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Téma měsíce: Ekologie a životní prostředí
V dubnu si mj. připomínáme Den Země. Hlučínské noviny se i proto v tomto čísle věnují životnímu prostředí a jeho 
ochraně. Přečtěte si třeba o třídění elektroodpadu našimi školáky nebo o bezplatné likvidaci autovraků.   

Čtěte na stranách 2, 3 a 13
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Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Hlučínských novin se vě-
nujeme životnímu prostředí. Zajímalo 
mne, jak dbali o životní prostředí naši 
předci. K zamyšlení  je určitě doba,  kdy 
byl starostou města  Hlučína lékárník 
Robert Janetzky. Tehdy  řešili čistotu 
města následujícím způsobem:
Podle Uličního pořádku města Hlu-
čína, který  byl vypracován 4. února 
1842 a schválen v Opolí 13. srpna 
1842 se například všechny ulice a ná-
městí měly čistit dvakrát týdně, a to ve 
středu a v sobotu. V uvedenou dobu 
měli rovněž hospodáři anebo ná-
jemníci za povinnost chodníky před 
domy, zahradami, chlévy atd. „dob-
rou metlou očistiti a před metením 
pokropiti“. Ulice a chodníky se měly 
zametat stejný den a před západem 
slunce. Vyhazování smetí na veřejná 
místa se pod trestem zakazovalo. 
Řemeslníkům se zakazovalo odkládat 
odpadky na ulici nebo vypouštět 
hnojůvku do příkopu. Přísně se zaka-
zovalo „nestydaté hyzdění cest vyko-
náváním své potřeby“. V dokumentu 
jsou uvedeny tresty za přestupky. Šlo 
o peněžité tresty od pěti až k deseti 
tolarům a kromě toho každý ještě 
„všechnu učiněnou škodu musil vyna-
hraditi“. Za určitých okolností mohl 
se peněžitý trest přeměnit  i na trest 
vězení. Tolik z historie. 
Ještě dnes je vidět spoustu našich ob-
čanů,  jak si v sobotu před svými domy 
zametají chodník a cestu. I to je péče 
o životní prostředí! Jsou však i druzí, 
kteří se spoléhají na Technické služby. 
Kolik by pak musely mít zaměstnanců, 
kteří by každou středu a sobotu před 
západem slunce pozametali všechny 
ulice a chodníky v celém Hlučíně? Z 
městského rozpočtu ročně přispíváme 
na čištění komunikací částkou  4,1 mil. 
Kč a na údržbu zeleně 5,8 mil. Kč. Na 
odstraňování černých skládek, způ-
sobených nezodpovědnými občany, 
vynakládáme  40 tisíc Kč.  
Všichni chceme žít ve zdravém městě, 
a je na každém z nás, jak ke zlepšení 
životního prostředí přispěje. Nastává 
doba jarního úklidu, proto s chutí do 
toho, abychom měli své město, kde 
žijeme, o něco krásnější!
Krásné prožití Velikonočních svátků 
všem přeje

Bernard Ostárek
starosta města Hlučín

Máte doma autovrak a neví-
te co s ním? Využijte možnosti 
bezplatné likvidace. Ve čtvrtek 
23. dubna pořádá městský úřad 
společně s bohumínskou spo-
lečností ŽDB Group a.s. sběr 
autovraků - vozů určených k li-
kvidaci. 
„Své autovraky můžete zavážet 
v době od 11 do 16 hodin do 
areálu Technických služeb na 
Markvartovické ulici,“ podotkla 
Lada Dobrovolná, mluvčí měs-
ta. 
Pro případné zájemce je tato 
možnost několikanásobnou 
úsporou. Jednak se zbaví za-
darmo nepotřebného vraku a 
také se v ruce s potvrzením o 
ekologické likvidaci, kterou od 
firmy ŽDB Group získají, vyhnou 
nutnosti platit vysoké poplat-
ky do garančního fondu České 
kanceláře pojistitelů. Denní saz-
ba příspěvku se pohybuje pod-
le druhu vozidla od 20 do 300 
Kč. Příspěvek narůstá každým 

dnem, kdy je vozidlo nepojiš-
těno. Bezplatným odevzdáním 
autovraku je problém vyřešen.
„Jak již bylo řečeno, za zlikvi-
dování kompletního autovraku 
nezaplatíte nic, přivezete-li ale 
nekompletní vrak, například 
bez motoru, vyjde vás likvidace 
na 600 korun. Chybějící převo-
dovka je účtována za 350 korun 
a vůz bez kol vyjde na 100 korun 
za každé chybějící kolo mimo 
rezervy,“ dodává Dobrovolná. 
Pro autovraky, které jsou zce-
la nepojízdné a jejich majitelé 
je nejsou schopni dopravit do 
areálu TS sami, je možno objed-
nat si dopravu vraku v ceně 100 
korun. Požadavek na odvoz mů-
žete sice řešit v den sběru, ale 
vzhledem k omezené kapacitě 
je lepší dohodnout se předem, 
a to na telefonu 604 228 312.           
V takovém případě stojí dopra-
va sice 200 korun, ale majitel 
má jistotu, že mu bude autovrak 
odvezen.

A co je s sebou třeba vzít? Ma-
jitel vozu samozřejmě občanský 
průkaz a velký technický prů-
kaz. Ostatní osoby plnou moc 
od majitele vozidla jako souhlas 
k likvidaci a opět velký technic-
ký průkaz vozidla.
Majitelé takto předaných auto-
vraků obdrží  na místě od pra-
covníka ŽDB GROUP a.s., která 
má licenci KÚ Moravskoslezské-
ho kraje pro sběr, výkup a vyu-
žívání autovraků a ostatních do-
pravních prostředků „Potvrzení 
o převzetí autovraku do zařízení 
ke sběru autovraků“ – doklad 
potřebný pro vyřazení vozidla z 
evidence motorových vozidel.
Bližší informace poskytnou pra-
covníci MěÚ  Hlučín, tel. 595 020 
233, 595 020 274, případně ŽDB 
GROUP a.s. Bohumín, provoz 
Recyklace, tel. 596 083 671, 596 
082 673 (pracovní dny od 6 – 14 
hodin) nebo na mobilech 604 
228 312, 604 228 455.    

(mk)

Bezplatná likvidace autovraků ušetří peněženkám

Žáci  hlučínských  základních 
škol  se s úspěchem zapojili do 
recyklačního programu  s ná-
zvem Recyklohraní. 
Ten  organizují společnosti ASE-
KOL, ECOBAT a EKO-KOM,  které 
se zabývají zpětným odběrem 
baterií a elektrozařízení.
Cílem programu, který zaštiťuje  
ministerstvo školství,  je naučit 
žáky správně nakládat s elek-
troodpadem. Za jeho sběr škola 
získává body, současně jsou žá-
kům zadávány úkoly,  za jejichž 
splnění mohou získat bodů ješ-
tě více. Všechny jsou uloženy na 
bodovém účtu a slouží k nákupu 
ve speciálním internetovém ob-

chodě.  Ten nabízí  pestrý výběr 
zboží v různých cenových kate-
goriích - od nejlevnějších škol-
ních pomůcek, přes sportovní 
potřeby, až po drahé přístroje 
jako  dataprojektory, kamery, 
mikroskopy, multimediální pro-
gramy či kopírky. Získat je mož-
né také vstupenky do naučných 
nebo zábavných parků.
Ve výčtu 1 418 škol, které se k 
akci v rámci celé ČR připojily, 
si hlučínské školy vedou velmi 
dobře. V Moravskoslezském 
kraji jsou dvě z nich průběžně 
v první desítce - ZŠ Hornická 
na sedmém místě  a  ZŠ Hlučín 
– Rovniny na místě pátém. Pro 

žáky ZŠ Rovniny je tak za odmě-
nu, stejně jako pro ostatní školy 
v první pětce, připraven naučný 
vzdělávací program Hrátky s 
Asíkem a Balem.
V současné době se ve školách 
soustřeďují i větší elektrozaříze-
ní. Potřebujete-li se jich zbavit, 
odneste je na některou ze zá-
kladních škol. Pomůžete tak žá-
kům získat další body v soutěži. 
Recyklohraní je pro děti nejen 
hrou. Jeho největším přínosem 
je bezesporu zvýšení informova-
nosti žáků i jejich rodičů o způ-
sobech třídění odpadu, zejména 
vybitých baterií a nefunkčních 
elektrozařízení.                         (ld)

Hlučínští žáci třídí elektroodpad

Černé skládky, které v minulosti hyzdily především 
okrajové části Hlučína, jsou už minulostí. V součas-
né době město neřeší žádný problém s kupícími se 
odpadky na nelegálních skládkách. 
„V současné době neevidujeme žádnou černou 
skládku. Spíše řešíme nepořádek v příkopech. Sna-
žíme se to monitorovat a co nejrychleji prostřed-
nictvím pracovníků Technických služeb uklidit. I 
tak bráníme vzniku černé skládky. Jinak by hrozilo, 
že se odpadky na místě začnou kupit,“ vysvětlila 
vedoucí odboru životního prostředí a komunál-
ních služeb Soňa Prášková.
Příznivé situaci napomohlo zřízení sběrného 
dvora, kam mohou lidé odpad zdarma odvážet. 
Separační dvůr je umístěn v Markvartovické ulici. 

