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SDùLENÍ RODIâÒM
K VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ

Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-

ně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jsme nuceni se na Vás obrátit touto
cestou.

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slav-
nostního obřadu vítání občánků, dostavte se osobně na
matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8.00–17.00 hod.; Út, Čt
8.00–14.00 hod.).

Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro děti naroze-
né od ledna 2005 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt
na území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků
a Darkoviček. Prosíme proto maminky dětí, aby k ověře-
ní těchto skutečností doložily originál rodného listu dí-
těte a svůj platný občanský průkaz.

O přesném datu konání akce budete předem, s dosta-
tečným předstihem, informováni pozvánkou.

Bližší informace na telefonním čísle 595 020 224,
595 020 283.

odbor správních agend

Hluãín nav‰tívila delegace z Itálie
Hlučín - Tříčlenná italská delegace z družebního města Santa Maria del Cedro navštívila ve dnech 12.–16. 6.

Hlučín a další obce. Cílem výpravy bylo připravit oficiální návštěvu plánovanou na podzim tohoto roku.
Partnerství mezi městy vzniklo z projektu financovaného z fondů Evropské unie, který po dohodě se Sdružením

obcí Hlučínska připravily Gabriela Válková ze Středního odborného učiliště a hotelové školy v Šilheřovicích a
Giuseppina D’Auria z Itálie.

Hosté měli v programu prvního dne návštěvu hlučínského gymnázia, Základní školy na Rovninách, zámku, kni-
hovny, muzea, sportovně - rekreačního areálu a dalších organizací a podnikatelů. V dalších dnech se podívali do
Dolního Benešova, Šilheřovic, Bolatic a Bělé. -jh-

âeskoslovenská obec legionáfiská
ocenila mûsto Hluãín

Hlučín - Město Hlučín vyznamenala Českosloven-
ská obec legionářská. Na zasedání zastupitelstva měs-
ta předali plukovník ve výslužbě ing. Mikuláš
Končický a podplukovník ve výslužbě Jan Pacan za-
stupitelům pamětní stuhu Československé obce legi-
onářské jako uznání zásluh o uchování a šíření legio-
nářských tradic.

Starosta města Petr Adamec, místostarosta Pavol
Kubuš a vedoucí odboru životního prostředí Soňa
Prášková obdrželi osobní pamětní medaile.

„Město Hlučín se tradičně podílí na organizaci vo-
jenských ukázek u bunkrů v Darkovičkách. V nedáv-
né minulosti proběhla také dekorace praporu někdej-
šího hraničářského pluku 4 Hlučín“, uvedl místosta-
rosta Pavol Kubuš. „Udělené ocenění je pro nás pře-
kvapením a velmi si ho vážíme. Svědčí o tom, že na-
še aktivity v této oblasti nezůstávají bez povšimnutí“,
dodal místostarosta. -jh-

Informace na dovolenou
Dovolená - magické slůvko skloňované v těchto dnech

ve všech pádech. Těšíme se na ni celý rok, ale pozor!
Hlavně na zahraničních cestách mohou nastat komplika-
ce, které je hodně znepříjemní. Abyste mohli alespoň čás-
tečně zmírnit dopad případných nepředvídaných událostí
v zahraničí, připravili jsme pro vás několik informací.

ZELENÁ KARTA
Než vyjedete na cestu do zahraničí, neměli byste roz-

hodně zapomenout na mezinárodní, tzv. zelenou kartu.
Pokud dojde k dopravní nehodě, vždy ve vlastním zájmu
volejte policii. Protokol podepište pouze tehdy, rozumí-
te-li mu a souhlasíte-li s jeho obsahem. Jinak do něho
v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Napište
si jméno, adresu, SPZ a identifikační znaky viníka do-
pravní nehody, poznačte si jména a adresy řidičů ostat-
ních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody,
zjistěte si, u které pojišťovny je viník nehody, se kterým
jste se střetli, pojištěn. Bezprostředně po nehodě je vhod-
né kontaktovat národní kancelář pojistitelů. Jestliže po-
třebujete poradit jak postupovat, obraťte se na linku in-
formačního servisu České pojišťovny +420 283 093 666
nebo +420 224 557 004. Pokud nemůžete kontaktovat
Českou pojišťovnu, obraťte se na adresu nebo telefon ná-
rodní kanceláře pojistitelů země, kde došlo k nehodě.
Jejich adresy a telefonní čísla jsou uvedeny na zadní stra-
ně vaší zelené karty.

DÁLNIČNÍ POPLATKY
Dálnice nejsou zadarmo. Platí se v Polsku: na dálnici

A2 Konin - Wrzesnia - Krzesiny a Komorniky - Nowy
Tomysl, na A4 Krakow - Katowice, na Slovensku: se-
dmidenní dálniční známka pro osobní auta stojí 120 Kč,
měsíční 240 Kč. Průjezd mezi Lanžhotem (ČR) a Kúty
(SR) není zpoplatněn. V Rakousku se na dálnicích platí
mýtné. Nejpoužívanější známka je 10-ti denní za 246 Kč.
Mýtné je vyžadováno i v některých tunelech a průsmy-
cích. V Německu osobní automobily poplatek za použití
dálnice neplatí. Na většině italských dálnic se poplatky
vybírají. Průměrný dálniční poplatek činí pro osobní vo-
zy 5 Euro/100 km. I ve Francii se na velké většině dál-
ničních úseků vybírá mýtné. Průměrný poplatek je 6
Euro/100 km. Dále se platí za použití některých tunelů,
ale i mostů. Jízda po slovinských dálnicích je rovněž zpo-
platněna. Zdarma není ani průjezd tunelem mezi
Rakouskem a Slovinskem. Zaplatí se 6,5 Euro.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Stát policie hasiči záchr. služba auto-asistence ambasáda ČR

SRN 110 112 112 ADAC 01802222222 302 263 80
Polsko 997;112 998 999 Autotour 9637  226 287 221-5
Slovensko 112 112 112 181 54; 181 23 259 203 303-4
Itálie 112; 113 115 118 800 116 800 063 609 571-3
Francie 17; 112 18; 112 15; 112 ACF: 0800 089 222 140 651 300
Slovinsko 113 112 112 1987 142 024 50
Chorvatsko 92; 112 93; 112 94; 112 HAK 987 (z mobilu 01987) 161 772 46

Chorvatsko - zpoplatněny jsou jednotlivé úseky celkem
pěti dálnic, platí se za použití tunelu Učka a mostu spo-
jující ostrov Krk s pevninou.

