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Září v Hlučíně na fotografiích Petra Hlubka
Také hlučínští letečtí modeláři se prezentovali během Burzy kroužků. Ta měla dětem a rodi-
čům představit nejrůznější volnočasové aktivity, které jsou děti ve městě dostupné.
V rámci akce Den bez aut děti odměňovaly řidiče, kteří na Ostravské ulici dodrželi rychlost. 
Děti se během Dne bez aut bavily i u kulturního domu, kde malovaly křídami. O něco dříve 
byly usměvavé tváře k vidění na kolotočích u jezera. Hlučínští fotbalisté se utakali s Jihlavou.
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Majitelé společnosti Cihelna 
Hlučín, která chce v Hlučíně 
postavit separační linku na 
biologický odpad a bioplyno-
vou stanici, by byli pod tlakem 
veřejnosti ochotni od svého 
záměru ustoupit. Chtějí za to 
ale od města peníze. 
Firma totiž na přípravu pro-
jektové dokumentace dostala 
dotaci 650 000 korun od 
krajského úřadu a tu by musela 
vrátit. Robert Sýkora a jeho 
otec Antonín, který v Hlučíně 
předsedá podnikatelské komisi, 
to radním řekli na společném 
jednání o osudu kontroverzní-
ho záměru.
Potvrdil to i místostarosta Hlu-
čína Pavel Reiský. 
„Je to jedna z variant, o které se 
hovořilo. Mluvit nyní o kon-
krétní sumě by bylo předčasné. 
Jednání jsou na začátku,“ řekl. 
Dodal že město nyní musí udě-
lat maximum kroků, aby stavbě 
zabránilo. A to i přes to, že ko-
nečné „ne“ bioplynové stanici 
může vyslovit krajský úřad. 
„Nacházíme se nyní v situaci, 
kdy nevíme, co bude na konci, 
jak kraj rozhodne. Vnímáme 
tlak na to, aby se projekt co nej-

rychleji ukončil. Petice je toho 
důkazem. Je dobré nyní udělat 
vše, co by záměr zastavilo,“ míní 
místostarosta. 
Představitelé společnosti se k 
celé kauze odmítli vyjádřit. Od 
zastupitelstva, na kterém re-
zignoval starosta David Maňas, 
nezvedají telefony a odmítají 
komunikovat. Sdílní nebyli 
ani před jednáním s vedením 
města. 
„Není to žádná kauza. Je to 
normální podnikatelský záměr. 
Čekáme, jak se k tomu postaví 
město,“ řekl pouze spolumajitel 
společnosti Robert Sýkora. Mlu-
vit nechtěl ani po schůzce.
Dotaci 650 000 korun na 
přípravu projektu Sýkora získal 
od krajského úřadu. „Dotaci 
jsme přiznali, protože žádost 
splňovala všechny požadavky. 
Je to ale jen dotace na pořízení 
projektu, podle kterého by se 
záměr realizoval. Od dotace 
k realizaci stavby je ale ještě 
dlouhá cesta,“ řekl náměstek 
hejtmana Pavol Lukša.
Kraj záměr podporuje. „V 
Moravskoslezském kraji zatím 
není v provozu žádné zařízení 
obdobného charakteru. Protože 

obecně musíme problematiku 
nakládání s biologickými odpa-
dy řešit, je podpora vybudování 
takového zařízení žádoucí,“ 
zdůvodnila tisková mluvčí kraje 
Barbara Odstrčilíková. Upozor-
nila, že pokud se investorovi 
nepodaří projekt zrealizovat, 
musí dotaci kraji vrátit.
Lidem vadí především zvýšená 
doprava i případný zápach. 
Denně by totiž branou tohoto 
provozu projelo 16 nákladních 
aut s balenými potravinami s 
prošlou lhůtou spotřeby, nebo 
zbytky jídel z veřejného stravo-
vání a velkokuchyní. Z bioply-
nu, který zpracováním odpadu 
vznikne, by investor vyráběl 
elektrickou energii. 
Hlučínští, kteří se bojí zápachu 
a dalšího znečištění životního 
prostředí, sepsali petici. Tu 
podepsalo více než 5500 lidí. 
Svůj nesouhlas se stavbou už 
na kraj zaslalo jak město Hlučín, 
tak sousední Markvartovice a 
Ludgeřovice. 
Investor projekt s názvem 
Separace biologického odpadu 
Hlučín zaslal na krajský úřad a 
krajští úředníci nyní posuzují, 
jaký bude mít stavba dopad 
na životní prostředí. Krajští 
úředníci teď budou řešit také 
připomínky k projektu.

Cihelna odstoupí od projektu,
chce ale peníze

KAUZA BIOPLYN

V úterý 16. září se konalo 15. 
zasedání zastupitelstva města 
Hlučína. Šestým bodem z cel-
kových dvaceti bodů programu 
bylo projednání nesouhlasného 
stanoviska k výstavbě bioplynové 
stanice v areálu Cihelny Hlučín 
s.r.o. Obsáhlá rozprava k tomuto 
bodu proběhla za hojné účasti 
občanů.  
„Zastupitelstvo rezolutně ne-
souhlasí se záměrem „Separace 
biologického odpadu Hlučín“ v 
lokalitě Cihelna Hlučín,“ citovala 
přijaté usnesení mluvčí města 
Simona Součková. 
Dalšími mimořádně zařazenými 
body programu byly návrhy na 
odvolání starosty města Davida 
Maňase a odvolání místostarosty 
Pavla Reiského. Dříve než došlo 
k samotnému hlasování, starosta 
se vzdal svého postu a uvedl, že 
tak činí mj. v zájmu zachování 
koalice. Důvodem rezignace 
starosty byl tlak veřejnosti, která 
protestuje proti realizaci záměru 
Cihelny Hlučín s.r.o. „Separace 
biologického odpadu“. Veřejnost 
poukazovala na netransparent-
nost. „Mé svědomí je čisté. Jak 
vůči zastupitelům, tak i občanům 
města a také vůči mým dětem,“ 
prohlásil David Maňas a předal 
řízení jednání zastupitelstva 
místostarostovi Pavlu Reiské-
mu. V této souvislosti požádal o 
odvolání z funkce i místostarosta 
Pavel Reiský.
Dokončení na straně 7

Starosta
rezignoval
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Poděkování občanům a sdělení petičního 
výboru občanům města Hlučína k záměru 
„Separace biologického odpadu Hlučín“
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Petiční výbor (ve složení JUDr. Miketová, 
ing. Gogolín, p. Chlebiš, ing. Zowadová) 
tímto děkuje všem spolupracovníkům 
a občanům za aktivitu při rozšiřování a 
podpisech petice proti záměru výstav-
by „Separace biologického odpadu v 
HLUČÍNĚ“. Bylo velmi příjemným zjiště-
ním, že při všeobecném nezájmu o věci 
veřejné se v průběhu čtyř dnů podařilo 
shromáždit více než 5000 podpisů proti  
tomuto záměru. Tento fakt jen potvr-
zuje jak zásadní hrozbou je realizace 
uvedeného projektu a jak si občané toto 
nebezpečí uvědomují. 
Členové petičního výboru však považují 
za vhodné osvětlit důvody jeho vzniku a 
okolnosti, které přiměly občany k vyslo-
vení tak jednoznačného apelu na naše 
volené zástupce. 

Dne 1.9.2008 byl na úřední desce oznámen 
záměr „Separace biologického odpadu v 
Hlučíně“ a již po přečtení obsahu tohoto 
oznámení bylo zřejmé, že v tomto zařízení 
má docházet nejen k separaci, ale i též ke 
skladování zkažených a prošlých potravin 
z celého Ostravska a Opavska. I pro laika 
muselo být zřejmé, že takovýto provoz 
svým zápachem velmi výrazným způso-
bem zhorší životní prostředí nejen v městě 
Hlučíně a blízkém okolí. Vzhledem k tomu, 
že vedení města na toto oznámení žádným 
způsobem nereagovalo, byli svoláni ob-
čané na veřejné fórum k projektu „ Zdravé 
město“ s očekáváním, že především k této 
zásadní otázce uslyší jednoznačné stano-
visko vedení města Hlučína. Starosta však 
hodlal uvedené fórum vést dle předem 
připraveného scénáře a až na výslovný 
apel přítomných občanů se vyslovil tak, že 
i pro něj je uvedená informace „bleskem z 
čistého nebe“ s tím, že je možno v dalších 
řízeních podávat formální námitky, jak 
občany, tak samotným městem. Vzhledem 
k tomu, že se tato reakce jevila občanům 
jako neadekvátní, vznikla výše uvedená 
petice a byly zjišťovány další informace 
týkající se této věci. Tak bylo mimo jiné zjiš-
těno, že rada města již dne 7.5.2007 vzala 
na vědomí Informaci o strategickém zámě-
ru průmyslového rozvoje areálu „Cihelna 
Hlučín“, ve kterém se jakási zmínka o vybu-
dování bioplynové stanice objevuje, avšak 
jako zcela okrajový bod celého záměru. Za 

zásadní však považujeme, že bylo zjištěno, 
že dne 4.9.2007 Cihelna Hlučín s.r.o. adresu-
je starostovi žádost o vydání souhlasu s 
výstavbou centra energetického využití 
biotechnologií, přičemž tato listina není 
vedena v evidenci doručované pošty MěÚ 
a je tedy zřejmé , že byla předána osobně. 
Hned následující den je sepsán dopis, po-
depsán starostou města Hlučína o tom, že 
město uděluje výše uvedený souhlas. 
Takové to rozhodnutí však samozřejmě 
není v pravomoci starosty, ale výlučně 
rady města, přičemž jak výše uvedeno, 
rada města nikdy takový souhlas neudělila, 
přičemž za tento souhlas samozřejmě nelze 
považovat shora uvedené přijetí informace 
na vědomí.

I výše uvedený souhlas starosty nebyl z 
městského úřadu odesílán obvyklým způ-
sobem a obvyklým způsobem evidován, 
ale byl rovněž předán osobně panu Sýkoro-
vi, otci jednatele společnosti Cihelna Hlučín 
s.r.o. a to tentýž den. Lze se domnívat, že 
takto bylo postupováno záměrně, aby se o 
projektu bioplynové stanice nejen nedo-
zvěděla veřejnost, ale ani další zaměstnanci 
městského úřadu. V tomto kontextu se 
pak onen „blesk z čistého nebe“ nemůže 
jevit jako věrohodný a nutno si dovodit, 
že nejméně starosta o uvedeném záměru 
již od září 2007 nepochybně věděl, řádně 
neinformoval ani členy rady, ani členy za-
stupitelstva, tím méně pak občany města. 
Tyto ale i další zjištěné okolnosti, které 
však přesahují rámec tohoto příspěvku, 
utvrdily členy petičního výboru, ale i další 
obeznámené občany, že starosta města 
neskýtá dostatek důvěry v to, že proti 
záměru výstavby bioplynové stanice bude 
v budoucnu veden městským úřadem 
aktivní odpor jak po stránce formální, tak i 
po stránce politické, tak aby bylo učiněno 
vše pro zmaření tohoto záměru. 
V tomto kontextu pak chceme zdůraznit, že 
odstoupení starosty považujeme za jediný 
možný postup, neboť již jen z výše uve-
deného je zřejmá netransparentnost jeho 
jednání. Chceme také poukázat na to, že 
členové petičního výboru ani další spolu-
pracující občané neměli a nemají žádné 
politické ambice a jejich jediným zájmem 
je zachování zdravého ovzduší na Hlučín-
sku a tomuto zájmu v posledních dnech 

obětovali svůj veškerý volný čas. Veškeré 
aktivity, které byly učiněny do dnešního 
dne (samostatné podání odborně zpraco-
vaných námitek, oslovení konzula Polské 
republiky, informování starostů okolních 
obcí, informování zastupitelů atd.) fakticky 
jen nahrazovaly činnost Městského úřadu, 
která dle našeho názoru byla bojkotována 
(či nejméně nepodporována) odstou-
pivším starostou a zcela odmítáme prezen-
taci stávajícího stavu, jako daň Ing. Davida 
Maňase za zachování koalice a klidu ve 
městě. Velmi rádi se vrátíme ke svým ob-
čanským zaměstnáním a koníčkům, pokud 
oprávněné zájmy občanů budou řádně 
hájit naši zvolení zástupci v čele s vedením 
města. Zde chceme uvést, že boj proti bio-
plynové stanici rozhodně v dané chvíli není 
dobojován a je na samém začátku, přičemž 
věříme, že zcela jednoznačně projevená 
vůle občanů bude našimi volenými zástup-
ci s plným nasazením prosazována. Ještě 
jednou děkujeme za projevenou podporu 
a věříme, že naše město společnými silami 
uhájíme proti nesnesitelnému zápachu, 
který by nás obklopil.