Zájemci zde mohou odkládat velké kusy odpa-
du, nebezpečný odpad, což můžou být například 
motorové, převodové a mazací oleje, akumulá-
tory, zářivky, zbytky barev, lepidel, pneumatiky a 
další. Odložit se ve dvoře dá i veškerý elektrošrot 
- spotřební elektrotechnika, počítačové monitory, 
chladničky a další už nepotřebné věci. Otevírací 
doba sběrného dvora je v pondělí až pátek od 8 
do 17 hod., s polední pauzou od 11 do 12.30. Přes 
víkendy je otevřeno jen v sobotu od 8 do 12 hod.
Dalším aspektem, který podle Práškové pomohl k 
vymizení černých skládek, jsou i pravidelné svozy 
velkých kusů odpadů. „Dřív jsme je organizovali 
jednou do roka. Nyní už dvakrát a je to akce, která 
se osvědčila,“ vysvětlila vedoucí odboru.        (mrc)

Černé skládky zmizely, pomohl sběrný dvůr a svozy
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Město Hlučín, které je  členem 
Národní sítě zdravých měst, se 
opět v letošním roce zapojuje  
do celostátní kampaně k osla-
vám Dne Země. Den Země, ten-
to celosvětový svátek životního 
prostředí, připadá každoročně 
na 22. dubna. První kampaň 
pod názvem Den Země proběh-
la 22. dubna 1970 ve Spojených 
státech a měla za cíl upozornit 
širokou veřejnost na problema-
tiku životního prostředí a pro-
sadit otázky ochrany životního 
prostředí i do vysoké politiky. 
Tenkrát se připravených akcí 
zúčastnilo téměř 20 milionů lidí, 
převážně studentů.
Kampaň napomohla vzniku tra-
dice oslav Dne Země i na mezi-
národní úrovni. V roce 1990 se 
již do oslav zapojilo celkem 140 
zemí včetně České republiky. 
Tento den se na celém světě po-
řádají festivaly, koncerty, výsta-
vy, pochody, mítinky, úklidové 
akce a mnoho dalších aktivit.
Ve spolupráci s Kulturním cent-
rem Hlučín jsme připravili k této 
příležitosti několik zajímavých 
akcí:
 od 21. do 30. dubna bude 

v Kulturním domě v Hlučíně 
pro veřejnost připravena vý-

stava žákovských výtvarných 
prací. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout svět okolo 
nás očima našich dětí. Verni-
sáž této výstavy proběhne 21. 
dubna v 8.30 hod.
 na 21. dubna je pro žáky          

II. stupně základních škol při-
pravená zajímavá cestopisná 
přednáška o Etiopii.
 22. dubna proběhne pro I. 

stupeň základních škol diva-
delní představení Popeláčci, 
které zábavnou formou vy-
světlí a podpoří ekologickou 
výchovu a zejména třídění 
odpadů.

Dalšími akcemi pro základní 
školy jsou soutěž ve znalostech 
z biologie, kterou si budou or-
ganizovat jednotlivé základní 
školy a nejlepší žáci pojedou za 
odměnu v květnu do ostravské 
ZOO, kde pro ně bude připra-
vena prohlídka s odborným 
výkladem. A v neposlední řadě 
soutěž pro základní školy  ve 
sběru papíru. Její vyhodnocení 
proběhne začátkem května, a 
aby nebyly znevýhodněny malé 
školy, sběr se bude přepočítávat 
vždy na jednoho žáka.
Děti z mateřských škol budou 
mít 24. dubna vyhrazenou plo-

chu okolo Kulturního domu pro 
malování na chodníku.
Pro širokou veřejnost bude ve 
dnech 21. - 24. 4. přistaven na 
Mírové náměstí  kontejner na vy-
řazené elektrospotřebiče. Každý, 
kdo v těchto dnech nějaký vyřa-
zený spotřebič odevzdá, obdrží 
drobnou odměnu. Celoročně 
lze tyto vyřazené přístroje samo-
zřejmě bezplatně odevzdávat ve 
sběrném dvoře TS Hlučín na 
ulici Markvartovická.
Ve spolupráci s Minister-
stvem životního pro-
středí ČR proběhne v 
Hlučíně informační 
akce k dotačnímu 
programu „Zele-
ná úsporám“ – 
tento program 
je zaměřen na 
z a t e p l o v á n í 
domů a vyu-
žití obnovitel-
ných zdrojů 
energie a je 
určen pro 
domácnosti. 
V neděli 19. 
dubna bude 
umístěn infor-
mační stánek s 
propagačními 

materiály a proškoleným pra-
covníkem MěÚ Hlučín v předsálí 
Kulturního domu v rámci akce 
„Koláčobraní“ a 22. dubna na 
Mírovém náměstí před měst-
ským úřadem. 

Odbor ŽPa KS

Město Hlučín si i letos připomene Den Země

Využívat zbylou směs komunálního odpadu 
pro energetické účely si bere za své nový 
projekt, který vzniká v těchto dnech v na-
šem kraji. Měl by být pod patronací nově 
vznikajícího Krajského integrovaného cent-
ra nakládání s odpady (KIC), na jehož vzniku 
se shodl kraj společně s pěti městy regionu 
- Ostravou, Karvinou, Frýdkem-Místkem, 
Havířovem a také Opavou. 
Předpokládaná kapacita tohoto moderního 
zařízení, které by mělo být v následujících 6 
letech postaveno na území kraje, konkrétně 
v lokalitě Barbora poblíž Karviné, je zhruba 
190 tisíc tun komunálního odpadu za rok s 
celoroční výrobou elektrické energie a tep-
la. Zařízení vyjde bezmála na 5 miliard ko-
run. Mimo finančních prostředků z Evropské
unie kraj předpokládá využití úvěru např. z 
Evropské investiční banky a peněz z vlast-
ních zdrojů. Zařízení pro energetické vyu-
žívání komunálního odpadu si na splátky 
úvěru podle náměstka hejtmana Miroslava 
Nováka vydělá prodejem tepla a elektrické 
energie a příjmem plateb za zpracování od-
padů.
Ročně vzniká v České republice přibližně 30 
miliónů tun odpadů, z toho zhruba 4 milióny 
tun zaujímá komunální odpad.  Komunální 
odpady tedy představují necelých 15% cel-

kového množství odpadů, které u nás vzni-
kají. Přesto je s nimi nejvíc starostí. Většina 
se ukládá na skládkách, pouze zhruba 400 
tisíc tun, tedy pouhých 10 %, se energetic-
ky využívá. Česká republika v tomto ohledu 
zaostává za ostatními státy Evropy. Milióny 
tun komunálního odpadu, které skončí roč-
ně na skládkách, by přitom mohlo v energe-
tice nahradit stejné množství hnědého uhlí.
„Evropa dokázala, že jiné opravdu účinné 
cesty než energetického využívání odpadů, 
není.  Dokonce i tříděný odpad končí ve spa-
lovnách, pouze je ta cesta dražší,“ vysvětluje 
náměstek Novák. „Jsem přesvědčen, že pro-
blém stále se zvětšujících skládek komunál-
ních odpadů v naší republice je nutné řešit 
opravdu rychle. Plánovaná výstavba zaříze-
ní pro energetické využívání komunálního 
odpadu je nejen podle mne nejideálnějším 
řešením. Navíc energetickým využitím od-
padů získáme teplo a elektrickou energii a 
zároveň ušetříme až 90 % objemu skládek,“ 
dodává Miroslav Novák s tím, že energie z 
odpadů je moderním trendem podporova-
ným Evropskou unií. 
Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Větši-
na z nás si už zvykla třídit doma plasty, papír 
a sklo. Všichni ale víme, že pokaždé zůstane 
nevábný zbytek, který už se dotřídit ani re-

cyklovat nedá, skončí v popelnici a posléze 
na skládce. Bohužel zařízení pro energetic-
ké využívání odpadu, lidově spalovny, mají 
v České republice všeobecně špatnou po-
věst.
Spálením odpadu zcela jistě vznikají znečiš-
ťující i nebezpečné látky. Podobné či stejné 
látky se však uvolňují i u nás doma, ať již z 
kamen, z motorů aut nebo při táboráku. 
Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou veške-
ré znečišťující látky nepřetržitě kontrolová-
ny a jsou zde vysoce výkonná a spolehlivá 
zařízení, která tyto látky bezpečně zachytí. 
Obecně platí, že spalovny jsou nejhlídaněj-
šími provozy. 
„Množství znečišťujících látek v odcháze-
jících spalinách je zanedbatelné a dá se 
srovnat se spalinami, které odcházejí z vý-
topny na zemní plyn, která je považována 
za nejčistší zdroj energie.  Čistá energie ze 
spalovny nahradí teplo dnes vyráběné v 
klasické teplárně z černého uhlí,“ dodává 
Miroslav Novák s tím, že paradoxní je, že i 
přes veškeré výhody pro životní prostředí, 
podporu ministerstva životního prostředí 
stavba doposud nemá. Právě toto „zelené“ 
ministerstvo totiž kraji blokuje možné dota-
ce z evropských peněz.        

Michal Kubíček

Kraj chce energii ze skládek komunálního odpadu
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Z jednání rady a zastupitelstva
Výtah z usnesení 
z 69.  a 70. schůze Rady města

Rada města projednala:
 návrh pracovních skupin Komunitního 

plánování města Hlučína na konání akce 
„Den sociálních služeb  ve městě Hlučín“ 
a rozhodla o konání akce dne 3. 6. 2009 
na Mírovém náměstí v Hlučíně a uzavření 
náměstí v době konání akce pro motoro-
vá vozidla. 
 smlouvu o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové osobní dopravě mezi 
městem Hlučín, a dopravcem Cestovní a 
dopravní kancelář Maxner, Ludgeřovice, a 
rozhodla smlouvu uzavřít.
 smlouvu o závazku veřejné služby ve ve-

řejné linkové  osobní dopravě mezi měs-
tem Hlučín a dopravcem – Dopravním 
podnikem Ostrava  a rozhodla smlouvu 
uzavřít.
 smlouvu o závazku veřejné služby ve ve-

řejné linkové  osobní dopravě mezi měs-
tem Hlučín a dopravcem Veolia Transport 
Morava a  rozhodla smlouvu uzavřít.
 architektonickou studii „Muzeum Hlučín-

ska - adaptace podkroví hlučínského zám-
ku“ a schválila vypracovat projektovou 
dokumentaci dle předložené studie vari-
anty č.1 a dle požadavku komise městské 
památkové zóny, aby přístavba schodiště 
byla řešena jako spojovací prvek mezi 
hmotou současného zámku a budoucí 
možnou přístavbou jižního křídla.