ZVLÁŠTNOSTI
V Rakousku a v Itálii je povinnost oblékat si při opuš-

tění vozidla na dálnici a rychlostní silnici a mimo obec,
hlavně při opravách vozidla, reflexní výstražnou vestu.
Ve Francii je přísně zakázán provoz antiradaru.
V Chorvatsku, Slovinsku i Maďarsku je povinné celoroč-
ní svícení i ve dne. V Německu je zakázáno předjíždět
autobus, který zajíždí do zastávky a dává o tom znamení.
Při zastavení je autobus možno předjet, ale rychlostí 4-7
km/hod. V Polsku je řidič, který křižuje stezku pro cyk-
listy, povinen dát cyklistům přednost. Rovněž je povinen
dát přednost školnímu autobusu, vyjíždějícímu ze zastáv-
ky. Při cestě do Polska si nezapomeňte přibalit také ruč-
ní hasicí přístroj. Slovinsko požaduje mít v povinné vý-
bavě vozidel sadu náhradních svíček. 

RYCHLOSTNÍ LIMITY
PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY:

Stát obec mimo obec dálnice 
(km/hod) (km/hod)

SRN 50 100 130
doporučeno

Polsko 50 90 110
Slovensko 60 90 130
Itálie 50 90/110 130
Francie 50 80 130
Slovinsko 50 90 130
Chorvatsko 50 90 130

Šťastnou cestu a bezpečný návrat přejí pracovníci
odboru dopravy a silničního hospodářství.
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Uzávûra autobusového nádraÏí Hluãín
Vážení cestující, v době od 3. 7. do 31. 12. 2005 (předpokládaný termín ukončení) pro-

běhne rekonstrukce autobusového nádraží v Hlučíně, kdy dojde k úplné uzávěře prostoru au-
tobusového nádraží a tím ke změně tras autobusových linek.
ZMĚNY ZASTÁVEK:

LINKY Č. 32, 34, 56, 69, 70, 72, 270, 281, 282, 283 a 291
Zastávka „Hlučín, autobusové stanoviště“ těchto linek bude přemístěna na ulici

Ostravskou (blízko Kina Mír)
Linka č. 67
Zastávka „Hlučín, autobusové stanoviště“ této linky bude přemístěna na zastávku

„Nádraží Hlučín“.
Linky č. 850110 Krnov–Ostrava a č. 850111 Krnov–Vsetín
Zastávka „Hlučín, autobusové stanoviště“ těchto linek bude přemístěna na zastávku

„Hlučín, pneuservis„.
Po dobu rekonstrukce bude zřízena minibusová okružní linka X-1 v trase Hlučín,

Ostravská ul. (přemístěné autobusové nádraží) - Hlučín, poliklinika, která usnadní cestujícím
dopravu k lékařům. Cena za jednu jízdu 2,- Kč se bude platit přímo v minibusu.
DÁLE BUDE ZAVEDENA NOVÁ LINKA OKD – Poliklinika – Děhylov.
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Úprava jízdních fiádÛ MHD
Upozorňujeme cestující, že od 3. 7. 2005 dojde

k úpravám jízdních řádů MHD. Je proto třeba tomu
věnovat zvýšenou pozornost.

Dle informací Dopravního podniku Ostrava dojde
k výraznější úpravě také jízdního řádu autobusové
linky č. 34 v návaznosti na tramvajové spoje v noč-
ních hodinách. - jh -

Sportovní dûtské odpoledne
Dne 4. června se opět jako v loňském roce usku-

tečnilo sportovní odpoledne pro děti umístěné v ná-
hradní rodinné péči, které pořádal odbor sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín ve spolupráci
s Fondem ohrožených dětí - Klokánek Dolní
Benešov. Akce proběhla díky ochotě p. ředitele
Josefa Dudka v areálu Dětského ranče, kde měly děti
možnost zajezdit si na konících a i jinak využít pro-
storů ranče. Byly připraveny soutěže, ze kterých si
děti odnášely spousty sladkostí a za splněné úkoly ta-
ké malé dárky. Dětský den byl ukončen fotbalovým
turnajem a táborákem. Neskrývaná spokojenost dětí
i dospělých byla odměnou všem, kteří se obětavě na
této akci podíleli.

Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří
v rámci svých možností přispěli finančním nebo věc-
ným darem:

Pivovar AVAR, Market Hruška, Supermarket RS,
KARO, Zámky - klíče Markovič, Elektro a Speciál,
Elektro Expert, Drogerie Paschek, Plasty
Osmančíková, Lékárna Leznová, Lékárna U hradeb,
Lékárna Poliklinika, Realitní kancelář Boček, Razítka
Boček, Cukrárna Verona, Potraviny Central,
Rybářské potřeby, Řeznictví Goj, Řeznictví Dudek,
Řeznictví Miseciusová, Mountfield, DM Drogerie,
Interfood Dolní Benešov, MASOMA Klemensová
Zábřeh, SVA-TI Dolní Benešov, Mobil New Style,
Počítače CD, Drogerie Teta, Tiskárny Baloušek.

odbor SVaZ

MĚSTO HLUČÍN
OZNAMUJE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ (VŘ)
na obsazení pracovních míst:

● VŘ č. 2/2005: referent (technik) odboru in-
vestic a správy městského majetku

Uzávěrka přihlášek: 8. 9. 2005

● VŘ č. 3/2005: referent (technik) odboru do-
pravy a silničního hospodářství

Uzávěrka přihlášek: 8. 9. 2005

Bližší informace o pracovních místech a vý-
běrovém řízení:

pracoviště, charakteristika činnosti, termín
nástupu, platové zařazení, požadavky na
uchazeče, náležitosti a přílohy přihlášky, adre-
sa pro zaslání přihlášky a systém výběrového
řízení,

jsou zveřejněny: na www.hlucin.cz a na úřed-
ní desce města (u vchodu do budovy C na
Mírovém náměstí).

Kontaktní osoba:
personální úsek – Jiřina Bořucká, budova MěÚ

Hlučín, 2. poschodí, dveře č. A 209, telefon čís-
lo: 595 020 223.

