starosta města Hlučína jmenoval členy redakční rady Hlučínských 
novin. Redakční rada pracuje v tomto složení:
David Moravec – šéfredaktor, členové: Ing. Bernard Ostárek,                    
Ing. Pavel Reiský, Mgr. Jana Poláchová, Ing. Jarmila Harazinová,  
Mgr. Zdeněk Kačor a Mgr. Metoděj Chrástecký.

(jh)

Redakční rada Hlučínských novin





Pomůže vám
www.SEOkniha.cz*

Máte super www
stránky a chodí

na ně málo lidí???

pod čarou    _______________________ 

*Co je to SEO?  Technika, 
jak dostat vaše stránky 
do čela vyhledávačů jako 
je Seznam a Google. Je to 
způsob, jak přivést na vaše 
www stránky nové zákaz-
níky...  

TAXI HLUČÍN
602 855 888

Při objednávce předem 
možnost přistavení vozidla 

pro 6 pasažérů. 
Zajištění Drink Service 
(odvoz Vás i s Vaším 

vozidlem)
VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838

Řádková inzerce 
 Hledám pronájem bytu v Hlučíně. nabídněte. Tel.: 605 906 201 
 Prodám byt 2+1 v os.vl.  Částečně zrekonstruovaný.  Hlučín OKD. 

Tel.: 737 727 288
 Modeláž nehtů, japonská manik., japonské tetování, netradiční 

zdobení. Info u paní Theuerové Pedikura Ostravská 16. Tel.: 724 
313 318.

 Vyměním 2+1 s doplatkem za menší. Tel.: 604 829 378. 
 Koupím v Hlučíně stav. pozemek (Vrablovec, Malánky, Bobrovní-

ky. Tel.: 603 772 774. 
 Děkujeme všem příbuzným, sousedům, kamarádům, kolegům a 

známým, kteří doprovodili Josefa Kmoníčka na jeho poslední ces-
tě. Manželka Eva s dcerami.

 Děkujeme MUDr. Kulaviakovi a jeho sestřičce Alence, MUDr. Ludá-
nyiové a její sestřičce Milušce a pracovníků z hlučínské charity za 
bezmeznou obětavost a vzornou péči, kterou věnovali Bohumilo-
vi Filipovi v jeho těžké nemoci. Filipovi a Martišovi.                                   

ZIMA 2009: JE UŽ JE V PLNÉM PROUDU!
UKRAJINA – lyžařské středisko Bukovel,
2 a 4 sedačkové lanovky  vše propojené

100% zasněžované a upravované sjezdovky
cena: od 2 390 Kč/  3, 4denní pobyt s polopenzí

PRAVIDELNÉ JEDNODENNÍ SKIBUSY
Zvýhodněné ceny skipasů v ceně dopravy!!!

Velká Rača ,Donovaly,Vrátná, Chopok-Jasná,
Javorový Vrch, 1-denní lyžování: Praděd  

CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAXNER
Hlavní třída 695, Ostrava-Poruba
tel.: 596 912 650, 777 750 888, info@maxner.cz
Sokolská třída 116, Ostrava-Přívoz
tel.: 596 133 352, 604 361 353, www.maxner.cz

LÉTO 2009: CHORVATSKO 
apartmány u moře, Gradac, Makarská, 
Tučepi, ostrov Brač – již v prodeji! 
Pobyty se cvičením, numeralogie, tarot, 
angličtina u moře,  sebeobrana, masáže, 
kosmetika, břišní tance, taiči, joga… 

20% SLEVA JEN
V MĚSÍCI LEDNU 2009 
NA LETNÍ ZÁJEZDY

DO CHORVATSKA!!!

CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAXNER
Hlavní třída 695, Ostrava-Poruba
tel.: 596 912 650, 777 750 888, info@maxner.cz
Sokolská třída 116, Ostrava-Přívoz
tel.: 596 133 352, 604 361 353, www.maxner.cz

Děkuji za Vaši milou přízeň v 
roce 2008 a tím se na Vaši ná-
vštěvu v roce 2009.

Mgr. Michal Kubíček

Nejvší prodejce livé kosmiky z Mrtvého moře
a sypaných bylinek na internu: www.tvojelekarna.cz
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