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Místostarosta PAVEL REISKÝ (KDU-ČSL) blahopřeje novému starostovi města Ing. BERNARDU OSTÁR-
KOVI (bezpartijní za ODS). Pro nového starostu hlasovalo 12 z 21 zastupitelů.

Středoškolský pedagog, radní 
a zastupitel Bernard Ostárek se 
stal novým starostou Hlučína. 
Ve funkci nahradil Davida 
Maňase, který na post prvního 
muže města rezignoval v září 
po bouřlivé reakci obyvatel 
proti záměru majitelů společ-
nosti cihelny Hlučín ve městě 
postavit bioplynovou stanici. Ta 
v Hlučíně nakonec nevznikne. 
Za odstoupení od projektu 
město společnosti zaplatí 
téměř 650.000 korun. Tato 
suma má pokrýt část nákladů, 
které podnikatelé s přípravou 
projektu měli. Novým členem 
městské rady se stal Mojmír 
Sonnek.
„Důležitým bodem jednání 
zastupitelstva bylo uzavření 
dohody se společností Cihelna 
Hlučín o odstoupení od záměru 
výstavby zařízení pro separaci 
biologického odpadu – bio-
plynové stanice,“ řekla mluvčí 
Hlučína Jarmila Harazinová. 
Dodala, že dohoda proběhla v 
minulých dnech několika koly 
připomínkování. 
„Nakonec se však podařilo do 
jednání zastupitelstva zařa-
dit dohodu akceptovatelnou 
oběma stranami. Cihelna se 
zavázala odstoupit od svého 
záměru a ani do budoucna 

takový záměr nerealizovat. 
Město zaplatí za tento vstřícný 
krok necelých 650.000 korun,“ 
vysvětlila mluvčí.
Předsedkyně Osadního výboru 
Rovniny a vedoucí občanské 
iniciativy proti realizaci záměru 
Jaroslava Miketová to komento-
vala slovy: „Ať už je to jakákoliv 

částka, nepřevýší ty škody, ke 
kterým by došlo, kdyby byl 
záměr firmy realizován.“
Zastupitelstvo zároveň rozhod-
lo o rozpočtovém opatření, kte-
rým vyčlenilo finance potřebné
k plnění dohody z rozpočtu 
města Hlučína.
Na post starosty města byli 

navrženi dva kandidáti. Kromě 
Bernarda Ostárka také Jana 
Poláchová. Nový starosta byl 
zvolen dvanácti hlasy jedna-
dvacetičlenného zastupitelstva.
Rozhovor s novým starostou 
a další informace ke KAUZE 
BIOPLYN, najdete uvnitř Hlučín-
ských novin.

Město má starostu, bioplynová stanice nebude

6. 10. 2008
Krajský úřad MSK zveřejnil závěry 
zjišťovacího řízení, ve kterém byla 
zohledněna vyjádření dotčených 
správních úřadů a dotčených 
územních samosprávných celků 
i vyjádření veřejnosti (vyjádření 
občanů, sdružení, osadních a 
petičních výborů, petice).
Závěrem zjištění Krajského úřadu 
MSK dle zákona bylo konstatování, 
že záměr „Separace biologické-
ho odpadu Hlučín“, bude dále 
posuzován. V 51 bodech pak byla 
uvedena nutná doplnění doku-
mentace.

10. 10. 2008 
Kulturní centrum Hlučín promítlo 
v kině dokument MTVH s názvem 
„BIOPLYNKA....to nikdy nebudou 
fialky“, o provozování tohoto zaří-
zení ve Velkém Karlově u Znojma. 
Na dotazy přítomných odpovídali 
účastníci exkurze Doc. Klepek a ing. 
Polášek. Z dokumentu i následné 
diskuse vyplynul závěr, že bioply-
nové stanice jsou významným 
zdrojem energie, ovšem je nutné 
velmi pečlivě zvážit jejich umístění 
- do blízkosti zástavby se nehodí 
a je nutné důsledně kontrolovat 
technologii 

13. 10. 2008
Starostou města byl zvolen Ing. 
Bernard Ostárek.
Zastupitelstvo města Hlučína 
rozhodlo o uzavření dohody s 
Cihelnou Hlučín o odstoupení od 
záměru vybudování bioplynové 
stanice. Dohoda obsahuje mj. 
závazek Cihelny Hlučín stáhnout 
svůj záměr a nikdy jej nerealizovat 
a závazek města zaplatit necelých 
650 tis. Kč. 
Aby se podobná situace nemohla 
opakovat, bude změněn územní 
plán města tak, aby stavbu podob-
ných zařízení vylučoval.

14. 10. 2008
Starosta města podepsal Dohodu 
o ustoupení od záměru s Cihel-
nou Hlučín. Dle této dohody složí 
město Hlučín u notáře dohodnuté 
finanční prostředky, které budou
Cihelně Hlučín uvolněny poté, kdy 
prokazatelně stáhne svůj záměr 
výstavby stanice.
 

15. 10. 2008
Rada města Hlučína rozhodla o 
uzavření smlouvy o svěření peněz 
mezi městem Cihelnou Hlučín s.r.o. 
a notářem JUDr. Kawulokem.

Stažení záměru výstavby „Separace biologického odpadu“
V minulém čísle Hlučínských novin jsme záležitost s výstavbou bioplynové stanice opouštěli ve fázi, kdy byl z mnoha stran vyjá-
dřen nesouhlas s výstavbou a intenzivně se  jednalo o stažení tohoto záměru. Od té doby došlo k následujícím krokům:

Pokračování na straně 3
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Vážení spoluobčané!

Zastupitelstvo města Hlučína mě zvolilo 13. října 2008 
starostou.

Do funkce nastupuji v polovině volebního období, ovšem 
jako člen rady města jsem se podílel na vytyčení cílů, kte-
rých chceme dosáhnout a znám tedy současnou situaci. 

Dnes nebudu hodnotit to, co jsme již splnili, ale nastíním 
to, co je před námi.  Naše záměry jsou uvedeny ve Stra-
tegickém plánu rozvoje města Hlučína na období 2008 
– 2018.  Z něj vycházíme a nejbližší úkoly jsou dále rozpra-
covány v Akčním plánu na rok 2008 – 2009. Nyní se blíží k 
závěru největší investiční akce tohoto roku – rekonstrukce 
ulice Dlouhoveské. Současně probíhá výstavba „Klidové 
zóny pro matky s dětmi“ za kulturním domem v Hlučíně. 

Z připravovaných záměrů na příští rok chci především 
zmínit akce:  rekonstrukce stávajících komunikací v centru 
města, rozšíření parkovacích ploch, prosazení vybudová-
ní kruhových objezdů na silnici I/56. 

Ovšem nebudeme jen opravovat a stavět, ale budeme 
zároveň podporovat sportovní, společenské a kulturní 
organizace a spolky. 

V akčním plánu máme rovněž kapitolu „Posilování ekolo-
gické výchovy občanů“.  A zde je nutná spoluúčast všech 
občanů města. Nechápejme to jen jako třídění odpadů. 
Jak události posledních týdnů jasně ukázaly, není nám 
lhostejné co dýcháme. Z „biospalovny“ by se šířil nepří-
jemný zápach, ale zplodiny z lokálních topenišť jsou pro 
zdraví mnohem škodlivější. A navíc si to způsobujeme 
sami. Zvažme tedy, co v kotlech pálíme!

V měsíci říjnu nám přálo počasí, jež jsme mnozí využili k 
práci na zahrádce, k výletům a procházkám. Nyní nastá-
vá „dušičkový“ měsíc, kdy vzpomínáme na své zemřelé 
blízké. 

Jsou před námi dlouhé podzimní večery, které lze využít k 
návštěvě některé z kulturních akcí pořádaných Kulturním 
centrem Hlučín či Muzeum Hlučínska. Můžete zajít do 
městské knihovny a přečíst si krásnou knihu. 

Máte před sebou Hlučínské noviny s novou úpravou. 
Věřím, že si se zájmem přečtete i toto číslo. Prožijte v klidu 
a pohodě následující týdny.