V¯MùNA
¤IDIâSK¯CH PRÒKAZÒ

Zákon č. 229/2005 Sb., který nabývá účinnosti
dnem 1. července 2005, mimo jiné prodlužuje lhů-
ty pro povinné výměny řidičských průkazů takto:

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:
a) od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou je-

jich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007,
b) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich

držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,
c) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich dr-

žitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
Z uvedeného vyplývá, že od 1. července 2005 je

možné přistoupit i k výměnám řidičských průkazů,
vydávaných od roku 2001 do konce dubna 2004.

Uvedený zákon je možné naleznout na interneto-
vých stránkách Ministerstva vnitra na adrese 

http://web.mvcr.cz/
/rs atlantic/ftp/sbirka/2005/sb084-05.pdf

JUDr. Jan Kněžínek, Ministerstvo dopravy

Městská knihovna v Hlučíně upozorňuje čte-
náře na změny půjčovních hodin o prázdninách

Pondělí 8–12 13–17 hodin
Čtvrtek 8–12 13–18 hodin

Tel. číslo: 553 823 388
553 823 385 - odd. pro dospělé
553 823 386 - odd. pro mládež

PODùKOVÁNÍ
Paní Jurčkové Margit vše nejlepší k narozeni-

nám přejí důchodci a zároveň děkují za činnost
v klubu důchodců. Důchodkyně z Rovnin

Děkuji dvěma neznámým mladým lidem - poc-
tivým nálezcům, kteří dne 2. 6. 2005 nalezli mou
ztracenou peněženku, ihned mne kontaktovali
a vrátili ji i s celým nemalým finančním obnosem
a ostatními věcmi. Ještě jednou jim děkuji a přeji
jim, aby v životě potkávali jen lidi stejných mo-
rálních hodnot. Stanislav H.

Děkuji všem přátelům a známým za účast, pro-
jevenou soustrast a květinové dary na pohřbu na-
šeho otce pana Viléma Wittasska.

Za celou rodinu dcera Renata

Členové svazu ZO poštovních holubů Hlučín
děkují starostovi města Hlučína panu Adamcovi
a radě města Hlučína za poskytnutí dotace.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému
sociálnímu odboru za skvěle připravený den plný
her a radosti. Rodina Sobková

HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU
VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ

Z DOMÁCNOSTÍ
HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

III. čtvrtletí 2005

Termíny svozu:

úterý 5. července 2005 svozová oblast C
úterý 19. července 2005 svozová oblast A

úterý 2. srpna 2005 svozová oblast B
úterý 16. srpna 2005 svozová oblast C
úterý 30. srpna 2005 svozová oblast A

úterý 13. září 2005 svozová oblast B
úterý 27. září 2005 svozová oblast C

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

svozová oblast A
Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská

směrem na Darkovičky

svozová oblast C
městské části Darkovičky a Bobrovníky

svozová oblast B
Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská

směrem na Bobrovníky

V roce 2006 se budou konat volby do vý-
boru MO ČRS Hlučín. Členové MO ČRS,
kteří mají zájem o práci ve výboru MO, ať
se přihlásí do 31. 12. 2005 v kanceláři MO
ČRS. Jednatel MO ČRS Jiří Nikel

Útulek pro psy v Hluãínû nabízí
V městském útulku pro psy v areálu TS Hlučín,

s. r. o. na ul. Markvarovické v Hlučíně se nachá-
zí 3 kříženeci a 1 německý ovčák.

✆ 595 043 591

V ústavu se nenudí
Ples, návštěva divadelního představení, plavecké zá-

vody, výlety, rekreace - to jsou jen některé z více než
dvaceti společenských, kulturních či sportovních akcí,
kterých se klientky hlučínského ústavu sociální péče
v prvním pololetí letošního roku zúčastnily. Řadu
z nich zorganizoval jejich domovský ústav jako např.
únorový diskoples v KD, na němž se sešlo více než 120
mentálně postižených lidí z řady ústavů severní
Moravy a Slezska. Odpolednem provázel známý os-
travský diskžokej Rosťa Petřík a v programu také vy-
stoupili členové Klubu sportovního tance při KD.
V březnu pod heslem „I my něco dokážeme“ děvčata
představila široké veřejnosti v Galerii Duha ZUŠ své
výtvarné práce a řemeslné výrobky. Medaile přivezla
z plaveckých závodů organizovaných v dubnu
v Ostravě a úspěchy sklízela také na pěvecké soutěži.
Více než 100 návštěvníků si přišlo v květnu prohléd-
nout ústavní prostory během Dne otevřených dveří,
který ústav pořádal poprvé. Nejen country melodie, ale
také vystoupení dvou klaunů z Divadla Mimo a ukáz-
ky country tanců v podání Zelené 14 z Ostravy, čeka-
ly na děvčata i jejich kamarády z ústavu z Dolních Ži-
votic na červnovém „Country bálu pod lipami“ v za-
hradě ústavu. Klientky hlučínského ústavu se nechtějí
jen samy bavit, proto se rozhodly za pomoci výchov-
ných pracovníků, že připraví pro děti z místní zvláštní
školy pěkný závěr školního roku. Pozvaly je 23. červ-
na do kouzelného lesa, který vytvořily v zahradě ústa-
vu, na soutěže a hledání pokladu společně se zvířátky
a pohádkovými bytostmi. Marcela Lindertová

Bûh Terryho Foxe
„Sláva, nazdar soutěži, soutěži, soutěži,
ten kdo přijde, ten běží, běží s námi.
Všichni se již těšíme, těšíme, těšíme,
že myšlenku Terryho podpoříme!“

Tento malý popěvek si složili klienti Domova dů-
chodců Hlučín, kteří se stejně jako vloni hodlali zú-
častnit Běhu Terryho Foxe ve středu 18. května. Ve
svých dílnách si vyrobili pestrobarevná mávátka s lo-
gem DD HLUČÍN. Chladné a deštivé počasí tohoto
dne však seniorům znemožnilo účast na tomto klání a
s pocitem zklamání se museli spokojit jen s pohledem
z balkónu na promoklé mladé běžce a vydatným fan-
děním.