Rada města Hlučína rozhodla:

 o  uzavření nájemní smlouvy s Gymnázi-
em Josefa Kainara, Hlučín, p.o., pro účely 
výuky Univerzity třetího věku.
 o zhotoviteli projektové dokumentace 

pro  stavební povolení stavby „Bezbariéro-
vý vstup do Kulturního domu v Hlučíně“.
 o zhotoviteli projektové dokumentace 

pro  územní rozhodnutí a stavební povo-
lení  stavby „Zvýšení bezpečnosti chodec-
kých přechodů v Hlučíně“.
 zrušit přechod pro chodce na ul. Osvobo-

ditelů v Hlučíně-Bobrovníkách u domu  č. 
52.
 o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlu-

čína do 50.000 Kč organizacím dle návr-
hu.
 o poskytnutí grantů z rozpočtu města 

Hlučína v roce 2009 dle upraveného návr-
hu  do 200.000 Kč a doporučila Zastupitel-
stvu města Hlučína  rozhodnout o uzavře-
ní smluv o poskytnutí těchto  grantů.
 o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách 

mateřských škol Hlučín Severní, Cihelní, 
Darkovičky, Bobrovníky ve školním roce 
2009/2010 dle předloženého návrhu.

Rada města Hlučína souhlasí:
 se zaměstnáváním osob evidovaných 

úřadem práce na veřejně prospěšné prá-
ce v příspěvkové organizaci města Hlučí-
na Správě sportovně rekreačního areálu 
Hlučín.

Rada města Hlučína vydala nařízení:
 č.2/2009, kterým se vymezuje oblast měs-

ta Hlučína, ve které lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke stání sil-

ničního motorového vozidla jen za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpi-
sy, dále schválila ceník za stání silničních 
motorových vozidel na místních komuni-
kacích nebo jejich určených úsecích.

Výtah z usnesení 
zastupitelstva ze dne 3. 3. 2009 

Zastupitelstvo města Hlučína schválilo:
 Zásady pro poskytování půjček z Fondu 

rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na  
opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína 
dle předloženého návrhu (více na str. 8).
 3. aktualizaci Strategického plánu dle 

upraveného návrhu doplněného o pro-
jekty navržené pracovními skupinami, a 
to konkrétně o ulici Pionýrskou.
  zadání změny č. 4 územního plánu Hlu-

čína (dle  přílohy č. 1 předloženého ma-
teriálu).
 zadání změny č. 3 územního plánu Hlu-

čína (dle přílohy č. 1 předloženého ma-
teriálu), a to s vypuštěním požadavku 
na zpracování nových tras biokoridorů a 
požadavku na umístění plánované kom-
postárny.

Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo:    
 pojmenovat ulici na parc. č. 1162/1 v k. ú. 
Darkovičky s účinností od 1. 7. 2009 názvem 
Polní.
 neměnit  stávající výši měsíčních odměn  
neuvolněným členům zastupitelstva.

Celé usnesení z jednání Rady  
a Zastupitelstva města Hlučína najdete                                      

na www.hlucin.cz

Město Hlučín je od roku 2007 členem Ná-
rodní sítě zdravých měst ČR. Jeho předsta-
vitelé se snaží vytvořit z města co nejkva-
litnější a nejpříjemnější místo pro život. Do 
rozhodování o dění chtějí v co největší míře 
zapojit také místní občany. Jednou z mož-
ností je právě pořádání veřejných diskusí.
Podnětů a návrhů na zlepšení života se na 
fóru sešla celá řada. Do desítky nejžhavěj-
ších problémů, které by měli představitelé 
města řešit, byly zařazeny podle počtu hla-
sů následující témata:
1.        Řešení obchvatu Hlučína 
2.        Zvyšování disciplinovanosti, ohledu-

plnosti občanů (řidičů), dodržování 
vyhlášek, zákonů 

3.        Chování majitelů psů – psi pobíhající 
bez vodítka, úklid psích exkrementů 
apod.

4. - 6. Revitalizace jezera 
Rekonstrukce kina na víceúčelové 
zařízení  
Rozšíření sítě cyklotras ve městě, 

propojení s okolními obcemi 
7. - 9. Sociální bydlení 

Nedostatečná kapacity MŠ zřizova-
ných městem 

7. -9. Revitalizace školního hřiště při ZŠ 
Hlučín-Rovniny 

10. -11. Parkování u domu s pečovatelskou 
službou 

10. -11. Rozšíření ploch zeleně ve městě 

V brzké době mezi obyvateli Hlučína pro-
běhne anketa, která by měla potvrdit, zda 
jsou problémy vybrané na fóru opravdu 
těmi nejpalčivějšími. Jejich řešením by se 
poté měli zabývat představitelé města a 
zařadit je, pokud tomu tak již není, do stra-
tegického a akčního plánu města. 
Vedení města samozřejmě nenechá bez 
odezvy také připomínky, které v diskusi 
padly, ale nebyly zařazeny mezi nejdůle-
žitější desítku a bude hledat možnosti i k 
jejich vyřešení.                                                 

 (ld)

Lidé diskutovali na  veřejném fóru
Obyvatelé Hlučína se měli možnost vyjádřit k problémům města na veřejném 
fóru, které proběhlo v rámci projektu  Hlučín - Zdravé město v hlučínském Kultur-
ním domě v úterý 17. 3.

Drobné vyřazené  
elektropřístroje můžete 
vyhodit na úřadě
Aby nekončily staré vyřazené drobné elek-
tropřístroje v popelnicích, tomu má napo-
moci i umístění dvou zelených kontejnerů 
na tento odpad v prostorách Městského 
úřadu Hlučín. 
Jsou určeny nejen pro zaměstnance, ale i 
pro všechny občany, kteří potřebují odložit 
vyřazený elektropřístroj a nechtějí s ním jít 
až na dvůr TS Hlučín s.r.o., který je na ulici 
Markvartovická. 
Kontejner je však určen, vzhledem ke své 
kapacitě, opravdu jen na drobné věci (např. 
kalkulačky, mobily, radia, diskmeny, wal-
kmeny apod).
Velké elektrospotřebiče musíte dále ode-
vzdávat na  sběrném dvoře technických slu-
žeb. Na městském úřadě jsou umístěny tyto 
kontejnery dva a to v přízemí v budově B (u 
pokladny) a v přízemí v budově C (před pře-
pážkou informátora).
Věříme, že je využijete.

Odbor ŽPaKS



      [05] hlučínskénoviny

OKÉNKO STRÁŽNÍKA

V pondělí  23. 2. od 17 hod. pro-
běhla v Hlučíně – Bobrovníkách 
v místním klubu důchodců be-
seda se  seniory o bezpečnosti 
na území města. Strážníci se 
seniorům  snažili poradit, jak   
předcházet nebezpečným situa-
cím a jak je následně řešit. 
24. 2. v době kolem 15.30 hod. 
proběhl zákrok strážníků měst-
ské policie na ÚAN v Hlučíně 
vůči skupině 5 opilých mladých 
lidí, kteří zde narušovali veřejný 
pořádek  a vyvolali potyčku s ná-
hodným kolemjdoucím. Strážní-
ci vše řešili důrazným zákrokem. 
Ve čtvrtek  26. 2. v době kolem 
17 hod. zadrželi policisté mla-
díka, který se snažil ramenem 
rozrazit dveře Watekampovy 
hrobky,  k tomu přihlíželi další 4 
jeho kamarádi. Strážníci chytili 
pachatele  při útěku z místa činu. 
Svým jednáním způsobil na dve-
řích hrobky škodu do  5 000 Kč.
28. 2. v době kolem 11 hod.  za-
drželi strážníci na ul. ČSA řidiče 

motorového 
vozidla, u kte-
rého bylo ori-
entačním měřením 
zjištěno 1,99 pro-
mile alkoholu v de-
chu. Opilý řidič byl 
zadržen také 5. 3. na 
Mírovém náměstí. 
Oba byli předáni Po-
licii ČR .
Dne 2. 3. okolo 10 hod. nahlásila 
obyvatelka Hlučína nález graná-
tu na polní cestě nedaleko obce 
Darkovičky  směrem na Vřesinu. 
Strážníci zajišťovali místo až do 
příjezdu pyrotechnika, který mi-
nometný granát z II. světové vál-
ky odvezl k likvidaci 
Ve středu 4.3. okolo 18.30 hod. 
zadrželi strážníci v prodejně BIL-
LA v Hlučíně pachatele drobné 
krádeže, který v prodejně odcizil 
zboží v celkové hodnotě 439 Kč. 
Jak bylo posléze zjištěno, jednalo 
se o osobu,  po které bylo vyhlá-
šené celostátní pátrání.          (ld)

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

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
II. čtvrtletí 2009

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu: 
 středa  8. duben 2009 svozová oblast B
 středa 22. duben 2009 svozová oblast C
 středa  6. květen 2009    svozová oblast A   
 středa 20. květen 2009 svozová oblast B
 středa  3. červen 2009 svozová oblast C
 středa 17. červen 2009 svozová oblast A
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý

V období od 15. 2. do 14. 3. řešili strážníci 
266 událostí.  Z toho bylo 31 zjištěných závad 
nebo nedostatků. K tomu odchytili tři psy, 
které předali do útulku.