V Hlučíně 19. 9. 2008
Petiční výbor

JUDr. Jaroslava Miketová (na snímku)
Ing. Rudolf Gogolín
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Podáváme tímto připomínky 
k výše uvedené dokumentaci 
podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně někte-
rých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
zákon EIA)

Název záměru „Separace bio-
logického odpadu Hlučín“ je 
dle našeho názoru zavádějící. 
Nejedná se jen o separaci, ale 
též o zpracování odpadu fer-
mentací s následnou výrobou 
elektrické energie, odpadního 
tepla a digestátu (tzv. bioplyno-
vá stanice).  
Realizace tohoto záměru by pro 
občany Hlučína a blízkého okolí 
– Markvartovice, Ludgeřovice, 
Vrablovec znamenala katastro-
fu. Nikde v záměru se nehovoří 
o zápachu, které toto zařízení 
přinese, o kterém se všeobecně 
ví a mluví.

K bodu B.I.2
V rozsahu záměru  je uvedeno, 
že se jedná o výstavbu nového 
zařízení na separaci biologic-
kého odpadu v areálu cihelny 
Hlučín, mimo zastavěnou část 
obce. Toto tvrzení není zcela 
pravdivé. Ve vzdálenosti 70 me-
trů od místa plánované bioply-
nové stanice se nachází trvale 
obydlené rodinné domy na k.ú. 
Hlučín a k.ú. Markvartovice.

K bodu B.I.4
Předmětem záměru je realizace 
zařízení na separaci biologic-
kého odpadu – potravinářské 
odpady z obchodů, jídelen, 
vývařoven, tržnic. Zcela chybí 
specifikace vstupních odpadů
dle katalogových čísel – pokud 
je linka navržena jako zařízení 
na odstraňování odpadů, je 
nutné pro správné a odpověd-
né posouzení vlivu na životní 
prostředí a veřejné zdraví znát 
konkrétní katalogová čísla 
odpadů, jež budou zpracová-
vány. Není jasné, zda budou 
zpracovávány např. odpady z 
kafilérií, masokostní moučka,
masné výrobky s prošlou lhůtou 
spotřeby a pod..
U kumulace vlivů na životní 
prostředí záměr uvádí pouze 

kumulaci s provozem cihelny. V 
blízkosti plánované biostanice 
se však nachází další významné 
provozovny, jejichž činnost má 
vliv na životní prostředí (např. 
výrobna suchých maltových 
směsí, silo, kovošrot, dřevařské 
závody, provozovna správy 
a údržby silnic, sídlo firmy s
nákladní automobilovou dopra-
vou, a další). Již v roce 2007 řešil 
Městský úřad Hlučín stížnost 
na hlučnost výrobny suchých 
maltových směsí.

K bodu B.I.5
Pravdivost tvrzení, že záměr 
umístění provozovny je v sou-
ladu s územním plánem je dis-
kutabilní. Následkem provozu 
budou dotčeny blízké parcely v 
k.ú. Hlučín a k.ú. Markvartovice, 
které jsou podle schválené-
ho územního plánu určené k 
další zástavbě rodinnými domy. 
Výstavba provozovny tak zne-
možní jakýkoli další rozvoj dané 
lokality.
Ve vzdálenosti cca 2 km od 
plánované provozovny je situo-
ván Sportovně-rekreační areál 
Hlučín, který plní funkci rekreač-
ního zázemí nejen pro občany 
Hlučína, ale i celého Ostravska. 
Vzhledem ke směru převažu-
jících větrů na jihozápad hrozí 
obtěžování rekreantů zápa-
chem. Tímto by byl významně 
omezen rozvoj  i současné 
využití tohoto areálu.
Po rozdrcení přijímané suroviny 
a její separaci na biologický a 
nebiologický odpad není řešena 
doba dočasného uložení a 
podmínky tohoto dočasného 
skládkování nebiologického 
odpadu v provozovně.   

K bodu B.I.6
O zařízení jako takovém není té-
měř nic uvedeno, je zde pouze 
uvedeno, že tento systém bude 
nakoupen  v Rakousku, není 
stanovena účinnost fermentace 
(jako hlavní nástroj hodnocení 
účinnost a efektivity bioplynové 
stanice), která zejména ovliv-
ňuje pachovou zátěž a složení 
výstupních surovin. Dále zde 
není řešen pohyb aut se zapá-
chajícím odpadem, které budou 
jezdit i přes centrum města a 
kolem rekreačního areálu Hlu-
čínské štěrkovny. 

Není uvedeno, ze kterých sou-
částí navrhované stanice budou 
odváděny pachové emise.
Záměr neřeší dobu zdržení na-
vezených surovin před vstupem 
do zařízení.
Nelze předjímat, že digestát 
bude vhodný pro použití 
jako hnojivo, bude záležet na 
konkrétních rozborech. Hnojení 
bude možné provádět jen po 
určitou dobu roku. Nejsou 
známí potencionální odběratelé 
tohoto produktu (či odpadu). 
Není řešeno skládkování di-
gestátu po většinu roku, než do-
jde k jeho použití. Dále není též 
řešeno zpracování digestátu, 
pokud nebude splňovat normy 
pro použití jako hnojivo. 
Záměr neřeší možné zamoření 
lokality hlodavci. Zvýšený počet 
hlodavců je nutné ve městě 
Hlučíně nutné řešit i současné 
době. 

B.II.3
Dle oznámení je potřeba tepla 
pro technologii 2,816 tis.MWh 
/ rok, v kogenerační jednotce 
se však vyrobí 8,760 tis.MWh / 
rok. Zbytek nevyužitého tepla 
tedy odchází do ovzduší a může 
způsobit změnu mikroklimatu.

B.II.4
V době výstavby provozovny 
dojde k nárůstu provozu ná-
kladních automobilů o více než 
12% a při provozu o cca 10%, 
což je zvýšení velmi výrazné. Z 
hlediska hlukové zátěže prostře-
dí jsou již v současné době na-
plněny podmínky pro ohrožení 
veřejného zdraví v denní době 
z dopravní zátěže na komu-
nikaci č. III/46611 a noční vliv 
nebyl dosud ani modelován, ani 
hodnocen. 

B.III.2
Množství produkovaných od-
padních vod nebylo v oznámení 
specifikováno.

C.II.1
Z hlediska rozptylu škodlivin se 
dle dokumentace předpokládá 
nejméně příznivá I. třída stabili-
ty atmosféry, která je charakteri-
zovaná častou tvorbou inverz-
ních stavů, průměrně 34x ročně. 
Již v současné době je ovzduší 
v Hlučíně vysoce zatíženo imise-

mi i emisemi z lokálních zdrojů 
a inverze se v Hlučíně vyskytuje 
často. 

C.II.6
Vzhledem k tomu, že se lokalita 
nachází blízko ÚSES, dopo-
ručujeme provést podrobné 
biologické hodnocení, zda se v 
uvažované lokalitě nenachází 
chráněná flóra nebo fauna.

C.II.7
Umístění záměru v lokalitě, kte-
rá je 70 m od stávajících rodin-
ných domků je zcela nevhodné. 
Rovněž tak v souvislé zástavbě 
bytových domů Hlučína ve 
vzdálenosti 0,9 km a Ludgeřovic 
ve vzdálenosti 1,2 km by byla 
záměrem kvalita života silně 
ohrožena. 

D.I.1
Z dokumentace vyplývá, že 
hlučnost stacionárních zdrojů 
hluku se v noci zvýší až o 19 dB, 
což je významná změna rozli-
šitelná přístrojově i smyslově. 
I když dokumentace uvádí, že 
nebude naplněna úroveň, která 
by objektivně poškozovala ve-
řejné zdraví, očekávaná změna 
hlukové situace bude zcela jistě 
příčinou pocitu subjektivního 
obtěžování obyvatel.  Vzhledem 
k umístění provozovny na kopci 
nad Hlučínem se hluk bude 
bez problému šířit až k souvislé 
zástavbě panelových domů. 
Při zohlednění stávající zátěže 
atmosféry představuje záměr 
pro hodnocené škodliviny s vý-
jimkou NO2 a SO2 riziko ohro-
žení veřejného zdraví.  Jedná 
se zejména o imise benzenu a 
benzopyrenu, které představují 
již v současné době riziko pro 
veřejné zdraví v dotčené oblasti. 
I když vlivem záměru nedojde k 
výraznému vzrůstu emisí, situa-
ce se ještě zhorší.  Emise oxidu 
siřičitého se dosti výrazně zvýší. 
Současná zástavba rodinnými 
domy u cihelny na k.ú Markvar-
tovice i Hlučín je zásobována 
pitnou vodou pouze z vlast-
ních studní, není zde přiveden 
vodovodní řád. Záměrem hrozí 
znečištění stávajících zdrojů.
Vzhledem k výše uvedenému 
rozhodně nesouhlasíme s vý-
stavbou Separace biologického 
odpadu Hlučín.

Vyjádření města Hlučína k záměru „Separace biologického odpadu Hlučín“
č.j. MKS 139922/2008, dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí



hlučínskénoviny [06]

Důležitá data
13. 4. 2007
Dopis Cihelny Hlučín – Infor-
mace pro vedení města Hlu-
čína o strategickém záměru 
průmyslového rozvoje areálu 
Cihelna Hlučín, kde je v bo-
dech 3 a 4 obecná informace 
o zahájení jednání o umístění 
separační linky na likvidaci 
biologických odpadů a vybu-
dování bioplynové stanice. 

7. 5. 2007
Informaci projednala rada 
města a přijala toto usnesení: 
Rada města Hlučína projedna-
la a vzala na vědomí infor-
maci o strategickém záměru 
průmyslového rozvoje areálu 
Cihelna Hlučín. 

4. 9. 2007
Žádost Cihelny Hlučín o 
vydání souhlasu s výstavbou 
Centra energetického využití 
biotechnologií pro následné 
připojení výrobny elektřiny 
k distribuční soustavě ČEZ 
v průmyslové zóně areálu 
Cihelna Hlučín.

5. 9. 2007
Odpověď starosty města: Na 
základě Vaší žádosti ze dne 5. 
9. 2007 Město Hlučín souhlasí 
se záměrem výstavby v sou-
ladu s usnesením Rady města 
Hlučína ze dne 7. 5. 2007.

2. 4. 2008
Rada Moravskoslezského 
kraje schválila udělení účelové 
investiční dotace 650.000 
korun na přípravu projekto-
vé dokumentace separační 
linky a bioplynové stanice v 
Hlučíně. Členem krajské rady 
je zastupitel Hlučína Petr 
Adamec (KDU-ČSL).

24. 4. 2008
O udělení dotace jednalo kraj-
ské zastupitelstvo, které návrh 
rady schválilo. Náměstek 
hejtmana a hlučínský zastu-
pitel Petr Adamec  (KDU-ČSL) 
hlasoval pro.

28. 8. 2008
MěÚ Hlučín je doručena k vy-
věšení Informace o oznámení 
záměru Separace biologické-
ho odpadu Hlučín dle zákona 
o posuzování vlivů na životní 
prostředí s tím, že do 20 dnů 
od vyvěšení informace na 
úřední desce Krajského úřadu 

MSK (tedy do 16. 9.), se může 
každý k záměru písemně vyjá-
dřit a to včetně města Hlučína. 

29. 8. – 5. 9.
Příprava záporného stano-
viska města, vč. věcných a 
formálních připomínek k 
projektu, příprava zařazení 
záležitosti do programu řádné 
schůze Rady města 15. 9. 
První reakce veřejnosti.

8. 9. 2008
Starosta žádá krajský úřad 
o prodloužení termínu k 
podávání vyjádření pro Město 
Hlučín – termín prodloužen 
do 3. 10. 2008.  

9. 9. 2008
Vzniká zatím ještě neformální 
sdružení občanů nesouhla-
sících s projektem, který má 
výrazně zhoršit životní pod-
mínky ve městě a jeho okolí. 
Rudolf Gogolín a lidé kolem 
něj organizují petiční akci a 
šíří informaci mezi veřejnost. 
Ve městě se objevují letáky, 
které obyvatele zvou na Fó-
rum zdravé město. 

10. 9. 2008
Diskuse v rámci setkání 
Fórum zdravé město se mění 
v bouřlivé veřejné projednání 
záměru výstavby separační 
linky. Na místě se podepisuje 
petice. 