Doufejme, že příští Běh Terryho Foxe bude prová-
zen nejen velkým všestranným úsilím, ale též přízni-
vým počasím k radosti jeho organizátorů, účastníků a
příznivců.

klientka Domova důchodců Hlučín p. Vitásková

OSLAVY VÝROČÍ 750 LET PLESNÉ
30. 7. 2005 v 16.30 hod. setkání rodáků s doprovod-
ným programem v Domě dětí a mládeže v Plesné
v 21.30 hod. ohňostroj
v 22.00 hod. karneval v centru obce
31. 7. 2005 v 10.00 hod. slavnostní mše v kostele sv.
Jakuba celebrovaná biskupem ostravsko-opavským
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem
v 11.30 hod. vernisáž výstavy z historie obce 

Šárka Hrdinová
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LyÏafisk˘ zájezd na Barborku
Zakončení zimy jsme strávili lyžováním u horské

chaty Barborka v Jeseníkách. Ubytování bylo pěkné,
s vyhlídkou na Petrovy kameny, Praděd a horskou
chatu Ovčárnu. Nejvíce se lyžovalo na ,,Velkém
Václaváku„ a na sjezdovce typu C. Počasí se naštěstí
vydařilo. Ve volném čase si někteří vyšli na Ovčárnu,
Švýcárnu a do Karlovy Studánky. Personál chaty
k nám byl tolerantní a vstřícný.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Fürstrovi,
který celou tuto akci podpořil a umožnil nám tak strá-
vit krásný týden na horách za skvělou cenu.

kolektiv žáků a učitelů ZŠ Hlučín-Rovniny

Îáci Z· dr. Miroslava
Tyr‰e na McDonald‘s cupu

V květnu se žáci naší školy z 1.–3. tříd a 4.–5. tříd
zúčastnili již 8. ročníku populárního McDonald’s cu-
pu, turnaje v minikopané.

Přes okrsková kola, která jsme pořádali na hřištích
FC Hlučín, jsme postoupili do okresních finále.
Kategorie 4.–5. tříd obsadila v tomto finále
v Kobeřicích 3. místo. Finále v kategorii 1.–3. tříd,
v Dolním Benešově, bylo naší jednoznačnou záleži-
tostí a postoupili jsme do krajského finále konaného
dne 31. 5. v Ostravě-Porubě. Doprovodný program
byl pro naše malé fotbalisty pěkným zážitkem a kva-
litní soupeři dobrou konfrontací jejich výkonnosti.
V konečném pořadí jsme v krajském finále obsadili 5.
místo.

Už se těšíme na příští ročník a doufáme, že tato
umístění minimálně zopakujeme.

Za ZŠ dr. Miroslava Tyrše Mgr. R. Helštýn

OSVùTIM
Je pondělí 13. června 2005, půl šesté ráno. Ke ško-

le se scházejí ospalé postavy s baťůžky na zádech. Žá-
ci devátého ročníku jedou na historickou exkurzi do
koncentračního tábora v Osvětimi spojenou s návště-
vou solných dolů ve Wielicze. I 60 let po válce je vel-
mi důležité, abychom si uvědomili hrůzy, které při-
nesla, a na vlastní oči se přesvědčili o zvěrstvech s ní
spojených.

Nejdříve přijíždíme do Osvětimi I. Po shlédnutí fil-
mu o osvobození tábora a při další prohlídce nám po-
stupně docházejí slova a jsme stále zamlklejší.
Nevěřícně stojíme před vitrínami plnými lidských
vlasů, brýlových obrouček, kartáčů, kartáčků, hřebe-
nů, nádobí, botů malých i velkých, elegantních i spor-
tovních, rozedraných i zánovních. Nejvíce na nás
však působí jména a adresy na kufrech - za nimi jsou
konkrétní lidé z konkrétních míst. Na fotografiích se
díváme do vyděšených a bezmocných očí mužů a žen
a počítáme, jak dlouho vydrželi toto peklo - týden,
měsíc, málokdo rok. Na místě popraviště věnujeme ti-
chou vzpomínku všem, kteří zde trpěli a tragicky
zemřeli, a zapalujeme pietní svíci.

Další prohlídka pokračuje v Osvětimi II -
Birkenau: třídící rampa, nekonečné řady dřevěných
baráků, plynové komory, krematoria - opět si připa-
dáme jako v hororu. Stále nás napadají dvě otázky:
„Proč“ a „Jak je to možné?“

Po historické části pokračujeme částí geografickou
- míříme do Wieliczky. Ocitli jsme se opět ve fantas-
tickém světě. Opět máme silné dojmy, tentokrát žas-
neme nad spojením přírody a šikovnosti lidských ru-
kou.

Domů jsme se vrátili sice pozdě a hodně unavení,
ale plní dojmů. Nikdo z nás určitě na tuto exkurzi ne-
zapomene.

Naše poděkování patří panu řidiči cestovní kance-
láře MAXNER za bezpečnou jízdu a panu Aleši
Hanzlíkovi, který nás po celý den provázel.

Žáci 9. tříd ZŠ Hornická

HURÁ! - ·KOLA V P¤ÍRODù
Není dílo náhody,
že do školy přírody,
jsme se spolu vypravili
a Morávku navštívili.
Jeli spolu druháci,
jsou to správní školáci.
Týden bez maminek přežili,
také trošku své samostatnosti,
nových her a dovedností,
snad i něco vědomostí.
A že v přírodě se žije zdravě,
zvládli všichni všechno hravě.
Od budíčku a vstávání,
k hygieně i snídani,
učení a sportování,
po obědě trochu spaní,
s menší túrou na probrání.
K večeři a tancování
a pak sladké usínání.
Utíkal však rychle čas,
nikdo domů nechtěl z nás.
I když jsme se balili,
na svou rodinu těšili.
Teď v lavicích zas sedíme,
své vzpomínky na chatu Sedmikrásku
v srdci nosíme.

Žáci 2. A, 2. B třídy
a paní učitelky při ZŠ Hlučín, Hornická 7

Pythagoriáda
Je celostátní matematická soutěž pro žáky 6. a 7.

tříd, která je pojmenována podle známého řeckého
matematika, filozofa a v neposlední řadě vítěze staro-
věkých olympijských her - Pythagora ze Samu. Od
loňského roku postupují nejlepší žáci každé školy do
okresního kola, které probíhá v překrásných prosto-
rách Slezské univerzity v Opavě. Podobně jako vloni
i letos obsadili žáci hlučínských škol přední místa, za
což si jistě zaslouží naše poděkování.