V polovině března si začal užívat 
důchodu dlouholetý člen a ve-
doucí strážník městské policie 
Hlučín, dnes jednašedesátiletý 
Jindřich Maša. V roce 1991 stál u 
samotného zrodu této instituce 
a dnes vzpomíná na začátky její 
činnosti. 
Pane Mašo, jak se „rodila“ 
městská policie v Hlučíně?
Nově nabytá svoboda a demo-
kracie po revoluci s sebou přinesla 
spoustu nových problémů v oblasti 
trestné činnosti, takže vyvstala po-
třeba zřídit nové policejní jednotky, 
tzv. městskou policii.  Když jsem v 
roce 1991 nastoupil na městskou 
policii, ještě neexistoval zákon, který 
by její činnost koordinoval. Městská 
policie Hlučín vznikla navíc jako 
první v okrese, všechno bylo v plen-
kách, takže jsme se nemohli inspi-
rovat ani v jiných městech. Vůbec 
se třeba nevědělo, jaké budeme mít 
uniformy, návrh jsme si vymysleli 
sami a jedna místní podnikatelka 
nám je ušila.
Jaké jste měli tehdy vybave-
ní?
Všechno se dělalo na koleně. Sami 
jsme si instalovali i vysílačky, to byla 
velká finanční úspora. Ze začátku 
jsme byli dohromady čtyři, ale měli 
jsme k dispozici služební psy, což 
byla velká výhoda. Na nočních 
směnách jsem mohl být sám a 
nemusel jsem mít strach, ten pes 
opravdu budil respekt. 
Jako vůbec jedni z prvních jsme ale 
třeba měli zakoupený monitorovací 
radar. To je podle mě  jedna z velmi 
dobrých věcí,  protože ze zkušenosti 
vím, že každý řidič,  jestliže ví o jeho 
přítomnosti, alespoň zpomalí.
A jak to vypadalo v té době s 
trestnou činností v Hlučíně?
Tehdy enormně narůstala drobná 
kriminalita, především krádeže tak 

jsme přemýšleli, jak tomu zabránit. 
Svolali jsme místní podnikatele a 
navrhli jsme kamerový systém. Měs-
tu ale chyběly peníze, proto jsme je 
vyzvali k finančnímu příspěvku. Z 
původních asi pětadvaceti podni-
katelů byli ale ochotni přispět jen tři. 
Záměr se tedy nezdařil, a tak jsme 
hledali jinou možnost.  Asi o čtyři 
roky později, kolem roku 1996, jsme 
zřídili pult centrální ochrany. Na ten 
bylo postupně napojeno přes osm 
desítek institucí, všechna školská a 
zdravotnická zařízení, ale samozřej-
mě i jiné budovy. Při spuštění alar-
mu v objektech nám přišel signál, 
naskočilo číslo objektu a my jsme 
přesně viděli pohyb pachatele. Pak 
jsme okamžitě vyjížděli na místo.
Do konce mého působení ve funkci 
vrchního strážníka v roce 2006 byl 
12x hlášen nedovolený vnik do ob-
jektů a z toho se nám v devíti přípa-
dech podařilo pachatele zajistit.
Vzpomínáte si na nějaký zají-
mavý případ?
Pro mě byla zajímavá většina přípa-
dů. Z těch kuriozit: jak víte, městští 
strážníci jsou také v rámci své práce 
přivolávání k odchytu zvířat, říkám 
záměrně zvířat a ne pouze  psů,  pro-
tože si pamatuji i odchyt ovcí, koně 
nebo nutrie. Za ta léta  lidé  navíc 
donesli na městský úřad i spoustu 
zraněných holubů, ježků, dokonce 
i rorýse, se kterými si nikdo nevěděl 
rady. Já je pak doma vypiplal. 
Takže máte doma takovou 
soukromou záchrannou sta-
nici…
Jsem dítě přírody a všechny mé 
koníčky souvisí s přírodou. Jsem 
chovatelem výstavních holubů, 
náruživý rybář a hodně času trávím 
i na zahradě a prací kolem domu. 
Takže teď budu mít na všechno víc 
času. Nudit se v důchodu rozhodně 
nebudu.         (ld)

Na slovíčko: Jindřich Maša

Starosta města Hlučína Bernard Ostárek poděkoval na zasedání zastupitelstva Jindřichu Mašovi za 
jeho dlouholetou práci pro městskou policii.



Za práci či reprezentaci města poděkoval všem oceněným starosta Ing. Bernard Ostárek a předal jim 
peněžní dary a pamětní plakety. Na snímku právě gratuluje oceněné JUDr. Jaroslavě Miketové.

hlučínskénoviny [06]

V Evangelickém kostele v Hlu-
číně byly v pondělí 23. března 
slavnostně oceněny osobnosti  a 
reprezentanti města Hlučína  za 
rok 2008. Komise pro tělovýcho-
vu, sport a volný čas mládeže vy-
brala z celkem 20 došlých návrhů 
dvě osobnosti a určila pořadí 
oceněných sportovců a sportov-
ních kolektivů
Cenu za občanskou angažova-
nost a aktivní zájem o životní 
prostředí města si převzala JUDr.  
Jaroslava Miketová, za celoživot-
ní činnost v oblasti sportu byl 

oceněn pan  František Košař.
V kategorii  reprezentanti měs-
ta - jednotlivci byli oceněni jako 
první vodní lyžař Jan Miketa, dále 
Radek Wicker jako nejúspěšněj-
ší sportovec školy dr. Miroslava  
Tyrše a fotbalista - dorostenec 
Lukáš Malcharek z FC Hlučín.
V kategorii kolektivů bylo za nej-
lepší reprezantanty našeho měs-
ta vybráno tenisové družstvo do-
spělých TC Hlučín, následováno 
družstvem starších žáků FC Hlu-
čín a žákovským družstvem FK 
Darkovičky.                   (ld)                       

Město ocenilo osobnosti a reprezentanty

František Košař (na snímku vlevo) 
zasvětil svůj život volejbalu. Aktiv-
ním hráčem TJ Hlučín se stal už po 
návratu z vojny. Psal se rok 1965 a 
před jedenadvacetiletým hráčem 
byla slibná kariéra volejbalisty. Již 
o čtyři roky později absolvoval kurz 
trenéra volejbalu III. třídy a rozhod-
čího volejbalu III. třídy.
Začal trénovat mládežnická druž-
stva oddílu a současně byl zvolen 
do výboru oddílu volejbalu TJ Hlu-

čín do funkce organizačního pra-
covníka. O rok později mu kolegové 
dali důvěru a zvolili ho do výboru TJ. 
V roce 1974 se stal členem  Okresní-
ho výboru ČSTV v Opavě. 
František Košař se v roce 2004, přes-
ně den po svých šedesátinách stal 
zaslouženým důchodcem, přesto 
však nezahálí. Mimo to, že je již ně-
kolik volebních období zastupite-
lem města a ve volném čase se stará 
o svou zahradu, v oddíle volejbalu 

TJ Hlučín pracuje jako organizační 
pracovník, trenuje družstva žákyň, 
je  aktivním rozhodčím volejbalu a 
také kronikářem oddílu. 
Ve výkonném výboru TJ Hlučín vy-
konává funkci tajemníka, v okres-
ním sdružení ČSTV v Opavě je 
členem revizní komise. Ve výboru 
volejbalového svazu v Opavě je čle-
nem komise mládeže a řídí soutěže 
okresního přeboru žáků a juniorů.  

(mk)

Z důvodu rekonstrukce želez-
ničních mostů na trati Dolní Be-
nešov -  Hlučín bude ve dnech 
31. 3. – 29. 5. 2009 výluka na 
této kolejové trati. 
Vlaky osobní dopravy z Kravař 
do Hlučína  budou končit v Dol-
ním Benešově, dále budou na-
hrazeny autobusy.
O výluce a jízdním řádu náhrad-
ní autobusové dopravy vyvěsí  
v příslušných stanicích a na za-
stávkách informaci České drá-
hy, a.s.
Ze stejného důvodu  bude od 
23. 3. do 14. 6. 2009 částečně 

uzavřena  silnice I / 56 v Hlučíně 
v místě železničního nadjezdu:
 v době od 23. 3. 2009 do 
24. 5. 2009 bude uzavřen jízdní 
pruh od Ostravy
v době od 24. 5. 2009  do 14. 
6. 2009  bude uzavřen jízdní 
pruh od Opavy.
Provoz bude veden obousměr-
ně vždy v druhém jízdním pru-
hu  a řízen světelným signali-
začním zařízením.
Z důvodu šířkového omezení 
není trasa vhodná pro nadměr-
nou přepravu.