Bernard Ostárek 
starosta 

Úvodní slovo starosty Rozhovor 
s novým 
starostou 
města
Stal jste se starostou po bouřlivých 
zasedáních, které sledovaly stovky 
lidí přímo v kulturním domě. Jak 
vnímáte nyní svou pozici?
Ve volbách jsem byl zvolen 12 hlasy, 
9 hlasů bylo proti. Podíváme-li se na 
složení zastupitelstva dle volebních 
stran, získal jsem důvěru koalice, 
opozice měla svého kandidáta. Mys-
lím si, že je to dostatečně silný man-
dát. Jak jsem uvedl ve svém projevu 
po zvolení, nebudu stranit žádnému 
politickému uskupení, budu hájit 
zájmy všech občanů města Hlučí-
na a městských částí Bobrovníků a 
Darkoviček.
Situace kolem projektu výstavby 
separační linky a bioplynové stani-
ce byla zpočátku velmi nepřehled-
ná. Jak ji hodnotíte jako radní a 
člen zastupitelstva?
Jako radní jsme vzali v květnu 2007 
na vědomí informaci o strategickém  
záměru průmyslového rozvoje areálu 
„Cihelna Hlučín“. Tento záměr byl jed-
nak popsán velmi obecně a jednak 
se jevil jako velice šetrný k životnímu 
prostředí. O skutečném záměru – Se-
paraci biologického odpadu - jsem se 
jako radní dověděl až po akci Zdravé 
město v KD Hlučín na mimořádné 
schůzi rady. To bylo dne 11. září 2008. 
Další již je všeobecně známo. Jsem 
rád, že iniciativa občanů ve spolu-
práci s městem zabránila této stavbě. 
Dohodu jsem za město Hlučín pode-
psal ihned po mém zvolení 14. října 
2008, a ta se nyní naplňuje.
Dá se říct, že dohoda uzavřená s 
Cihelnou Hlučín je konečná a tím 
pádem nebezpečí projektu defini-
tivně zažehnáno? 
Dohoda uzavřená s Cihelnou Hlučín 
s.r.o. je konečná, v tomto okamžiku je 
nezbezpečí zažehnáno, ale i tak mu-
síme být a budeme neustále ostražití.
Dalším krokem by měla být změna 
územního plánu. Ta by měla 
podobným záměrům na území 
Hlučína zabránit. V jakém časovém 
horizontu je vedení radnice schop-
no změny připravit a zastupitel-
stvo schválit?
Územní plán se připravuje po linii 

státní správy, je věcí stavebního úřa-
du. Zastupitelstvo změnu projedná, 
až když bude vše připraveno.
Jaké hlavní úkoly nyní podle vás 
před vedením města leží. Jaké 
jsou priority pro vaše působení ve 
funkci starosty? 
Úkoly jsme si stanovili v Akčním 
plánu na rok 2008 – 2009. Z tohoto 
plánu budeme vycházet. Mé prio-
rity? Především uklidnit situaci po 
zveřejnění záměru  Cihelny Hlučín, 
s.r.o. „Separace biologického odpadu 
Hlučín“. Dále nejen mne, ale i ostatní 
trápí dopravní řešení ve městě, 
nedostatek parkovacích ploch, stav 
komunikací, stav bytového fondu, 
a další. Nelze určit prioritu, neboť 
okruh problémů je velice široký.
Co se podle vás předchozímu 
starostovi Davidovi Maňasovi po-
vedlo? Na co chcete navázat? 
Panu ing. Davidovi Maňasovi se toho 
povedlo více: hlavní a viditelné je 
po několikaletém snažení dotažení 
akce „Rekonstrukce ulice Dlouhoves-
ké“, dále získání dotace od Nadace 
ČEZ Oranžové hřiště na vybudování 
„Klidové zóny“, převedení vodního 
díla Hlučínského jezera do majetku 
města, revitalizace území bývalé 
štěrkovny, zahájení prací na přípravě 
realizace kruhových objezdů u Billy a 
autobusového nádraží a další. Došlo 
i ke změně stylu řízení orgánů města. 
Je nanejvýš nutné v těchto aktivitách 
pokračovat.
A naopak. Jsou věci, které se podle 
vás nepodařily? 
Nevím, ale uvědomme si, že jsme jen 
lidé a ne vždy se nám vše podaří. 
Do zastupitelstva jsme usedl za 
ODS. Ze strany jste ale v lednu vy-
stoupil. Můžete osvětlit čtenářům 
své pohnutky? 
Toto je velice citlivá otázka. Mé 
ukončení členství v ODS v lednu 
2008 nebylo vyjádřením nesouhlasu 
s programem a politikou ODS. Jsem 
konzervativní člověk, názory mám 
stále  stejné, neměním je. Jsem toho 
názoru, že je lepší naučit lidi ryby 
chytat, než jim každý den přinést na 
stůl upravenou rybu. Nechtěl jsem 
být spojován s některými lidmi, kteří 
jsou členy místního sdružení ODS a 
prvky demokracie jsou jim cizí. Po-
kud chcete vědět více, podívejte se 
na výsledky voleb do zastupitelstva 
města v roce 2002 a 2006 a uvidíte, 
jak ve volbách uspěli členové ODS.
Váš mandát vyprší v roce 2010.  
Budete se o post starosty ucházet i 
v dalších volbách, nebo své nynější 
působení chápete jako nutné pro 
překlenutí času do dalších komu-
nálních voleb?  

Dokončení na straně 4
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Počáteční rozjezd byl založen 
na nadšení a ochotě těch, co se 
přihlásili a byli schopni na sobě 
pracovat bez ohledu na čas a 
odměnu. Ne všichni logicky 
vydrželi, ale i tak se podařilo 
vytvořit stabilní redakční tým, o 
kterém můžeme tvrdit, že se již 
v televizní práci začíná orien-
tovat. Stále je co zlepšovat a 
pořád je čemu se učit, nicméně 
za zpracované příspěvky se 
dnes nemusíme stydět a to jak  
po stránce obsahové, tak po 
stránce technické.  
Za uplynulé období jsme nato-
čili celkem 152 zpravodajských 
příspěvků ze všech oblastí, jako 
je tep města, kultura, sport, 
ale také zajímavosti z historie 
Hlučína a jeho přírody, šest 
dílů kurzu Prajzštiny, pozdrav z 
družebního města Namyslów 
atd. Nechyběla ani letní divácká 
soutěž.
Dokonce jsme v hektickém 
období „boje proti bioplynové 
stanici“ dokázali připravit fil-
mový dokument o podobném  
zařízení ve Velkém Karlově, 
který svým formátem překra-
čoval klasický zpravodajský 
příspěvek.  
Naše původní myšlenka vysílání 
týdenního zpravodajství vcelku 
sice diváky zaujala, ale uživate-
lům internetu působila nemalé 
potíže s načítáním mnohdy 
až pětadvacetiminutového 
zpravodajství. Na základě reakcí 
diváků a po zvážení všech při-
pomínek jsme se tedy rozhodli 
přejít na vysílání zpravodajství 
po příspěvcích. To si ovšem 
vyžádalo  změnu systému a no-

vou podobu webových stránek 
MTVH. 
Testovací provoz nových 
stránek již máme za sebou 
(za případné potíže v daném 
období se všem dodatečně 
omlouváme) a věříme, že jsme 
maximálně vyšli vstříc všem 
divákům. Výhodou nového 
způsobu řazení je to, že si mů-
žete  vybírat z kategorií, které 
vás zajímají - zpravodajství, kul-
tura, sport , zajímavosti, zábava. 
V každé z nich jsou uloženy 
všechny natočené příspěvky, 
ke kterým se můžete libovolně 
vracet. Na stránkách MTVH, je 
také speciální virtuální prohlíd-
ka  v podobě 360° pohledu na 
vybraná místa v Hlučíně. 
V současné době se stává, že na 
některých akcích se objevuje  
několik  redakčních týmů a ka-
meramanů na sobě nezávislých 
a lidé ztrácejí orientaci kdo je 
kdo. Totéž platí i při prohlížení 
zpravodajství na internetu. 
Zjistili jsme, že si mnozí často 
MTVH pletou s vysíláním TV 
Hlučín, což je soukromý web, 
do kterého lze volně zasílat 
příspěvky a s vysíláním ČRTV, 
které mapuje dění na celém 
Hlučínsku.
MTVH se svým záběrem věnuje 
pouze dění v Hlučíně (Bobrov-
níky a Darkovičky) a nejsme 
pouze zaměřeni na příspěvky 
zpravodajského typu. Naše 
dramaturgická skladba je velice 
pestrá a široká. Do budouc-
na  chceme  rozjet kategorii 
zábava, abychom naše vysílání 
také mírně odlehčili.  Pokud 
tedy budete mít zájem na tom, 

aby  na Vaších akcích byla naše 
kamera MTVH pište na e-mail: 
mtvh@kc-hlucin.cz nebo mů-
žete komunikovat formou ICQ: 
367-908-726.
Od listopadu chystáme pro ná-
vštěvníky kina Mír jako předfilm
HLUČÍNSKÝ  VIDEOŽURNÁL 
(malý týdenní souhrn zajíma-
vostí z dění v Hlučíně). Také 
připravujeme měsíční speciál 
(na konec listopadu) - hodinový 
sestřih  HLUČÍN  očima MTVH. 
Zde budou zařazeny všechny 
příspěvky za celý měsíc. Tato 
projekce bude pro obyvatele 
Hlučína (dopoledne pro žáky 
škol) zdarma.  Pokud o tuto 
projekci bude mezi obyvateli 
Hlučína zájem, budeme v ní 
pokračovat každý měsíc.
V současně době se v rámci 
realizace Havarijního a bezpeč-
nostního zabezpečení města 
uvažuje o  tom, že by tento 
systém mohl být realizován v 
Hlučíně (Darkovičky a Borov-
níky) mikrovlnně. Pokud by 
došlo k tomuto způsobu řešení, 
otevřou se do budoucna pro 
MTVH nové možnosti, neboť 
bychom mohli přejít na vysílání, 
které bude dostupné v každé 
domácnosti na volném televiz-
ním kanálu. 

Naskytla by se příležitost využit 
Městské televize jako moder-
ního nástroje pro rychlou a 
aktivní komunikaci s obyvateli 
a jejich větší informovanosti o 
celém dění ve městě ve všech 
oblastech. Svůj prostor na 
televizních obrazovkách by 
získaly různé zájmové kroužky, 
sdružení atd. To je samozřejmě 
jenom malý nástin budouc-
nosti MTVH. Důležité ovšem je, 
že se už nyní rýsují základy a 
redakční tým možné televize. 
Nicméně, než k tomu dojde, 
bude naše vysílání  dostupné  
jen na  internetové adrese 
www.mtvh.cz. 
Závěrem bych touto ces-
tou chtěl  poděkovat všem, 
obyvatelům města Hlučína, 
kteří našemu redakčnímu týmu 
MTVH vycházejí vstříc a také 
všem svým spolupracovníkům 
i externím pracovníkům, kteří 
se na realizaci tohoto projektu 
podílejí.                    