Přehled umístění hlučínských žáků do 5. místa
okresního kola Pythagoriády

Kategorie 7. tříd
1. místo: Iva Ryšová, ZŠ Hornická

Miroslav Suchánek, ZŠ Hornická
2. místo: Petr Kamrád, ZŠ Rovniny
3. místo: Štěpán Drobík, ZŠ Hornická

Kategorie 6. tříd
3. místo: Katrin Hrubá, ZŠ Hornická

David Němček, ZŠ Hornická
Martin Tyleček, ZŠ Rovniny

4. místo: Tomáš Balner, ZŠ dr. M. Tyrše
5. místo: Filip Machálek, ZŠ Rovniny

M. Drobíková,
člen kabinetu matematiky v Opavě

V˘let na Barborku
Ve čtvrtek 2. června 2005 jela celá naše 4. třída MŠ

Cihelní Hlučín na výlet na Barborku, do Jeseníků.
Pozvali nás manželé Fürstovi. Mají u nás ve třídě

vnučku Nelinku a ta se chtěla tímto způsobem roz-
loučit se školkou, protože od září nastoupí do základ-
ní školy. Chtěli bychom poděkovat manželům
Fürstovým, za krásně strávený den na jejich chatě.
Zajistili nám vše, co jsme potřebovali pro děti na ce-
lý den včetně dopravy.

Dlouho ještě budeme na Barborku vzpomínat. Ještě
jednou děkujeme!

Děti a paní učitelky z MŠ Cihelní Hlučín

ST¤ÍPKY Z NA·Í ·KOLY
Naše škola je malá a v mnohém jiná, avšak svou čin-

ností se vyrovná těm velkým. Svou velikost předvedla
v měsíci květnu a to u příležitosti oslav svých padesátin.

Každý z žáků i učitelů se snažil přispět svou troškou -
ať už se jednalo o vystoupení taneční, dramatické či šlo
o výzdobu celé školy - všichni se opravdu moc snažili.
Svůj um jsme pak předvedli ve dvou vystoupeních.
Jedno odpoledne bylo věnováno rodičům a veřejnosti
a následující dopoledne patřilo zvaným hostům. Myslím,
že se vše povedlo a ti, kteří naše vystoupení shlédli, od-
cházeli spokojeni. Ale na vavřínech jsme neusnuli a do
konce školního roku jsme zvládli ještě spoustu práce
i různých zajímavých akcí.

Radost dětem udělala například Bambiriáda, také osla-
va Dne dětí, která proběhla v duchu soutěží a opékání
párků. Ale úplně největším svátkem pro děti byl školní
výlet, který směřoval k nejvyššímu vrcholu Jeseníků -
Pradědu. Zde si děti vyzkoušely svou turistickou zdat-
nost, tuto horu pokořily a byly pyšné na to, že výstup
zvládly.

Celoroční spolupráce s ÚSP Hlučín byla završena ak-
cí pro nejmenší děti „Kouzelný pohádkový les“.

A po všem tom ruchu, učení, slávě i zvonění ta naše
oslavenkyně bude tiše spolu s dětmi i učiteli užívat za-
sloužený odpočinek - prázdniny.

Mgr. M. Kryglerová, učitelka ZvŠ Hlučín

Louãení se „ZÁKLADNÍ ·KOLNÍ
DEVÍTKOU“ na Tyr‰ovce

Haló, haló, slyšíte? Doběhl nás červen, prázdniny bu-
ší, doslova třískají na dveře a ano, tak jako pokaždé na
konci školního roku dochází k loučení. Pro některé žáky
je slovo „loučení“ pouhým synonymem dvouměsíčního
odpočinku, oddechu, je výrazem pro čas, ve kterém zno-
vu naberou potřebnou sílu pro rošťárny všeho druhu (..nu-
da nám nesmí přes práh, že?..). Ovšem pro pár z nich při-
chází se slovem „loučení“ konečný, trvalý odchod, opuš-
tění místa, na kterém šťastni či méně šťastni strávili vel-
kou část svého dosavadního mladého života. A na to se
nezapomíná. Je dobře, že vstoupí, vkročí na místa nová,
méně známá i neznámá, která je „povedou“ (..Kam? To
už musí zvolit sami.), že potkají dosud nepoznané tváře,
které je snad i bez úhony provedou všemi nástrahami
„náctin“. Ať dosáhnou vysokých cílů, ať si splní všechna
nesplněná přání, ať se naučí z „učení života“ vše potřeb-
né.

Se žáky 9. tříd se loučí učitelé ZŠ dr. Miroslava
Tyše. Mgr. Lucie Pospíšilová

První ‰kola v Hluãínû 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
DR. MIROSLAVA TYRŠE SLAVÍ 50 LET

Oslavy 50 let nejstarší úplné základní školy města
Hlučína se uskuteční v týdnu od 17. do 21. října 2005.

V pondělí 17. října 2005 budou oslavy zahájeny
slavnostní vernisáží Výstavy výtvarných prací sou-
časných i bývalých žáků školy, kteří studují nebo ab-
solvovali SUPŠ. Výstava bude v prostorách školy
otevřena pro veřejnost během celého týdne. Ve stře-
du 19. října 2005 se uskuteční žákovský fotbalový
turnaj s atraktivním soupeřem v úzké spolupráci FC
Hlučín a naší školy, která je od školního roku
2002/2003 školou s rozšířeným vyučováním tělesné
výchovy. K doprovodným kulturním a sportovním
akcím bude patřit vydání Sborníku k 50 letům školy
se zajímavými příspěvky a seznamy všech absolven-
tů. V pátek 21. října 2005 budou všechny prostory
školy otevřeny návštěvníkům a uskuteční se setkání
přihlášených účastníků, kde si při neformálních bese-
dách a prohlídce školy zavzpomínají na společně strá-
vené roky. Pozvánky budou rozesílány na začátku
školního roku 2005/2006 tak, aby se zájemci do kon-
ce září mohli přihlásit. Pro realizační tým je náročné
obstarat a upřesnit všechny adresy. Věříme, že býva-
lí kolegové se budou také informovat mezi sebou,
a oceníme nové upřesňující informaci a jakoukoliv
pomoc. Oslavy vyvrcholí v pátek 21. října 2005 slav-
nostní akademií žáků školy v Kulturním domě
v Hlučíně.