11. 9. 2008
Starosta David Maňas posílá 
Cihelně Hlučín žádost o 
upuštění od záměru výstavby 
stanice. Mimořádné zasedání 
Rady města za účasti předse-
dů osadních výborů a zástup-
ců občanské iniciativy. 
Přijaté usnesení: Rada města 
Hlučína projednala informaci 
o záměru Separace biolo-
gického odpadu Hlučín a 
rozhodla o zaslání písemného 
nesouhlasného vyjádření k 
záměru osobně dne 12. 9. 
2008, dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změ-
ně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, dle 
předloženého návrhu.
Rada města Hlučína zároveň 
žádá společnost Cihelna Hlu-
čín s.r.o. o písemné vyjádření 
k dopisu pana starosty města 
Hlučína ze dne 11.9.2008, a to 
v termínu do 25.9.2008. 

12. 9. 2008
Pracovníci oddělení městské-
ho majetku předávají nesou-
hlasné vyjádření Krajskému 
úřadu MSK. 

15. 9. 2008
Zástupci občanské iniciativy 
předávají krajskému úřadu 
petici, pod kterou se během 
několika dnů podepsalo víc 
než 5000 občanů. 

16. 9. 2008
Zastupitelstvo města projed-
nává záměr,  masová účast a 
vystoupení veřejnosti, vyjád-
ření nedůvěry vedení města. 
Starosta David Maňas se vzdal 
funkce.  
Usnesení zastupitelstva: 
Zastupitelstvo města Hlučí-
na rezolutně nesouhlasí se 
záměrem Separace biologic-
kého odpadu Hlučín v lokalitě 
Cihelna Hlučín.

22. 9. 2008
Jednání rady města s jednateli 
Cihelny Hlučín s.r.o. – projed-
nání možnosti upuštění od 
záměru. Konzultace postupu 
projednávání záměru na Kraj-
ském úřadě MSK. 

23. 9. 2008
Mimořádný sněm Svazku 
obcí mikroregionu Hlučín-
ska za účasti nominovaných 
členů zastupitelstva města a 
zástupců občanských iniciativ 
zapojených do protestu proti 
záměru výstavby BS, projed-
nání společného postupu při 
oslovení kraje v samosprávné 
linii se žádostí o podporu při 
zastavení přípravy a realizace 
záměru.
V závěru přijal sněm usnesení 
k projednávanému bodu „Pro-
jednání záměru společnosti 
Cihelna Hlučín s.r.o. „Separace 
biologického odpadu Hlučín“. 
Vyjádřil k tomuto záměru 
rozhodný nesouhlas a žádá 
město Hlučín, aby jednalo se 
společností Cihelna Hlučín 
s.r.o. o odstoupení od výše 
uvedeného záměru a infor-
movalo členy Svazku obcí 
mikroregionu Hlučínsko ne-
prodleně, nejpozději však dne 
15. 10. 2008, kdy bude svolán 
další mimořádný sněm Svazku 
obcí mikroregionu Hlučínska.
Toto usnesení bude písem-
ně zasláno na Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje a 
vedoucím představitelům 
kraje. 

KAUZA BIOPLYNKAUZA BIOPLYN
ŘEKLI O KAUZE
Nejde o žádnou kauzu. Je to nor-
mální podnikatelský záměr.

Robert Sýkora
jednatel Cihelna Hlučín

Pokud se investorovi nepodaří pro-
jekt zrealizovat, musí dotaci vrátit.

Barbara Odstrčilíková
mluvčí Moravskoslezského kraje

Rezignace starosty byla zbytečná 
a předčasná...   ...od udělení první 
dotace do realizace projektu je ještě 
dlouhá cesta.

Pavol Lukša (KDU-ČSL)
náměstek hejtmana 

Ani naše petice výsledek EIA neo-
vlivní. Naše legislativa totiž nemá 
normu na zápach. Celé řízení díky 
neaktivitě našich zástupců může 
pokračovat. I když nám pan starosta 
tvrdil, že o ničem nevěděl, máme 
kopii dopisu z 5. září 2007 s jeho 
podpisem a razítkem, kde uvádí, že 
město se záměrem Cihelny souhlasí. 
Bez vědomí zastupitelstva a rady. 

Jaroslava Miketová 
předsedkyně osadního

výboru Rovniny

Firma je ochotna jednat o odstou-
pení od záměru.  Je dobré konat, 
aby co nejrychleji došlo k ukončení 
záměru. 

Pavel Reiský (KDU-ČSL)
místostarosta Hlučína  

Mé svědomí je čisté. Jak vůči za-
stupitelům, tak i občanům města a 
také vůči mým dětem. 

David Maňas  (ODS)
exstarosta krátce před rezignací

Na sto procent si nepamatuji, zda 
jsem byl právě na tomto zastupitel-
stvu. Zda jsem věděl, o jakých kon-
krétních dotacích se tam klasovalo.

Petr Adamec  (KDU-ČSL)
Náměstek hejtmana 

Nikdo z kraje ani z Hlučína nás 
neinformoval. Dozvěděl jsem se 
to náhodou. Rozhodně se stavbou 
nesouhlasíme.  V záměru se vůbec 
nehovoří o zápachu. Zvýší se hluč-
nost i doprava, které naše životní 
prostředí ještě zhorší.

Daniel Havlík (ČSSD)
Starosta Ludgeřovic
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Kubina odstoupil ze zastupitelstva

Kdo je Robert Sýkora?
Muž, který chce v Hlučíně bioplynovou stanici. Rodák ze severní 
Moravy podnikal ve stavebnictví, poté vstoupil do politiky, kde se 
seznámil se Stanislavem Grossem. Jeho otec Antonín Sýkora tehdy 
působil jako poslanec za ČSSD.
Podnikal a byl majitelem podílu ve firmě Oxo Group, která mimo
jiné obchodovala se železným šrotem. Kromě Oxa vlastní či vlastnil i 
podniky Kapstop a Cihelna Hlučín. V roce 2001 koupil za pouhých tři 
sta tisíc korun menšinový podíl ve firmě Moravia Energo.
Loni tyto akcie prodal za dvacet milionů korun Stanislavu Grossovi. I 
ten dokázal vydělat – po půl roce je prodal dál, ale už za sto milionů. 
Sýkora se nahoru dostal díky Grossovi. V roce 1999 se Stanislav 
Gross přimluvil za Sýkoru, aby se stal náměstkem ministra průmyslu 
a obchodu.

V souvislosti s diskusí o pro-
jektu seperace biologického 
odpadu rezignoval zastu-
pitel za ODS Daniel Kubina. 
Své rozhodnutí zdůvodnil 
takto: 
Vážený pane starosto, 
rezignuji dnešním dnem na 
funkci člena městského zastu-
pitelstva v Hlučíně. Tuto práci 
jsem vykonával rád a v úctě 
k našemu městu a všem jeho 
občanům, vědom si důvěry, 
kterou mi dali mnozí naši 
občané ve volbách. Po vče-
rejší demonstraci v kulturním 
domě (Fórum zdravé město 

10. září pozn. redakce), kdy 
na práci starosty a koneckon-
ců i na mou v zastupitelstvu 
byla vržena všemožná špína, 
aniž bych se dověděl, co si 
naši občané přejí pozitivního, 
nemohu již v práci zastupitele 
pokračovat. Upřímně řečeno, 
připadám si, jako bychom 
se vrátili do padesátých let 
v době procesu s doktorkou 
Horákovou.
Děkuji všem členům městské-
ho zastupitelstva i všem pra-
covníkům městského úřadu za 
spolupráci.           S politováním 

MUDr. Daniel Kubina

„Proto abych dál mohl vyko-
návat funkci místostarosty, po-
třebuji potvrdit, že mám vaši 
důvěru.“ Zastupitelstvo vzápětí 
přešlo k hlasování o odvolání 
místostarosty. Ve veřejném 
hlasování nebyl ani jeden 
zastupitel pro, 10 zastupitelů 

bylo proti a 9 se zdrželo hla-
sování. David Maňas zůstává 
nadále členem zastupitelstva 
města. Nového starostu bude 
volit zastupitelstvo nejpozději 
v listopadu na svém řádném 
zasedání, pokud nebude 
svoláno v dřívějším termínu 
zastupitelstvo mimořádné. 

Starosta rezignoval
dokončení ze strany 3

Pohledy a postřehy odjinud
Biostanice páchne jak pět let stará močůvka
Vítkov, Klokočov - „Víte, jak ta biostanice smrdí? Jako pětiletá 
močůvka říznutá pět let starou mrtvolou. Jak jinak to mám říct? 
Je to strašné! Zveme jejího majitele k nám na zahradu, klidně ho 
pohostíme. Snad se mu ale ze zápachu z jeho biostanice neudělá 
špatně, jako se dělá špatně nám,“ uvedla například rozzlobená 
Iveta Šťastníková z Vítkova. Ona a její manžel tvrdí, že zápach bývá 
nesnesitelný, a to zvláště o víkendu, kdy pracovníci biostanice vy-
vážejí odpad z reakčních nádob na pole a louky. Šťastníkovi i další 
obyvatelé Vítkovska, které naše redakce v anketě oslovila, říkají, že 
zápach je všudypřítomný.
 „Cítí to v Čermné, v Prostředním Dvoře, ve Vítkově, o Klokočově 
nemluvě, tam to mají přímo pod nosem. A majitel do novin řekne, 
že je vše v pořádku a že si lidé stěžují neoprávněně. Vždyť to je 
směšné. Včera se tomu smáli i na městském úřadě,“ řekli Šťastní-
kovi. 

Bruntálský a krnovský deník, 30.8. 2007 

Bioplynové stanice v Odrách zatím nebudou
Odry - Vyloučit na území města Oder výstavbu a v místních 
částech zamezit výstavbám bioplynových stanic do doby, než se 
vyřeší likvidace digestátů. V tomto znění podal odbor životního 
prostředí oderské radnice návrh, který zazněl na posledním jed-
nání oderských zastupitelů.  
„Nechceme se potýkat s problémy, jaké nyní řeší Klokočov,“ uved-
la vedoucí zmíněného odboru Noemi Kulíková a připomněla, že 
v Klokočově na Vítkovsku lidé protestují proti tamní bioplynové 
stanici kvůli nesnesitelnému zápachu. Obdobný problém řeší 
Velké Albrechtice na Novojičínsku. „Digestát, který vzniká, vyvážejí 
volně na pole a tvrdí, že to je hnojení na zelené. Vozí to středem 
vesnice a jsou dny, kdy se tady nedá dýchat,“ sdělil starosta Vel-
kých Albrechtic Josef Magera. 
Podle Kulíkové jde pouze o dočasné opatření do doby, než za-
čnou provozovatelé bioplynek likvidovat digestáty šetrněji.

Moravskoslezský deník, 22.11. 2007
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Město Hlučín děkuje panu Ing. Františku Křižákovi, majiteli spol. Tarra 
Pyrotechnik a panu Tomáši Kratinovi, produkčnímu Rádia Čas jako i 
všem jejich spolupracovníkům, za zorganizování festivalu ohňostrojů 
a zajištění dvou nádherných podívaných u Hlučínského jezera.
Ohňostroje byly působivou ozdobou hlučínského krmáše a město 
má informace, že je sledovaly přímo na místě, z oken i okolních 
kopců tisíce diváků!

Děkujeme.

Díky za nádhernou podívanou!  

Strážníci hledali majitele vraků
Už 14 případů, kdy řidiči nechali vraky starých aut v ulicích města, 
řešili letos hlučínští strážníci. Ve všech případech se jim podařilo 
majitele vypátrat. „Kromě jednoho pak všichni autovraky odstrani-
li,“ řekl velitel městské policie Luděk Olšovský.
Aby se podobné situace nemusely opakovat, mohli lidé nepotřeb-
ná auta v polovině září odevzdat v areálu Technických služeb. Akce 
byla určena i pro obyvatele okolních obcí. Vraky pak firma ekolo-
gicky zlikvidovala.  
Za nekompletní autovrak bez motoru zájemce zaplatil šest set ko-
run, bez převodovky 350 korun. Bezplatně se prováděla likvidace 
kompletních autovraků.   
Odborníci uvádějí, že z vysloužilých aut, které se prodávají v rámci 
Evropské unie, skončí v oficiálních likvidačních místech asi třicet
procent. Majitelé své ojetiny často odstavují na různých místech. 
Podle expertů je v Česku na 300.000 anonymních vraků. Stát jejich 
likvidace přijde podle odborných propočtů na zhruba 1,5 miliardy 
korun. 