Zdeněk Kačor
autor projektu, ředitel KC Hlučín

MTVH – to je Městská televize Hlučín
Když jsme 3. června zahájili první internetové vysílání MTVH, 
byli jsme si vědomi, že tento nový projekt Kulturního centra 
Hlučín nebude krátkodobou záležitostí, a proto musí být 
postaven na solidním základu, na kterém se bude moci stavět 
rozvoj Městské televize Hlučín.

17. 10. 2008
Odesláno vyrozumění o uzavření 
„Dohody o vzdání se záměru ...“ na 
Krajský úřad MSK a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu.
 
20. 10. 2008
Městský úřad Hlučín obdržel na 
vědomí žádost společnosti Cihelna 

Hlučín s.r.o. o zastavení dalšího 
projednávání posuzování záměru 
investiční akce „Separace biologic-
kého odpadu Hlučín“, kterou Cihel-
na Hlučín zaslala Krajskému úřadu 
MSK, odboru životního prostředí a 
zemědělství.
Odbor výstavby Městského úřadu  
Hlučín obdržel žádost společnosti 
Cihelna Hlučín s.r.o. o stažení její 
žádosti o vydání rozhodnutí pro 

umístění stavby „Separace biolo-
gického odpadu Hlučín“. 
Odbor výstavby usnesením zastavil 
řízení.  Po doručení usnesení násle-
duje 15-ti denní lhůta, ve které je 
možné podat odvolání. 
Pokud žádná ze stran odvolání 
v platné lhůtě nepodá, nabude 
usnesení právní moci.

22. 10. 2008
Na úřední desku Krajského úřadu 
MSK je na základě výše uvedené 
žádosti Cihelny Hlučín vyvěšena 
informace o Zastavení procesu po-
suzování vlivů záměru „Separace 
biologického odpadu Hlučín“ dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí.

- jh -

Stažení záměru výstavby „Separace biologického odpadu“
Pokračování ze strany 1

Foto Michal Jačanin



Rozhovor s novým 
starostou města 
Pokračování ze strany 2

Co bude za dva roky nikdo neví. Byl jsem kandidátem za ODS, 
kdoví zda budu mít ještě její důvěru. Každý kdo kandiduje do za-
stupitelstva města by měl počítat s tím, že se může stát starostou. 
Nynější působení neberu jen jako překlenutí času do dalších voleb, 
neboť nelze jen čekat, ale je třeba konat. Navíc jsme v období, kdy 
dotační tituly EU již k nám nebudou tak štědré.
Hlučínské noviny po vašem nástupu částečně změnily svou 
tvář. Co vás ke změně vedlo? 
Každý má svou představu o tom, jak by měly HN vypadat. Můj ná-
zor je shodný s názory mého okolí, spoluobčanů i některých členů 
zastupitelstva.
Do křesla starosty jste nastoupil z postu středoškolského uči-
tele. Bylo pro vás loučení se svou profesí náročné?
Těžce to nesli mí studenti, obzvláště má třída. Nic netušili a já jsem 
jim den po zvolení tuto skutečnost  oznámil. Ten den byli celkem v 
šoku, neboť nevěděli, kdo je bude místo mne učit. Jelikož jsem byl 
třídní učitel 4. ročníku, tak jsem s nimi kontakt nepřerušil a již nyní 
se těším na stužkovací večírek.
Je něco, co by se z povolání kantora podle vás dalo aplikovat i 
ve vedoucí funkci na radnici? 
Kantor je pod drobnohledem svých studentů, a to jak ve škole, tak 
i mimo ni. Stejné je to i se starostou. Ve vedoucí funkci na radnici 
se dá plně využít práce s lidmi, neboť ve škole jsem přicházel do 

styku nejen se studenty, ale i s rodiči, partnery školy.
Změna zaměstnání jistě přinesla zásah do vašeho soukromého 
života. Pracovní vytížení bude pravděpodobně vyšší. Jak na 
změnu reagovala vaše rodina?
Má starší dcera se mne po návratu z vysokoškolských kolejí ptala, 
proč jsem tuto funkci bral, že můžu očekávat jen nevděk. Syn zase 
konstatoval, že nyní se na něj bude každý dívat, a již se dívá, jen 
jako na syna starosty. Manželka neříkala nic, ale jak ji znám, tak 
na její slova určitě dojde. Po několika dnech ve funkci mohu říci, 
že má rodina si mě opravdu méně užije, ale jelikož jsou dcery již 
dospělé, syn má rovněž vlastní zájmy, tak
se snad u nedělního oběda všichni sejdeme.
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I malé zdroje způsobí velké znečištění ovzduší

Téměř tři promile alkoholu v 
krvi měl devětadvacetiletý řidič 
osobního auta z Opavy, kterého 
hlídka hlučínských strážníků 
zastavila 11. října brzy ráno na 
ulici ČSA.
„Jakmile strážníci zjistili, že řidič 
je zjevně v podnapilém stavu, 
tak na místo přivolali policejní 
hlídku z obvodního oddělení v 
Hlučíně,“ řekl mluvčí opavské 
policie René Černohorský. 

Dodal, že dechová zkouška 
krátce na to ukázala, že alkohol 
skutečně pil. 
Na displeji přístroje se objevila 
hodnota 2,6 promile alkoholu 
v dechu.
Řidič skončil na záchytce, kde 
se také podrobil odběru krve. 
Na místě mu byl zadržen jeho 
řidičský průkaz. Policisté jej 
navíc obvinili z ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Řidič měl téměř tři promile
Muže z Hlučínska podezřívá 
policie, že vyráběl pervitin.  
Pětadvacetiletého dealera za-
tkla hlídka v Opavě 8. října.  „Na 
žádost Služby kriminální policie 
a vyšetřování okresního policej-
ního ředitelství v Bruntále byl 
podezřelý umístěn do policejní 
cely okresního ředitelství v 
Opavě,“ řekl mluvčí opavské po-
licie René Černohorský. Dodal, 
že o den později policisté muže 

předali bruntálským kolegům, 
kteří jej obvinili z nedovolené 
výroby a držení omamných a 
psychotropních látek a jedů. 
Droga pervitin se stává stále 
častěji takzvanou rekreační dro-
gou mladých Čechů. Zatímco 
počet lidí, kteří jsou dlouhodo-
bě závislí na injekčním užívání 
pervitinu léta stagnuje, přibývá 
méně zkušených experimen-
tátorů.

Muž z Hlučínska vařil pervitin

Tak zimu už máme zase za dveř-
mi a s ní i topnou sezonu. Stav 
znečištění ovzduší se v České 
republice a zejména v Moravsko-
slezském kraji opět, po přechod-
ném zlepšení, spíše zhoršuje. 
Nemalou měrou je to způsobeno 
i malými zdroji znečištění ovzdu-
ší – lokálními topeništi rodin-
ných domků. V ovzduší se zvýšilo 
množství tuhých emisí, oxidu 
siřičitého (SO2), oxidu dusíku 
(NOx)  i oxidu uhelnatého (CO). 
V důsledku zvyšujících se cen 
zemního plynu a elektrické 
energie se část domácností opět 
vrátila, buď zcela nebo částečně, 
od ekologicky šetrného ply-
nového topení, k topení uhlím 

nebo dokonce uhelnými kaly. 
Samostatnou kapitolou je zcela 
bezohledné a trestuhodné 
spalování odpadů některými 
občany. Nevím, 
zda chce někdo 
tímto způsobem 
ušetřit, ale spíše 
si myslím, že je 
líný odpad třídit, 
tak radši hodí do 
kotle vše, co mu 
přijde pod ruku 
- igelity, PET 
lahve a další jakékoliv znečiš-
těné odpady. Látky, které jsou 
tímto nedokonalým spalováním 
odpadů uvolňovány do ovzduší, 
a které musí dýchat všichni, jsou 

jedovaté, dráždivé, často i kar-
cinogenní a zcela jednoznačně 
zdraví velmi škodlivé!
Ani lakovaná a barvená dřeva 

nebo překliž-
ky  do kotle 
v žádném 
případě nepa-
tří! Bohužel je 
pravda, že  se 
v současné 
době jen velmi 
obtížně tako-
véto jednání 

a porušování zákona a vyhlášky 
dokazuje, ale při jeho prokázání, 
hrozí podle vyhlášky fyzickým 
osobám pokuta až do výše 30 
tis.Kč a právnickým osobám 

podle zákona dokonce až do 
výše několika desítek nebo 
set tisíc.  Jakékoliv odpady lze 
spalovat pouze ve spalovnách 
komunálních či průmyslových 
odpadů, kde  je zaručená vysoká 
spalovací teplota po celou dobu 
spalovacího procesu a účinné 
čištění spalin.
Proto znovu, tak jako každoroč-
ně, vyzýváme všechny majitele 
nemovitostí a provozovatele 
kotelen – spalujte v kotlích jen 
paliva pro daný kotel určená, 
odpady třiďte a ukládejte kam 
patří a nezhoršujte ovzduší sami 
sobě, svým dětem  ani nám 
všem ostatním.                 