Adresa: ZŠ dr. Miroslava Tyrše, 748 01 Hlučín,
Tyršova 2

Telefon: 595 041 069, e-mail:zs.m.@seznam.cz

Mgr. Ivana Staňková
ředitelka školy
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pátek 1. 7. a sobota 2. 7. v 19.30 hod.
xXx: Nová dimenze MP
Film USA - akční thriller. Další nebezpečné akce
agenta xXx.

neděle 3. 7. v 17.00 a 19.30 hod.
pondělí 4. 7. a úterý 5. 7. v 19.30 hod.
Román pro ženy MN
Film ČR - nová komedie režiséra F. Renče podle scé-
náře M. Viewegha s M. Vašutem, S. Stašovou a Z.
Kanócz v hlavních rolích.

úterý 19. 7. v 17.00 a 19.30 hod.
Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů MP
Film USA – sci-fi. V českém znění.

Pozor akce - při každém představení filmu Román
pro ženy bude vylosován výherce, který obdrží dá-
rek.

Od 20. 7. do 12. 8. 2005
– KINO NEHRAJE

Akce – ãervenec 2005
16. 7. – 14.00 hodin

II. ročník Hlučínské velryby - akce na
Hlučínském jezeře ve spolupráci s SRA

Kulturní dům: V době prázdnin z technických dů-
vodů otevřen od 6.00 - 14.30hod.

OD 25. 7. DO 7. 8. 2005 UZAVŘEN
Muzeum Hlučínska

Vás srdečně zve na zámek na výstavu

„VOJÁK NA FRONTÁCH
SVĚTOVÝCH VÁLEK“

ukázka dokumentů a dobové vojenské výstroje do-
kumentující válečný vojenský život

zahájení výstavy
je ve čtvrtek 7. července 2005 v 16 hodin

Výstava se realizuje pod záštitou
„Vojensko-historické společnosti Opava“

(Lukáš Kožaný, Petr Kožaný, René Šobora)

Výstava potrvá do 9. září 2005

Program Kina Mír Hluãín na ãervenec 2005

V¯SLEDKY
velikonoãní soutûÏe

Milí čtenáři, jsme rádi, že Vám můžeme sdělit ví-
těze velké velikonoční soutěže, kterou organizovalo
Muzeum Hlučínska. V době kdy jsme počítali odevz-
dané hlasy pro naše soutěžící, bylo červnové číslo
Hlučínských novin již uzavřeno. Proto Vám sděluje-
me výsledky této soutěže až nyní. Pro Vaši představu
uvádíme první tři soutěžící z každé kategorie:

kategorie „Nej-velikonoční vejce“  
1. místo Ludmila Borovcová (77 hlasů)
2. místo Edita Ševčíková (68 hlasů)
3. místo Dorota Prchalová (58 hlasů)

kategorie „Nej-karabáč“
1. místo Werner Nikel (157 hlasů)
2.místo Lumír Sněhota (88 hlasů)
3.Věra Rubá (30 hlasů)

Vítězům obou kategorií upřímně blahopřejeme a
přejeme jen ty nejkrásnější zážitky na dovolené s ce-
stovní kanceláří Maxner.

Zároveň děkujeme ostatním soutěžícím, že se ak-
tivně zapojili do naší velikonoční soutěže. Ještě jed-
nou díky.

Mgr. Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska

27. 8. 2005 – areál S.R.A. u oka na jezeře
Loď může být z čehokoli a mít jakýkoli tvar.

Rozměry lodě nesmí přesáhnout délku 6 m a šířku
3 m. Podklad lodi nesmí být normální klasická loď
(pramice). Upravené gumové čluny jsou povoleny.
Reklama na lodích je povolena.

Hodnotí se: 
✔ originalita celkového vzhledu lodě
✔ schopnost plavby po vodě s minimálně tříčlen-

nou posádkou
✔ odolnost lodi v bitvě s piráty
Hlasuje porota a také přítomní diváci
Jelikož je počet plavidel omezen, je nutné se při-

hlásit předem na tel. č. 595 043 379.

Pfiehled akcí v ãervenci
pořádaných 
ve Sportovně rekreačním areálu Hlučín

2. 7. Sreetbasketball – 8.00 hodin
2. 7. Helax párty – 19.00 hodin
5. 7.–6. 7. Hlučínská lyže- Závody ve vodním lyžo-

vání (SKI Club Hlučín)
5. 7. Bigbítový bál rádia Hey – 19.00 hodin
16. 7. Hlučínská velryba
16. 7. KISSMANIA – hudební večer 

rádia KISS – 19.00 hodin
30. 7. Helax párty – 19.00 hodin

Zprávy z volejbalu TJ Hluãín
Své mistrovské soutěže ročníku 2004-2005 ukon-

čila družstva juniorů, mužů „A“ a žaček - viz koneč-
né tabulky:

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘ. - MUŽI:
1. AZ Kylešovice 36 35 0 1 0 105: 26 70
2. VŠB Ostrava 36 31 4 1 0 102: 34 66
3. Sokol Palkovice 36 21 7 8 0 82: 62 49
4. Jakl Karviná 36 20 3 13 0 71: 64 43
5. TJ Kopřivnice 36 20 4 10 2 72: 62 42
6. TJ Hlučín 36 13 6 17 0 59: 83 32
7. MSA D. Benešov 36 11 8 17 0 57: 81 30
8. Lignum Morávka 36 13 3 20 0 51: 85 29
9. ANAJ Metylovice 36 11 3 22 0 49: 85 25

10. Slavia Orlová 36 5 3 28 0 33: 99 13

OKRESNÍ PŘEBOR JUNIORŮ:

1. MSA D. Benešov „B“ 12 11 1 30: 4 21
2. TJ Lhota u Opavy 12 8 4 22:13 16
3. TJ Hlučín 12 6 6 21:17 14
4. SSK MSeŠ Opava 12 4 8 13: 23 8
5. ISŠ Ferram Opava 12 1 11 2:31 2

OKRESNÍ PŘEBOR ŽAČEK :

1. Sokol Sudice 14 14 0 42:4 28
2. Happy Sport Opava „B“ 14 11 3 36:11 22
3. KSA D. Benešov 14 9 5 30:18 19
4. TJ Hlučín 14 8 6 26:24 17
5. SK Kravaře 14 7 7 27:23 16
6. Happy Sport Opava „A“ 14 4 10 13:34 7
7. Tatran Štítina 14 2 12 9: 39 5
8. SK Valdi Opava 14 1 13 9: 39 3

KoFr

Pfiípravka FC Hluãín
Stále nabíráme nové žáky do naší přípravky.