Hlučín Cup 2008
Hasičskou soutěž v simulaci 
zásahové činnosti Hlučín Cup 
2008 pořádal v sobotu 20. září 
přímo na Mírovém náměstí v 
Hlučíně Sbor dobrovolných 
hasičů Hlučín ve spolupráci s 
městem. 
Napínavé a dynamické klání, 
které bylo atraktivní pro divá-
ky a vyčerpávající pro soutěží-
cí, proběhlo na dvou soutěž-
ních drahách - pro muže a pro 
ženy. Dvoučlenná družstva 
soutěžila ve třech kategoriích: 

muži s dýchací technikou, 
muži bez dýchací techniky a 
ženy bez dýchací techniky. 
Loňský „nultý“ ročník se setkal 
se zájmem a příznivým ohla-
sem nejen u soutěžících, ale i 
u veřejnosti. Letos se přihlásilo 
téměř pět desítek družstev.
Soutěž letos probíhala v rámci 
oslav 80. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Hlučín, 
které doplňuje výstava Bohu 
ke cti, bližnímu ku pomoci v 
Muzeu Hlučínska.                   (jh)

Informa na gymnáziu
Ve čtvrtek 6. listopadu pořádá Gymnázium J. Kainara v Hlučíně 
ve spolupráci s opavským úřadem práce již tradiční akci s ná-
zvem INFORMA. Zájemcům o studium a jejich rodičům se před-
staví téměř třicet středních škol z Moravskoslezského kraje, které 
jim nabídnou své programy, učební plány i možnosti uplatnění. 
Akce proběhne od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách gymnázia. 
V rámci INFORMY se na gymnáziu uskuteční také DEN OTE-
VŘENÝCH DVEŘÍ. Uchazeči se mohou seznámit s prostředím 
gymnázia, informovat se o přijímacích zkouškách a získat další 
potřebné informace. 

V Týdnu knihoven od 6. do 
10. října, nabízí městská 
knihovna dospělým návštěv-
níkům zdarma využít školení, 
které je zaměřeno na základy 
práce s internetem. Zájemci 
se zde mohou naučit praco-
vat s elektronickou poštou i 
jak vyhledávat na internetu 
potřebnou informaci. Zájemci 
mají možnost objednat se na 
hodinovou lekci telefonicky na 
čísle 558 270 106.

V rámci Týdne knihoven mo-
hou zájemci využít 30 minut 
přístupu k internetu zdarma. 
Čtenářům, kteří nevrátili včas 
zapůjčené knihy promine 
knihovna poplatky z prodlení.
Noví čtenáři budou na dobu 
jednoho roku přihlášeni 
zdarma. 
V Týdnu knihoven budou pro-
bíhat i akce v rámci projektu 
Velké říjnové společné čtení.

Týden knihoven v Hlučíně

Opravy a investice ve městě
Výměna oken, generální 
opravy střech, kompletní re-
konstrukce sociálních zařízení, 
výměny podlah nebo instalace 
nového hromosvodu či hygi-
enických zařízení – to vše se 
realizovalo v období prázdnin 
v  příspěvkových organizacích 
zřizovaných městem Hlučí-
nem. 
Celkové náklady se pohybo-
valy okolo částky 6,3 milionu 
korun. Částkou 2,2 milionů 
korun přispělo město z Fondu 
reprodukce majetku příspěv-
kových organizací města Hlučí-
na. Zbývající finanční prostřed-
ky byly hrazeny z rozpočtu 
jednotlivých příspěvkových 
organizací nebo z jejich fondů.
Největší finanční obnos si vy-

žádaly stavební práce v Mateř-
ské škole Cihelní, kde konečná 
částka přesáhla 1,4 milionu 
korun. Její nejvyšší položku má 
na svědomí generální oprava 
střechy ve výši 900 tisíc korun. 
Více než půl milionu korun 
putovalo na opravy na ZŠ 
Hornická, kde se například po 
40 letech opravovala učebna 
fyziky.
Rekonstrukce se dočkaly pod-
lahy MŠ Severní. Tam stavební 
firma opravovala i sociální
zařízení. Kulturní centrum má 
zase opravené jeviště, Správa 
sportovně-rekreačního areálu 
nechala opravit část oploce-
ní, podlahu v sauně, sociální 
zařízení a sprchy v ubytovně 
sportovní haly.
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Školy přivítaly 128 prvňáčků 

Zvýšit dostupnost lyžařských výcviků i pro žáky sedmých 
tříd ze sociáně a ekonomicky slabších rodin chce letos 
vedení města. Rada města proto schválila, že žáci získají 
příspěvek z městské pokladny na lyžařský výcvik ve výši 
dvou tisíc korun. Radnice se v tom inspirovala v Opavě, 
kde podobný model už funguje. 
Podle ředitelky ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Ivany Staňkové se 
jedná o účelový  finanční prostředek, který bude účelově
využit a určitě potěší rodiče. „Některé rodiny si lyžařský 
výcvik skutečně nemohly dovolit financovat. Určitě to
nyní ovlivní jejich rozhodování. Předpokládám, že se zvýší 
zájem a na kurz pojede více dětí,“ uzavřela ředitelka. 
Ceny týdenních kurzů se v průměru pohybují od 3500 do 
4000 korun. 
Rozdíl oproti městskému příspěvku si rodiny budou 
muset doplatit. Podle dětských psychologů jsou podobné 
školní aktivity důležité pro rozvoj dítěte. „Na jedné straně 
je pobyt v přírodě a sport. Děti musí pryč od počítačů a 
televizních obrazovek. Na druhé straně je i utužování ko-
lektivu, učení se, jak v něm fungovat i mimo školní lavice,“ 
vysvětlil ostravský psycholog.

Knihu Václava Čtvrtka Kotě z Kocourkova a pamětní list 
si první školní den odnesly z hlučínských škol všichni 
prvňáčci. Celkem jich do lavic usedlo téměř 130. Na 
některé čekalo pasování obří tužkou, na jiné pak třeba 
přivítání v tělocvičně staršími spolužáky.
Již tradičním pasováním začala školní docházka pro 
žáky prvních tříd na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. Obřadu se 
účastnila i patronka školy - regionální spisovatelka Jana 
Schlossarková. „Je to skutečný obřad. Děti nastoupily 
za zvuku fanfár, byly pasovány velkou tužkou a dostaly 
stužku,“ popsala tradiční akci ředitelka školy Ivana 
Staňková. 
Prvňáčky ze ZŠ Hornická zase v tělocvičně čekali s kul-
turním programem žáci devátých tříd. V Bobrovníkách 
zase sváteční akt naplánovali na zahradě školy. 
Počet žáků, kteří letos v Hlučíně přišli do prvních tříd 
oproti loňskému roku mírně klesl. Loni jich bylo o čtyři 
více. V příštích letech by se ale situace měla obrátit. 
„Tento školní rok považujeme za zlomový a podle 
demografického vývoje by mělo již v příštích letech do-
cházet k nárůstu počtu žáků v základních školách,“ řekla 
šéfka odboru školství a kultury Alena Műnstrová.
Dodala, že případného nárůstu žáků se vedení města 
neobává. „Školy mají dostatečnou kapacitu,“ řekla. Do 
základních škol chodilo v loňském roce 1413 žáků, z 
toho nejvíce do ZŠ Rovniny 577 a ZŠ Hornická 411.

Město přispěje na lyžáky

Místostarosta města Hlučína  v souladu 
s ustanovením § 62 odst. 2 a podle § 27  
zákona č.130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ustanovením  § 97b odst. 2 
a podle § 15 zákona č.247/1995 Sb.,  o 
volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

1. Volby do Zastupitelstva kraje Morav-
skoslezského a volby do Senátu Parla-
mentu České republiky se uskuteční
dne 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 
dne 18. října 2008 od  8.00 do 14.00

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č.1 je volební míst-
nost v budově Domu dětí a mládeže 
v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín, 
pro voliče bydlící v Hlučíně, v ulicích 
Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, 
Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, 
Na Krásné Vyhlídce, Opavská, Ostrav-
ská, Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U 
Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká
ve volebním okrsku č.2
je volební místnost v budově Základní 
školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyr-
šova 1062/2, Hlučín, pro voliče bydlící 
v Hlučíně, v ulicích Dr.Ed.Beneše, Gen. 
Svobody, Hluboká, Komenského, Na 
Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, 
Zahradní
ve volebním okrsku č.3
je volební místnost v budově Základní 
školy Hlučín – Rovniny, Cihelní 1417/8, 
Hlučín, pro voliče bydlící v Hlučíně, v 
ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, 
Okrajová
ve volebním okrsku č.4
je volební místnost v budově Základní 
školy Hlučín – Rovniny, Cihelní 1417/8, 
Hlučín, pro voliče bydlící v  Hlučíně, 
v ulicích  Boční, Dělnická,  Družební,  
Kosmonautů,  Lelkova,  Mánesova, Mlá-
dežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovan-
ská, Svornosti, U Vodárny
ve volebním okrsku č.5
je volební místnostv budově Kulturního 
domu v Hlučíně – Bobrovníkách, Požár-
nická 129/32, Hlučín - Bobrovníky pro 
voliče bydlící v Hlučíně - Bobrovníkách 
a na ulicích Hrabová a Malánky
ve volebním okrsku č.6
je volební místnost v budově Základní 
školy Hlučín – Rovniny, Cihelní 1417/8, 
Hlučín, pro voliče bydlící v Hlučíně, 
v ulicích 28. Října, Ivana Olbrachta, 
Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, 
Okružní, Písečná, Vladislava Vančury
ve volebním okrsku č.7
je volební místnost v budově Kulturní-
ho domu v Hlučíně, Ostravská 124/18, 
Hlučín, pro voliče bydlící v Hlučíně, 
v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, 
Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvarto-
vická, Moravská, Vinná Hora, Vinohrad-
ská, Záhumenní, Zátiší a v objektech 

určených pro bydlení, ubytování nebo 
individuální rekreaci, jímž je přiděleno 
číslo evidenční
ve volebním okrsku č.8
je volební místnost v budově Kultur-
ního domu v Hlučíně – Darkovičkách, 
Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky
pro voliče bydlící v Hlučíně – Darkovič-
kách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, 
Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, 
Pionýrská, U Zámečku, Vřesinská
ve volebním okrsku č.9
je volební místnost v budově Kultur-
ního domu v Hlučíně - Darkovičkách, 
Nový Svět 302/2, Hlučín - Darkovičky
pro voliče bydlící v Hlučíně – Darko-
vičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K 
Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U 
Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny
ve volebním okrsku č.10
je volební místnost v budově Základ-
ní školy Hlučín – Hornická, Hornická 
1266/7, Hlučín, pro voliče bydlící v Hlu-
číně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky
ve volebním okrsku č.11
je volební místnost v budově Základ-
ní školy Hlučín – Hornická, Hornická 
1266/7, Hlučín, pro voliče bydlící v Hlu-
číně v ulicích 1. Máje, Boženy Němcové, 
Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, 
Pekařská, Petra Bezruče, Příční
ve volebním okrsku č.12
je volební místnost v budově Základ-
ní školy Hlučín – Hornická, Hornická 
1266/7, Hlučín, pro voliče bydlící v 
Hlučíně, v ulicích Čs. Armády, Hornická, 
Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním prů-
kazem). Neprokáže-li volič svou totož-
nost a státní občanství České republiky, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do 
Senátu se tyto uskuteční
dne 24. října 2008 od 14.00 do 22.00d-
ne 25. října 2008 od 8.00 do 14.00
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech voleb.

6. Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, Městský 
úřad v Hlučíně a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

V Hlučíně dne 18.09.2008
Ing. Pavel Reiský, místostarosta

Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva kraje

do Senátu Parlamentu České republiky
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Kultura 
a solidarita
obohacuje
život

Volte 
Petra Adamce

Mé rodné hnízdo - moravskou obec Mutěnice, mi vybral čáp dne 19. 
února 1940. Teoretické i praktické poznatky získané na Střední hote-

lové škole v Mariánských Lázních ukončené v roce 1961 rozvíjely v 
nás absolventech nejen etiketu a společenský takt, ale především 

smysl pro spontánní družnost, neformální přátelské mezilidské 
vztahy, čestnost při službě druhým apod. To vše jsem mohl 

uplatnit během své téměř třicetileté provozní 
funkce v ostravských restauračních zařízeních v 
letech 1965-1991. Absolvování Fakulty obchod-

ní VŠE v Praze v roce 1980 bylo dobrou průpra-
vou pro funkci ekonoma ve společnosti Lafarge 

Refractories a.s. v letech 1995-2005. Bezmála čtvrt 
století mého současného bydliště v Hlučíně ze 

mne učinilo regionálního patriota. Jsem ženatý, 
mám tři dospělé děti.