 Odbor ŽPaKS

Bernard Ostárek

Kariéra:
absolvent Ekonomické fakulty VŠB
středoškolský učitel (externí, od roku 2000 na plný úvazek)

Politická kariéra:
člen zastupitelstva města od roku 1994
člen finančního výboru 1994 - 1998, 2002 - 2008
člen rady města 1998 - 2002

Sport:
v mládí basketbal
v době studií vedení basketbalových žákovských družstev 
nyní rekreačně tenis
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O putovní pohár Miroslava Tyrše
Projektový den - Den ochrany člověka za mi-
mořádných situací se uskutečnil 25. září 2008 
na ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. Zapojili se 
do něj žáci z šestých až devátých ročníků. Děti 
si vylosovaly číslo družstva, ve kterém budou 
soutěžit a pak spolu s dalšími členy týmu plnily 
úkoly a snažily se o co nejlepší umístění. 
Cílem bylo zopakovat si znalosti z protiche-
mické ochrany, z první pomoci, z protipožární 
ochrany a rovněž si připomenout, jak se chovat 
v případě evakuace obyvatel. V neposlední 
řadě byl cílem rozvoj klíčových kompetencí 
– kompetencí komunikativních, sociálně- per-
sonálních, občanských, k učení, k řešení pro-
blémů - k čemuž je tato forma projektového 
vyučování napříč všemi třídami vyššího stupně 
ideální.

Jarmila Kozubíková

Den ochrany člověka

Žáci si připoměli Světový den zvířat
Máme rádi zvířata, tak se jmenoval 
projekt, který se uskutečnil na základní 
škole dr. Miroslava Tyrše 6. října. V rámci 
vyučování si učitelé i žáci připravili akti-
vity, kterými si připomněli Světový týden 
zvířat. Studovali encyklopedie, kreslili a 
malovali, hledali informace na internetu, 
řešili problémové úkoly a prezentovali 
své mazlíčky, o které se dovedou posta-
rat. 
Těm mladším zůstal čas i na hru a cvičení 
s hudbou, starší žáci se zamýšleli ve 

slohových cvičeních nazvaných Jakým 
zvířetem bych se chtěl stát a proč. 
Třídním kolektivům se podařilo vytvořit 
nápadité výtvarné i literární práce, které 
lze použít k výzdobě i k učení. Žáci si uvě-
domili, že někteří živočichové jsou nám 
sympatičtí, před jinými máme respekt 
a jsou i takoví, kteří nám mohou škodit. 
Přesto jsou všichni nedílnou součástí naší 
planety a je třeba se chovat tak, aby nám 
živočišné druhy nemizely z přírody.

                              Adéla Vitásková

Pravidelně jednou za rok pořádá pro 
žáky vedení základní školy v Tyršově ulici 
tradiční Tyršův pohár. Letos se konal 26. 
září a poprvé k tomuto účelu mohli mladí 
sportovci využít nově vybudované hřiště.  

„Třídní kolektivy žáků druhého stup-
ně vybrali na 

svých třídnických hodinách pětice repre-
zentantů, kteří pak soutěžili v atletických 
disciplínách – běh na 60 metrů, hod, skok 
daleký a štafeta 4 x 400 metrů,“ vysvětlila 
učitelka tělesné výchovy J. W. Mrázová. V 
kategorii 6. a 7. ročníku si pohár, diplom 
a sladkosti odnesli žáci třídy 7. A (složení 
družstva: Radek Wicker, Lukáš Buchval-
dek, Martin Honiš, Lukáš Mašíček, Pavel 
Czudek), kteří s převahou zvítězili. Na 2. 
místě skončila třída 6. A a na 3. místě pak 
7. B.
V kategorii 8. – 9. ročníku se vítězem 
stali žáci 9. A třídy (reprezentanti: Martin 
Hartmann, Tomáš Kundera, Jakub Richter, 
Marek Bačo, Karel Rosík), 2. místo získala 
třída 8.A, 3. místo patří 9.B a 4. místo 
obsadili sportovci z 8. B.



(začátek představení v 19 hod, doprava zajištěna) 
CO JE TŘEBA UDĚLAT? Přihlásit se u koordinátorky (kancelář B004 MěÚ Hlučín).

Přihlášky na zájezd budou přijímány od 10. 11. 2008 od 9 hodin. 
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Výtah z usnesení  54. – 57. 
schůze Rady města Hlučína

Rada rozhodla
 o záměru prodeje pozemku 

parc. č. 362/5 v k.ú. Darkovič-
ky – ve zjednodušeném řízení 
(ulice Malá, pozemek u RD)

 o udělení souhlasu vlastníka 
pozemků parc. č. 3088/128, 
3088/172 a 4521 v k.ú. Hlučín 
k uložení  inženýrských sítí  
pro investora – společnost  
Top Building, a.s., Praha (v 
souvislosti s výstavbou byd-
lení v prostoru od křižovatky 
ulic Jaroslava Seiferta a Rov-
niny směrem k ulici Dukelská)

 podat žádosti o dotaci na: 
projekt „Obnova výsadby 
zeleně v areálu fotbalového 
stadionu FC Hlučín“, projekt 
„Realizace místního ÚSES 
krajiny v lokalitě Hlučín – Ci-
helna, I. etapa,

 uzavřít  „Smlouvu o výpůjčce“ 
mezi Městem Hlučín a Cha-
ritou Hlučín, jejímž předmě-
tem je zapůjčení plošinového 
výtahu ul. 1.Máje  v Hlučíně k 
provozování,

 o dodavatelích veřejných 
zakázek: TS Hlučín s.r.o. pro 
akci “Doplnění veřejného 
osvětlení ulice K Mýtu v 
Darkovičkách“ a Ostravské 
stavby, Ostrava pro akci 
„Komunikace a kanalizace u 
bytových domů ul.Zahradní a 
U Stadionu“,

 o uzavření smlouvy o svě-
ření peněz uzavřené mezi 

Městem Hlučín, Cihelnou 
Hlučín s.r.o. a JUDr. Josefem 
Kawulokem, notářem (stažení 
záměru výstavby bioplynové 
stanice)

 o přijetí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 48.400,- Kč od  
Moravskoslezského kraje pro 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů,

 o zrušení části usnesení 45. 
schůze Rady města Hlučí-
na, které se týká zveřejnění  
záměru  pronájmu s právem 
přednostní koupě pozemků 
parc.č. 269/5, 269/6, 273/1, 
273/2, 273/9, 273/11, 273/12, 
273/13 v k.ú. Bobrovníky 
za účelem výstavby RD dle 
zpracované studie zástavby, 
po ukončení nájmu částí po-
zemků parc.č. 273/1 a 273/2 
v k.ú. Bobrovníky. (lokalita 
od křižovatky ulic Osvobo-
ditelů a Lesní směrem k ulici 
Střední)

 Zároveň Rada města Hlučína 
rozhodla o záměru pronájmu 
s právem přednostní koupě: 
1) pozemku parc.č. 269/5, 
2) pozemků parc.č. 269/6,  
273/9, 273/12, 3) pozemku 
parc.č 273/1, 273/13, 4) 
pozemku parc.č 273/2, 5) 
pozemku parc.č 273/11, v k.ú. 
Bobrovníky za účelem výstav-
by RD dle zpracované studie 
zástavby, formou výběrového 
řízení obálkovou metodou s 
určenou minimální cenou za 
těchto podmínek: minimální 
kupní cena pro případný 

prodej pozemků je stanovena 
ve výši  300,- Kč/m2, termín 
ukončení  podávání nabídek 
je stanoven na 10.11.2008. 

Rada projednala
 možné dopravní problémy 

na křižovatkách ulic Ostrav-
ská x Rovniny a ulic Ostravská 
x Písečná po zprovoznění 
nově vystavěných bytových 
domů v lokalitě Rovniny a 
uložila odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství jednat 
s ŘSD a Krajským úřadem 
MSK ve věci zajištění plynu-
losti dopravy v uvedených 
lokalitách.

Rada stanovila 
 termíny a dobu konání sva-

tebních obřadů v obřadní síni 
MěÚ Hlučín v roce 2009.

Rada schválila
 doplnění Akčního plánu 

pro rok 2008 – 2009 (úprava 
podkroví Hlučínského zámku 
pro muzejní využití),

 zápis do kroniky města za rok 
2007 s připomínkami,

 Operační plán zimní údrž-
by místních komunikací 
2008/2009.

Rada vzala na vědomí
 zánik zástavního práva na 

obytných domech čp. 1190, 
1191 a 1192 na ulici Sever-
ní 33,35,37 v Hlučíně  a na 
pozemcích parc. č. 1706/
9,1706/10,1706/11 v k.ú. a 

obci Hlučín a informaci o 
vyloučení těchto nemovitostí 
z konkurzní podstaty úpadce 
HADYNA-MONTI spol. s r.o.,

 zprávu o činnosti Komise pro 
zaměstnání a podporu pod-
nikání za období říjen 2007 
– září 2008,

 zprávu o činnosti Komise 
výstavby a rozvoje města za 
období 11/2007-10/2008.

Ostatní
Rada města Hlučína udělila 
výjimku z čl. 3 obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2008: O stano-
vení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejných 
hudebních produkcí k zajištění 
veřejného pořádku na veřejnou 
hudební produkci konanou dne 
22. 11. 2008 v Pivnici U Freda v 
Hlučíně-Darkovičkách.