Jedná se o ročníky narození
2000, 1999, 1998, 1997.

Tito žáci trénují (hrají si),
2x týdně pod vedením trenérů

p. Duhana st., p. Wanderburga a p. Kubíkové
ve dnech úterý a čtvrtek

vždy od 15.30–17.00.

Kontaktní tel. č. : 777 023 537, 777 197 935
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Îáci FC Hluãín
– POSTUPUJEME!

Letošní sezóna se stala pro žáky FC Hlučín nejús-
pěšnějším obdobím v historii. Postupy v každé kate-
gorii a více než tisíc gólů v soupeřových sítích
v mistrovských utkáních jsou toho důkazem. Kromě
mistrovských utkání jsme sehráli další přátelská utká-
ní, účastnili se zahraničních zájezdů (Německo,
Slovensko, Polsko) a soustředění. Z 50 zimních halo-
vých turnajů jsme se 30x umístili do 3. místa, z toho
13 turnajů vyhráli a 36x byl náš hráč oceněn indivi-
duální cenou.

Starší žáci „A“ i starší žáci „B“ pod vedením tre-
néra Rostislava Helštýna se stali vítězi Krajské
a Okresní soutěže. „A“ družstvo vyhrálo Krajskou
soutěž a postoupilo do Krajského přeboru. Nejlepším
střelcem starších žáků „A“ se stal s 27 brankami
Michal Bačo. Starší žáci „B“ zvítězili v Okresní sou-
těži, nejlepším střelcem se stal s 24 brankami Lukáš
Fojtík, a postoupili do Okresního přeboru.

Mladší žáci „A“ i mladší žáci „B“ pod vedením
trenéra Milana Duhana rovněž své soutěže s přehle-
dem zvítězili. „A“ mladší žáci vyhráli Krajskou sou-
těž, nejlepší střelec Martin Hořínek s 58 brankami,
a mladší „B“ žáci zvítězili v Okresní soutěži, nejlep-
ší střelcem se stal Bělan Radek s 19 brankami.

Benjamínci „A“ a „B“ pod vedením trenérů Jiřího
Janečky, Luboše Adlera se stali vítězi Okresní soutě-
že minižáků ( B tým se umístil třetí), nejlepším střel-
cem se stal Lukáš Buchvaldek s 65 brankami.

Benjamínci C vedení trenéry Rostislavem Helštý-
nem, Radimem Šinkem a Petrem Strakošem se stali
vítězi Moravskoslezského kraje v kategorii U8
(mladší minižáci), kde ve finále za sebou nechali
Baník Ostrava, Frýdek-Místek, Bruntál a Nový Jičín.

Cesta, na kterou jsme se v září 2002 vydali, na zá-
kladě vytvořením spolupráce mezi FC Hlučín a ZŠ dr.
Miroslava Tyrše, začíná přinášet první ovoce.
Doufáme, že tyto úspěchy jsou tím nejlepším vysvěd-
čením každodenní práce a pozvánkou pro další nové
tváře mezi nás.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem trenérům,
panu Lumíru Kotovi, vedení klubu FC Hlučín, vede-
ní ZŠ dr. Miroslava Tyrše a rodičům za spolupráci,
podporu a vytvoření výborných podmínek během ce-
lého školního roku 2004/2005.

Za FC Hlučín trenér mládeže Rostislav Helštýn
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Geometrické plány,
vytyčovací práce

GEODETICKÁ
KANCELÁŘ

„MIKROAREA
s. r. o.„

HLUČÍN, ČSA 13A
(v areálu Stavebnin Jednoty)

736 627 081
604 234 626

TEPLO
ZATEPLOVÁNÍ STAVEB
❍ zateplená a odvětraná

fasáda
VINYL SIDING

❍ Foukané izolace
❍ Climatizér Plus

Ivan TOŠENOVSKÝ
739 34 Šenov
Kaštanova 818
Tel.: 596 887 515
mobil: 602 818 103

PŘEMÝŠLÍTE O SKVĚLÉM DÁRKU ZA VYSVĚDČENÍ?...
...je tady nově otevřená prodejna MOBILÁRIUM tel.: 595030999,
Hrnčířská 17, Hlučín (modrý domeček 50 m od penzionu Florian,
vedle zdravotního střediska) ● Zprostředkování: HELE
Mobily – Digirání fotoaparáty PROTON
I na splátky s 0 navýšením. SPACE

725 25 Ostrava - Polanka, J. Šamala 1276,
mobil: 731 158 033, tel. 596 960 902, 
mobil non stop: 603 543 585,
mail : stavitelství-ben@seznam.cz, www.stavitelstvi-ben.com

STAVEBNÍ BAZAR :
Využijte našeho stavebního bazaru a prodejte své přebytky ze staveb v na-
šem stavebním bazaru, případně nakupte levnější stavební materiál ze sta-
vebního bazaru.

STAVEBNINY – Nabídka sortimentu :
certifikovaný zateplovací systém CEMIX,  HASIT,  veškerý stavební mate-
riál/cement, vápno, omítkové směsi/, pracovní oděvy, drogerie, nátěrové
hmoty, fasádní barvy

Akční nabídka - Zateplení Vašeho RD - Sleva 20 %
Firma Stavitelství BEN, s.r.o. Vám připravila akční nabídku na certifikova-
ný zateplovaní systém THERM P. Cena zateplovacího systému je již od
550 Kč/m2. V rámci akce Vám nabízíme i prodej na splátky. Cenové nabíd-
ka - zdarma.

stavby na klíč – opláštění a zateplení fasád – rekonstrukce, adaptace
a modernizace staveb – půdní vestavby a nástavby budov, stropní pod-
hledy – koupelny – obklady a dlažby – plovoucí podlahy – koberce – ga-
rážová vrata – žaluzie – stavební spoření, úvěry, hypotéky – maloprodej
stavebního materiálu

☎

❏ Prodám byt 3 + 1
družstevní, Hlučín OKD,
zděné jádro, kuchyňská
linka, plastová okna, žalu-
zie.