(ld)

Oprava železničního mostu  
způsobí dopravní omezení

TS Hlučín s.r.o. podle rozhodnutí 
Městského úřadu Hlučín zabez-
pečují v těchto dnech svoz vel-
kých kusů. Kontejnery budou v 
Hlučíně  a  městských částech 
rozmístěny v termínu od 6. 4. 
- 9. 4. v oblasti Hlučín: Nad cihel-
nou - na pravé straně;  Jasénky 
- pod Mušálem a v lokalitě Bob-
rovníky: Malánky - odbočka na 
Vrablovec; Požárnická - Hrabo-
vá; Lesní - u hasičské zbrojnice; 
Na Sídlišti - konec ulice; Střední 
+ Křivá - křižovatka; U Hájenky;  
U BOBRY CLUBU.
Poslední odvoz  9. 4. do 12 hod. 
Kontejnery budou vždy po napl-
nění odvezeny a znovu přistave-
ny.  Do kontejnerů ukládejte jen 
velkoobjemový odpad, nepře-
plňujte je a neukládejte do nich 
nebezpečný odpad , který mů-
žete denně, včetně sobot, uložit 
na sběrném dvoře v areálu TS 
Hlučín s.r.o. na Markvartovické 
ulici. Svoz velkých kusů je určen 
pouze pro občany-fyzické oso-
by! Právnické osoby odevzdávají 
odpady na skládce SOMA Mark-
vartovice.              Múdrik Radim

vedoucí provozu        

Jarní svoz velkých 
kusů odpadů

Statistici navštěvují domácnosti

Medailónek: 
František Košař

Český statistický úřad organizu-
je výběrové šetření  o životních 
podmínkách domácností v ČR. 
Jeho smyslem je získat  údaje 
o ekonomickém  a sociálním 
postavení českých domácností  
potřebné pro usměrňování so-
ciální politiky státu i mezinárod-
ní srovnání v rámci EU.
Šetření probíhá na území ČR v 
době od 21. 2. do 10. 5. 2009 
celkem v cca 12 000 domácnos-

tech na základě  náhodného 
výběru.
Pracovníci se prokazují pověře-
ním k výkonu funkce vydaným 
Českým statistickým úřadem 
nebo přímo  průkazem zaměst-
nance ČSÚ.
Všem respondentům je zaruče-
na anonymita zjištěných údajů, 
získaná data podléhají  zákonu 
o ochraně osobních údajů.

(ld)

Ovzduší
v Hlučíně on-line
 
Od 1. ledna je v Hlučíně v pro-
vozu měřící stanice pro zjiš-
ťování prašného aerosolu a 
polyaromatických uhlovodíků. 
Toto měření je financováno z
rozpočtu Moravskoslezského 
kraje a bude probíhat celý le-
tošní rok.
Měření probíhá v šestidenním 
cyklu manuálními 24hodino-
vými odběry vzorků: 5 dnů 
měření suspendovaných částic 
frakce PM10, 6. den měření po-
lyaromatických uhlovodíků.
Předběžně verifikovaná data
jsou aktualizována v měsíčním 
cyklu a zpětně doplňována. Vý-
sledky měření PM10 jsou k dis-
pozici obvykle ke konci násle-
dujícího měsíce po naměření. 
Vyhodnocení měření koncent-
rací polyaromatických uhlovo-
díků bude k dispozici souhrnně 
po ukončení celého roku. 
Pokud máte zájem podívat se 
na to, jaká je situace v Hlučíně, 
informace naleznete na webo-
vé adrese ČHMÚ: 
http://www.chmi.cz/os/info.
php?page=cistota/prehledy/
prhl_kraj.htm     Odbor ŽPa KS
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Jaro je pro mnohé z nás nejhez-
čí období v roce, ale hasiči se 
bohužel setkávají s nárůstem 
počtu požárů z důvodů velmi 
nebezpečného vypalování su-
chých porostů, zakládání ohňů 
v přírodě a spalování hořlavých 
látek na volném prostranství.
Málokdo si totiž uvědomuje, že 
tyto aktivity přímo ohrožují lid-
ský život!
I zdánlivě tak bezpečná činnost 
jako je spalování shrabaných 
porostů může mít neblahé ná-
sledky. Oheň v otevřeném pro-
storu se může velice snadno 
vymknout kontrole – např. při 
silném větru – a způsobit ne-
jenom ohrožení života a znač-
né škody na majetku, ale také 
závažné ekonomické – např. v 
podobě ztráty části lesa či úhy-
nu živočichů. Stačí jen neopatr-
nost, trocha nepozornosti nebo 
panika.
Vypalování porostů je podle zá-
kona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o po-
žární ochraně“) striktně zakázá-
no. V případě porušení tohoto 
zákazu hrozí dle zákona o po-
žární ochraně občanům poku-
ta až ve výši 25.000 Kč, firmám
může být udělena sankce až do 
výše 500.000 Kč.
Při spalování hořlavých látek 
na volném prostranství zákon o 
požární ochraně ukládá povin-
nost učinit odpovídající opat-
ření proti vzniku a šíření požáru 
– jinak řečeno, zabezpečit vše 
tak, aby se spalování nevymklo 
kontrole a nevznikl z něj požár. 
Navíc firmy jsou povinny každé
spalování hořlavých látek na 
volném prostranství – včetně 
protipožárních opatření – pře-
dem oznámit územně příslušné-

mu hasičskému záchrannému 
sboru kraje, který má pravomoc 
nařídit přijetí dalších podmínek 
pro bezpečnost spalování, či 
spalování zcela zakázat.
Občané by se také měli sezná-
mit se závaznými vyhláškami 
obcí, které mnohdy upravují i 
způsob pálení odpadů na vol-
ném prostranství  a někdy jej i 
zakazují. 
Pálení odpadů na volném pro-
stranství navíc není jediný způ-
sob, jak se zbavit biologického 
odpadu. Je možné ho zkom-
postovat, odložit ve speciálních 
kontejnerech nebo sběrných 
dvorech.
Rovněž jako rodiče si musíme 
uvědomit, že jsme ze zákona 
odpovědni za své děti (do 15 
let) a určitě bychom neměli za-
pomenout je poučit o tom, jak 
lehce může dojít k požáru při 
neopatrném zacházení s ohněm 
na loukách, v parcích a lesích, 
prostě na všech místech, které 
si děti vybírají ke svým hrám a 
radovánkám.

V roce 2007 v České republice 
způsobilo zakládání ohňů v pří-
rodě nebo vypalování celkem 
377 požárů (v roce 2006 to bylo 
322 požárů), při nichž bylo zra-
něno 11 osob a majetkové ško-
dy činily plných 8,4 milionu Kč.
Požáry způsobené neopatrnos-
tí při zakládání ohňů v přírodě 
nebo vypalování trávy způso-
bily za posledních 8 let v České 
republice celkem 4151 požárů, 
které připravily o život 11 lidí, 
zranily 221 osob a způsobily 
škody za více než 131 milionů.
I přes neustálé výzvy ve sdělo-
vacích prostředcích však každo-
ročně dochází ke vzniku požárů 
způsobených vypalováním sta-
rých porostů, které často končí 
tragicky s velkými materiálními 
škodami a v nejhorším případě 
ztrátou lidského života. A proto 
znovu upozorňujeme: vypalo-
vání suché trávy a porostů je 
zakázáno!

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje

Nebezpečné vypalování suchých porostů

Starosta města  Ing. Bernard Ostárek se sešel na pracovním jednání s generálmajorem Ing. Mirosla-
vem Štěpánem, generálním  ředitelem HZS ČR. Společně s plk. Ing. Radimem Řehulkou, velitelem 
Záchranného útvaru HZS ČR,  projednávali mimo jiné možnosti vzájemné spolupráce.   

I v okamžiku, kdy vypalujete trávu na svém pozemku, hrozí, že se oheň vymkne kontrole. Pamatujte, 
oheň je dobrý sklha, ale velmí špatný pán!

Speciální jednotka Záchranné-
ho hasičského útvaru se kon-
cem února zapojila v Hodoníně 
do boje s ptačí chřipkou. 
Jednotku na jih Moravy vyslalo 
Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru.
Úkolem třiatřiceti členů byl od-
chyt a likvidace drůbeže v cho-
vu, ve kterém byl u jedné husy 
zjištěn nízkopatogenní virus 
ptačí chřipky. Hlučínští hasiči 
odcestovali autobusem a do-
provázel je vyprošťovací vůz a 
Tatra s ochrannými prostředky. 
„Jednalo se o první ostré nasa-

zení Záchranného útvaru Hlu-
čín od doby jeho začlenění do 
struktury Hasičského záchran-
ného sboru ČR,“ komentoval 
akci mluvčí útvaru Petr Orel.
V Hodoníně bylo díky viru ptačí 
chřipky H7 vyhubeno 679 hus a 
zničeno téměř 7000 vajec, které 
přišly do přímého kontaktu s 
jedním prokázaným ohniskem 
nákazy. Škoda podle předběž-
ného vyčíslení ředitele společ-
nosti Rybářství Hodonín Aloise 
Kopečného dosahují až 2,5 mi-
lionů korun.

                               (mrc) 

Hlučínští hasiči bojovali s ptačí chřipkou

Kravařská Buly aréna se v pá-
tek 20. února změnila v taneční 
parket, na kterém se proháněli 
žáci a učitelé 2. stupně ze ZŠ 
dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. 
Účastníci byli vyzbrojeni brusle-
mi, barevně sladěni do červené, 
růžové a bílé, zdobila je srdíčka, 
vlasy nabarvené spreji a další 
stylové doplňky. 
Svatý Valentýn sice nepatří mezi 
tradiční české svátky, ale osla-
vovat zamilované i lásku jako 
takovou není nikdy na škodu. 
Paní ředitelka Ivana Staňková 
přišla s nápadem vše uskutečnit 
na ledové ploše – a ledově vy-
chlazený Valentýn byl na světě.
Akce trvala dvě hodiny a atmo-
sféra rozhodně nebyla na bodě 
mrazu. Kromě diskobruslení 
si žáci i učitelé vyzkoušeli své 
schopnosti a dovednosti v růz-
ných soutěžích. Jako „růžový 
hřeb“ ledové diskotéky byli v 
soutěži o nejoriginálnější valen-
týnskou image zvoleni a slav-
nostně korunováni Valentýn a 
Valentinka – Lenka Lokaiová 
(8.B) a Marek Bačo (9.A). 
Video uvidíte na http://www.
hlucinsko.tv/ 

Vratislava Holčáková

Ledový Valentýn

Nábor házené
Oddíl házené HC Hlučín pořá-
dá nábor nových členů. Hledá 
dívky ročník 1996, 1997, 1998, 
1999 a 2000 a kluky ročník 1998 
až 2000. Zájemci jsou vítáni kaž-
dou středu a pátek od 16:30 do 
18 hod ve Sportovní hale v Hlu-
číně. Více info u trenérů: Janoš 
Josef – tel. 724 950 025 (ml.žač-
ky), Švihira Jiří – tel. 775 719 445 
(minižačky) a Schmack Martin 
– tel. 604 361 048, organizační 
pracovník oddílu.
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Zastupitelstvo města Hlučína 
schválilo na svém březnovém 
zasedání nové zásady pro po-
skytování půjček z Fondu rozvo-
je bydlení  a Fondu  na opravy a 
rekonstrukce fasád.
Město se snaží svým občanům 
vyjít vstříc a proto u půjček z 
fondu rozvoje bydlení snížilo   
horní hranici úrokové sazby z 
dosavadních  5% na 4% .
Ve fondu na opravu a rekon-
strukci fasád se navýšila horní 
hranice půjček, lidé nyní mohou 
získat na opravy  o 200 tisíc ko-
run více než tomu bylo dopo-
sud. Navíc se značně prodloužila 
lhůta splatnosti a to až na 8 let.