Výtah z usnesení 16.  mimo-
řádného zasedání Zastupitel-
stva města Hlučína

Zastupitelstvo zvolilo 
 starostu města Hlučína  pana 

Ing. Bernarda Ostárka.
 dalšího člena Rady města 

Hlučína pana Ing. arch. Moj-
míra Sonnka.

Zastupitelstvo rozhodlo
 o uzavření dohody o vzdání 

se práva realizace záměru 
,,Separace biologického 
odpadu Hlučín“ s obchodní 
společností Cihelna Hlučín 
s.r.o.

Z jednání rady a zastupitestva města

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum přihlášení: ………………………      Jméno a příjmení: ………………………………………………….
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se 

zpracováním osobních údajů pro potřeby města Hlučína, a to konání zájezdu.                                                                                                                   

   Zaplacená částka: …………Kč                                                                        Podpis: ……………………………

Podrobnější informace získáte na tel.č. 59 50 20 317 nebo v kanceláři č. 004 v budově „B“ MěÚ Hlučín

OPERETA „ZVONOKOSY“
PRO SENIORY z města Hlučína

KDY? 21. listopadu 2008        KDE? Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě     ZA KOLIK?  90,- Kč   

Město Hlučín, MěÚ Hlučín ve spolupráci s pracovní skupinou „Senioři“ pro KPSS pořádá:

Přihláška na zájezd pro seniory z města Hlučína



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

Hasan - bílohnědý kříženec, 
pes, stáří asi 5 let, nalezený 
22. 8. 2008, bojácný
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Od 7. 10. platí Obecně závazná 
vyhláška  města Hlučína č. 3/2008 
o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství. 
Strážníci museli již v několika pří-
padech zakročit vůči osobám, kte-
ré tuto vyhlášku nerespektovaly. 
Prozatím řešili porušení vyhlášky 
domluvou, ovšem na řadu přijdou 
i sankce. (Ve správním řízení může 
být osobám, které porušují obecně 
závazné vyhlášky města, uložena 
pokuta až do výše 30.000 Kč.)
V rámci výchovy dětí a mládeže se 
strážníci zúčastnili 17. 10. „Doprav-
ního kabaretu“ pro žáky ZŠ, který 
se konal v KD.
Provoz výdejního místa Charity 
Hlučín v bývalé MŠ Rovniny se 
bohužel neobejde bez problémů, 
které způsobují nepřizpůsobiví 
lidé. Strážníci tak zde každé úterý 
v době od 13:00 do 15:00 hodin 
provádějí dozor nad veřejným 
pořádkem.
O tom, že jsou řidiči nepoučitel-
ní, se 11. 10. v časných ranních 
hodinách přesvědčila hlídka MP 
při kontrole na ul. Čs. Armády. Za-
držela řidiče pod vlivem alkoholu, 
a protože se jednalo o trestný čin, 
byla celá věc předána Policii ČR.
Při pochůzkách si strážníci všímají 
různých nedostatků a závad, které 
následně nahlašují k nápravě. Nej-
častějšími případy jsou  poškozené 
chodníky, poškozené poklopy 
kanalizace, přerostlé křoviny nebo 
stromy. V posledním období to byl  
chodník na ul. Čs. Armády, křoviny 
na ul. Čs. Armády ve směru na 
Darkovičky, které zasahovaly až do 
komunikace, stromy prorůstající 
do el. vedení na ul. Okrajové  apod.
V období od 15. 9. do 14.10. 
řešila Městská policie Hlučín 236 
událostí. V 56 případech se jednalo 
o zjištěné závady a nedostatky. V 
ostatních případech šlo o proti-
právní jednání. Dvanáct  občanů 
nahlásilo ztrátu nebo předalo 
nález. Strážníci provedli odchyt 
dvou psů.

OKÉNKO
STRÁŽNÍKA

Voda je život
Žáci 5. třídy Základní školy Hlučín - Darkovičky se účastnili projeketu o vodě. Z něj vyply-
nulo několik rad na téma Jak se chováme k vodě a co můžeme změnit?
A Hlučínské noviny se k projektu připojí alespoň tím, že se s těmito užitečnými radami, 
tak jak je formulovali sami žáci, rádi podělí se vámi - čtenáři.

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, naleze-
ná 18. 2. 2008 v Darkovič-
kách u bunkrů, vhodná ke 
starším lidem

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

Volní pejsci v hlučínském útulku

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

Lidé si napustí plnou kon-
vici vody, aby si uvařili jen 
jeden hrníček čaje!
My Vám radíme: Napouš-
tějte si do konvice jen tolik 
vody, kolik se do hrnečku 
vejde a vodou tolik neplýt-
vejte! 

K zalévání zahrad si 
bereme vodu z obecních 
vodovodů!
My Vám radíme: Nepouží-
vejte vodu obecní, ale vodu 
ze studny! A když nemáte 
studnu, používejte vodu 
dešťovou!

Děti se často koupou v 
jezeře, i když tam jsou 
výstražné tabulky!
My Vám radíme: Podívejte 

se nejdřív, jestli tam nejsou 
nějaké cedulky (může to být 
například zdroj pitné vody). 
Teprve pak dovolte svým 
dětem koupání! 

Také už jste viděli některé 
lidi, jak si u řeky nebo ryb-
níka myjí auto?
My Vám radíme: Když něko-
ho takového uvidíte,  poraďte 
mu, aby si raději auto umyl 
na myčce a neznečišťoval 
řeku. A Vy to také NEDĚLEJTE!

Příliš často se koupeme ve 
vaně!
My Vám radíme: Raději se 
sprchujte. Ušetříte vodu a ne-
koupete se ve vlastní špíně!

Když si čistíte zuby, proč 

necháváte vodu téci?
My Vám radíme: Než si za-
čnete čistit zuby, napusťte si 
vodu do kelímku a vodu téci 
nenechávejte!

Určitě také občas svačíte 
v přírodě - třeba u nějaké 
studánky!
My Vám ale radíme: Když 
už někde v přírodě svačíte, 
vždy si po sobě vše ukliďte 
a vytřiďte odpad – studánky 
ho nemají rády!

A kdo Vám takto radí? 
Lenka Fojtíková
Lukáš Tkačík
Pavel Mata
Barbora Enderová
všichni z 5. třídy 
ZŠ Hlučín - Darkovičky



3. 11. ZAMYKÁNÍ LESA - pojďte se s námi rozloučit s Pánem lesa, uložit 
zvířátka k zimnímu spánku a zlatým klíčkem zamknout les, sraz dětí, rodičů 
i kočárků v 16:00 před DDM Hlučín, lampiony s sebou, občerstvení bude 
dětem podávat Pán lesa!

8. – 9. 11. SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ - LT S DEBRUJÁRY NA VÝPRAVY ZA POZNÁ-
NÍM, sraz 8.11. v 15:00 h, s sebou přezůvky do budovy, věci na „lítačku“
info: schreier.leo@seznam.cz; tel.: 724366987

12. 11. HLUČÍNSKÝ SLAVÍČEK - soutěž v sólovém zpěvu hlučínských, případ-
ně jiných lidových nebo umělých písní bez hudebního doprovodu
 • pro děti předškolní, 1. a 2. tříd 
 • prezence: 13.00 – 13.30 
 • zahájení soutěže: 13.30 
Písemné přihlášky nejpozději do pondělí 10.11. 

12. 11. Ukázky vánoční výzdoby. 

29. 11. „O POHÁR MALÝCH DEBRUJÁRŮ“ – okrskový turnaj ve florbalu, od
9:00h v KD Darkovice, info: schreier.leo@seznam.cz; tel.: 724366987

29. 11. OKRSKOVÝ TURNAJ VE FLORBALU  - 9:00 v KD Darkovice 

30. 11. ADVENTNÍ DÍLNA - pro děti od 8 let a dospělé, od 13.00 do 17.00 h.
Děti si vyrobí adventní věnec, vánoční přání a vánoční svícen technikou ma-
lování na sklo, výrobky si odnesou domů, povídání o adventu a vánočních 
zvycích, cena: 100,- Kč
Přihlášky a platba předem v DDM Hlučín, tel.: 595041156 - Veronika Hubáč-
ková

PŘIPRAVUJEME
13. - 14. 12. VÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY
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Kalendář akcí: Co, kdy, kde v Hlučíně?

3. - 5. 11. | 9.15 
ZNÁŠ, UMÍŠ, DOKAŽ  – soutěž pro žáky základních škol
9. 11. | 13.00
Koláčobraní -  k poslechu a tanci hrají E – VA band
13. 11. | 17.00
Vernisáž paličkované krajky – evangelický kostel
Výstava potrvá do 20. 11. 2008
15. 11. | 10.00
MICHAL JE KVÍTKO - Představení Michala Nesvadby
24. 11. | 19.00
BESÍDKA 2008 – divadlo SKLEP
25. 11. |  9.00 a 10.30
PEKELNÁ POHÁDKA – představení pro MŠ a I. st. ZŠ
28. - 30. 11. | 18.00 
Závěrečné kolony tanečních kurzů
30. 11. | 17.00
Rozsvícení vánočního stromu – Mírové náměstí

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

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

Kulturní centrum Hlučín
Ostravská 18, Hlučín
Tel.: pokladna: 558 270 100
Kulturní dům: 595 043 397 

V pátek 28. 11. 2008 slavnostně zahajujeme výstavu „NADĚŽDA HLUCHNÍ-
KOVÁ – barevný tón romantiky“. Výstava potrvá  do 25. 1. 2009.