Kontakt: 777 768 276

❏ Prodám garáž v osob-
ním vlastnictví na
Rovninách

Telefon: 728834305

❏ Hledám učitele pro
domácí vyučování anglič-
tiny, cena i doba dohodou.

Telefon: 723 235 197

¤ÁDKOVÁ INZERCE

Vynikající v˘sledek
muÏÛ kopané FC Hluãín

Po vítězství v Moravskoslezské divizi a po-
stupu do III. MSFL se nováčkovi z Hlučína moc
nadějí nedávalo. Ale již od prvních kol se uká-
zalo, že FC Hlučín bude čeřit vody mezi starý-
mi členy Moravskoslezské ligy. Od začátku do-
sahoval FC výborné výsledky a první tři zápasy
vyhrál, teprve ve Zlíně prohrál 1 : 2 což byla na
dlouho první prohra až do zápasu v Olomouci,
kde pak prohrál 0:1. Celkem na podzim z 15 ut-
kání 9x vyhrál, 4x hrál nerozhodně a jen 2x pro-
hrál, získal celkem 31 bodů a umístil se na 1.
místě před HFK Olomouc, což bylo obrovské
překvapení. Druhý nováček z Jihomoravského
kraje skončil celkově na předposledním místě
a těsně se zachránil. Na jaře pokračoval FC
Hlučín ve svém tažení za vítězstvím, i když se
mu to nepodařilo a skončil celkově na 2. místě,
je to vynikající úspěch. Na jaře získal FC ještě
o bod více, celkem tedy 63 bodů, 18x vyhrál,
9x remizoval a jen 3x prohrál (na jaře jen jednou
v Hranicích), nastřílel 64 branek a obdržel jen
25, což je méně než jednu na zápas. Velkou zá-
sluhu má na tomto úspěchu sponzor Lumír Kot,
který vytvořil velmi dobré podmínky kádrové
i materiální. Družstvo vedl na podzim trenér
Erich Cviertnia, po jeho odchodu na funkci asi-
stenta do Baníku Ostrava, vedl dr. Petr Nesrsta
(poslední 4 zápasy), na jeře pak Pavel Hajný
a asistentem byl Petr Veselý. Ved. družstva byl
Ladislav Lomp, masérem Pavel Neděla. Na ús-
pěchu se podíleli tito hráči: brankáři: Erik
Golinský (15 zápasů), Michal Kosmál (14), J.
Šehovič (1), hráči v poli: nejlepší střelec Martin
Dombi (17), Martin Hanus (14), P. Forman (1),
Petr Veselý (3), Luděk Odstrčilík (1), Jiří Barcal
(2), Michal Ondráčk, Tomáš Urbančík, Petr
Bohdan (2), Jindřich Dohnal, Daniel Barcal (7),
Zdeněk Skotnica (4), Lubomír Langer (10),
Zdeněk Holý (2), Michal Schreier, Roman
Fejerčák (1), Petr Žižka (1), Marek Reiský. Pro
město Hlučín i jeho okolí to byla skvělá sezóna,
když na zápas s HFK Olomouc přišlo přes 1 500
diváků. Je to velmi dobrá reprezentace Hlučína
na celé Moravě.

Ervín Antonín
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ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Daniel Gavlíček

ORDINAČNÍ HODINY:

Úterý 7.00–17.00 hodin
Čtvrtek 15.00–20.00 hodin

V budově zdravotnického střediska
Markvartovická 1200, 747 14 Ludgeřovice

OBJEDNÁVKA PACIENTŮ NA TEL. Č.

605 460 771
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54. KOLO âTENÁ¤SKÉ SOUTùÎE

Sponzor dne‰ního kola: Veronika GAIDOVÁ

SSSSTTTT¤¤¤¤ÍÍÍÍHHHHÁÁÁÁNNNNÍÍÍÍ     AAAA    ÚÚÚÚPPPPRRRRAAAAVVVVAAAA    PPPPSSSSÒÒÒÒ
❖ rozčesávání srsti
❖ koupání
❖ stříhání drápků
❖ vypr. análních žláz
❖ specializace na bischonky frisse

tel.: 595 041 934, 608 318 653
Veronika Gaidová
28. října 6, Hlučín

Správné odpovědi zasí-
lejte na adresu redakce
nejpozději do 20. čer-
vence 2005:

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
ZNÍ:

Ve kterém roce 
byla ke kostelu 
sv. Jana Křtitele 
v Hlučíně 
přistavena věž?

Adresa redakce:
Zámek Hlučín, 
Zámecká 4, 
748 01 Hlučín
e-mail:
infohlucin@centrum.cz

HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Městský úřad Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký.
Zástupce: Petr Adamec, další členové: Ing. P. Kubuš, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová.

Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín 748 01, tel.: 595 041 617, mobil: 737 809 850.
e-mail: infohlucin@centrum.cz       www.hlucin.cz

Náklad: 5 600 ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o.

UUZZÁÁVVùùRRKKAA  PP¤¤ÍÍ··TTÍÍHHOO  ââÍÍSSLLAA  HHLLUUââÍÍNNSSKK¯̄CCHH  NNOOVVIINN  JJEE  2200..  77..  22000055

PŘIVÍTALI JSME
Hana Zemková, Daniel Navrath, Karolína Řehořová, Jan Kotzur

JUBILANTI
Alfréd Břemek, Františka Oleksyová, Marie Sczepánová, Olga

Schovánková, Hedvika Šimíčková, Vlasta Háhnová, Jaromír Volek,
Virginie Carbolová, Viléma Dudková, Marie Mušalová, Emilie Valná

ROZLOUČILI JSME SE
Arnošt Krömer, Vlasta Komárková

Zájemci o zveřejnění jména kontaktujte, prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle 595 020 211
nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním.

Milí čtenáři!  
Odpověď z minulého kola Čtenářské soutěže zní: ,,Obce Hať a Píšť byly k ČSR připojeny v roce 1923.“
Správně odpověděli a byli vylosováni tito tři výherci: Magdalena Dihlová, Blanka Nožinová, Bc. Miroslav Machura. 

Blahopřejeme!

Sponzorská firma nabízí v˘hru pro 3 v˘herce v hodnotû 3 x 350 Kã péãe o psa.