Domnívám se, že politika není způsob 
jak zakrývat lidem oči a tak dosáhnout 
moci, tak jak to někteří politikové 

dělají a vrhají tak na politiku špatné 
světlo, ale je to služba, jak oprav-

dově a na profesionální úrovni 
podporovat společné dobro 

společnosti.

Norbert Havlík      Váš kandidát do senátu

kontakt
http://www.norberthavlik.webnode.cz/



Norbert Havlík      Váš kandidát do senátu

Jsem tady pro vás
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Chci lépe chránit slušné lidi před
kriminalitou, korupcí 
a špatnými zákony

JUDr. Alois Dlouhý
státní zástupce

bez politické příslušnosti
Váš kandidát do Senátu

Parlamentu ČR
ve volebním obvodu č. 72

Ostrava-město

www.aloisdlouhy.cz
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V útulku pro psy v Hlučíně na 
ul. Markvartovické, v areálu TS 
Hlučín s.r.o. se nyní nachází 5 
psů čekajících na nové pány.  

Telefon   595 043 591

Návštěvní hodiny:
pondělí - pátek: 6:00 - 18:00 
sobota - neděle: 8:00 - 12:00

Odběr pejsků:
pondělí - pátek: 6:00 - 14:00

Bety -  dlouhosrstý, rezavý 
jezevčík, fena, stáří  asi 4 roky, 
nalezená na ul. Školní dne 12. 
9. 2007

Judy -  rezavý kříženec, fena, 
stáří asi 5 let, nalezená 18. 2. 
2008 v Darkovičkách u bunkrů, 
vhodná ke starším lidem

Molly - černý kříženec, fena, 
stáří asi 3 roky, nalezená na 
ul. Hluboké dne 12. 5. 2008, 
přítulná

Sára - kříženec německého 
ovčáka, fena, stáří asi 5 měsíců, 
nalezená na ul. Markvartovické 
dne 1. 6. 2008, velice milá

Volní pejsci v hlučínském útulku

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

Bert  - černý  kříženec pudla 
nebo knírače, pes, stáří asi 2 
roky, nalezen na ul.Severní dne 
1. 5. 2008, vhodný k RD

Hasan - bílohnědý kříženec, 
pes, stáří asi 5 let, nalezený 22. 
8. 2008, bojácný

Beze jména - dlouhosrstý hně-
dý jezevčík, fena, nalezená 11. 
9. 2008 na Rovninách

Řadu kroužků nabízí žákům 
ZŠ dr. Miroslava Tyrše. „Dětem 
nabízíme možnost zapojení v 
kroužcích sportovních – at-
letika, volejbal a samozřejmě 
fotbal, na který je naše škola 

zaměřena. Pracovat mohou i 
v kroužcích tvůrčích - hra na 
flétnu, sborový zpěv, kroužek
vaření, literárně-žurnalistický, 
rukodělný nebo dlouhodobě 
zavedené a velmi oblíbené 

kroužky keramiky,“ vyjmenova-
la zástupkyně ředitelky Hana 
Demlová.
Nové vědomosti a zkušenosti 
mohou děti získat v několika 
počítačových kroužcích, rodiče 

mají možnost přihlásit své děti 
do logopedického kroužku. Pro 
žáky devátých tříd už několik 
let škola otvírá kroužky přípravy 
na přijímací zkoušky z jazyka 
českého i z matematiky.

Kroužky na Základní škole Miroslava Tyrše



Lepší přístup pro
handicapované
Již dlouhou dobu se kulturní 
dům v Hlučíně, resp. jeho 
návštěvníci na vozíku, potýkají 
s problémovým přístupem do 
jednotlivých podlaží. Kulturní 
centrum sice pořídilo pro tyto 
případy „schodolez“, ale jak jistě 
naši postižení spoluobčané 
potvrdí, jedná se o zařízení 
nedostatečné,  nepohodlné a  
tedy spíše nouzové. Kulturní 
centrum hledá způsob, jak tuto 
záležitost řešit, proto předložilo 
radě města návrh vybudování 
bezbariérového přístupu. Rada 
města tento návrh přijala. V 
kulturním domě bude vybudo-
váno také sociální zařízení pro 
osoby se sníženou schopností 
pohybu.

Doprava
Pro zvýšení bezpečnosti 
chodců na frekventovaných 
přechodech rozhodla rada 
o instalaci bezpečnostních 
prvků – upozorňovacích světel 
přímo ve vozovce. Úprava bude 
provedena na  přechodu přes 
hlavní cestu u kulturního domu 
v Hlučíně  a na přechodu přes 
ulici Čs. Armády v blízkosti kři-
žovatky s ulicí Jana Nerudy.  
Do dalších jednání vstupuje 
studie silnice R56 Dolní Bene-
šov – Ostrava. Neustále není 
rozhodnuto o jejím definitiv-
ním vedení, protože je třeba 
projednat námitky a připomín-
ky zúčastněných stran, možné 
dopady požadovaných změn.

Investiční akce, 
výběrová řízení a prodeje 
Do kompetence rady náleží 
rozhodování o dodavatelích  
investičních akcí. Tentokrát 
rada rozhodla, že dodavate-
lem projektové dokumentace 
stavebních úprav k zajištění 
energetických úspor objektu 
ZŠ Hlučín-Rovniny bude firma
Technico Opava, projektovou 
dokumentaci k obdobným 
úpravám na ZŠ Hlučín – Hornic-
ká bude firma: Ateliér 5 spol. s
r.o., Ostrava a klimatizaci v ob-
řadní síni instaluje společnost 
Třinecká klimatizace, a.s., Třinec. 
Rada města Hlučína rozhodo-
vala také o formě prodeje bytu 
č.2 na ul. Hluboká 2 v Hlučíně, 

a to obálkovou metodou bez 
určení minimální kupní ceny. 
Stanovila také termín ukončení 
podávání nabídek, termín ote-
vírání obálek a schválila komisi 
pro otevírání obálek.
Od začátku tohoto roku je úklid 
v budovách MěÚ zajišťován 
dodavatelsky. Tento způsob byl 
vyhodnocen jako ekonomicky 
i systémově výhodný, proto 
rada rozhodla pokračovat tímto 
stylem i v dalším období a vy-
hlásila výběrové řízení  na úklid 
s termínem plnění  do konce 
roku 2010.

Krmáš a školka s výjimkou
Velmi výraznou, významnou a 
hojně navštěvovanou slavností 
je pro město Hlučínský krmáš, 
proto udělila rada města na 5. a 
6. 9. výjimku z vyhlášky o koná-
ní veřejných produkcí a povolila 
krmášovou veselici až do druhé 
hodiny ranní.
Z důvodu úplného využití 
kapacity mateřské školy v 
Bobrovníkách rozhodla rada o 
zvýšení povoleného počtu dětí 
ze čtyřiceti na padesát, tedy o 
pět v každém oddělení. Změna 
je účinná  od příštího školního 
roku, tedy od 1. 9. 2009.

Kauza Bioplyn
Dne 11. 9. proběhlo mimořádné 
zasedání rady města, jehož vý-
sledkem bylo odsouhlasení tex-
tu písemného nesouhlasného 
vyjádření k záměru ,,Separace 
biologického odpadu Hlučín“ 
a rozhodnutí o jeho zaslání 
Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje.
Následující - patnácté zasedání 
zastupitelstva města dne 16. 9. 
bylo jedním z nejvzrušenějších 
v historii. Zcela jasným důvo-
dem byl záměr vybudování 
„Separace biologického odpa-
du Hlučín“ v lokalitě Cihelna 
Hlučín, kterému je věnováno 
samostatné místo v těchto HN. 
Dalším neobvyklým bodem 
bylo odstoupení starosty města 
z funkce a předcházející rezig-
nace MUDr. Daniela Kubiny 
na funkci člena zastupitelstva 
k 11.9.2008. Také tento text 
– dopis MUDr. Kubiny - najdete 
v samostatném článku.
Na místo MUDr. Kubiny na-
stoupila do zastupitelstva Bc. 

Marcela Mikulová, proto ji bylo 
předáno osvědčení o nastoupe-
ní do funkce členky Zastupitel-
stva města Hlučína.

Vyhlášky 
„Vyhlášku o odpadech“ doplnili 
zastupitelé podrobnostmi o 
umístění kontejnerů na tříděný 
odpad (papír, sklo, kovy,...), 
zvýšení počtu svozu velkoobje-
mového odpadu, apod. Druhá 
vydaná vyhláška zakazuje 
požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. Její 
vydání bylo vyvoláno stíž-
nostmi občanů i organizací a 
zhoršující se situací v tomto 
ohledu ve městě. Vyhláška za-
kazuje konzumaci alkoholu na 
Mírovém náměstí, na autobu-
sovém nádraží, na „náměstíčku“ 
na OKD, na dětských hřištích 
a sportovištích, na zastávkách 
MHD, na vlakovém nádraží, ve 
školách, vč. padesátimetrového 
okruhu kolem všech uvede-
ných objektů. Alkohol nesmí 
být požíván ve stejném okruhu 
ani kolem zdravotnických 
zařízení, kostelů a na hřbito-
vech. Ustanovení vyhlášky se 
nevztahuje na dny 1. ledna a 
31. prosince, tedy na oslavy 
Silvestra, na zahrádky restaura-
cí a na ohlášené společenské, 
kulturní a sportovní akce. 

Převod podílu KODIS
Město převedlo část obchod-
ního podílu ve společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava,    
statutárnímu městu Ostrava: v 
rozsahu 17/920 za 17 000,- Kč 
a Moravskoslezskému kraji:  v 
rozsahu 16/920 za 16 000,- Kč. 
Důvodem byla plánovaná 
transformace KODIS na akci-
ovou společnost a vzhledem 
k velikosti podílu nulový vliv 
města na rozhodování.

Rozvoj města
Zaktualizován byl Strategický 
plán rozvoje města. Zastupi-
telstvo se seznámilo s plněním 
Komunitního  plánu pro město 
Hlučín a rozhodlo pokračovat 
v plánování sociálních služeb 
města Hlučína pro období  
2010 až 2013 ve spolupráci s 
ostatními obcemi správního 
obvodu.  
Zpracovány budou změny č. 5 a 
6 územního plánu.

Z jednání rady a zastupitestva města
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Svoz velkých kusů odpadu pokra-
čuje i v říjnu v termínu od 
6. 10. - 9. 10. 2008: 

Hlučín: 
Hrnčířská - u parčíku Dr. Ed. 
Beneše
Na Krásné Vyhlídce - na konci 
ulice                                
Dlouhoveská - u klubu důchodců 
Darkovičky: 
Kulturní dům 
K Mýtu + Vřesinská - křižovatka 
Patorie 
  
Kontejnery budou přistaveny dne 
6. 10., během termínu budou po 
naplnění odvezeny, znovu přista-
veny, poslední odvoz bude dne 9. 
10. 2008 do 12.hod.
  
V termínu  od 
13. 10. - 16. 10. 2008: 
Hlučín 
Cihelní - u kotelny 
Dukelská - parkoviště 
28.října + Písečná- křižovatka 
Rovniny - bývalá školka 
Rovniny + Na Závodí - křižovatka 
I.Olbrachta + Vinohradská - kři-
žovatka 
Moravská + Ke Kořeni - křižovatka 
P.Jilemnického - v zatáčce 
Dělnická - uprostřed ulice 
Mánesova - konec ulice 

Kontejnery budou přistaveny dne 
13. 10., během termínu budou 
po naplnění odvezeny, znovu 
přistaveny, poslední odvoz bude 
dne 16. 10. 2008 do 12.hod.
  
V termínu od 
20. 10. -  23. 10. 2008: 
Hlučín 
nad cihelnou - na pravé straně 
Jasénky - pod Mušálem 
  
Bobrovníky 
Malánky - odbočka na Vrablovec 
Lesní - u hasičské zbrojnice 
Na Sídlišti - konec ulice 
Střední + Příkrá - křižovatka 
U Hájenky 
U Bobry Clubu 
  
Kontejnery budou přistaveny  ve 
dnech 20.10., během termínu 
budou po naplnění odvezeny, 
znovu přistaveny, poslední odvoz 
bude dne 23.10. do 12.hod.
  
Do kontejnerů ukládejte jen 
velkoobjemový odpad, nepře-
plňujte je a neukládejte do nich 
nebezpečný odpad  a elektrood-
pad, který můžete denně, včetně 
sobot, uložit na sběrném dvoře v 
areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvar-
tovické ulici.
  