Srdečně zveme do muzea všechny děti na divadelní představení LAKOMÁ 
BARKA – neděle 23. 11. v 15.30 hodin a neděle 30. 11. v 15.30 hodin.

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

6. 11. | 19.00
NESTYDA - Film ČR – komedie. MN
8. 11. | 17.00 a 19.30 a 9. 11. | 17.00 
TOBRUK - Film ČR – válečné drama. MP
15. 11. | 17.00 a 19.30
BATHORY - Film SK, ČR, Maďarsko – historický thriller. 
MP od 12 let
16. 11. | 15.00
KÁŤA A ŠKUBÁNEK - Pásmo kresl. pohádek pro děti
16. 11. | 17.00 a 19.00
MAMMA MIA! - Film USA – komedie. MP
21. 11. | 17.00 a 19.30
HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA - USA – thriller. MP od 12
22. 11. | 17.00 a 19.30
ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK - Film USA – kome-
die. MP
23. 11. | 15.00
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA - Film ČR – pohádka. MP
29. 11. | 17.00 a 19.30
OKO DRAVCE - Film USA – thriller. MN
30. 11. | 15.00
KUNG FU PANDA - Film USA – animovaný. MP
30. 11. | 17.00
MÁJ - Film ČR – filmová báseň. MP

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

KINO
MÍR

Další akce v Hlučíně
 

Sportovní hala
15. 11. - Aerobic show – Latino dance, Dance box, 
Creative jóga 
ZŠ Rovniny 
TJ ASPV Hlučín vás zve každou středu na cvičení. 
Od 19:00 do 20:00. 

FC Hlučín
U stadionu 1798, Hlučín
tel./ fax.: 595 041 453,  e-mail: fotbal@fc-hlucin.cz

Domácí utkání  MSFL
8. 11. - sobota - 13.30 - FC Hlučín – Blansko

Další pozvánky na akce v Hlučíně najdete na 

http://info.hlucin.com/
Pořadatelé akcí: Chcete, aby se pozvánky na vaše akce 

objevili na stránkách IC a zde v Hlučínských novinách? Posílejte je na 
e-mail  infohlucin@centrum.cz
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1.12.2008 v Hlučíně-Bobrovníkách otvíráme

školičku MALÍ BOBŘI

Po – Pá: 7.30 – 17.30 hod.
(případně dle dohody)

- individuální přístup k potřebám dětí v
rodinném prostředí

- nadstandartní nabídka aktivit, včetně
výuky angličtiny

- soustavná logopedická péče
Mgr. Veronika Kubenková

776 120 371
www.mali-bobri.estranky.cz

VÝZVA  HLUČÍNSKÉHO 
SMÍŠENÉHO SBORU

Hledáme posily pro náš sbor
– přijďte s námi zpívat!

Především potřebujeme posílit ženské vysoké 
hlasy - soprány a také mužské hlasy jak o vyšší 
polohy hlasu - tenory, tak také o nízké polohy 

hlasu - basy.  Zkoušky sboru jsou každé úterý v 
salónku KD  v Hlučíně  - obvykle od 17 hodin. V 
současné době připravujeme šňůru vánočních, 
novoročních a velikonočních vystoupení pro 

Hlučín a blízké okolí. Zpíváme pro radost sobě i 
druhým – přijďte mezi nás! Kontakt 

na sbormistryni: Barbora Bortlová - 605843325



Ulice K Mýtu
bude osvětlena

Základní pravidla pro postup 
jsou tato:

1. Vlastní bezpečí
Zastavte vozidlo, vypněte mo-
tor, zapněte výstražná světla, 
oblečte si výstražnou vestu (tu 
je vhodné mít při ruce přímo v 
kabině vozu), poté umístěte vý-
stražný trojúhelník. Teprve pak 
zkontrolujte stav dalších účast-
níků nehody. Je vaší zákonnou 
povinností poskytnout první 
pomoc raněným, ale nikoliv 
za cenu vlastního života. Proto 
vypněte zapalování v ostatních 
havarovaných vozech, zkontro-
lujte, zda z nich nevytéká palivo 
a nehrozí požár. Pokud již vozi-
dlo hoří, použijte hasící přístroj, 
je-li tento nedostatečný, snažte 
se postižené urychleně vypro-
stit bez ohledu na závažnost 
jejich poranění.
Pokud se stane dopravní neho-
da na dálnici, je nutné dostat 
všechny účastníky nehody co 
nejrychleji  mimo vozovku, tedy 
za svodidla na pravé straně 
dálničního tělesa.

2. První pomoc
Pokud jste zajistili místo ne-
hody a nehrozí žádné bezpro-
střední nebezpečí, věnujte se 
pomoci raněným, první pomo-
ci. Nejdříve zjistěte jejich počet, 
závažnost poranění a ostatní 
okolnosti, jako je například 
nutnost vyprošťování, unikající 
provozní kapaliny z vozidel, čí 
hrozící požár. Při závažnějších 
dopravních nehodách prohléd-
něte i okolí vozidel, podívejte 
se i pod vozidla. Ranění mohou 
být často vymrštěni z automo-
bilu ven. Jestliže došlo k neho-
dě v noci a vaše vozidlo nebylo 
jejím přímým účastníkem, je 
vhodné postavit jej tak, aby 
bylo možné jeho světlomety 
nasvítit havarované vozy.
Poté kontaktujte složky IZS na 
čísle 112, popř. 155, 150 nebo 
158. Při hovoru s operátorem 
sdělte všechny relevantní infor-
mace tak, jak bylo uvedeno v 
předchozím článku.
Pak se věnujte raněným. Vždy 
mají přednost ti, kteří jsou v 
bezvědomí nebo nedýchají.

Základům laické první pomoci 
se budeme věnovat v samostat-
ném článku.

3. Další postup
Po zajištění první pomoci 
raněným, popř. po příjezdu 
záchranářů, můžeme svou 
pozornost obrátit k samotnému 
řešení nehody, tedy dohodě o 
zavinění nehody nebo přivo-
lání a následnému vyšetření 
nehody Policií České republiky. 
Zde platí, že povinnost přivolat 
Policii ČR nastává, pokud při 
dopravní nehodě došlo k pora-
nění čí úmrtí osob nebo škodě 
na vozidle větší než 50 000 
Kč. Tato povinnost platí také, 
došlo-li k jakékoliv škodě na 
majetku třetích osob. Zde jde 
například o vozidla na leasing, 
půjčená auta, služební vozy, ale 
také mimo jiné o sloupy veřej-
ného osvětlení, ploty, dopravní 
značky a podobně. Policii jste 
povinni přivolat také v případě, 
že nejde o závažnou nehodu, 
ale nedošlo k dohodě o zavině-
ní s dalšími účastníky, popř. ně-
který z účastníků není ochoten 
prokázat svou totožnost.
V případě, že není zákonná 
povinnost přivolat Policii, 
prokažte si s ostatními účast-
níky a případnými svědky svou 
totožnost, zapište si registrační 
značky vozidel a zakreslete jed-
noduchý plánek situace. Pokud 
je to možné, pořiďte několik 
fotografií a poté postupujte
podle pokynů pojišťovny.
Je-li nutné uvolnit průjezd 
vozidlům hromadné přepravy 
osob a vy čekáte na příjezd po-
licie, učiňte tak až po vyznačení 

polohy havarovaných vozidel 
na vozovce.

4. Průjezd záchranářů
Všichni řidiči jsou povinni 
umožnit plynulý průjezd 
vozidlům s právem přednosti 
v jízdě, tedy těm, která toto 
signalizují modrým majákem 
případně doplněným zvláštním 
zvukovým signálem. Pokud se k 
vám takové vozidlo blíží, snažte 
se mu uvolnit cestu, v případně 
nutnosti zastavte u krajnice, ale 
vyvarujte se náhlých vybočení 
ze směru jízdy a podobného 
nepředvídatelného chování. Je 
velmi vhodné dát řidiči jedou-
címu s majákem na vědomí, že 
o něm víte a že se snažíte mu 
uvolnit cestu. Pokud se k vám 
blíží zepředu nebo zezadu, 
můžete mu toto signalizovat 
sepnutím pravé směrovky a pak 
uhnout ke krajnici. V případě že 
přijíždí z vedlejší silnice nebo 
na červenou a vy zastavuje-
te, aby mohl projet, pomůže 
bliknutí dálkovými světly, tak 
aby si řidič mohl být jistý, že jej 
do křižovatky opravdu pouštíte. 
Snažte se, aby řidič vozidla se 
zapnutými majáky vždy věděl, 
co se chystáte udělat a kam mu 
hodláte uhnout!
S dopravními nehodami nutně 
souvisí tvorba kolon stojích 
vozidel, která pak znemožňují 
průjezd složkám IZS. I v koloně 
jsou řidiči ostatních vozidel 
samozřejmě povinni umožnit 
jim průjezd. V případě tvorby 
kolony na dvouproudé silnici 
je vhodné zastavit co nejblíže 
pravému okraji, aby mohla 
vozidla záchranářů a policistů, 

směřující k nehodě, projet 
středem silnice.
Zastavení vozidel na dálnicích a 
rychlostních silnicích řeší zákon 
361/2000 Sb., který hovoří 
takto:
Pokud hustota provozu na 
dálnici a rychlostní silnici o dvou 
jízdních pruzích v jednom směru 
jízdy vyvolá vznik kolony stojí-
cích vozidel, jsou řidiči souběžně 
jedoucích vozidel povinni před 
zastavením vozidla vytvořit mezi 
sebou jeden průjezdný jízdní pruh 
široký nejméně 3,0 m pro průjezd 
vozidel s právem přednostní jízdy; 
je-li v jednom směru jízdy tři a více 
jízdních pruhů, sníží vzájemný 
boční odstup řidiči vozidel v levém 
a středním jízdním pruhu nebo 
středních jízdních pruzích. Řidiči 
jedoucí v krajních jízdních pruzích 
v jednom směru jízdy mohou při 
vytváření průjezdného jízdního 
pruhu vjet na krajnici nebo na 
střední dělící pás…
Zákon tedy říká, že na komuni-
kacích s více pruhy v jednom 
směru vždy vytvoříme v koloně 
průjezd tak, že řidiči v pravém 
jízdním pruhu zastaví co nej-
více vpravo a řidiči v ostatních 
pruzích co nejvíce vlevo.