(ld)

Zůstatky účtů fondů 
k 28. 2. 2009
-------------------------------------------
Fond rozvoje bydlení                                    
cca 8.910.000 Kč
Fond na opravy  a rekonstrukce 
fasád cca 4.350.000 Kč

Město vydalo nové zásady pro poskytování půjček
Název / účel Dům / byt Lhůta  

splatnosti
Úrok
p. a.

Horní hrani-
ce půjčky

Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu nebo re-
konstrukce domov. přípojek nebo zrušení jímky nebo septiku

na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde 
dosud není

na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč

Dodatečná izolace domu proti vodě – starší dům 10 let na 1 dům 5 let 3% do 150 tis. Kč

Zřízení plynového, dřevoplyn., elektrického, solárního apod. 
vytápění (včetně vytápění pomocí tep. čerpadla) ve stávajícím 
domě nebo bytu, se zrušením možnosti topení na tuhá paliva

na 1 byt 5 let 3% do 100 tis. Kč

Obnova střechy (krytina, konstrukce komínů, krovu) starší 
dům 10 let

na 1 dům 8 let 3% do 250 tis. Kč

Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč

Při vestavbě bytu do půdního prostoru na 1 byt 8 let 3% do 500 tis. Kč

Výměna vnitřních instalací na 1 byt 4 roky 4% do 80 tis. Kč

Rekonstrukce bytového jádra v bytových domech na 1 byt 4 roky 4% do 100 tis. Kč

Výměna oken, vstupních dveří a garážových vrat domu starší-
ho 10 let (včetně zárubní a rámů)

na 1 byt 5 let 3% do 80 tis. Kč

Obnova oplocení z čelní strany na 1 dům 4 roky 4% do 60 tis. Kč

Název / účel Dům / byt Lhůta splatnosti Úrok p.a. Horní hranice půjčky

Obnova fasády – plocha fasády v m2 obvodového pláště budovy bez výplní (oken, dveří):

do 300 m2   na 1 dům 8 let 3% Do 300 tis. Kč 

300 - 600 m2 na 1 dům 8 let 3% Do 400 tis. Kč

nad 600 m2  na 1 dům 8 let 3% Do 500 tis. Kč

Rada města Hlučína na své 70. schůzi, konané dne 16. 3. 2009, rozhodla o vyhlášení
                                               

V Ý B Ě R O V É H O   Ř Í Z E N Í
dle Zásad pro poskytování půjček z 

Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a 
Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína 

pro rok 2009,
                                                               

na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby:
 které vlastní obytné budovy nebo související stavby na území města Hlučína, požádat o půjčku 

z „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle 
stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich 

staveb použít;
 které vlastní obytné budovy na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu na opravy a re-
konstrukci 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 27. 4. 2009 na odbor financí MěÚ Hlučín.               

  
Požadované tiskopisy žádostí jsou jednak k dispozici od 17. 3. 2009 u informátorky, případně na 

odboru financí Městského úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách
http://www.hlucin.cz/

Plné znění Zásad pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína a Fondu na opra-
vy a rekonstrukci fasád města Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín

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

Veškeré potřebné informace Vám podá odbor financí,
budova B, 1. poschodí č. dv. B154, B152 (pí. Antončíková, Ing. Šoferová),

tel. č. 595 020 313, 595 020 204.

Ing. Krista Šoferová
vedoucí odboru financí

Vítání občánků
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 (zá-
kon 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 při-
pravuje pro děti narozené v roce 
2009. Týká se dětí, které mají  tr-
valý pobyt na území města Hlu-
čína 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 – 17 hod.; 
Út, Čt 8 – 14 hod.) a doložte, k 
ověření těchto skutečností, ori-
ginál rodného listu dítěte a svůj 
platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce 
budete předem, s dostatečným 
předstihem, informováni po-
zvánkou.
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.



III. ročník  mezinárodního In 
Bona Fidae flétnového festi-
valu Hlučín 2009, který se měl 
původně konat  v Hlučíně ve 

dnech 16. 4. – 29.  4., proběhne 
až na podzim. 
Pořadatelé se z organizačních 
důvodů rozhodli pro posunutí 
termínu  konání akce na polovi-
nu září.           

 (ld)
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Flétnový festival se posouvá

Den otevřených dveří  pořádá 
dne 6. 4. 2009 od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 14.30 hod. Základní 
škola dr. Miroslava Tyrše v Hlu-
číně.  
„Vážení rodiče, přijďte se podí-
vat, kde a jak tráví vaše dítě kaž-
dý pracovní den, tedy 43 týdnů 
v roce, dopoledne,“ zve výchov-
ná poradkyně školy Jarmila Ko-
zubíková s tím, že pro zájemce 

je během dne otevřených dveří 
možnost zhlédnout své dítě a 
jejich učitele přímo při práci ve 
vyučování.  
Odpoledne, od 14.45 hod. pro-
běhne se zájemci z řad rodičů 
neformální setkání, na kterém 
vedení školy odpoví na případné 
dotazy, týkající se školy. Srdečně 
jsou rovněž zváni i rodiče bu-
doucích žáků.                          (mk)

„Sladka jak med je řeč slezska,
jak hudba měkka,
je skromňučka jak fialka,
co pod křibem čeka.“

Se slovy básníka se jistě ztotož-
nili všichni, kteří se zúčastnili 
mezistátní soutěže v nářečí oby-
vatel našeho regionu, česko-
-polského pohraničí. 
Soutěž se konala dne 12. 3. 2009 
v naší družební škole v Krza-
nowicích. 
Kromě několika polských škol a 
naší školy se zúčastnila i druž-

stva ze ZŠ Vřesina, Píšť a Hať. 
Téma soutěžního vystoupení         
„U dřeni peřa“ bylo sice pro naše 
žáky tématem již málo známým, 
také sehnat peří a zvládnout 
text v hlučínském nářečí byl 
zpočátku trochu „oříšek“, ale vše 
jsme  zvládli.
Pokud bylo cílem soutěže přiblí-
žit žákům kulturu, zvyky, tradice, 
mentalitu, ale především jazyk 
obyvatel našeho příhraničního 
regionu, pak soutěž svůj cíl spl-
nila.                             

Marie Tvrdá

Senioři trénovali paměť
Občanské sdružení PVEDESE  
se připojilo k Národnímu týdnu 
trénování paměti v rámci celo-
světové akce „Brain Awareness 
Week“ a zabezpečilo vzdělávací 
trénink pro důchodce z Hlučí-
na. Akce se uskutečnila v úterý              
17. 3. 2009 v domě důchodců na 
Dlouhoveské ulici. Účastníci se 
dozvěděli základní informace o 
mozku, jeho činnosti a mnemo-
technických pomůckách.

Zvládli „Záhoráckou maturitu“ 
a naučili se cvičení (edukační 
kinestézi) potřebné k aktiva-
ci obou části hemisfér. Získali 
návod jak cvičit „runové cviky“, 
které zabezpečují zvýšení ener-
gie v celém těle člověka. Na 
závěr mnozí projevili zájem o 
další trénink s podobným zamě-
řením. Za účastníky poděkovala 
paní Imgard Ostárková. 

Štefan Mikulášek

Tyršovka otevře své dveře

Dřani peřa v Krzanowicach

Ve středu 18. 3. v 15 hod.  byli v obřadní síni MěÚ slavnostně imatrikulováni studenti Univerzity 
třetího věku. Nejstarší ze 40 studentů oslaví letos  v červnu 77. narozeniny.