Svoz velkých kusů je určen pouze 
pro občany-fyzické osoby!, práv-
nické osoby odevzdávají odpady 
na skládce SOMA Markvartovice.

Svoz velkých 
kusů odpadů 



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

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
IV. čtvrtletí 2008

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu:

dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý

středa   8. října 2008 svozová oblast A
středa 22. října 2008 svozová oblast B
 
středa   5. listopadu 2008 svozová oblast C      
středa 19. listopadu 2008 svozová oblast A

středa   3. prosince 2008 svozová oblast B
středa 17. prosince 2008 svozová oblast C
středa 31. prosince 2008 svozová oblast A
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Volný čas v Hlučíně
Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín
Tel.: pokladna: 558 270 100
kulturní dům: 595 043 397 

1. 10. | 15.00 | Kluby klubům – KD

4. 10. | 9.00 | Podzimní Hlučínsko-vřesin-
ská šlápota – start na Mírovém náměstí

6. 10. | 18.30 | Svatováclavský hudební 
festival, vystoupí: Sbor Khorikos, Jaroslav 
Tůma – varhany, kostel sv. Jana Křtitele

7. - 9. 10. | 9.15 | Soutěž pro žáky základ-
ních škol: ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ

9. 10. | 17.00 | Pohodový podvečer s 
Janou Schlossarkovou – evang. kostel

10. - 12. 10. | 18.00 | Půlkolony tanečních 
kurzů

14. 10. | 9.00 | Cestopisná přednáška o 
Ekvádoru – pro žáky ZŠ 

15. 10. | 9.00 a 10.30 | Nebojte se straši-
del – představení pro žáky MŠ a ZŠ

17. – 19. 10. | 18.00 | Flétnový festival In 
Bona Fidae, EK a kostel sv. J. Křtitele  

21. 10. | 19.00 | Módní přehlídka - KD

31. 10. | 18.00 | RŮŽE Z ARGENTINY 
– česká opereta, KD

PŘIPRAVUJEME: 
Koláčobraní
Michal Nesvadba – „Michal je kvítko“
Výstavu paličkované krajky v evangelic-
kém kostele

POKLADNA KD OTEVŘENA:
PO 16.00 – 18.30, ČT 13.00 – 16.00

Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, Hlučín
tel.:  595 041 337
muzeum.hlucinska@seznam.cz

Do 30. 11. 2008 trvá  výstava „EMA MÁ 
MÁMU… aneb slabikáře našich babiček“

Dům dětí a mládeže Hlučín
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
tel.: 595 041 156
ddmhlucin@seznam.cz
www.ddmhlucin.zde.cz

4. 10.  | 14.30 | Drakiáda – pouštění 
draků, ukázky práce leteckých modelářů, 
pečené brambory, výtvarná soutěž 
„Pouštíme draka“.  Sportovně rekreační 
areál Hlučín. 

10. 10. | 16.00 | Setkání táborníků LT 
– S Debrujáry na výpravy za poznáním, 
sportovní hry, příprava akcí, opékačka, s 
sebou věci na „lítačku“. 

29. 10. | 16.00 | Dušičková dílna – pro 
děti i dospělé. Výroba věnců k Památce 
zesnulých, dušičkové svátky, porovnání 
s Halloweenem, zdobení dekoračních 

dýní, výroba strašidélka. Cena 100,- Kč, 
s sebou dýni na vyřezání. Přihlášky a 
platba předem v DDM

Říjen | Výprava za jezevci – akce pro 
děti. Navštivte s námi chovatele, uvidíte 
jezevce, dozvíte se řadu zajímavostí.
Přihlášky předem v DDM Hlučín

PŘIPRAVUJEME: 
3. 11.    Zamykání lesa
10. 11.  Hlučínský slavíček

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

4. 10. | 17.00 LETOPISY NARNIE: PRINC 
KASPIAN
5. 10.  | 16.00 | LETOPISY NARNIE: PRINC 
KASPIAN
Film USA – rodinný, dobrodružný. V 
českém znění.  MP

10. 10. | 19.30 | TEMNÝ RYTÍŘ
Film USA – dobrodružný, akční, fantastic-
ký. MP od 12 let

11. 10. | 17.00 a 19.30 | MAMMA MIA!
12. 10. | 17.00 | MAMMA MIA!
Film VB, USA – muzikál. MP

17. 10. | 19.30 | ROLLING STONES
18. 10. | 17.00 | ROLLING STONES
Film USA – hudební dokument. MP

18. 10. | 19.30 | SEX VE MĚSTĚ
19. 10.  | 17.00 | SEX VE MĚSTĚ
Film USA, SRN – komedie. MP od 12 let

19. 10. | 15.00 | HRNEČKU VAŘ!
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

24. 10. | 19.30 | MÁJ
25. 10. | 17.00 a 19.30 | MÁJ
Film ČR – filmová báseň, adaptace. MP

25. 10. | 15.00 | VALL-I
26. 10. | 15.00 | VALL-I
Film USA – animovaný, rodinný. V 
českém znění. MP

6. 11.  | 19.00 | NESTYDA
Film ČR – komedie od Jana Hřebejka. MN

8. 11. | 17.00 a 19.30 | TOBRUK
9. 11.  | 17.00 |  TOBRUK
Film ČR – válečné drama. MP

FC Hlučín
Domácí utkání  MSFL
11.10. | 15.30 | FC Hlučín – Slovácko
25.10. | 15.00 | FC Hlučín – FC Brno

Sportovní hala
Volejbal - úvodní dvojutkání v novém 
ročníku 2. ligy 
11. 10.  | 10:00 | TJ Hlučín  - TJ Holubice
15. 11. | Aerobic show – tři  hodiny cviče-
ní pro všechny s Markétou Stoklasovou a 
Honzou Jarošem, předprodej od 15.10.

ZŠ Rovniny 
TJ ASPV Hlučín vás zve každou středu na 
cvičení od 19:00 do 20:00. 



Přivítali  jsme:
Tereza Pchálková * 2008 
Jakub Lasák *2008 
Dorotka Chrástecká *2008
Eliška Wognerová *2008

Jubilanti:
Anna Grundová *1917
Hildegarda Jankůjová  * 1923
Hedvika Dobiášová * 1929
Ludmila Beková * 1925
Alžběta Schullová * 1917

Rozloučili jsme se:
Mária Martičková *1925

Volná místa z nabídky úřadu práce
PROGRAMÁTOR: Zkušenosti s vývojem v 
C++ pod Windows (výhodou znalost Win32 
API), zákl. orientace v oblasti komunikace s HW, 
teorie zpracování obrazu výhodou, samostatnost, 
analyt. myšlení, dobrou znalost AJ. Nabízíme 
velmi zajímavou prac. náplň, dobré plat. pod-
mínky, pružnou prac. dobu, práci v ml. kolektivu, 
cesty do zahraničí. Náplň práce: vývoj, údržba 
a instalace stávajících aplikací, práce na vývoji 
přístroje pro detekci povrchových vad na kovo-
vém pásu (komunikace s kamerami a dalším HW, 
zpracování obrazu, vývoj nástaveb pro archivaci a 
prohlížení získaných dat). Struktur. životopis za-
sílejte na: e-mail: andrea.t@uvbtechnik.cz nebo 
poštou na UVB TECHNIK s.r.o., Ostravská 79A, 748 
01 Hlučín, kontaktní osoba: Andrea Tejzrová, tel.: 
595 044 444 

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA: Vyučen/a nebo zau-
čen/a, zkušenost s pokladnou vítána, směnnost 
domluvou, kontakt: osobně nebo tel: 733 64 12 
12, A.T.Y.P. group, s.r.o. - Rest. TRIANGL

INSTALATÉR STAVEBNÍ: Instalatér - může 
být voda, topení i plyn, svář. průkaz ZG1, ŘP 
sk B, samostatnost, spolehlivost, mzda 10.000 
- 18.000, kontakt: Peškar Petr, tel.: 774006688

SESTRA VŠEOBECNÁ (ZDRAVOTNÍ): 
Vš. sestra bez odborného dohledu - způsobilost 
podle zák. 96/2004 Sb. Pouze ranní směny. 9. 
platová třída, pracoviště: Domov U jezera, p.o., 
kontakt: Volková Ludmila, tel.: 595020576

STAVEBNÍ TECHNIK: SŠ nebo VŠ zaměření 
stavebního směru, praxe není nutná, lokalita 
práce: Hlučínsko, kontakt: 59 50 44 550, RICKA 
KAREL s.r.o.

VEDOUCÍ PRODEJNY: SŠ vzdělání s 
maturitou, práce s PC, komunikační schopnosti, 
organizační schopnosti, AJ výhodou, pružná 
pracovní doba, kontakt: 595 041 599, pracoviště: 
Pavel Tkačík - GASS-EKO, Hlučín

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ: 
Vyučen v oboru opravář zem. strojů, autome-
chanik, či příbuzném oboru, praxe vítána, plat 
dohodou, řidič. průkaz sk. „C“, svař. průkaz na 
plyn nebo elektro - výhodou, kontakt: předem 
volat na 777 656 301 Ing. Žvaka, zaměstnavatel: 
AGROZEA, spol. s r. o., Hlučín, Darkovičky

OBCHODNÍ REFERENT: pracovník odbytu 
(zprac. nabídky a poptávky hutních materiálů), 
znalost AJ a NJ vítána, dobrý zdravotní stav, řid. 
průkaz sk. „B“, kontakt: Ing. Martin Strakoš 595 
046 211, KONEKTA - SAP, s.r.o.



Bezhotovostní platební styk 
v pokladně MěÚ Hlučín

Dnem 8. 9. 2008 byla pokladna č. 1 MěÚ Hlučín vybavena zařízením 
pro bezhotovostní platební styk. Občané tak mohou nyní v poklad-
ně č. 1 platit kartou VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINERSCLUB, 
JCB a AMERICAN EXPRESS.

odbor financí
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Bezhotovostní platební styk 
v pokladně MěÚ Hlučín

Anketu o nejkrásnější strom 
Hlučína vyhlašuje odbor život-
ního prostředí hlučínské rad-
nice. Zájemci mohou přihlásit 
dřeviny, které rostou nejen na 
katastrálním území Hlučína, ale 
i v částech Darkovičky a Bobrov-
níky. „Cílem ankety je upozornit 
na význam stromů pro životní 
prostředí a vzbudit zájem lidí o 
krajinu, v níž žijí,“ řekla vedoucí 
odboru Soňa Prášková.
Návrh, který může podat každý 
občan Hlučína, musí obsahovat 
fotografii stromu, druh stromu,
parcelní číslo či popis lokality a 
krátké zdůvodnění návrhu. Ná-
vrhy se přijímají do konce října. 
Mohou být posílány písemně 
nebo osobně na MěÚ Hlučín, 
odbor ŽPaKS, úsek ochrany 
přírody. Každý navrhovatel by 
měl uvést své jméno a příjmení, 
bydliště a telefonický kontakt.
„Komise jednotlivé návrhy 
posoudí a vybere vítězný strom. 
Všichni účastníci ankety budou 
slosováni a tři vylosovaní obdrží 
věcné ceny,“ řekla.
Anketa souvisí s oslavami 
letošního Dne stromům, který 

připadá na 20. října. Poprvé 
měly stromy svůj svátek v roce 
1872 v Nebrasce. Navrhl to 
nadšený propagátor a ochránce 
přírody Sterling Morton. Nejpr-
ve byl svátek slaven 10.dubna, 
později bylo datum změněno 
na 22.dubna, den Mortonových 
narozenin.
Myšlenka oslav Dne stromů 
se rychle rozšířila po celých 
Spojených státech, později i na 
evropský kontinent a dokonce 
i do Číny či Japonska. Datum 
oslav dne stromů je různé. Liší 
se podle klimatických pod-
mínek a toho, kdy je možné 
stromy vysazovat. V Čechách 
byly stromové slavnosti poprvé 
masově pořádány v roce 1906. V 
roce 1920 ministerstvo školství 
a osvěty podpořilo konání Stro-
mového dne svým výnosem.
Stará tradice byla v České 
republice znovu obnovena v 
roce 2000. S nápadem slavit 
opět Den stromů přišli ředitel 
botanické zahrady University 
Karlovy v Praze a známý popu-
larizátor stromů Václav Větvička 
a dřevosochař Martin Patřičný. 