Bc. Václav Menšík 
ve spolupráci s úsekem

krizového řízení MěÚ Hlučín

Téma: Co dělat při dopravní nehodě?
S rostoucí hustotou provozu na silnicích bohužel roste i počet dopravních nehod, proto se dnešní článek bude zabývat tím, jak 
se zachovat v případě kolize, či jste-li jejím svědkem. Jako při všech mimořádných událostech i při dopravní nehodě je nutné v 
prvé řadě zachovat klid, řešit věci s chladnou hlavou a chovat se podle několika zdánlivě samozřejmých pravidel.

Více světla budou mít ve 
večerních a nočních hodi-
nách lidé, kteří využívají ulici 
K Mýtu. Ta spojuje Hlučín 
a Darkovičky. „Tato zkratka 
je lidmi hojně využívaná. 
Autům je do ní vjezd zaká-
zán a v nedávné minulosti 
zde byl položen nový asfalt. 
Také proto si ji velmi oblíbili 
nejen chodci, ale také cyk-
listé a bruslaři,“ řekla mluvčí 
hlučínské radnice Jarmila 
Harazinová.
Provoz na silnici ale kompli-
kovala absence osvětlení. To 
by mělo být instalováno do 
konce letošního roku. Město 
na tuto akci vyčlenilo ze své-
ho rozpočtu 600.000 korun.

hlučínskénoviny [10]



Zdravíme 
Vás z Charity 
Hlučín a rádi 
bychom Vás 
informovali o 

novinkách v Humanitárním 
šatníku v Hlučíně na Rovni-
nách. Diakonie Broumov, která 
je největším spolupracujícím 
partnerem Charity Hlučín při 
sběru humanitární pomoci a 
jejímž prostřednictvím Vámi 
darovanou humanitární pomoc 
odvážíme, zásadním způsobem 
omezuje sběr šatstva a dalšího 
materiálu. Na základě této sku-
tečnosti jsme nuceni reagovat a 
rovněž upravit podmínky sběru 
humanitární pomoci. S okamži-
tou platností budeme nadále 
sbírat pouze věci uvedené ve 
sloupku „Věci, které sbíráme“. 

Níže, jsou uvedeny i věci, které 
nám, prosím již nenoste – sběr 
byl ukončen. 

Věci, které sbíráme: ANO!
 Veškeré dámské, pánské, dět-

ské oblečení z bavlněného 
materiálu – i poškozené (trič-
ka, košile, mikiny, tepláky a 
teplákové soupravy, halenky, 
kalhoty, svetry) -  ne špinavé!

 Lůžkoviny, ručníky, utěrky, 
látky – nejméně 1 m i poško-
zené

 Zimní oblečení – jen ne-
poškozené – bez fleků,
děr, molů a rozbitých zipů 
(sportovní bundy, kabáty), 
neznečištěné!

 Kožené nepoškozené a 
neznečištěné věci (bundy, 
kabelky, peněženky, pásky)

 Nepoškozené a neznečištěné 
záclony různých rozměrů, 
larisy, vlněné deky

 Plyšové hračky, spací pytle, 
knihy – nepoškozené a čisté!

 Boty (pouze nové), přikrývky 
pouze péřové, spacáky

Nenoste nám: NE!!!
 Silonové a dederonové 

oblečení
 Saka, uniformy, vatové 

kabáty, balonové a šusťákové 
kabáty, KOŽICHY

 Molitanové věci a jakékoliv 
odřezky

 Vatované přikrývky, polštáře, 
stany, koberce, matrace

 Lyžařské potřeby (lyže, lyžař-
ské boty, hůlky), poškozené a 
obnošené boty

 Nebezpečný odpad (lednice, 

televizory, sporáky, počítače)
 Veškerý nábytek (skříně, sto-

ly, židle, postele), šicí stroje, 
jízdní kola, lampy, lustry

 Malé spotřebiče (žehličky, 
kávovary, topinkovače, varné 
konvice, .......)

 Domácí potřeby (skleničky, 
talíře, hrnce,  .......), kufry, 
kočárky, školní potřeby

!!! Zvláště všechny dárce žádá-
me, aby přinášeli pouze věci 
čisté a použitelné!!!
Likvidace znečištěných a nepo-
užitelných věcí je
pro nás velmi nákladná a 
náročná!!!
Děkuji za pochopení a spolu-
práci!

Lukáš Volný 
ředitel

Charita Hlučín: Sběr humanitární pomoci
      [11] hlučínskénoviny

Vážení rodiče, vzhledem k 
platnosti zákona č. 101/
2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a 
o změně některých 
zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
a zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci oby-
vatel a rodných číslech 
a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), 
není možné využívat údaje z 
ISEO pro jiné účely než stanoví 
zákon. Z tohoto důvodu jsme 
nuceni se na Vás obrátit touto 
cestou.
Slavnostní přivítání se nyní 
připravuje pro děti narozené 
v roce 2008. Týká se dětí, které 
mají  trvalý pobyt na území 
města Hlučína a jeho částí Bob-
rovníků a Darkoviček. 
Máte-li zájem zúčastnit se se 

svým 
mimin-

kem slav-
nost- ního obřadu

vítání občánků, dostavte se 
maminky osobně  na matriku 
MěÚ Hlučín (Po, St 800 – 1700 
hod.; Út, Čt 800 – 1400 hod.) a 
doložte, k ověření těchto sku-
tečností, originál rodného listu 
dítěte a svůj platný občanský 
průkaz. O přesném datu konání 
akce budete předem, s dosta-
tečným předstihem, informo-
váni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním 
čísle 595 020 224, 595 020 283.

Z nabídky volných pracovních míst ÚP 
Opava pobočky Hlučín aktuálních ke dni 
15.10.2008.
Denně aktualizovaná volná místa naleznete 
na www stránkách http://portal.mpsv.cz

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA
Vyučen/a v oboru - není potřeba, pokud je praxe s obsluhou 
jídel, Krátký/dlouhý týden. Kontaktní osoba: Voznica Zdeněk, 
tel.: 608 771 708. Pracoviště: Zdeněk Voznica - Radniční sklípek, 
Hlučín

INSTALATÉR ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ I INSTALATÉR VODAŘ
Vzděl. - vyučen, praxe min. 3 roky, svářečské zkoušky - státní i 
základní svář. zkouška, ŘP sk. „B“ (není podmínkou). Kontakt: 
Moric Jaroslav Ing., tel.: 595043398. Pracoviště: Votoplast, s.r.o.

KUCHAŘ
Vyučen/a v oboru, nebo stačí zaučen/a s praxí v kuchyni. Zdra-
votní průkaz podmínkou. Jednosměnný provoz - střídání po 2 
dny práce/ 2 dny volna. Kontakt: p. Pustelník 59 50 433 46, 777 
03 07 59. Pracoviště: Penzion HEVIL, Hlučín

STAVEBNÍ ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROINSTALATÉR
Vyhl. 50 §5 nebo §6, praxe není nutná. Pracoviště: Opavská 8a, 
Hlučín. Kontakt: JOSEF PEŠÁT, 777 714 183, 777 714 184

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

ZPROSTŘEDKOVATEL ODBYTU 
kumulovaná funkce - zásobování + odbyt, řidičský průkaz sk. „C“
plat dohodou dle praxe. Kontakt: Calábek Dušan Ing., tel.: 603 
878 810. Pracoviště: Ing. Dušan Calábek - DŘEVOEXPRES, Hlučín

POKLADNÍ – PRODAVAČ
Praxe není nutná, vyučen/a v oboru výhodou. Dvousměnný 
provoz. Kontakt: 777746085, 595041378, e-mail: supermarketr-
s@volny.cz. Pracoviště: Anna Slivková SUPERMARKET RS, Hlučín

ZÁMEČNÍK STAVEBNÍ
Kontakt: Machníková Libuše, tel.: 737283666, e-mail: LMachni-
kova@seznam.cz. Zaměstnavatel: LIRE stavby s.r.o., Moravská 
č.p. 1381/14, Hlučín

NEJLEPŠÍ  REPREZENTANTI  MĚSTA  
HLUČÍNA  ROKU  2008
V souvislosti s připravovaným vyhlášením nejlepších reprezentan-
tů města Hlučína za rok 2008 (nejde jen o sportovce), vyzývá tímto 
Městský úřad Hlučín nejen všechny sportovní kluby na území měs-
ta Hlučína, Bobrovníků a Darkoviček, ale i školská zařízení, ostatní 
organizace a občany, aby nejpozději do 23. 12. 2008 zaslali na 
odbor financí Městského úřadu Hlučín (Ing. Šoferová tel.: 595 020
204) svůj návrh na kandidáta - nejlepšího reprezentanta města 
Hlučína za rok 2008.
Do návrhu uveďte jméno a příjmení kandidáta, v případě kolektiv-
ních sportů družstva/sboru, datum narození, sportovní disciplínu/
soutěžní obor a dosažené umístění v soutěžích v roce 2008.