Návštěvníci hlučínského mezi-
národního hudebního festivalu 
Štěrkovna Open Music, který se 
uskuteční 31. července a 1. srp-
na na břehu Hlučínského jezera 
se mohou těšit další hvězdu čes-
ké hudby - herce a zpěváka Jirky 
Macháčka a jeho kapely Mig 21. 
Do Hlučína přijede i velká naděje 
českého popu skupina Toxique. 
„Kapela získala nedávno cenu 

Akademie populární hudby An-
děl jako Objev roku. Doufám,  že 
kapela sošku přiveze ukázat i do 
Hlučína,“ řekl ředitel Sportovně 
rekreačního areálu Petr Breitko-
pf. 
Novinkou v programu je i vy-
stoupení Ewy Farne a legendy 
českého bigbeatu skupiny Gara-
ge s frontmenem Tony Ducháč-
kem.                         (mrc)

Mig 21 je další hvězdou   
hlučínské Štěrkovny

Na hřbitově Březiny 
město zřídí společný hrob
Lidé, kteří zemřeli na území měs-
ta Hlučína a po jejich smrti o ně 
do 96 hodin nikdo  neprojeví  
zájem a nesjedná jejich pohřbe-
ní, budou pohřbeni do společ-
ného  hrobu. Pohřeb bude pro-
váděn formou vsypu popela na 
vsypovou loučku  na městském 
hřbitově Březiny.
Touto formou se zatím v Hlučíně  
ostatky neukládaly. Zpopelnění 
i pohřbení bylo doposud  zajiš-
ťováno do společného hrobu 
v areálu krematoria v Ostravě. 
Vzhledem k tomu, že se jedná 
především o občany Hlučína, 
je ale  mnohem vhodnější, aby 
byly jejich ostatky uloženy  na 
území města. Technické služby 
budou vést  o takto pohřbených  
písemnou evidenci. 
Osoby, u nichž nebude zjištěna 
identita není možné zpopelnit, 
pro případ pozdější exhumace 

musí být zachovány jejich kos-
terní ostatky. Takovýto případ, 
který se ale zatím v Hlučíně ne-
vyskytl, by byl proto operativně 
řešen  zřízením klasického hro-
bu.
Vsypová loučka je plocha o 
rozměru 10 x 10 m s celkem 
stovkou úložných míst v podo-
bě čtverců jako v šachovnici. 
Do každého místa se provede 
mělký vrt, kam se  pietně vsype 
popel zemřelého. Sloužit bude 
i široké veřejnosti. Zpopelně-
né ostatky zemřelých zde tedy 
může uložit kdokoliv za cenu 
pronájmu místa, která činí 542 
korun na deset let. Stejná je i 
cena pronájmu místa v urnové 
části hřbitova, kde jsou hroby  s 
náhrobkem a obrubou či  v lesní 
části, kde se pohřbívá  do hrobů 
s náhrobní deskou. 

(ld)

Přivítali  jsme:
Amálie Hajdučková *2009 
Vendula Pavlorková *2008

Jubilanti:
Štefan Chovančík *1934
Bohuslav Lihotzký *1938
Božena Nováková *1923
Antonín Tyleček *1926
Hedvika Plačková *1931

Matylda Krőmrová *1929
Olga Baganyová *1928
Jindřich Gola *1933
Hedvika Šimánková *1923
Žofie Konetzná *1918
Alžběta Slivková *1925

Rozloučili jsme se:
Hildegarda Korbelková *1925
Alois Lasák *1930



Nábor do volejbalu
pořádá ve čtvrtek 23. 4. od 16 hod ve 

sportovní hale 
oddíl volejbalu TJ Hlučín

Určeno pro žáky
nar. 1. 1. 1997 až 1. 1. 1994 

Sportovní obuv
a oblečení s sebou 

Tel: 723 975 364

ZO ČSZ Hlučín-město pořádá
ve čtvrtek 23. 4. 2009 

autokarový zájezd na FLORU 
do Olomouce

Odpoledne doplňkový program. Odjezd 
v 7 hod. od KD Hlučín, příjezd kolem 18 hod. 

Cena: členové ZO 130,-, ostatní 180,- 
Přihlášky v prodejně Zahrádkář

v Ostravské ulici.



4. 4. 8.00 – 16.00 X. ročník volejbalového turnaje O pohár ře-
ditele SRA Hlučín

10. 4. 10.00 – 16.00 Házenkářský turnaj minižáků

11. 4. 8.00 – 18.00 Volejbalový turnaj neregistrovaných

11. 4. 16.00 Utkání MSFL: FC Hlučín – Olomouc B

12. 4. 8.00 – 18.00 Velikonoční turnaj v badmintonu. Startov-
né 150,-. Hrát se bude: Muži dvouhra, ženy 
dvouhra, smíšená čtyřhra. Občerstvení za-
jištěno, ceny získá soutěžící za 1. až 3. mís-
to. Info + přihlášky na 604 824 211, 775 111 
448

19. 4. 9.00 – 12.00 Basketbal, mladší minižáci

25. 4. 16.00 Utkání MSFL: FC Hlučín - Znojmo
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Kulturní centrum, Ostravská 18, 558 270 100, KD 595 043 397

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 595 041 337

SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY - výstava potrvá do 21. 4. 2009

Arnold DUDEK, vzpomínky z cest nejen na pohlednicích – výstava 
potrvá do 14. 4. 2009

DDM Hlučín, Zámecká 6, 595 041 156, www.ddmhlucin.cz

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

Kino Mír, Ostravská 51a, 595 041 074

 1. 4. 19.00 Když ty, tak já taky, miláčku! Francouzská 
komedie v podání Divadelní společnosti 
HÁTA 

  4. 4.   9.00 XXV. ročník taneční soutěže Hlučínská li-
lie

  5. 4. 16.00 Jarní koncert – EK

15. 4.   9.00 Malované ZOO – představení pro děti 

19. 4. 13.00 Jarní koláčobraní – zábavné odpoledne 
pro všechny

19. 4. 15.00 Velikonoční koncert – Kostel sv. Jana Křti-
tele

21. 4.          8.30      Vernisáž prací dětí a žáků mateřských, zá-
kladních škol a gymnázia ke  Dni Země

21. 4.     9.00 Přednáška o Etiopii – pro základní školy

22. 4. 8.30 
a 10.00

Popeláčci II. – představení pro školy ke Dni 
Země

21. – 30. 4. Výstava ke Dni Země

3. 4. 19.30 Deník nymfomanky

4. 4. 19.30 Deník nymfomanky

Film Španělsko – drama, erotický. Mládeži nepřístupný do 18 let.

4. 4. 17.00 Peklo s princeznou

5. 4. 15.00 a 
17.00

Peklo s princeznou

Film ČR – pohádka. MP

10. 4. 19.30 Underworld 3: Vzpoura Lycanů

11. 4. 17.00 Underworld 3: Vzpoura Lycanů

Film USA – akční, fantasy, horor.  MN

17. 4. 19.30 Líbáš jako Bůh

18. 4. 17.00 a 
19.30

Líbáš jako Bůh

19. 4. 17.00 Líbáš jako Bůh

Film ČR – komedie. MP

19. 4. 15.00 Rézi, Brok a ostatní

Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky

24. 4. 19.30 Pohádky na dobrou noc

25. 4. 17.00 Pohádky na dobrou noc

26. 4. 17.00 Pohádky na dobrou noc

Film USA -  komedie, fantasy, rodinný. V českém znění. MP

26. 4. 15.00 Lovecká sezóna 2

Film USA – animovaný. V českém znění. MP

28. 4. 17.00 Bolt – pes pro každý případ

Film USA – animovaný, rodinný. V českém znění. MP

DDM Hlučín vyhlašuje fotografickou soutěž na téma„RADOST“
pro děti, mládež a dospělé. Soutěž je vhodná pro amatérské 

fotografy. Fotky v libovolném formátu (od 10x15 cm) zasílejte na 
adresu: DDM Hlučín, Zámecká 6, 748 01 Hlučín, do 23. 4. 2009. 

7. 5. 2009 v 17:30 proběhne v DDM vyhodnocení soutěže
a zahájení výstavy.

5. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNA - od 13.00 v DDM . Pro děti, mládež 
a dospělé. Malování a zdobení kraslic, pletení pomláz-
ky, výroba jarního přání a věnečku. S sebou přezůvky a 
4 vyfouknutá vajíčka. Cena 100,- Kč, přihlášky a platba 
předem v DDM - Veronika Hubáčková

17. 4. KLUB PATCHWORK - od 16.00 DDM.  Srdečně zveme 
všechny šikovné ženy a dívky.  Výroba oboustranné pa-
tchworkové tašky, vzor žinylka.

22. 4. ZASAĎ SI SVŮJ STROM - akce ke Dni Země. Od 15.00 na 
zahradě DDM, pro děti, mládež a rodiče s dětmi. S sebou 
věci na „lítačku“, možnost opečení párku.

25. 4. ZLATÁ UDICE - rybářská soutěž pro děti a mládež. Sraz 
v 7.30 u DDM. Účast v soutěži je formou doškolení pro  
držitele dětských povolenek

Připravujeme:

16.  5. 
17. 5.