Soutěž: Město hledá 
nejkrásnější strom

Letošní akce v Hlučíně
-Vzdělávací zájezd pro studenty Gymnázia do Arboreta Bílá Lhota 
-Cestopisná přednáška pro žáky II. stupně základních škol o Ekvá-
doru v KD Hlučín 
-Anketa pro hlučínskou veřejnost o nejkrásnější strom Hlučína

Policisté hlídali minu
Nevybuchlou dělostřeleckou 
minu ráže 82 mm a další munici 
hlídali koncem srpna hlučínští 
policisté. Třiatřicetiletý muž 
artefakty z 2. světové války našel 
v Darkovicích, když na svém 
pozemku prováděl výkop. Nález 
oznámil policii.
Hlídka vyrazila na místo, které 
zajistila a hlídala do příjezdu py-
rotechnika policejní správy seve-
romoravského kraje. „Ten munici 
zajistil a odvezl k zneškodnění,“ 
řekl mluvčí opavské policie René 
Černohorský.
Nálezy munice z válečných let 
jsou na Hlučínsku, kde na konci 
války vedla fronta a probíhaly 
zde těžké boje, časté. Nejvíce 
práce mají pyrotechnici přede-

vším na jaře, kdy začínají práce 
na polích. V roce 2004 našel 
například traktorista nevybuchlý 
minometný granát nedaleko 
opevnění v Darkovičkách. „Kdo 
tady má orat? Už jsem tady 
nemusel být,“ komentoval tehdy 
svůj nález. 
Podle odborníků je naprosto 
nevhodné, aby lidé v po-
dobných případech s municí 
jakkoliv manipulovali. Okamžitě 
mají kontaktovat policii, která 
nebezpečné předměty odborně 
zlikviduje. Severomoravští po-
licisté řeší podobných případů 
za rok stovky. Setkali se ale i s 
tím, že jim zemědělec bombu 
přivezl přímo na služebnu ve 
svém voze.

Upozornění vlastníkům silničních vozidel

Od 
1. června 

letošního roku 
došlo v důsledku nove-

lizace zákona č. 168/1999 Sb., 
zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla, ke změně v 
prokazování pojištění silniční-
ho vozidla. Od 1.1.2009 bude 

jediným 
dokla-
dem o 
pojiš-
tění 
odpo-
věd-
nosti 
z pro-

vozu vozidla 
tzv. „zelená karta“.

Do 1. července letošní-
ho roku musel řidič vozidla 
předložit při silniční kontrole 
nebo při zaevidování některých 
změn na vozidle tzv. Doklad 
o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla. Výše uvedená 
novela zákona tento doklad ruší 
a nahrazuje ho právě „zelenou 
kartou“, kterou musel mít do-
sud řidič vozidla u sebe pouze 

při cestě s vozidlem do zahra-
ničí. Pro upřesnění dodávám, 
že Doklad o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla platí do 
konce letošního roku a lze jej  
předložit (místo zelené karty) 
při silniční kontrole příslušníku 
Policie ČR do 1.1. 2009.
V návaznosti na změnu některé 
pojišťovny nevydávají od 1.7. 
2008 svým pojištěncům doklad 
o pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla, ale pouze zelenou 
kartu, která bude od 1.1. 2009 
akceptovatelná pouze v origi-
nální verzi, kdy údaje budou 
řádně vyplněny výpočetní tech-
nikou, strojem či rukou (tzn.
v provedení zelený podklad, 
černý oboustranný tisk – na líci 
informace o konkrétním vozi-
dle, platnosti zelené karty, číslo 

pojistné smlouvy, pojistníkovi a 
pojistiteli; na rubu pak vyme-
zení územní platnosti zelené 
karty formou uvedení jmen a 
adres jednotlivých členských 
kanceláří), opatřená razítkem a 
podpisy pojistitele, pojistníka 
a dalších osob, které mohou 
užívat vozidlo.

Robert Vitásek
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Dobrý tip! 
Srovnání nejlevnějších 

sazeb povinného ručení a 
kde můžete získat slevu až 
60% za bonus najdete na 

www.globaldirect.cz
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Téměř 300.000 korun stála rekonstrukce historické kapličky Panny Marie v ulici Písečné. Kulturní památky a jedna z nejstarších staveb ve městě 
byla ve špatním stavu především vinou vlhkosti, která do stavby pronikala. Oprava byla dokončena koncem srpna. Během ní stavaři  opravili pod-
lahy a odstranili vnější a také část vnitřní omítky. „Navíc má kaple nové oplechování a střešní krytinu. Nová jsou i okna a dveře,“ popsala rozsah 
rekonstrukce mluvčí radnice Jarmila Harazinová.  Dodala, že nové vnější omítky kopírují nerovnost zdiva. Stavba tak působí autenticky a dotváří 
to její hodnotu. „Stavební úpravy přispějí i k návratu kaple k její historické podobě. Necitlivé omítnutí v minulosti totiž zcela setřelo její slohový 
charakter,“ vysvětlila. Podle historických pramenů se jedná o barokní stavbu z roku 1690. V roce 2006 byla stavba prohlášena kulturní památkou.

Nový kabát kaple stál 300 tisíc

původní stav... ...rekontrukce ... a dnes

Teta Amálka byla často zvána 
jako kuchařka na svatební 
hostiny.

  O jedné bych chtěla vyprávět. 
    Vdávala se sestřenice mojí 
maminky, mlynářova dcera z 
Kromrova mlýna za bohaté-
ho sedláka z Píště. Nevěstina 
maminka byla sestra mého 
zemřelého dědečka, o kterém 
jsem již psala. Připravovala se 
veliká svatba, asi pro šedesát 
hostů. Už týden před svatbou 
teta Amálka jako hlavní ku-
chařka  pracovala s pomocným 
personálem a dohlížela nad 
pečením koláčů, cukroví, masa, 
salátu a podobně.
  Řeznický mistr pan Pytlík, 
soused tety Amálky, zabíjel na 
dvoře dvou metrákové prase. 
Už viselo na háku. Pomocník si 
zrovna odskočil, teta Amálka 
asistovala, ale neměl kdo přidr-
žet mísu na krev.
  Zrovna procházel dvorem 
muž menší postavy.  Řeznický 
mistr, pan Pytlík na muže zavo-
lal: „Synečku, pojď mi prosím 
přidržet mísu na krev“. Ten s 
ochotou přiskočil a držel mísu. 
Pan Pytlík poděkoval a mladý 
muž odešel.

  Teta Amálka se smíchy neudr-
žela a povídala: „Mistře, víte kdo 
to byl“.
  „Ne“, odpověděl mistr Pytlík.
  „No přece ženich. Vy jste tomu 
dal“.
  „Ale byl šikovný“, odpověděl 
mistr.

  Moje maminka, co by mladé 
děvče, byla jedna ze šesti druži-
ček, které v doprovodu družbů 
vyprovázeli mladý pár k oltáři. 
Družba  maminky byl bratr 
nevěsty, maminčin bratranec.
  Svatba byla velmi krásná. 
Hodovalo se, jedlo a pilo.
  V odpoledních hodinách 
odvážely kočáry svatebčany na 
taneční zábavu do Hlučína, tam 
se pokračovalo v hodování.
  Maminčin bratranec se do ní 
velmi zamiloval. Dlouho už se 
po ní ohlížel. Říkal, že už brzy 
bude majitelem mlýna, aby si 
ho vzala za muže.
  Zbytečné bylo maminčino 
vysvětlování, že jsou pokrevně 
spřízněni, že to katolická církev 
zakazuje, že je to nemožné.
  Bratranec klekl před mamin-
kou na kolena a prosil.
  Svatební hosté se touto podí-
vanou velmi dobře bavili.

  Maminka to považovala za 
frašku a v nestřeženém okamži-
ku utekla domů. S prababičkou 
se setkala ve dveřích. Ta šla 
zrovna za maminkou, aby ji 
vzala domů.
  „Chvála Bohu, že už jsi doma“, 
pronesla  prababička. Maminka 
ji vše vyprávěla.
  Prababička ji konejšila a řekla : 
„Půjdeme spát, ráno je moud-
řejší večera!.
  Každé ráno vstávala prababič-
ka první se zpěvem: „Pozdrav 
Pán Bůh Hospodina“. Všechny 
tím budila. Jako obvykle i toho 
rána, šla na dvůr naštípat třísky 
na zatápění.
  Jaké však bylo její překvape-
ní. Na špalku bylo na drobné 
kousky rozsekáno svatební sako 
maminčina bratrance a vonička 
byla přibita sekerou do zárubní 
velmi krásných dvoukřídlých 
starožitných dveří.
  Prababička tyto dveře považo-
vala za největší ozdobu celého 
domu. A v tom okamžiku to 
pro ni byla pohroma. Říkala, že 
dveře jsou Meisterstuck (mis-
trovské dílo).
  Jen malou chvilku trvalo a pra-
babička byla oblečena a běžela 
i přes vysoký věk do mlýna. Byly 

to asi tři 
až čtyři 
kilo-
me-
try. 
Šlo 
se 
úvozem.
  Teta Amálka ve 
mlýně připravo- vala  
snídani pro svatebčany, kteří 
ještě po dlouhé taneční zábavě 
vyspávali.
  Ve dveřích se objevila praba-
bička.
  Teta Amálka už tušila, že se 
něco přihodilo. Znala přesně 
povahu své maminky a tušila 
co bude následovat. Družba 
už byl vzhůru, a když zahlédl 
prababičku, rychle utekl.
  Paní domu se snažila babičku 
uklidnit. Sama pro ni připravila 
pohoštění. Slíbila, že zárub-
ně budou brzy opraveny. Za 
deset dnů byly opravdu nové 
zárubně.
  Prababička si domů přinesla 
velikou svatební výslužku, 
kterou jí nevěstina maminka 
nabalila.

Pokračování příště

Čtení na pokračování: Vzpomínky malé Anny V.
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Šedesát let společného života, 
diamantovou svatbu, oslavili man-
želé Gertruda a Alfréd Mikeskovi z 
Hlučína - Bobrovníků. Brali se 11. září  
1948.
Když přijdete k Mikeskovým, dýchne 
na Vás pohoda, klid a porozumění. 
Nohy už sice neslouží jako kdysi, ale 
radost a vitalita, se kterou Vás vítají, 
zastíní všechny trable, rozsvítí Vám 
den.
Šedesát let spolu. S rozvahou 
vzpomínají na den, kdy se poprvé 
viděli. Bylo to na honění krále ve 
Lhotce. Ukázalo se, že jsou si souzení 
a 11. září 1948 si před Bohem slíbili 
lásku, věrnost a vzájemnou oporu v 
dobách dobrých i zlých. 
Hned po svatbě musel pan Alfréd 
narukovat na dva roky na vojnu, k 
PTP. Práce na dole byla dřina, ale na 
druhou stranu to měl z Orlové ke

své manželce kousek, často se vídali. 
Když se pak vrátil z vojny, čekala na 
něj nejen manželka, ale už i první 
dcerka, ke které časem přibyla sest-
řička a bratr.
V domě ve Lhotce jim začalo být 
těsno, proto se Mikeskovi rozhodli 
postavit dům v Bobrovníkách. To ale 
byla jiná práce, než je dnes. Kdepak 
zvednout telefon a objednat cihly, 
cement, dřevo nebo i celou stavbu. 
Kdeže. Tenkrát to znamenalo vodu 
vozit v cisterně, cihly ručně vyrobit, 
všechno osobně obstarat, dovézt. 
Pomáhala celá rodina, přátelé, 
známí.
Mladá hospodyňka se měla doma 
co ohánět. Hospodářství, děti, dům. 
Vodu musela nosit od vzdálené stud-
ny v kýblech. Pan Mikeska byl nejen 
šikovným zámečníkem, ale stihnul 
i práci v národním výboru, v radě, v 
komisích. Byl to on, kdo sháněl pení-

ze na vodovod v Bobrovníkách. 
S partou obětavých chlapů pak ko-
pali, „za pochodu“ se učili, pokládali 
potrubí a za nějakou dobu měla 
každá rodina v Bobrovníkách před 
svým domem hydrant, ze kterého 
mohla brát vodu. V tehdejší době 
událost, která znamenala zlom v 
životě každého občana.
Děti odrostly a paní Gertruda 
nastoupila do práce. Roky péče o 
domácnost byly kolikrát tvrdou ško-
lou, ale o to snadněji si pak poradila 
s úklidem ubytovny. Její manžel byl 
20 let starostou Sboru dobrovolných 
hasičů Bobrovníky a 10 let i staros-
tou 13. hasičského okrsku. Hasič 
tělem i duší. Je záhadou, kde ještě 
našel čas na chov králíků. Vypiplal 
jak šampióny výstav, tak králíky pro 
„domácí využití“. 