Ing. Krista Šoferová

Volná parcovní místa

SDĚLENÍ RODIČŮM - „Vítání občánků“



První prodloužená
První prodlouženou, takzvanou půlkolonu, mají za sebou kurzisté 
tanečních v Hlučíně. Rodičům, přátelům a známým 11. října předved-
li, co se naučili od začátku září v pěti tanečních lekcích. A bylo toho 
opravdu hodně: polka, valčík, „ča-ča“, jive, foxtrot, slow-rock, waltz, 
disco, rock and roll, mambo a další.   
Během večera byli k tanci vyzváni i hosté, kteří se tak mohli naučit 
něco nového a zavzpomínat na své taneční začátky. Taneční pro 
mládež v Hlučíně pořádá Kulturní centrum Hlučín, a to týdně ve třech 
termínech - dva v pátek a jeden v neděli. Dva páteční kurzy navštěvu-
je celkem sedmdesát párů, nedělní jednadvacet.
Kurzy vede se svou taneční partnerkou Ing. Milan Kysučan, který  je 
zároveň hlavním trenérem Klubu sportovního tance KD Hlučín. (jh)

Další tři kamery přibyly do hlu-
čínského kamerového systému 
- jedna do prostoru u hřbitova 
Rudé armády a dvě na OKD 
(část města). Nyní tak bude 
hlídat město na nejfrekvento-
vanějších nebo nejproblema-
tičtějších místech celkem osm 
kamer. 
„S doplněním systému bylo 
nutné rozšířit i monitorovací 
pracoviště na služebně Městské 
policie Hlučín o nový dispečer-
ský pult, výpočetní a záznamo-
vou techniku a komunikační 

zařízení,“ řekla mluvčí radnice 
Jarmila Harazinová.
Systém se podle hlučínských 
městských strážníků velmi 
osvědčil jak v rámci prevence 
kriminality, tak při jejím šetření 
a při odhalování trestné činnos-
ti. Rozšíření systému a vybavení 
dispečerského pracoviště si vy-
žádá náklady přes jeden milion 
korun.  „Zhruba 670.000 korun 
pokryje dotace Minsterstva vni-
tra ČR na prevenci kriminality,“ 
zakončila mluvčí.

Jak pokračuje výstavba klidové zóny v Hlučíně
hlučínskénoviny [12]

Klidová zóna, tedy hřiště pro děti do sedmi let a jejich rodiče, roste v 
parčíku u kulturního domu v Hlučíně. Instalovány už byly hrací prvky 
jako houpačky, průlezky, konstrukce pískoviště, tabule pro kreslení. 
Následovat bude osazení prostoru mobiliářem, tzn. odpadkovými 
koši, lavičkami, stojanem na kola, dále proběhnou terénní úpravy 
a napojení areálu na stávající chodníky,  cesty a veřejné osvětlení. 
Součástí plochy bude i zeleň. Oplocení bude chránit jednak děti při 
hře, jednak hřiště před vandaly.
Areál by měl být hotový zhruba v půlce listopadu. Finanční prostřed-
ky na výstavbu klidové zóny byly k dispozici až v polovině roku. Poté 
musely proběhnout náležité formality, proto se výstavba nedala 
uspíšit. Vybudování klidové zóny si vyžádá částku kolem 2 mil. Kč, 
přičemž 1,5 mil. Kč z toho tvoří nadační příspěvek ČEZ z programu 
Oranžové hřiště.

oddělení regionálního rozvoje

Poděkování JUDr. Jaroslavě Miketové
Jménem všech občanů, kteří nesouhlasili s výstavbou bioplynové 
stanice na katastru města Hlučína, děkuji uctivě paní JUDr. Jaroslavě 
Miketové za její úsilí ve věci zabránění výstavbě stanice.
Jelikož jsem byl s věcí podrobněji seznámen v celém průběhu jejího 
řešení, vím jaké úsilí musela vyvinout a jaký tlak, včetně tlaku na 
svou osobu, musela ustát, aby se nám všem dostalo informací a 
výsledků.
Činnost a koordinace všech petičních skupin a osadních výborů 
byla možná jen na základě jejího odvážného přístupu a otevřenosti. 
Za svou osobu se přimlouvám u všech občanů aby si uvědomili, 
že bez této mladé dámy bychom měli pramalou šanci se vůbec o 
problému chystaném za našimi zády dovědět, natož s ním bojovat. 
Proto si vážímpráce, kterou pro město udělala a přeji jí a jejím blíz-
kým úspěch a zdraví v osobním i profesním životě.

S úctou Jiří Hrbáč

Další kamery hlídají ulice města
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Přivítali  jsme:
Ema Leciánová * 2008 
Oliver Zaoral * 2008 
Marie Chlebišová * 2008
Adéla Vernerová * 2008 
Dominik Vyplel * 2008
Jakub Korytář * 2008
Tobiaš Gajdoš * 2008

Jubilanti:
Lucie Břemková * 1923
Gertruda Kaštovská * 1921
Helena Bechová * 1909
Marta Schmidtová * 1921

Valéria Cymorková * 1927
Olga Dvořáčková * 1917
František Bojko * 1933
Adéla Čechová * 1921
Jiřina Stanková * 1919
Jan Kaštovský * 1921
Gertruda Peikertová * 1915
Kristina Sikorová * 1914
Pavel Lička * 1925
Cecílie Smolková * 1925

Rozloučili jsme se:
Inocenc Zuzaník  * 1926
Gertruda Mikesková * 1929

Den veteránů 11.11 v 11 hodin
Tak jako každoročně, i letos proběhne v úterý 11. listopadu v 
11:00 u příležitosti Dne veteránů na městském hřbitově v Hlu-
číně - Březinách u pamětní desky obětí světových válek pietní 
akt s položením věnců. Před vlastním položením věnců bude 
od 10:00 v obřadní síni sloužena mše svatá. Akce přeběhne pod 
záštitou města Hlučína a vojenské posádky Hlučín.

      [13] hlučínskénoviny

Úctyhodných sedmdesát let jsou 
spolu manželé Vilém a Anežka 
Kotzurovi z Hlučína – Darkoviček. 
Věrnost, lásku a vzájemnou oporu 
v dobách dobrých i zlých si slíbili 
19. září 1938 v kostele Sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně a slib zde ob-
novili už také u příležitosti svatby 
zlaté a diamantové.  
Zatímco paní Anežka se v Dar-
kovičkách narodila, pan Vilém 
pochází z Bohuslavic. Důlní 
zámečník a švadlenka se poznali 
na šilheřovickém odpustu a od 
té doby se odvíjel jejich společný 
život. Jak už bylo tehdy obvyklé, 
byla paní Anežka doma, starala se 
o domácnost a  o rodinu. Spolu 
se starali o malé hospodářství. 

Pan Vilém pracoval na šachtě 
a  působil v několika spolcích. 
Dodnes rád vzpomíná na „akce 
Z“, které se odehrávaly převážně 
při stavbě chodníků, kanalizace a 
areálu hlučínského jezera a pan 
Vilém jim věnoval po odchodu 
do důchodu v r.1968 téměř 20 let. 
Dodnes je členem sboru dobro-
volných hasičů a červeného kříže 
v Darkovičkách.
Manželé Kotzurovi vychovali dva 
syny a dceru, mají 6 vnoučat a 9 
pravnoučat.
I když jim léta vryla do tváří 
vrásky a s věkem přibylo nejedno 
trápení, zájem o všechno kolem 
je neopustil. 
S úctou blahopřejeme.             -jh-

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

 17. leden  11. a  25. červenec
 14. únor    8. a  22. srpen
 6. a  21. březen 5. a  19. září
              4. a  25. duben  2. a  17. říjen
 16. a  29. květen 21. listopad
 6. a  20. červen 12. prosinec

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

Odbor správních agend

Místo kytičky
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Řádková inzerce občanů Hlučína (formuláře v IC Hlučín)
 Nabídněte byt do pronájmu v Hlučíně. Tel.: 605 906 201.
 Prodám byt 2+1 v Hlučíně. Cena dohodou. Tel.: 732 586 442.
 Vyměním byt 2+1, 1. p. s balkonem na Rovninách za rodinný dům. 

Tel.: 608 856 299.
 Koupím v Hlučíně stavební pozemek. Cenu respektuji. Tel.: 603 772 

774.

 Žehlení prádla, hl. Tel.: 739 980 499

MUDr. Petr Guziana

www.guziana.cz

Děkuji Vám za podporu

v senátních volbách.



Restaurace KASKÁDA 
Tradiční vepřové hody

21. – 23. 11. 2008

Od 20. 10. zahájen prodej přes ulici.
Rezervace na tel. č.: 608 721 693

Zveme Vás k příjemnému posezení.

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

jabloně od 80,- 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