HLUČÍNSKÝ TALENT 2009. 12. ročník soutěžní přehlídky 
moderního, scénického a orientálního tance

TJ ASPV (Asociace sportu pro každého)
Každé pondělí 18.30 Cvičení na ZŠ Tyršova

Každou středu 19.00 Cvičení na ZŠ Rovniny

 Možnost proplacení permanentky zdravotní pojišťovnou!

pro děti

český film

9. 4. 
Zelený čtvrtek

18.00 Památka ustanovení večeře Páně 
- mše svaté ve f. k. Hlučín + f. k. 
Darkovičky

10. 4. 
Velký pátek

18.00 Velkopáteční obřady - f. k. Hlučín 
+ f. k. Darkovičky

11. 4.  
Bílá sobota

19.30 obřady Bílé soboty – Vzkříšení - f. 
k. Hlučín + f. k. Darkovičky)

12. 4.  
Boží Hod 

Velikonoční

7.15, 8.30, 
10.00, 18.00

mše sv. ve f. k. Hlučín

8.00, 10.00 mše sv. ve f. k. Darkovičky

9.00 Domov U jezera

14.30 Te Deum a svátostné požehnání 
- f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky

13. 4. 
Velikonoční 

pondělí

7.15, 8.30, 
10.00

mše sv. ve f. k. Hlučín

8.00, 10.00 mše sv. ve f. k. Darkovičky

9.00 Domov U jezera

Římskokatolická farnost Hlučín
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Nabídka pracovních příležitostí 
měla v Hlučíně velký úspěch

Nejen  nezaměstnaní  měli mož-
nost ve středu  11. 3. získat in-
formace  o  zaměstnavatelích 
působících   v regionu Hlučínska  
a okolí a seznámit se  s nabídkou 
aktuálních či výhledově volných 
míst.
Akci s názvem  „Nabídka pracov-
ních příležitostí na Hlučínsku“ 
uspořádali v prostorách Kultur-
ního domu v Hlučíně pracovní-
ci místní pobočky opavského 
Úřadu práce a města Hlučín  ve 
spolupráci s Komisí pro zaměst-
nání  a podporu podnikání měs-
ta Hlučína.
„Akce se setkala s velkým zá-
jmem veřejnosti. V době sou-
časné ekonomické krize jsme 
vůbec jediným  městem v širo-
kém okolí , které burzu práce 
uspořádalo  a nejen návštěvníci, 
ale i vystavovatelé se vyslovili 
pro její pravidelné opakování“,  
uvedla   Ing. Marie Suchánková, 
koordinátorka komunitního plá-
nování z odboru sociálních věcí 
MěÚ Hlučín.
Jen během dopoledne se v pro-

storách kulturního domu  vystří-
dalo několik stovek lidí.  Kromě 
nezaměstnaných, které  zde vy-
slal úřad práce  a těch, kteří prá-
ci aktivně sami hledají , přilákala 
akce i studenty místních střed-
ních škol a vyšších ročníků škol 
základních, kterým  vystavova-
telé mohli např. do budoucna 
nabídnout pomoc při zpracová-
ní  diplomových či bakalářských 
prací. Samotná nabídka pracov-
ních  míst byla opravdu široká, 
od pekaře,  zedníka, kuchaře či 
obkladače až  po konstruktéra 
nebo mechanika motorových 
lokomotiv.
„Návštěvnost byla opravdu nad 
očekávání. Doufám, že tato akce  
lidem pomohla lépe se zorien-
tovat na trhu práce nebo do-
konce práci najít. Rádi bychom 
akci uspořádali znovu v příštím 
roce , chtěli bychom pozvat ješ-
tě více vystavovatelů, tak aby 
nabídka volných míst byla co 
nejpestřejší“, dodává na závěr 
Suchánková.

(ld)                       

Šest mladých příznivců královské hry se zúčastnilo šachového turnaje 14. 3. 2009 v DDM Hlučíně. 
Mladí šachisté ve věku od 5 do 14 let strávili příjemné sobotní dopoledne, zahráli si a získali medaile 
a pěkné ceny. Zvítězil Tomáš Perdoch s plným počtem bodů, druhý byl Jan Srba a na třetím místě 
skončil Tomáš Černý.

Eva Píšová
DDM Hlučín

Pracovní přiležitosti mohli přímo na místě nabidnout drobní i větší zaměstnavatelé z regionu. Na 
snímku zástupci dolnobenešovské MSA. 
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Může se Vám zdát, že z nefunkční-
ho spotřebiče se dá ještě ledascos 
využít – šroubek, klička, motor, 
kompresor – víte ale, co tím mů-
žete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení 
musejí firmy získávat obtížně
souhlas krajského úřadu – musí 
splnit spoustu podmínek – sta-
vební úpravy v dílnách, technické 
vybavení, odbornou způsobilost. 
Při demontáži musí dodržet záko-
nem stanovený postup, odejmout 
všechny části obsahující nebez-
pečné látky tak, aby neohrozily 
ani zdraví ani životní prostředí. 

Nebezpečné? Ano, ale jen při 
nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují tako-
vé látky, jako je kadmium, rtuť, 
olovo, šestimocný chrom, po-
lybromové bifenyly, polybromové 
difenyletheny nebo azbest. 
V chladničkách se nacházejí také 
freony – a to jak v chladicím okru-
hu, tak ve většině případů také v 
izolační pěně v korpusu chlad-
ničky. Pokud dojde k poškození 
okruhu – např. odstřižením kom-
presoru nebo chladící mřížky, 
uniká nejen olej, ale právě i freon 
do ovzduší. Důsledky freonu v 
ovzduší jsou již asi obecně známé 

– freon zamezuje vzniku ozonu, 
tím se ztenčuje ozónová vrstva 
a na Zemi dopadají škodlivé UV 
paprsky, které způsobují různá 
onemocnění – zánětem spojivek 
počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se 
dříve hojně využívala k ochraně 
kovů před korozí – především prá-
vě v elektrotechnickém průmyslu. 
Do těla se kadmium dostává po-
travou a dýcháním, tam se ukládá 
především v ledvinách ale také 
v játrech, která poškozuje. Může 
také způsobit chudokrevnost 
nebo osteoporózu. Kadmium také 
patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem 
– je velmi toxická. Usazuje se v 
ledvinách, játrech a slezině. Při 
jednorázové dávce vyvolává bo-
lesti břicha, zvracení a průjmy, při 
dlouhodobém vystavení účinkům 
rtuti dochází k vypadávání vlasů, 
chudokrevnosti, revmatickým 
onemocněním či onemocnění 
ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje 
dýchací cesty a může vést až k 
perforaci nosní přepážky nebo k 
bronchitidě. Při dlouhodobější-
mu vystavení se účinkům šesti-
mocného chrómu na kůži vznikají 
ekzémy nebo vředy. Sloučeniny 

mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. 
Je totiž složena z malých vláken, 
které se při vdechování zabodá-
vají do plic a postupně může vy-
volat rakovinu plic nebo fibrózu,
expozicí jiných míst může vyvolat 
rakovinné bujení nazývané meso-
theliom. Na azbest můžete narazit 
např. ve starých sporácích nebo  
pračkách.

Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poško-
zování zdraví a životního prostře-
dí, uložila Evropská unie výrob-
cům aby tyto látky již nadále pro 
výrobu nových spotřebičů nepo-
užívali, případně pro jejich pou-
žití tam, kde jsou nenahraditelné, 
omezili na nezbytné minimum. 
Ve starších spotřebičích jsou ale 

stále! Pokud z takového spotře-
biče někdo odmontuje to, co si 
myslí, že jednou použije nebo o 
čem je přesvědčen, že se podaří 
výhodně prodat, vystavuje sebe i 
své okolí zdravotnímu riziku. 
Dalším nepříjemným důsledkem 
neprofesionálního rozebírání vy-
sloužilých spotřebičů je fakt, že 
ke zpětnému odběru,, který je 
bezplatný,  je možné odevzdávat 
pouze kompletní spotřebiče, za 
ty nekompletní platí obec jako 
za odpad – mnohdy jako za ne-
bezpečný odpad – a tyto náklady 
poté promítá obec do poplatků 
za odpady nejen dotyčnému, ale 
i sousedům. 
Odevzdávejte na místa zpětného 
odběru kompletní spotřebiče! 
Chráníte tím zdraví sobě i svému 
okolí!     (PR)

Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům

Náhradní termín svozu komunálního 
odpadu o Velikonocích
Oznamujeme vám, že svoz komunálního odpadu proběhne oproti 
původnímu termínu 13. 4. 2009 (Pondělí velikonoční) v náhradním 
termínu sobota 11. 4. 2009. Platí pouze pro Bobrovníky a Hlučín 
(pouze níže uvedené ulice) ul. Jasénky, ul. Rovniny (od Vodárny 
směr Vrablovec), ul.Boční a ul. Na Závodí.  Děkujeme za pochope-
ní.

Odbor ŽPa KS



 Hledám pronájem bytu 1+1 nebo garsonky v Hlučíně. Mám psa. 
Mobil 737 036 481
 Koupím byt v Hlučíně. Tel: 777 835 727
 Vyměním byt 1+1 RPG OKD za 2+1 v Hlučíně. Tel: 737 168 696
 Pronajmu garáž u N. Kotelny na OKD. Tel: 607 585 009
 Angličtina pro začátečníky, němčina i konverzace. 776 553 141
 Hudba ke každé příležitosti + Country s houslemi. 776 553 141
 Půjčovna trubkového lešení. 776 204 142
 Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit na 

poslední cestě s mým manželem Františkem Brázdilem dne              
12. 3. 2009 v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně.
 Děkuji tímto panu Erichu Čalovi za krásné pochování basy v 

Bobrovníkách. Za klub důchodcí V. Slípková.
 Děkujeme panu Houžvičkovi a panu Tkačíkovi za velice krásné 

uspořádání plesu pro seniory. Určitě to bylo velmi náročné, ale 
byla to opravdu nádhera. Doufám, že to nebyl ples poslední. V.S. 
Bobrovníky.

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

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 605 937 531, 605 161 372

zahradnictvimichna@seznam.cz

Zahradnictví Michňa
realizace a údržba zahrad

a řez živých plotů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen

thuje 60 cm od 60,- Kč
macešky od 6,- Kč

JABLONĚ OD 80,- Kč
Od května obnoven provoz 

KADEŘNICTVÍ 
RADKA JUREČKOVÁ

(provozovna u Ivany Faluši)
Pouze dva dny v týdnu,

objednávky volejte
na tel: 604 445 032

Řádková inzerce (kupóny v infocentru)

Tyršova 5a, Hlučín
tel: 595 043 690, 595 043 677
Tyršova 5a, Hlučín

Sportovní hala Hlučín | relax po celý rok a pro celou rodinu | www.sra-hlucin.cz 

solarium

bowling

masáže 
sauna

Bylinky, kosmetika z 

aloe vera, léčivé krémy 

z Mrtvého moře, 
kustovnice čínská, 
konopné masti. To 

vše on-line a 24 hodin 

denně na internetu:

www.tvoejlekarna.cz