Sliny se Vám sbíhají, když si necháte 
vyprávět o králíkovi na smetaně dle 
receptu paní domácí.
Za ty roky se rodina rozrostla a dnes 
mají „diamantoví manželé“ kolem 
sebe tři děti, šest vnoučat, šest 
pravnoučat a už teď se ví, že to není 
konečné číslo. Všichni blízcí se sešli 
u příležitosti diamantové svatby v 
hošťálkovickém kostele, kde manže-
lé znovu před oltářem obnovili svůj 
manželský slib.
Když se Mikeskovi ohlédnou, mají za 
sebou mnoho práce, dnů radostných 
i méně šťastných, jak to v životě 
bývá, ale hlavně mají  to, co se nedá 
koupit ani předstírat: krásný vztah, 
životní nadhled, dobro,  toleranci a 
moudrost. 
Kéž by se alespoň trocha z toho 
přenesla na nás na všechny.

Jarmila Harazinová

Diamantová svatba

Jen kousek od medaile byl na mistrovství světa ve 
vodním lyžování, které se v září konalo ve Velké Británii, 
hlučínský rodák a český reprezentant Jan Miketa. Získat 
ji mohl společně s dalšími českými reprezentanty v 
soutěži družstev. Tým ale nakonec skončil čtvrtý a od 
třetího místa jej dělilo pouze šest desítek bodů. 
„To byla velká škoda. Stačil by jeden delší skok a mohli 
jsme na stupně vítězů,“ komentoval Miketa výsledek 
družstva po návratu. V kategorii jednotlivců se umís-
til na šestém místě ve slalomu a o příčku horší byl v 
kombinaci, ve které se sčítají výsledky ze slalomu, triků 
a skoků. Až dvacátá příčka mu patřila ve skocích. „Ty 
nemám moc rád,“ řekl. Se svou anglickou misí je junior-
ský mistr Evropy spokojený. V konkurenci čtyř desítek 
závodníků z 18 zemí se před odjezdem chtěl umístit do 
desátého místa. „To se podařilo. Na absolutní světovou 
špičku zatím nemám. Příprava by musela vypadat jinak. 
Hlavně nemám kde trénovat,“ svěřil se mladý závodník.

Miketa byl na MS 
kousek od medaile

ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE
(kupóny v IC v muzeu)
 Příjmu obsluhu parkoviště v Hlučíně. Tel.: 773 184 524. 
 Hledám brigádu v dop. hodinách v centru Hlučína. Tel.: 737 959 467 (9:00 

- 20:00). 
 Zdarma odvoz betonu do základů: 777 551 743. 
 Prodám papouška tel.: 777 937 640. 
 Koupím v Hlučíně stavební pozemek, cenu respektuji. Tel.: 603 772 774. 
 Zahr. kolonie pronajme v Hlučíně zahrádku. Tel.: 605 865 018. 
 Naučím německou konverzaci. Tel.: 776 553 141.
 Pronájem trubkového lešení a podlážek. Tel.: 776 204 142
 Pronajmeme nebytový prostor v 1. p. domu č. 33 na ulici Pode zdí v 

Hlučíně jako kancelář. Informace podá ing. Lasák tel.: 605 879 041.
 Děkuji pohřební službě za radu a vstřícnost při vyřizování pohřbu mého 

manžela Jindřicha Bindače. Děkuji panu faráři za pěknou procítěnou mši 
a všem za květinové dary. Děkuji také MUDr Jaromíře Kazdové a jejím 
sestřičkám.

 Chci touto cestou poděkovat za profesionální a lidský přístup majiteli 
pohřební služby panu  Breuerovi  a zároveň také panu faráři z kostela 
svatého Václava v Hlučíně, se kterými jsme připravovali pohřeb manžela 
Evalda Otiska dne 25.7.2008. Ještě jednou děkuji. Mária Otisková  -  vdova 
s dcerami.



Informaci o činnosti VaK Hlučín, s.r.o. zahájím  krátkým 
ohlédnutím do minulosti. VaK Hlučín, s.r.o. vznikly 
v roce 2002. Jediným společníkem je město Hlučín. 
Troufám si však tvrdit, že během této relativně krátké 
doby byly v mnohém zkvalitněny služby zákazníkům 
a  zlepšeno jak zásobování vodou tak i odvod a čištění 
vod odpadních. Jako důkaz uvádím krátký výčet opra-
vených vodovodních a kanalizačních řadů.   
Oprava vodovodů: ul. Hluboká, Ivana Olbrachta, 
Ostravská, Severní, Opavská, Rekreační, Vladislava 
Vančury, Gen. Svobody, Pode Zdí, Pekařská, Lesní 
– Střední, Svornosti, Na Včelínku, Marie Majerové, 
Jaselská, Moravská, Čapkova, Petra Bezruče, oprava 
vodojemu v Bobrovníkách. 
Oprava kanalizačních řadů: ul. Čs. Armády, Pode Zdí, 
Čapkova, Hornická, Hluboká, Vinohradská. 
U některých oprav kanalizace byla použita bezvý-
kopová technologie, která je bezprašná, bezhlučná 
a  zcela bez vlivu na běžný provoz na komunikaci, 
potažmo na občany. Opravy byly provedeny i na 
souvisejících objektech -  čerpacích stanicích,  čistírně 
odpadních vod, vodojemech. 
Pro zrychlení přenosu informací a zkvalitnění služeb 
byl zaveden rozsáhlý systém elektronického přenosu 
technologických dat s možností dálkového řízení 
technologie. Výsledkem je například  cílené snižová-
ní ztrát vody – havárie je možné rychleji zjišťovat  a 
odstraňovat. Ztráty vody klesly z 37 % v roce 2001 na 
pouhých 12,5 % v roce 2007. 
Pro zákazníky je nemalou výhodou pořízení geogra-
fického informačního systému, který nám prakticky 
okamžitě podá informaci o existenci kanalizačního 
nebo vodovodního řadu v zájmové lokalitě. 
Vždy ožehavou otázkou je otázka financí. Cena vod-
ného a stočného se za 6 let naší působnosti zvedla z 
36,49 Kč/m3 na 54,94 Kč/m3, což je nárůst o cca  33 
%  ročně tedy o 5,6 %. Vzhledem k rostoucím cenám 
surovin, energií a DPH považujeme tento růst za 
přijatelný a nezbytný pro zachování provozuschop-
nosti a zlepšování  zařízení ve správě VaK. V nejbližší 
budoucnosti nás čeká velmi náročný úkol,  a to získání 
co nejvyšších dotací na odkanalizování městské části 
Hlučín – Rovniny a intenzifikaci čistírny odpadních 
vod Hlučín Jasénky. Celkový rozpočet projektu je cca 
103 mil. Kč.
V dalším období budeme ve spolupráci s městem 
Hlučín navazovat na  rozsah  oprav a investic. Před-
pokládaný výhled investic předložíme k projednání 
a schválení Radě města Hlučína v prosinci 2008 a 
následně budete s tímto plánem seznámeni v dalším 
vydání Hlučínských novin.
Další podrobnosti o VaK Hlučín, s.r.o. jsou k dispozici 
na  www.vakhlucin.cz

Ing. Josef Tomíček 
ředitel VaK Hlučín, s.r.o.
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hlučínskénoviny

Název   místo orientační    den     hodina
          věk                 od 29.9
 
AEROBIC I.  DDM do 10 let  po 15.30 – 16.30
AEROBIC II.  DDM od 10 let  po 16.30 – 17.30
ANGLIČTINA hrou I. DDM 4-6 let  čt 14.30 – 15.30
ANGLIČTINA hrou  ZŠD 7-8 let  út 15.00 - 16.00
ANGLIČTINA hrou   ZŠ Hať 7-8 let  pá 15.00 - 16.00
ANGLIČTINA II.  DDM 2. - 4. třída  čt 15.30 – 17.00
ANGLIČTINA III.  DDM 5. - 9. třída čt 17.00 – 18.30
ANGLIČTINA pro dosp IV. DDM začátečníci  út  15.30 - 17.00
ANGLIČTINA pro dosp V. DDM pokročilí  út 17.00 - 18.30
ARANŽOVÁNÍ   DDM od 8 let, dospělí po 16.30 - 18.00
CVIČENÍ JÓGY    DDM dospělí  bude upřesněno
FLORBAL I.   ZŠH od 8 let  st 15.00 – 16.30
FLORBAL II.   ZŠH od 12 let  st 16.40 – 17.50
FLORBAL III.  ZŠH od 8 let  čt 15.00 – 16.30
HRA NA KYTARU I.  DDM začátečníci út 15.00 - 16.00
HRA NA KYTARU II.   DDM pokročilí  st 15.00 - 16.00
HRÁTKY S HUDBOU*  DDM od 2 let  po, st 09.00 – 10.00
       10.00 - 11.00
INFORMATIKA            ZŠ Hať od 9 let  čt 13.45 - 15.15
INTERKROS, RINGO
SPORTOVNÍ HRY  ZŠH od 9 let  čt 16.30 – 17.55
JACHT KLUB  SRA, G. od 8 let  st   17.00 – 19.00
JUDO  I.   DDM od 6 let  po 15.00 - 17.00
JUDO  II.   DDM pokročilí  po, st 15.00 - 17.00
KERAMIKA    DDM od 7 let  út 15.00 – 16.30
KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ  DDM od 8 let  út 15.00 – 16.45
KLUB ZDR. ŽIVOT. STYLU DDM od 10 let  bude upřesněno
LETECKÝ A LOD. MODELÁŘ DDM od 9 let  čt 15.30 – 17.30
MALOVÁNÍ A MODEL. I. DDM 3-5 let  po 14:30 - 15:30
MALOVÁNÍ A MODEL. II. DDM 5-7 let  po 15.30 - 16.30
ORIENTÁLNÍ TANCE  DDM od 12 let  st bude upřesněno
RYBÁŘSKÝ  DDM od 8 let  po 15.00 – 17.00
SPORTOVNÍ  RYBÁŘSTVÍ DDM od 8 let  po 15.00 – 17.00
SPORTOVNÍ KLUB  ZŠH od 8 let        pá 15.00 - 17.00
STOLNÍ TENIS  DDM od 8 let  po 16.00 – 18.00
STOLNÍ TENIS   KDD od 8 let  st  16.30 - 18.00
ŠACHY   DDM od 8 let  st 15.00 – 17.00
ŠKOLIČKA I.   DDM od 3 let  po 09.00 – 11.00
ŠKOLIČKA II.   DDM od 3 let  út 09.00 – 11.00
TANEČNÍ - Baby basic G 5-8 let  čt 15.00 – 15.50
TANEČNÍ – Junior Storm G 9-13 let  čt 16.00 – 17.20
TANEČNÍ - Storm  G od 14 let  čt 17.30 - 18.50
VÝTVARNÁ DÍLNA  DDM od 7 let  čt 15.30 - 17.00
VÝTVARNÝ        ZŠ Hať 8-15 let  út 12.30 - 14.30

Přehled kroužků bude průběžně aktualizován, přihlášky jsou k dispozici od 2.září v 
DDM nebo na stránkách infoddm.sweb.cz. Adresa: Zámecká 6, 748 01 Hlučín, tel: 595 
041 156, ddmhlucin@seznam.cz, infoddm.sweb.cz

Použité zkratky:  DDM - Dům dětí a mládeže, ZŠD - ZŠ Darkovičky, ZŠH - ZŠ Hornická, 
SRA - Sportovně rekreační areál, G - Gymnázium, KDD - KD Darkovice

* kurz vede lektorka Veronika Stoklasová, info na tel.: 774 231 330

Dům dětí a mládeže Hlučín
K R O U Ž K Y 2008/2009

Ohlédnutí za činností 
VaK Hlučín, s.r.o. od r.2002



Pomůže vám
www.SEOkniha.cz*

Máte super www
stránky a chodí

na ně málo lidí???

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

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

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

KOŽNÍ
AMBULANCE
MUDr. Hana Feriancová
Ostravská 79/31, Hlučín

(naproti kulturního domu)

tel. 732 469 903

www.koznihlucin.cz

doporučení obvodního
či dětského lékaře 

není nutné

poznámka    _______________________ 

*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...  

Denně široký sortiment 
čerstvé drůbeže
Výhodné ceny

Vlastní produkce
 Najdete nás v Hlučíně na 

Ostravské ulici
 (naproti kulturního 

domu)
Těšíme se na Vaší návštěvu                                                                            

Vedení firmy
Twist cz

Dodavatel čerstvé drůbeže
TWIST CZ






